XXXIV Jornada sobre el
cultiu de cereals a l’Urgell
Jornada de camp
VERDÚ i AGRAMUNT, dimecres 22 de maig de 2019

Presentació
En aquesta XXXIV edició de la
Jornada tècnica sobre el cultiu de
cereals a l’Urgell, seguint la pauta
d’anys anteriors, primerament farem
una visita al camp d’assaig de l’IrtaADV Valls del Corb a Verdú per veure
les col·leccions de varietats de
cereals, on els tècnics explicaran amb
detall les principals característiques i
el comportament de les varietats
d’ordi, blat dur que allà tenen
sembrades.
Seguidament ens desplaçarem cap a
l’Escola Agrària de Tàrrega on farem
una pausa-cafè per gentilesa de
l’escola, i a continuació es farà una
xerrada per recordar les obligacions
en la gestió de l’aplicació dels adobs
orgànics, i una altra per identificar els
problemes fitosanitaris en conreus
extensius.
A continuació anirem a Agramunt a
visitar el camp d’assaig de la
Universitat de Lleida en zona de
regadiu del Segarra-Garrigues on es
podran veure diferents camps d’assaig
sobre pèsol i panís.
Esprem que aquesta jornada sigui del
vostre interès, i us ajudi a prendre les
millors decisions en la gestió de la
vostra explotació

Programa
9.00 h Trobada a la benzinera “La Portella” (Ciutadilla)
9.10 h Inscripcions, entrega de documentació i presentació
Sr. Andreu Bosch, cap de l’Oficina Comarcal del DARP a l’Urgell.
9.20 h Noves varietats d’ordi en sembres de tardor als secans de l’Urgell
Sr. Antoni López, IRTA Lleida.
Comportament del blat dur als secans de l’Urgell
Sr. Josep Anton Betbesé, IRTA Lleida.
11.10 h Pausa (a l’Escola Agrària de Tàrrega)
11.40 h Recordatori de les obligacions en la gestió de les dejeccions
ramaderes.
Sr. Enric Altisent, DARP.
11.55 h Identificació de problemes fitosanitaris en cereal d’hivern, pèsol i
colza
Sr. Jaume Almacellas, Servei de Sanitat Vegetal, DARP.
12.40 h Visita al camp d’assaig de la UdL a Agramunt.
Cultius de pèsol i panís sota diferents tipus de treball del sòl i dosis
de nitrogen
Sr. Carlos Cantero, UdL.
Sr. Daniel Plaza, UdL.
13.30 h Cloenda de la jornada
Responsable del DARP.
14.00 h Dinar

Lloc de realització

Organització
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació

 Camp d’assaig de varietats IRTA – ADV Valls del Corb (TM de Verdú)
 Escola Agrària de Tàrrega
Av. de Tarragona, s/n
25300 TÀRREGA

ADV Valls del Corb

 Camp d’assaig UdL (TM d’Agramunt)

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament, a través de:




@ruralcat

Oficina Comarcal de l’Urgell. Tel.:973 310 553 - A/e: aurgell.daam@gencat.cat
IRTA. Tel.: 973 032 850 ext. 1518 - A/e: aurora.ribes@irta.cat
ADV Valls del Corb. Tel.: 639 344 025 - A/e: rosa.bisa@gmail.com

També us podeu inscriure a través del servei d’inscripcions a jornades del PATT
del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/inscripcions

Pensem que és un programa que pot
ser del vostre interès. Us hi esperem.
190100 / 3,00

