Formació
Escoles Agràries

Plantació de plançons d’olivera i
cura durant els primers anys
Talarn, 26 de març, 1,3,9 i 24 d’abril de 2019

Presentació i objectius
Aquest curs pretén donar a conèixer de forma teòrica els aspectes més importants del cultiu de l’olivera
i, en concret, oferir una base per poder fer una nova plantació i el seu maneig durant els primers anys.
Es descriuran els principals factors que afecten aquest agrosistema, tractant diversos aspectes tècnics
com l’elecció varietal, el marc i els sistemes de plantació, els requeriments climàtics i de sòl, les
principals plagues i malalties, el reg i la fertilització i les bases agronòmiques de la poda.
Aquest curs inclou una visita tècnica a una finca per compartir experiències.
Aquesta formació s’adreça a agricultors professionals, tècnics de camp i a tots els professionals
relacionats amb el món de l’olivera.

Professorat
Juan Francisco Hermoso, enginyer agrònom especialista en olivicultura a l’IRTA; Pablo Ortigueira,
director tècnic a Ortisan Asesores, SL; Joan Girona, Dr. Enginyer Agrònom especialista en l’ús eficient
de l’aigua a l’IRTA; Josep Rufat, enginyer agrònom a l’IRTA; i Josep Ramon Mateu, podador
especialista en olivera.

Realització

Inscripcions

Lloc:
Escola Agrària del Pallars
Calendari:
Dies 26 de març, 1,3, 9 i 24
d’abril
Horari:
15:00 a 19:00h, excepte el
3 d’abril de 16:00 a 20:00 h
Durada del curs:
20 h

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària del Pallars
Coordinadora:
Mari Pau Montoro Pérez, telèfon 973650179
a/e: pmontoro@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €

Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa
SESSIÓ 1, dt. 26 de març
15:00 - 19:00 h Situació del sector oleícola i nous models de producció
Requeriments climàtics i de sòl de l’olivera
Elecció varietal, disseny i plantació
Professor: Juan Francisco Hermoso, especialista en olivicultura a l’IRTA

SESSIÓ 2, dl. 1 d’abril
15:00 - 19:00 h Disseny i maneig de noves plantacions
Plagues i malalties que afecten a l’olivera
Professor: Pablo Origueira, director tècnic a Ortisan Asesores, SL

SESSIÓ 3, dc. 3 d’abril
16:00 - 18:00 h Necessitats de reg
Professor: Joan Girona, Dr. Enginyer Agrònom especialista en l’ús eficient de l’aigua a
l’IRTA
18:00 - 20:00 h Fertilització
Professor: Josep Rufat, enginyer agrònom a l’IRTA

SESSIÓ 4, dt. 9 d’abril
15:00 - 19:00 h Bases biològiques i agrònomiques de la poda
Professor: Josep Ramon Mateu podador especialista en olivera

SESSIÓ 5, dm. 24 d’abril
15:00 - 19:00 h Visita tècnica finca a Algerri
Professor: Pablo Origueira, director tècnic a Ortisan Asesores, SL
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