Innovacions tècniques en
la poda de l’olivera a
l’Empordà
Jornada de camp
PAU, dimecres 13 de febrer de 2019

Presentació
La poda de l’olivera constitueix una de
les operacions més importants i
determinants de cares a la vida útil i la
producció del seus fruits.
Des de l’Escola Agrària de l’Empordà
amb el suport de la DO Oli de
l’Empordà i de l’IRTA de Mas Bover
hem considerat oportú oferir una
segona edició d’aquesta jornada per
incidir en l’aspecte pràctic per
actualitzar i millorar les destreses dels
agricultors que realitzen la poda de
l’olivera a l’Empordà.

Programa
9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Simón Casanovas. President de la DO Oli de l’Empordà.
10.15 h Pràctica de poda de producció en plantació tradicional
Sr. Juan Fco. Hermoso, Sr. Josep M. Ferré i Sr. Miquel Domènech.
Especialistes de camp en Olivicultura, Eleotècnia i Fruita Seca. IRTA –
Mas Bover.
11.15 h Pausa i desplaçament a la finca de pràctiques
12.00 h Pràctica de poda de producció en plantació jove
Sr. Juan Fco. Hermoso, Sr. Josep M. Ferré i Sr. Miquel Domènech.
Especialistes de camp en Olivicultura, Eleotècnia i Fruita Seca. IRTA –
Mas Bover.
13.00 h Torn obert de preguntes
13.20 h Cloenda de la Jornada
El desplaçament a les finques de pràctiques es farà en vehicles particulars.

Organització

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Lloc de realització
Punt de trobada:
Cooperativa Empordalia
Coordenades: 42.314579, 3.113650
17494 PAU

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través del següent enllaç:
https://goo.gl/forms/NglYg1aDl7qK4beU2
Per qualsevol consulta, us podeu adreçar a Jesús M. Martín Ganado
(Tel.: 972 630123 – A/e: jmmartin@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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