XV Firametlla

La plantació d’ametllers
en regadiu
Jornada tècnica
VILAGRASSA, divendres 21 de setembre de 2018

Presentació
En un temps en que la plantació
d’ametllers en regadiu es va
consolidant, pels grans avantatges
productius i el bon rendiment que
proporciona, ens preguntem sobre les
claus de la producció ecològica. El
cultiu ecològic de l’ametller, que
compta ja amb un present de preus
molt interessant, està molt poc estès
en comparació amb el cultiu
tradicional.
Esbrinarem quines dificultats presenta
el cultiu ecològic i, per altra banda,
comprovarem que gaudeix d’un futur
encara més prometedor que el cultiu
tradicional.
Un segon eix de la jornada, i com a
continuació de l’edició passada, anirà
sobre diferents enfocs de la fertilització
de l’ametller.

Programa
9.30 h Presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Jordi Serés, alcalde de Vilagrassa.
Sr. Jordi Petit, director de la Firametlla.
9.45 h Fertirrigació en el conreu de l’ametller
Sra. Maria Asunción Roigé, enginyera d’Arboreto SAT i Crisol FS SAT.
10.30 h El futur Decret de fertilització. El Quadern de camp i els
fitosanitaris
Sr. Lluís Ubach, cap d’ass. tècnic en enginyeria d’Agroxarxa.
11.00 h Pausa
11.30 h Varietats i portaempelts per a producció ecològica
Sr. Xavier Miarnau, IRTA. Estació experimental de Lleida.
12.00 h Maneig de l’ametller en cultiu ecològic
Sra. Laia Viñas, tècnica d’ADV de Producció ecològica de Ponent.
13.00 h La comercialització de l’ametlla ecològica en un mercat exigent i
fiable
Sra. Laia Vidal, Mediterranuts SAT.
13.30 h Cloenda de la jornada
Sra. Elisenda Guillaumes, directora general d’Agricultura i Ramaderia.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Lloc de realització
Local del Sitjar
Plaça del Sitjar, 1
25330 - VILAGRASSA

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de: l’Oficina comarcal de
l’Urgell (Tel.: 973 3105 53 – A/e: aurgell.daam@gencat.cat)) o a l’ Ajuntament
de Vilagrassa (Tel.: 973 311 162 – A/e: firametlla@vilagrassa.cat).
Les places són limitades.
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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