187a Fira Agrícola, Ramadera i Industrial

XL Jornades agràries de
la fruita
Jornada tècnica
MÓRA LA NOVA, divendres 26 d’octubre de 2018
Presentació
El sector de la fruita dolça ja fa temps
que troba força dificultats per
aconseguir mantenir-se; la crisi dels
preus, fa campanyes que persisteix i
genera incertesa en el sector.
En el cas de la Ribera d’Ebre als
problemes generals cal afegir-ne
d’específics; la presència d’una
malaltia, el virus de la Sharka, ens ha
portat a arrencar moltes hectàrees, de
presseguer i nectariner, en un intent
per evitar l’expansió de la malaltia al
llarg dels darrers deu anys.
Avui podem dir que l’objectiu no s’ha
aconseguit, el que ens obliga a revisar
seriosament on es troba el sector i
quines possibilitats hi ha en un futur
proper, que necessàriament passarà
per una situació de convivència amb la
malaltia. Mantenir els arbres sans de
les plantacions de les espècies
afectades mentre siguin rendibles
haurà de formar part del paisatge
fructícola del futur. A banda d’això
caldrà
continuar
amb
una
diversificació de conreus que moltes
explotacions ja han començat a
aplicar, tot esperant que algun dia la
recerca pugui ajudar a pal·liar aquests
problemes.

Programa
10.15 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.30 h Presentació de la Jornada
10.45 h Estratègies de futur en front a la malaltia de la Sharka, en
presseguer i nectariner, a la Ribera d’Ebre
Sr. Julio Monfort. DARP.
Sra. Trini Plaza. DARP.
Sra. Montse de Castro. DARP.
11.45 h Els nous models de plantació d’olivera: condicionants i disseny
Sr. Juan Francisco Hermoso. Especialista en olivicultura i elaiotècnia
de l’IRTA.
13.00 h Cloenda de la Jornada

Les noves plantacions d’olivera són
una de les opcions preferides pels que
volen canviar de conreu, el que
justifica sobradament la inclusió
d’aquest tema a les jornades.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Casal Municipal de Móra la Nova
Plaça de l’Església
43770 MÓRA LA NOVA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s a través de l’ Oficina Comarcal
de la Ribera d’Ebre (Tel.: 977 400 402 – A/e: arebre.daam@gencat.cat)

Ajuntament de Móra la Nova

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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