Intensificació de l’olivera:
qualitat i malalties
Jornada tècnica
LA GRANADELLA, dilluns 15 d’octubre de 2018
Presentació
Durant els últims anys les plantacions
superintensises
d’oliveres
s’han
incrementat sobre tot per la possibilitat
de mecanitzar
les pràctiques
culturals, especialment la recol·lecció.
El manteniment del nivell productiu és
l’objectiu principal i l’aigua de reg un
factor clau per la seva consecució. El
maneig d’un recurs cada vegada més
limitant com es l’aigua de reg imposa
la necessitat d’estudiar la resposta a
aplicacions reduïdes així como la seva
relació amb la resta de factors
productius per aconseguir mantenir la
producció i la qualitat de l’oli.
Aquesta jornada té com objectiu
explicar la importància del reg i el
nitrogen en la producció de l’olivera i
la qualitat de l’oli d’oliva que s’obté, i el
maneig de malalties en aquest tipus
de produccions. Per això comptarà
amb la presència d’investigadors de
l’IRTA, de l’IMIDRA de Madrid i
experts del DARP.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
19.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Xavier Pelegrí, president Comunitat de Regants Garrigues Sud.
Sr. Llorenç Canela, cap de l’Oficina de les Garrigues del DARP.
Il·lm. Sr. Carlos Gibert, alcalde de La Granadella.
19.15 h Presentació projecte INIA: reg, adobat i qualitat d’oli
Sr. Josep Rufat. IRTA.
Sr. Alejandro Benito. IMIDRA. Madrid.
19.30 h Malalties en olivera intensiva: cas de la Xylella fastidiosa
Sr. Jaume Almacellas, DARP.
20.10 h Olivera superintensiva i qualitat de l’oli
Sra. Mª Angeles Pérez. IMIDRA.
20.50 h Reg i nitrogen en la qualitat de l’oli
Sr. Amadeu Arbonés. IRTA.
Sr. Josep Rufat. IRTA.
21.30 h Cloenda de la Jornada

Lloc de realització
Sala de Conferencies del Centre Cívic de La Granadella
C/ Vall d'en Roher, 9
25177 LA GRANADELLA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
L’Oficina del Regant, contactant amb la Sra. Maite Sisquella
(Tel.: 973 310 715 - A/e: mtsisquella@gencat.cat )

Cooperativa de La Granadella

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat
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