XV Jornada tècnica
intercomarcal sobre cultius
herbacis
Jornada tècnica de referència
OLIUS, dijous 19 de maig de 2016
Presentació
Presentem aquesta XV edició de la Jornada
intercomarcal sobre cultius herbacis que pretén
ser, un any més, punt de trobada d’agricultors i
tècnics relacionats amb el sector productor
cerealícola i dels cultius extensius a Catalunya.
La jornada vol ser vehicle de transferència i
divulgació de la informació tècnica generada
per diferents activitats experimentals que l’IRTA
i el DARP porten a terme en aquest àmbit. Com
és tradicional, es podran observar sobre el
terreny les noves varietats de blat i ordi que
han aparegut al mercat i rebre informació sobre
les seves característiques i comportament als
secans interiors de Catalunya. El coneixement
de cultius alternatius com el pèsol i la colza
poden resultar també d’interès als productors
de cara a la diversificació de cultius que imposa
la nova PAC. També s’abordarà la
problemàtica que suposa la resistència del
margall en aquestes zones a la majoria
d’herbicides, així com la racionalització de la
fertilització en el context de les rotacions de
cultiu en secà.
Tot plegat pretén aportar informació pràctica i
alhora servir de marc per a intercanviar
experiències i opinions que puguin resultar
d’utilitat en una millor gestió de les explotacions
extensives.
Com en anteriors edicions, hi haurà ocasió per
a que les empreses del sector presents a la
jornada presentin la seva oferta i novetats als
assistents.
Us convidem a assistir-hi!

Organització

Programa
9.15 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.45 h Presentació de la jornada
Sr. Ramon Lletjós, director dels Serveis Territorials del DARP a la Catalunya
Central.
10.00 h Recorregut per les diferents estacions temàtiques. Xerrades tècniques i
consultes amb el personal tècnic responsable.
Estació 1. La colza com a alternativa al cereal als secans de Catalunya
Sr. Joan Fañé, IRTA Mas Badia.
Estació 2. Adobatge de les rotacions en secà: experiències amb colza i cereals
d’hivern a Catalunya
Sr. Jordi Tugues, Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes
del DARP.
Estació 3. Noves varietats de blat per a sembres de tardor
Sr. Joan Serra, IRTA Mas Badia.
Estació 4. Com és un programa d’obtenció de noves varietats de cereal?
Sr. José M. Soriano, IRTA Lleida.
Estació 5. Noves varietats d’ordi per a sembres de tardor
Sr. Antoni López, IRTA Lleida.
Estació 6. El cultiu del pèsol en el greening de la nova PAC
Sr. Josep Anton Betbesé, IRTA Lleida.
Estació 7. Gestió del margall resistent als herbicides
Sr. Andreu Taberner i Sr. Josep M. Llenes, DARP. Sr. José M. Montull, UdL.
Estació 8. Exposició i novetats de les empreses del sector
13.30 h Cloenda de la jornada
Al llarg del matí, es realitzaran a cada estació dues xerrades tècniques o visites de grup
guiades. Consulteu els horaris en la documentació i en el punt d’informació de la jornada.
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Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través de:
- Oficina Comarcal del Solsonès (Tel.: 973 480 489 – A/e: asolsones.daam@gencat.cat)
- IRTA Lleida (Tel.: 973 032 850, ext. 518 - A/e: aurora.ribes@irta.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del PATT del
portal RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

1234 / 3,00

160128 / 3,50

