10a Jornada tècnica del
conreu del noguer
Jornada tècnica
CRESPIÀ, divendres 16 de març de 2018
Presentació
L’associació de productors de nous de les
comarques de Girona convida a tots els
productors de nous de Catalunya a
participar en la 10a Jornada tècnica del
conreu del noguer, on es parlarà sobretot
de les necessitats d’aigua i reg a les
plantacions de nogueres.
Cal conèixer, en primer lloc, els moments
en què la planta necessita aigua, sobretot
perquè es puguin formar perfectament els
fruits. Al ser el reg un dels costos més
elevats d’aquest conreu anual, cal
optimitzar-lo. Es parlarà sobre com
aconseguir la millor aportació d’aigua i
d’adob en el moment oportú i com,
juntament amb la fertirrigació, podem
optimitzar cotes molt altes del reg.
Es parlarà sobre l’aplicació del bombament
solar en reg; està provat que l’energia solar
és aplicable al reg, i pot ser molt útil en
llocs en què l’energia elèctrica és molt cara.
L’any passat es va iniciar la Fira de la nou,
enguany es vol consolidar-la amb més
productes i materials específics per al
conreu del noguer.

Programa
9.30 h Inscripció
9.45 h Presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Xavier Quer i Bosch, alcalde de Crespià.
Sr. Josep M. Guixeras Llavanera, president de l’Associació de
Productors de Nous de les Comarques de Girona.
10.00 h Necessitats d’aigua a les plantacions de nogueres
Sr. Joan Girona Gomis, IRTA – Lleida.
10.30 h Optimització del reg i la fertirrigació a través de sensors de
tecnologia multi-punt
Sr. Jordi Barceló, Modpow.
11.00 h Aplicació del bombament solar en el reg en parcel·les
Sr. Xavier Guixà Martorell, Infraestructures.cat.
11.30 h Pausa i visita Expositors Fira
12.00 h Noves varietats de nogueres
Sra. Neus Aletà Soler, tècnica IRTA-Torre Marimon.

Organització

12.30 h Associació de productors de nous de Catalunya APRONOUS
CATALUNYA. Presentació, objectius i feines a realitzar
Sra. Concepció Garcia Bach, presidenta d’APRONOUS.
Sr. Francisco Montañés Tarin, secretari d’APRONOUS.
Sra. Neus Aletà Soler, tècnica IRTA-Torre Marimon.

Associació de Productors de Nous
de les Comarques de Girona

14.00 h Cloenda de la jornada i visita Expositors Fira

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Sala d’Actes de l’Ajuntament de Crespià (davant de l’església)
Carrer Major, 2
17832 - CRESPIÀ

Col·laboració
Inscripcions
La jornada és gratuïta i no cal inscriure’s prèviament. Per a més informació
podeu contactar amb:
Tel.: 616 527 661. Persona de contacte: Sr. Josep M. Guixeras.
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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