68ª Fira Agrària de Sant Miquel

Gelades de primavera.
Evolució, tecnologia i
repercussions
Jornada tècnica
Lleida, dijous 29 de setembre de 2022

Presentació
Segons les dades recollides pel DACC, es va
estimar que les glaçades primaverals del
passat mes d'abril havien afectat més de
50.000 ha de cultius de fruita dolça i
ametllers.
Sempre que el període de floració d'aquestes
espècies s'avança, el risc de poder patir
alguna gelada augmenta.
El canvi climàtic ens porta a situacions
extremes com el cas de temperatures gèlides
amb intensitat en moments que no són
habituals i que afecten greument els nostres
cultius. Això impacta en els productors i la
societat amb nous paradigmes que s’han
d'analitzar per poder continuar produint i
seguir el rol d'abastiment d'aliments.
En aquesta jornada es parlarà amb
especialistes sobre les glaçades primaverals,
però també quines eines, coneixements i
tecnologia disposem per afrontar aquestes
situacions.
Des de l’Oficina del Regant s’ha organitzat la
jornada sobre l’evolució, la tecnologia i
repercussions de les gelades de primavera.

Lloc de realització
Saló Segrià – Fira de Lleida

Programa
10.00 h

Presentació de la jornada
Sr. Oriol Anson, secretari d’Agenda Rural del DACC.
Sr. Oriol Oró, director de la Fira de Lleida.

10.15 h

Desenvolupament d’una gelada de primavera
Sr. Miquel Pascual, ETSEA-UdL.

10.30 h

Valoració i evolució de les gelades
Sr. Francisco Javier Joana, Agroseguro.

11.00 h

Tecnologia contra gelades
Sr. Sergi Marín, Regaber.
Sr. Sergio Colomina, NaanDanJain.
Sr. Javier Lucas, Innovaciones Agronomicas.

11.45 h

Pausa

12.00 h

Evolució del clima recent i futur. Anàlisi dels
extrems climàtics
Sr. Marc Prohom, Servei Meteorològic de Catalunya.

12.20 h

Repercussió econòmica de les inclemències
climàtiques en el territori
Sra. Maria Casoliva, Federació de Cooperatives Agràries de
Catalunya.

12.40 h

Taula rodona entre els participants

13.30 h

Cloenda de la jornada

Av. President Josep Tarradellas
25001 Lleida

Inscripcions
A través de RuralCat: Inscripcions

Organització
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

Col·laboració

Per a més informació:
Escola Agrària de Tàrrega
Tel.: 973 310 715
A/e: mmsoler@gencat.cat
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