148a Fira de Sant Josep

XIX Jornada intercomarcal
sobre el cultiu del panís
Jornada tècnica de referència
MOLLERUSSA, dimarts 10 de març de 2020
Presentació
El programa de jornades tècniques de la
148a Fira de St. Josep de Mollerussa
s’inicia amb aquesta XIX Jornada
intercomarcal sobre el cultiu del panís,
que ha esdevingut jornada de referència
del sector productor a Catalunya.
La jornada està marcada de fons per la
important incidència en la producció que
ha tingut l’aranya en aquesta passada
campanya.
A
banda
d’aquesta,
s’abordaran també altres problemàtiques
actuals del cultiu, majoritàriament de
tipus fitopatològic.
L’entrada en vigor del Decret 153/2019
sobre fertilització tindrà previsiblement
incidència en la sistemàtica tradicional
de l’adobat en panís. La jornada inclou
també aquesta temàtica i la discussió
d’estratègies per a l’optimització de la
fertilització del cultiu en el nou marc
legal. A la jornada es presentarà també
la nova aplicació per a dispositius mòbils
creada pel DARP per tal de facilitar
determinats tràmits relacionats amb la
DUN.
La informació sobre la situació actual de
les micotoxines s’ha generat en el marc
del projecte demostratiu “Pràctiques
agronòmiques per a la disminució del
contingut en micotoxines en blat de moro
per a gra (AGROMIC)”, finançat a través
de l’Operació 01.02.01 del PDR de
Catalunya 2014-2020.

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de documentació
9.30 h Presentació de la jornada
Sr. Xavier Roure, director de Fira Mollerussa.
Sr. Andreu Bosch, cap de l’Oficina Comarcal del Pla d’Urgell. DARP.
9.45 h Estratègies de fertilització en el cultiu del panís en el marc del
Decret 153/2019
Sr. Jaume Lloveras, Universitat de Lleida.
10.45 h FotoDUN. App per fotografies georeferenciades
Sr. Ramon Sanfeliu, cap de la Secció de Gestió d’Ajuts. DARP.
11.00 h Pausa
11.30 h Amaranthus palmeri: Nova planta invasora en cultius de panís
Sr. Josep M. Llenes, DARP.
11.45 h Situació actual dels continguts en micotoxines del panís
Sr. Joan Serra, IRTA Mas Badia.
12.15 h Situació de la problemàtica de les virosis en panís a la zona
productora dels regadius de Lleida
Sr. Antoni López, IRTA Lleida.
13.00 h Avaluació dels danys per aranya en panís
Sra. Dolors Villegas, IRTA Lleida.
Sr. Antoni Badia, Universitat de Lleida.
13.40 h Cloenda de la jornada
Sr. Andreu Bosch, cap de l’Oficina Comarcal del Pla d’Urgell. DARP.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Sala d’actes de l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell
Av. Jaume I, 1 (antiga ctra. N-II)
25230 - MOLLERUSSA (Lleida)

Inscripcions
Col·laboració

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

Oficina Comarcal del Pla d’Urgell:
Tel.: 973 601 051 - A/e: apurgell.daam@gencat.cat

IRTA Lleida: Tel.: 973 032 850 ext.1518 - A/e: aurora.ribes@irta.cat
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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