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Jornada Tècnica. Conreu de l’olivera

presentació

programa

La comarca de les Garrigues està tenint una
gran transformació amb la posada en marxa
dels nous regadius. El regadiu de suport a
l'olivera permet augmentar la producció,
regularitzar-la i reduir-ne la variabilitat a causa
de les condicions meteorològiques.
Però aquest reg es fa en situació de dèficit,
cosa que obliga a utilitzar el bé escàs i car
que és l'aigua amb precisió, aportant la dosi
justa en el moment més adequat; el mateix
direm de la fertilització, que ha de compensar
les extraccions del conreu, sense
comprometre la qualitat del producte, i utilitzar
la quantitat necessària.

17.00 h
Inauguració.
Sr. Joan Fabregat i Torres, delegat territorial
del Departament d’Agricultura,Ramaderia
i Pesca a Lleida.

Esperem, doncs, que aquestes intervencions
siguin del màxim interès per als agricultors
del conjunt de les comarques, i que, alhora,
permetin avançar en els processos de
professionalització i d'innovació cada cop
més exigents en què es desenvolupa la
nostra activitat.

lloc de realització
Sala del Centre Cultural.
La Granadella.

17.30 - 18.15 h
Reg de suport a l’olivera.
Dr. Joan Girona Gomis, cap de l’Àrea de
Tecnologia Fructícola, Centre UdL-IRTA
Lleida.
18.20 - 19.05 h
L’analítica de fulla i terra en el conreu de
l’olivera.
Sr. Ferran Calvet, enginyer agrònom del
Laboratori d’Anàlisis i Fertilitat de Sòls.
19.10 - 19.55 h
Criteris de fertilització.
Dr. Pere Villar Mir, enginyer agrònom de
Laboratori d’Anàlisis i Fertilitat de Sòls.
20.00 h
Cloenda.
Sr. Ramon Lluís Lletjós Castells, subdirector
general d’Agricultura del Departament,
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

