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Jornada Tècnica i de Camp. II Jornada d’Olivera al Baix Ebre i Montsià

presentació
El Reial Decret 2163/94 transporta a la legislació espanyola
la Directriu 91/414/CE sobre comercialització de productes
fitosanitaris, que estableix les condicions de revisió dels
productes existents als països de la Unió Europea el juliol
de 1993 i els requisits i les exigències per poder
comercialitzar en la Comunitat Europea un producte
fitosanitari.
Quan un producte ha superat les exigències que estableix
aquesta directriu s’inclou a l’annex I, o el que s’anomena,
llista única europea.
Ara bé, en el procés de revisió de substàncies actives, fins
ara han estat rebutjades unes 25 i enguany en
desapareixeran unes 345 més del registre europeu, que
no han estat defensades per les empreses, 80 de les quals
s’estan comercialitzant a l’Estat Espanyol. I és previsible
que moltes de les 470 substàncies pendents de revisió no
superin els criteris d’avaluació de la Directriu 91/414/CE,
i desapareguin del mercat els propers anys.
Com es fàcil d’imaginar aquesta és una situació en constant
evolució i, per aquest motiu, més que insistir en l’estat en
què es troba actualment la revisió de productes, de cara
a la seva inclusió a l’annex I de la Directriu 91/414/CE, es
comentaran unes guies bàsiques per a conèixer l’estat de
la qüestió en qualsevol moment.
En el control integrat es realitza un seguiment de les
malalties i de les plagues per poder establir un programa
de lluita contra aquestes.
Aquest control incorpora altres tècniques de lluita com els
mètodes culturals, la confusió sexual, etc, que hem de
tenir molt en compte.
L’aplicació de productes de defensa fitosanitària només es
farà en els casos en què sigui realment necessari i estigui
justificat segons uns nivells de risc o de tolerància
preestablerts.
S’utilitzaran els productes més respectuosos per a les
persones, la fauna auxiliar i el medi ambient, respectant
sempre el seu termini de seguretat i buscant la màxima
eficàcia.
Es prohibeix l’ús de qualsevol producte no autoritzat en el
conreu de l'olivera.
El projecte “Millora varietal de l’olivera”, en el qual
participen diversos centres d’investigació d’Andalusia i
Catalunya, estudia les varietats d’oli més importants
del Mediterrani. Aquest assaig inclou 14 varietats
difoses d’Espanya, Itàlia i Israel. Actualment, hi ha dues
repeticions a Cabra (Còrdova) i Mengíbar (Jaén) i dues
més a Tivenys i la Galera (Tarragona). Aquests estudis van
ser aprovats i recomanats pel sector oleícola d’ambdues
comarques tarragonines i també pel Pla Sectorial de l’Olivera
del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya.

programa
Dia 18 Tortosa
19.00 h
Presentació de la jornada
Sr. Josep Francesc Ramon Ferré, delegat territorial
de les Terres de l'Ebre del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
19.15 h
Registre únic europeu de productes fitosanitaris
autoritzats en l'olivera a partir de l'any 2003.
Sr. Francesc Barelles i Forner, responsable de
productes fitosanitaris del Servei de Sanitat Vegetal
del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
20.00 h
Bones pràctiques fitosanitàries en el conreu de
l'olivera a la DOP del Baix Ebre i Montsià.
Sr. Juanjo Duatis i Monlleó, biòleg del l'ADV de la
mosca de l'olivera.
Sr. Joan Gisbert i Cid , tècnic de Soldebre.
20.30 h.
Varietats de l'olivera adaptades a la zona de la
DOP Baix Ebre –Montsià. Assaig de Tivenys.
Sr. Juan Fco. Hermoso León, especialista en
olivicultura de l'Estació Experimental de l'Ebre
de l’IRTA.

destinataris

Dia 19 Jornada de camp a Tivenys
Visita i explicació de l'assaig de 14 varietats
d'olivera en la finca de TIVENYS.
Nom de les diferentes varietats:
1. ‘Arbequina’
2. ‘Blanqueta’
3. ‘Picual’
4. ‘Frantoio’
5. ‘Leccino’
6. ‘Ocal’
7. ‘Pajarero’
8. ‘Barnea’
9. ‘Razzola’
10. ‘Verdial de Alcaudete’
11. ‘Villalonga’
12. ‘Sevillenca’
13. ‘Arracada d’Aldover’
14. ‘Empeltre’
Sr. Juan Fco. Hermoso León, especialista en
olivicultura de l'Estació Experimental de l'Ebre
de l’IRTA.

Xerta

Tivenys

Aldover

Agricultors, personal tècnic i totes aquelles persones
vinculades amb la DOP del Baix Ebre i Montsià.

lloc de realització
Sala d’actes de Soldebre
Ctra. Raval de Crist, s/n. Tortosa

Roquetes
Tortosa

