XVI Firametlla

La plantació d’ametllers
en regadiu
Jornada tècnica
VILAGRASSA, divendres 20 de setembre de 2019

Presentació
El regadiu de l’ametller té un efecte
directe en la seva producció, sense
oblidar la importància que tenen les
característiques i la qualitat del sòl
d’on extraurà els nutrients i l’aigua
necessaris. Conèixer i controlar les
plagues i malalties del cultiu ajudarà a
mantenir bones produccions i un
producte de qualitat.
Un aspecte important a l’hora decidir
fer una plantació, és conèixer els
costos de implantació, els costos de
cultiu, i saber quines produccions
podem assolir amb el conjunt de
factors que hem elegit, per veure la
seva rendibilitat.

Programa
9.00 h Inscripcions
9.15 h Presentació de la jornada
Sr. Justo Minguella, director de Firametlla.
Sr. Jordi Petit, coordinador de la jornada.
9.30 h Identificació, control i maneig de plagues i malalties de
l’ametller
Sra. Laura Torguet, IRTA. Estació experimental de Lleida.
10.15 h Principis d’un sòl fèrtil per una producció ecològica i eficient
Sr. Josep Ramon Sainz de la Maza, soci fundador de Geaorgànica.
11.00 h Pausa
11.30 h Reg eficient en el cultiu de l’ametller
Sr. Joan Girona, IRTA. Estació experimental de Lleida.

Finalment, portar uns bons quaderns
d’explotació, ajudarà a millorar la
gestió de l’explotació.

12.15 h Costos i produccions de la plantació de l’ametller en regadiu
Sr. Xavier Petit, Aïgues del Segarra Garrigues.

Tots aquests temes s’abordaran en
aquesta jornada que esperem que
sigui del vostre interès.

13.00 h Oportunitats del nou decret de fertilització
Sr. Rosend Saltiveri, Unió de Pagesos.
13.30 h Cloenda de la jornada
Representant del DARP.

Organització

16.00 h Demostració de recol·lecció mecanitzada d’ametlles

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització

Col·laboració

Xerrades tècniques:
Local del Sitjar
Plaça del Sitjar, 1
25330 – VILAGRASSA
Demostració:
Al camp d’ametllers del Pla del Roca, al cantó del poble
25330 – VILAGRASSA

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de: l’Oficina Comarcal de
l’Urgell del DARP (Tel.: 973 310 553 – A/e: aurgell.daam@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat

170736 / 6,00
190306 / 3,50

