Els cultius extensius
d’estiu
Jornada de camp
LA TALLADA D’EMPORDÀ, 18 de setembre de 2019
Presentació
Gràcies a la col·laboració de diferents
organismes del sector, us presentem
aquesta jornada de camp sobre cultius
d’estiu. L’objectiu de la jornada és donar a
conèixer diferents aspectes tècnics i
innovadors del cultiu del blat de moro i de
la soja, en matèria de material vegetal, de
plagues i malalties, de desherbatge i de
fertilització.
Aquesta jornada forma part de diferents
activitats
demostratives
(Pràctiques
agronòmiques per a la disminució del
contingut en micotoxines en blat de moro
per a gra; Implantació de cultius captadors
de nitrogen en camps de blat de moro per
minimitzar la lixiviació de nitrats cap a les
aigües freàtiques; Maximitzar l’eficiència
de les aplicacions de purins en cultius
extensius; QUALISÒL: millora de la
qualitat del sòl amb l’aplicació de les
dejeccions ramaderes; La soja com a
alternativa als cultius tradicionals als
regadius de Catalunya) de l’operació
01.02.01 de la Transferència Tecnològica
del Programa de desenvolupament rural
de Catalunya 2014- 2020.

Organització

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.45 h Inauguració i presentació de la Jornada
10.00 h Recorregut per les diferents estacions
BLOC 1


Noves varietats de blat de moro per a gra de cicle 600 i 700



Les micotoxines en el blat de moro per a gra



Influència de la data de sembra en el contingut en micotoxines

BLOC 2


El desherbatge mecànic en blat de moro



Situació actual de la nova mala herba Amaranthus palmeri a
Catalunya



Aplicació de dejeccions ramaderes als cultius extensius d’estiu:
implicacions agronòmiques i en la qualitat del sòl



Implantació dels cultius captadors de nitrogen després de blat de
moro

*A les 11:00 h hi haurà una pausa-cafè de 15 minuts i a continuació es canviarà de bloc.

12.30 h El cultiu de la soja


Noves varietats de soja



Dates de sembra i maneig agronòmic del cultiu



Halyomorpha halys una nova plaga

13.30 h Fi de la jornada
Les ponències aniran a càrrec de:
DARP: Sr. Josep Mª Llenes IRTA Mas Badia: Sr. Joan Serra; Sra. Roser Sayeras;
Sr. Jordi Doltra; Sr. Francesc Domingo; Sr. Francesc Camps; Sra. Cesca Alcalà.

Col·laboració
Lloc de realització
IRTA - Mas Badia
Estació Experimental Agrícola
17134 LA TALLADA D’EMPORDÀ

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
https://www.inscribirme.com/jornadasobrecultiusextensiusdestiu
IMPORTANT! Portar l’entrada (impresa o al telèfon mòbil) el dia de la jornada.
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