
Presentació
Per a aquesta sisena edició, Camp Mallorquí
introdueix el cultiu de l’ametller amb ecològic
dins de les jornades tècniques, ja que es tracta
de l’evolució lògica del sector i serà de vital
importància en els següents anys cara a la
sostenibilitat del medi ambient i la aportació de
valor afegit a un producte reconegut tant amb la
certificació IGP com al mercat.

Producció
Fidels amb l’objectiu de millorar la situació de
l’ametllerar a Mallorca i seguint amb la línia de
les anteriors jornades tècniques organitzades
per la SCL del Camp Mallorquí en aquesta ocasió
es tractaran novament aspectes agronòmics
d’importància de la ma dels tècnics especialistes
de l’IRTA, personal investigador de l’UIB i la
Conselleria d’Agricultura i Pesca de les Illes Balears.
Conscients de la problemàtica d’implantar cultius
amb ecològic també es farà un repàs al maneig i
les diferents opcions al mercat per combatre les
malalties pròpies de l’Ametller.

Present de               l’ametlla 
Esunfetqueelcultiude l’ametller intensiu,hasofert 
un augment considerable en superfície plantada 
als darrers anys. Això, es degut principalment, a un  
creixement continuat del consum a nivell mundial 
i a uns preus estables dels darrers anys, no obstant  
ens trobem davant la problemàtica de la pèrdua 
de producció massiva de cultius vells i afectats per 
la Xylella que ens pot dur a una situació límit on la 
producció nova encara no hagi pogut substituir la 
desaparició de la vella.

VI Jornada de l’ametller

Jornada Tècnica  
de referència

Algaida, 15 de maig de 2019

Organitza:

Col-labora:

Patrocina:



8.45h

9.15h

9.30h

10.10h

Recepció i entrega documental

Inauguració i presentació 
de la jornada
Antoni Garcías Simón,
President de la SCL Camp Mallorquí

L’ametller en reg una realitat: 
Experiències IRTA
Sra. Marta Maldonado Torres,
especialista de l’IRTA

Incidència de la Xylella Fastidiosa 
en Ametller a les Illes Balears.
Mesures adoptades i comparació 
amb la situació a USA.
Sr. Andreu Juan Serra,
Cap de servei d’Agricultura del CAIB

Ferran Huguet Farré, 
Director General d’unió 
Corporació Alimentaria

10.50h

11.40h

12.20h

11.20h

Resposta de noves varietats d’ametller 
al reg. Projecte COPPI2018-1/R4
Miquel A. Mas, Jose M. Escalona 
i Hipolito Medrano,
Universitat de les Illes Balears

Berenar Farmers

Manieg Ecològic del cultiu 
de l’ametller.
Miquel Serra Senso, 
Tecnic Apema

Fertilització Eficient clau 
per la rendibilitat
Pere Pico Taberner,
Enginyer Agrícola de Timac Agro Balears.

Lloc de realització
BINICOMPRAT

Ctra. Manacor, km. 22’7 07620 
Algaida - Illes Balears

971 12 54 11

Inscripcions
Jornada Gratuïta. Places limitades 

Tindran prioritat els socis de l’OPFH.
Cal inscriure’s previament a Camp Mallorquí 

abans del 13 de maig de 2019
664 458 014 - 608 663 045
tecnic@campmallorqui.es

13.05h

13.50h

14.20h

14.40h

Cultivo Ecológico del Almendro. 
Factores, condiciones y soluciones
Cristobal Aranega Cuevas, 
Crisara

Financiacio de projectes agraris
Ramon Vallespin Monleon,
Gerente Agroalimentario
y Economía Social Cajamar

Cloenda
Sr. Antoni Garcias Simón,
President de la SCL del Camp Mallorqui

Dinar de Germanor

Sr Vicenç Vidal Matas,
Conseller de Medi Ambient, Agricultura 
i Pesca de les Illes Balears

Pere Josep Colat Clua,
President d’Unió corporció alimentària

mailto:tecnic@campmallorqui.es

