L’olivera en regadiu al
Segarra Garrigues
Jornada tècnica
TÀRREGA, dimecres 2 de maig de 2018

Presentació
Des de la Comunitat de Regants del
Segarra Garrigues, l’Oficina de Regant
i altres experts del sector s’ha
organitzat
aquesta
jornada
per
difondre la possibilitat del conreu de
l’olivera semi-intensiva o intensiva
com a alternativa viable en zones en
dotació complerta. El conreu de
l’olivera tot i ser tradicional a la zona
no es coneix tant l’explotació més
intensiva d’aquest cultiu com d’altres
cultius llenyosos més intensius.
Aquesta jornada té com objectiu
explicar la importància del reg en la
producció de l’olivera i la qualitat de
l’oli d’oliva que s’obté, també es vol
presentar com s’ha de preparar una
explotació d’olivicultura semi-intensiva
i intensiva i finalment quins costos
econòmics té aquesta.

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.30 h Presentació de la Jornada
Sr. Josep Mª Jové, president de la Comunitats de Regants del Segarra
Garrigues.
Sr. Ferran de Noguera, director dels Serveis Territorials del DARP a
Lleida.
10.00 h Reg deficitari i densitat de plantació en olivera
Sr. Josep Rufat, IRTA.
Sr. J. Francisco Hermoso, IRTA.
11.15 h Pausa
11.45 h Aspectes agronòmics per a la plantació i posada en producció de
l’olivar
Sr. Pablo Ortigueira, tècnic en olivicultura i membre d’ATECUM.
12.00 h Costos de producció de plantacions d’oliveres semi-intensives i
intensives
Sr. Josep Mª Jové, tècnic en olivicultura i membre d’ATECUM
12.45 h Taula rodona: comercialització d’oli d’oliva
Amb els ponents de la jornada
Sr. Francesc Teixidó, membre de la OPOC (Organització de
Productors Oliaires de Catalunya)
13.45 h Cloenda de la Jornada

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Sala de la Comunitat de Regants del Segarra Garrigues
Av. Generalitat, 41
25300 TÀRREGA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
Oficina del Regant contactant amb Maite Sisquella (Tel.: 973 310 715 - A/e:
mtsisquella@gencat.cat )
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat

180844 / 3,25

