Nous cultius: el safrà com a
producció alternativa en petites
explotacions de secà
Jornada tècnica
LES BORGES BLANQUES, dimecres 13 de novembre
de 2019
Presentació
L’atractiu preu de venda final del safrà
ha fet que petites explotacions,
bàsicament d’àmbit familiar, vegin en
aquest cultiu una possible font
d’ingressos complementaria a les seves
produccions tradicionals. El factor de
producció amb un cost més important en
aquest cultiu és, sens dubte, la mà
d’obra. Les peculiaritats i requeriments
del cultiu i, en especial, de la seva
recol·lecció, fan fins ara imprescindible
una forta inversió en mà d’obra,
important en valor i difícil en la seva
gestió. La mecanització de les tasques
de recol·lecció i desbrinat suposaria un
avenç
molt
important
en
el
desenvolupament del cultiu al disminuir
la important dependència actual de mà
d’obra que requereix. Aquesta jornada
pretén complementar la realitzada ara fa
un any, presentant un dels projectes en
marxa per a la mecanització de la
recol·lecció del safrà a Aragó, així com
l’anàlisi econòmica d’una explotació de
safrà un cop acabat el seu cicle
productiu.
La jornada aportarà també els resultats
obtinguts durant la passada campanya
en el camp experimental demostratiu
DARP-IRTA, que podrà visitar-se al final
de la mateixa.

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.45 h Presentació de la jornada
10.00 h Experimentació en safrà DARP-IRTA. Resultats de la campanya 2018
Sr. Antoni López, IRTA Lleida.
10.45 h Estudi de viabilitat d’una plantació de safrà
Sr. Xavier Petit, Aigües del Segarra-Garrigues.
11.30 h Pausa
12.00 h Proyecto Brin: foment de la producció i mecanització del cultiu del
safrà a Aragó
Sr. David Mur, Proyecto Brin Aragón.
12.45 h Visita a la parcel·la experimental de safrà
Sr. Josep Anton Betbesé, IRTA Lleida.
13.30 h Cloenda de la jornada

Lloc de realització
Escola Agrària de les Borges Blanques
Camí de les Verdunes, s/n
25400 Les Borges Blanques (Lleida). (Accés pel Polígon Industrial Les Verdunes)

Organització

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Escola Agrària de
les Borges Blanques

Col·laboració
Escola Agrària de
les Borges Blanques

@ruralcat

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
 Escola Agrària de les Borges Blanques:
Tel.: 973 143 169 - A/e: ramon.baro@gencat.cat
 IRTA Lleida:
Tel.: 973 032 850, ext. 1519 - A/e: aurora.ribes@irta.cat
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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