Alternatives de maneig en
la fructicultura
Jornada tècnica
LA GRANJA D’ESCARP, divendres 19 de gener
de 2018
Presentació
La fructicultura continua essent el
principal motor de l’economia al Baix
Segrià, així com en moltes altres
zones fructícoles de Catalunya, on les
espècies de pinyol són les més
conreades.
En un món cada cop més globalitzat,
l’optimització de la producció i la
reducció dels costos són factors clau
per ser competitius, per la qual cosa
les millores en el maneig de les
explotacions ens han d’ajudar a
aconseguir aquests reptes.
L’objectiu de la jornada és donar a
conèixer quins són els avantatges de
la fertilització orgànica en explotacions
extensives i en els nostres sòls, i la
importància
de
planificar
una
estratègia d’adobatge, així com la
possibilitat de millorar la rendibilitat de
les explotacions optimitzant el regadiu
gràcies a la utilització de sensors de
tecnologia multi-punt.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
16.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
16.10 h Presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Manel Solé Agustí. Alcalde de La Granja d’Escarp.
16.20 h Fertilitzar amb adobs orgànics: quin, quan i com s’ha d’aplicar
Sra. Elena Puigpinós Marsol. Oficina de Fertilització i Tractaments de
les dejeccions ramaderes.
16.45 h Pausa
17.00 h Optimització del reg i la fertirrigació a través de sensors de
tecnologia multi-punt
Sr. Jordi Barceló Font. CEO & Sales de l’empresa MODPOW.
17.45 h Precs i preguntes
18.00 h Cloenda de la jornada

Lloc de realització
Planta baixa Local Social
Plaça Nova, s/n
25185 – LA GRANJA D’ESCARP

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’Oficina
Comarcal del Segrià (Tel.: 973220476 - A/e: asegria.daam@gencat.cat)

Ajuntament de La Granja d’Escarp

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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