Formació
Escoles Agràries
Producció de cultius alternatius: nabius, gerds,
alvocats, nous i pistatxos
Constantí, abril i maig de 2022

Presentació i objectius
La diversificació dels cultius pot esdevenir una oportunitat per determinades explotacions tant a
nivell de complement dels ingressos de les seves produccions convencionals, com de
desestacionalització de les necessitats de maquinària o de mà d’obra.
En aquest sentit, la diversificació dels cultius, a banda de ser una pràctica mediambiental establerta
per la nova PAC, suposa també una millor protecció de l’explotació enfront de les oscil·lacions dels
preus, així com de les inclemències climàtiques que poden afectar als cultius tradicionals. Com
major sigui la diversitat de cultius de l’explotació, millor serà la seva capacitat d’afrontar les
incidències que puguin afectar algun d’ells.
Igualment, la presència d’una indústria agroalimentària propera suposa l’oportunitat de produir
cultius, actualment deficitaris a Catalunya i on la demanda d’aquesta indústria s’ha de cobrir
principalment amb importacions i amb produccions d’altres zones de l’estat.
Incorporar nous cultius a l’explotació implica disposar dels coneixements i l’experiència suficients.
Amb aquest curs es pretén proporcionar els coneixements necessaris sobre la producció de
nabius, gerds, alvocats, nous, pistatxos i cànem per a que els productors puguin complementar la
seva activitat de producció principal o disposin d’alternatives als cultius tradicionals.

Professorat
Xavier Casado, Enginyer tècnic Agrícola especialitat en explotacions agropecuàries.

Realització
Escola Agrària de Mas Bové
Calendari:
Dies 21 i 28 d’abril i 5, 12,
19, 26 i 28 de maig de 2022
Horari:
Dimarts i Dijous de 16.00 a
20.00 h
Dissabte 28 de maig de
9.00 a 13.00 h
Durada: 28 h
Places Limitades

Inscripcions
Podeu inscriure-us-hi a través de l’enllaç:
Inscripcions
Coordinador: Ramon Cucurull,
a/e rcucurullc@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €

Mascareta obligatòria i declaració responsable
La realització de les sessions queda condicionada a les mesures
establertes en matèria de salut pública per la COVID-19.

Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa
SESSIÓ 1, dj. 21 d‘abril
SISTEMES DE PRODUCCIÓ DE CULTIUS ALTERNATIUS.
Produccions alternatives. Importància per a l’agricultor. Anàlisis econòmic. Avantatges/desavantatges de
cadascun dels cultius. Sistemes de producció dels cultius de noguera, nabius, gerds, pistatxo i alvocat.
Normativa que regula cada una de les diferents produccions.
SESSIÓ 2, dj. 28 d’abril
ANÀLISIS DE SÒLS I FERTILITZANTS APTES. GESTIÓ EFICIENT DEL REG.
Processos que intervenen en la relació sòl-planta. Composició mineral i orgànica dels sòls agrícoles i
propietats físiques i fisicoquímiques. Programes de fertilització adients per als diferents cultius. Programació de
reg i adobat aplicant mesures d’adaptació i mitigació del canvi climàtic. Casos pràctics.
SESSIÓ 3, dj. 5 de maig
EL CULTIU DE L’ALVOCAT I ELS GERDS.
Varietats i portaempelts. Operacions de poda de formació. Mètode de recol·lecció. Moment òptim de
recol·lecció segons la maduració, la qualitat i el destí comercial.
SESSIÓ 4, dj. 12 de maig
El CULTIU DE LA NOGUERA I EL PISTATXO
Varietats i portaempelts. Operacions de poda de formació. Mètode de recol·lecció. Moment òptim de
recol·lecció segons la maduració, la qualitat i el destí comercial.
SESSIÓ 5 dj. 19 de maig
PLANIFICACIÓ I DISSENY DE PLANTACIONS.
Disseny de la plantació dels diferents cultius. Sistema de formació, la orientació i el marc de plantació. Maneig
de plantacions en producció convencional, integrada i ecològica.
SESSIÓ 6, dj. 26 de maig
CONTROL DE PLAGUES I MALALTIES.
Principals plagues i malalties del cultiu de nabius, gerds, alvocats, nous, pistatxos i cànem. Seguiment sanitari
del cultiu i programació de mètodes de prevenció i control fitosanitari. Conèixer el quadern d’explotació i saberlo complimentar correctament.
SESSIÓ 7, ds. 28 de maig
VISITA TÈCNICA.
Visita a explotació de nabius (Terra Alta) i pistatxo (Ribera d’Ebre).
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