Desherbatge mecànic
en els cereals d’hivern
Jornada tècnica en línia
Dimarts 16 de març de 2021

Presentació

Programa

L’augment de la sostenibilitat de les
produccions dels cereals d’hivern
comporta disminuir les emissions
associades a algunes pràctiques
culturals. L’aplicació d’herbicides pel
control de les males herbes resulta
sovint en un impacte important sobre
els ecosistemes. La reducció en l’ús
d’aquests productes fitosanitaris es pot
aconseguir amb diverses estratègies de
conreu, que incorporen tecnologies com
les rotacions, falses sembres, el
desherbatge mecànic o químic amb
matèries actives de menor càrrega
toxicològica, etc.

11.00 h Benvinguda i presentació de la jornada

La informació que es presenta s’ha
obtingut amb la finançament del
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació (DARP) i en el marc
del projecte ‘Foment del desherbatge
mecànic en cereals d’hivern’ a través
dels ajuts a les activitats demostratives
de l’Operació 01.02.01 de Transferència
Tecnològica
del
Programa
de
Desenvolupament Rural de Catalunya
2014-2020.

11.50 h Avaluació ambiental del desherbatge mecànic en comparació amb
el químic
Dres. Assumpció Anton Vallejo i Marta Ruiz Colmenero, Programa
Gestió Integral de Residus Orgànics – IRTA.

11.05 h Estratègies per reduir la presència de males herbes dins una
parcel·la
Sr. Josep Maria Llenes Espigares, Unitat de Malherbologia del DARP.
11.20 h Capacitat de les varietats de competir amb les males herbes
Sr. Joan Serra Gironella, Programa Cultius Extensius Sostenibles –
IRTA.
11.35 h Resultats dels assaigs i demostracions dels desherbatges mecànic
i mixte mecànic - químic
Sr. Eduard Gonzalo Gilibert, Programa Cultius Extensius Sostenibles –
IRTA.

12.05 h Recull de vídeos amb experiències en desherbatge mecànic de
diferents agricultors
12.35 h Precs i preguntes
13.00 h Cloenda
La moderació de la jornada anirà a càrrec del Sr. Joan Serra Gironella (IRTA).

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç que
trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on podreu
seguir-la.
Un cop finalitzada es podan enviar els dubtes que us sorgeixin per correu
electrònic al Sr. Joan Serra Gironella joan.serra@irta.cat, que intentarà donarvos resposta.

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’enllaç:
INSCRIPCIÓ_JORNADA

#PATT2021

Per a més informació o aclariments, podeu contactar amb l’IRTA
(A/e: montserrat.palau@irta.cat o joan.serra@irta.cat)
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