Formació
Escoles Agràries

Producció de cultius de la zona: fruita
seca, vinya, olivera i cultius alternatius
Gandesa, del 16 de maig al 16 de juny de 2022

Presentació i objectius
Aquest curs pretén donar a conèixer les bases de la producció agrària en cultius de vinya, olivera, fruita
seca o altres cultius alternatius; des de la elecció de les varietats i portaempelts, el disseny de la plantació,
sistemes de formació i de producció, maneig de la finca, tecnologia de reg i fertilització, etc.
La persona que realitzi aquest curs adquirirà coneixements per tal de poder reduir les despeses de
l’explotació i millorar la qualitat de la producció, tot respectant el medi ambient.
El curs consta d’una part teòrica i una part pràctica que inclourà visites a diferents explotacions

Programa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SISTEMES DE PRODUCCIÓ: COMPARATIVA ENTRE PRODUCCIÓ CONVENCIONAL,
PRODUCCIÓ INTEGRADA I PRODUCCIÓ ECOLÒGICA.
METABOLISMES I NECESSITATS NUTRITIVES.
ANÀLISIS DE SÒLS I FERTILITZANTS.
GESTIÓ EFICIENT DE REG I CÀLCUL D’ABONAMENT.
CULTIU DE L’AMETLLER.
CULTIU DE LA NOGUERA.
CULTIU DE VINYA I OLIVERA.
PLANIFICACIÓ I DISSENY DE PLANTACIONS.
CONTROL DE PLAGUES I MALALTIES.

Professorat
Xavier Casado, enginyer tècnic agrícola especialitzat en explotacions agropecuàries

Realització

Inscripcions

Lloc: Escola Agrària de
Gandesa

Us hi podeu preinscriure a l’Escola Agrària de Gandesa o bé
clicant sobre l’enllaç:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeifdwNqB9lDnBh
rN3v2f4exhS_NkHZ7VUbPoIr_uatVXXtYg/viewform

Calendari: de dilluns a dijous a
partir del dia 16 de maig fins al
dia 16 de juny
Pràctiques:
Dia 1 de juny de 15.00 a 20.00 h
Dia 13 de juny de 9.00 a 15.00 h
Horari: de 17.30 a 20.30 h
Durada: 65 hores

Coordinadora: Núria Galende Vives, telèfon 977 420 164,
a/e nuria.galende@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció, 65 €
La realització de les sessions presencials al calendari del curs, queda
condicionada a les mesures establertes en matèria de salut pública
per la COVID-19.

Més informació: agricultura.gencat.cat
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