XXVII Jornades citrícoles
d’Alcanar
Jornada tècnica en línia
Setmana del 16 al 20 de novembre

Presentació
Un any més el mon de la citricultura te
una cita a la població d’Alcanar, amb
les XXVII jornades de cítrics. Aquesta
edició i adaptant-nos a la situació
generada pel COVID-19 les jornades
es faran totalment en línia.
Com en les anteriors edicions, es
combinaran les temàtiques de més
actualitat com el Pla d’Acció del
cotonet Delottococcus aberiae o
Gestió per a una correcta fertilització
en cítrics amb diversos temes del mon
de la citricultura, sempre exposats
pels millors experts en el conreu de
cítrics.
El context actual ens ha portat a
dibuixar nous horitzons cap a una
agricultura més sostenible que hem de
saber aprofitar per tal de ser més
competitius.

Programa
Dilluns 16 de novembre

19.30 h Inauguració de les jornades
Sr. Jesús Gomez. Director dels Serveis Territorials del DARP a les
Terres de l’Ebre.
20.00 h Agricultura sostenible per alimentar a la humanitat. Que hi podem
fer des de les Terres de l’Ebre?
Sr. Joan Girona. Investigador. Us Eficient de l’Aigüa, IRTA.

Dimarts 17 de novembre

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Dimecres 18 de novembre

209039 / 1,00

19.30 h Gestió per a una correcta fertilització en cítrics
 Què necessito saber de la normativa per fertilitzar els meus
cultius?
 Llibre de Gestió de Fertilitzants (LGF) i Declaració Anual de
Nitrogen (DAN). Cas pràctic
Srs. Toni Ferrer i Albert Rubiol. Servei de Sòls i Gestió Mediambiental
de la Producció Agrària .
209040 / 1,00

19.30 h La mandarina Clementina de Nules: característiques i gestió del
seu cultiu
Sr. Manuel Agustí. Catedràtic de Producció Vegetal. Universitat
Politècnica de València.

Divendres 20 de novembre

Col·laboració

209038 / 1,00

19.30 h Identificació i Pla d’Acció del cotonet Delottococcus aberiae en
cítrics
Sr. Joan Porta. Tècnic de la Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal dels
Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre.

Dijous 19 de novembre

Organització

200169 / 1,00

209041 / 1,00

19.30 h Caracterització agronòmica de noves varietats de taronja a les
Terres de l’Ebre
Sr. J. Miquel Fibla. Tècnic de l’IRTA.
20.15 h Cloenda de la jornada
Il·lm. Sr. Joan Roig. Alcalde d’Alcanar.
Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Inscripcions
@ruralcat

La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb l’Ajuntament d’Alcanar:
(Sr. Toni Reverter. A/e: serveisagraris@alcanar.cat )

Sr. Albert Rubiol.
Dijous 19 de novembre
19.30h

