64a Fira Agrària de Sant Miquel

Teledetecció en
l’agricultura
Jornada tècnica
LLEIDA, dijous 27 de setembre de 2018

Presentació
En el marc de la 64a Fira Agrària de
Sant
Miquel
s’ha
organitzat
conjuntament amb el sector i promogut
per l’IRTA, l’Oficina del Regant i
l’Oficina de fertilització del DARP, una
jornada
tècnica
amb
l’objectiu
d’explicar i transferir el coneixement i
l’estat actual d’aplicació de la
teledetecció a l’agricultura, sobretot en
fertilització i aplicació de l’aigua de
reg.
Actualment existeix un gran interès en
temes de teledetecció i hi ha un gran
avanç en aquest camp, però és
necessari exposar i transferir quins
avantatges i limitacions té la utilització
d’aquesta tècnica en l’agricultura.
El format de la jornada tècnica
consisteix en la presentació de
diferents ponències i taules rodones
amb empreses del sector per donar a
conèixer diferents productes aplicats al
sector.

Organització

Programa
9.45 h Inscripcions
10.00 h Benvinguda i presentació de la jornada
Sra. Elisenda Guillaumes, directora general d’Agricultura i Ramaderia
del DARP.
Sr. Oriol Oró, director de Fira de Sant Miquel.
10.15 h Acostar la teledetecció als sòls i a la fertilització
Sr. Carlos Ortiz, DARP i Sr. Francesc Domingo, IRTA.
Sr. José Antonio Martínez, Universitat de Lleida (UdL).
Sr. Dani Ponsa, Centre de Visió per Computador (CVC).
Sr. Martí Pintó i Sr. Vicenç Palà, Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya (ICGC).
11.20 h Pausa
11.45 h Mites i realitats de la teledetecció en l’agricultura de precisió
Sr. Héctor Nieto, IRTA.
12.20 h Nous avenços en l’ús de la teledetecció en el maneig del reg
Sr. Quim Bellvert, IRTA.
13.00 h La teledetecció al reg
Moderador: Sr. Jaume Casadesus, IRTA.
Sr. Ignasi Servià, Cupasa.
Sr. Roberto Quintilla, Comunidad de Regantes de Aragón y Cataluña.
Sr. Dani Garcia, Agropixel.
Sr. Fran Garcia, E-Stratos.
14.00 h Cloenda de la jornada

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Pavelló 4 de la Fira de Lleida. Camps Elisis
Av. President Josep Tarradellas, s/n
25001 - LLEIDA

Col·laboració

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



Oficina del Regant (Sra. Maite Sisquella. Tel.: 973 310 715 –
A/e: mtsisquella@gencat.cat)
Oficina de fertilització (Sra. Núria Canut. A/e: nuria.canut@gencat.cat)

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat

180837 / 3,25

