XXV Jornada de camp
de l’arròs
Jornada tècnica de referència
AMPOSTA, dijous 30 d’agost de 2018
Presentació
Aquest any es compleixen 25 anys de
la primera jornada de camp de l’arròs
i, per tant, volem celebrar-ho d’una
manera especial.
Com sempre, es mostraran els
assajos
en
curs
a
l’Estació
Experimental de l’Ebre i es farà una
breu descripció de les activitats més
rellevants realitzades al Delta de
l’Ebre. Com a novetat, enguany
comptarem
amb
la
presència
d’estands de maquinària agrícola.
Aquest acte és la jornada de
referència de l’arròs a Catalunya i és
voluntat nostra que cada cop més
sigui un referent per a altres països
europeus amb coneguda tradició
arrossera.
En acabar la visita als experiments hi
haurà un dinar per a celebrar aquest
aniversari. Esteu tots convidats i
esperem us sigui de gran interès.

Organització

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.45 h Presentació de la Jornada
Sra. Elisenda Guillaumes, directora general del DARP.
Sr. Jose Miguel Campos, director de l’Estació Experimental de l’Ebre a
Amposta.
10.00 h Es presentaran simultàniament les següents activitats:
Resum de les activitats més rellevants executades fora de l’Estació:

 Obtenció de varietats tolerants a la salinitat, Sra. Mar Català (IRTA).
 Assajos en caragol maçana, Sra. Mar Català.
 Gestió de males herbes en sembra en sec,
Sr. Andreu Taberner i Sra. Silvia Consola (DARP).
 Programa de Bones Pràctiques de l’arròs de Kellogg’s,
Sra. Mar Català.
Visita in situ als assajos realitzats a l’Estació:

 Avaluació de varietats d’arròs en fase de registre,
Sra. Andrea Bertomeu (IRTA).
 La fertilització orgànica en la sembra en sec,
Sra. Gemma Murillo (DARP).
 Optimització de la dosis de llavor en la sembra en sec, Sra. Mar Català.
 Retirada de l’aigua en la fase d’emplenat del gra, Sr. Oriol Ferré (IRTA).
 Gestió de la palla i de l’aigua en post-collita,
Sra. Maite Martínez Eixarch (IRTA).
 Estratègies per al control de malalties, Sra. Gemma Galimany (DARP).
 Ortiva i Ortiva Top, sostenibilitat de fungicides en el cultiu de l’arròs,
Sr. Emilio Gil, Sr. Ramon Salcedo (UPC) i Sra. Mar Català (IRTA).
Visita a les vitrines tecnològiques de les empreses col·laboradores:

Estació Experimental de l’Ebre

Col·laboració

 Edypro: Maneig biotecnològic per optimitzar el potencial productiu
d’arròs.
 Copsemar: Varietats Clearfield.
 Bayer: Flint, nou fungicida en arròs.
 Activa Agrofert: Tractament sostenible davant la piriculariosi.
Visita als estands de maquinària:

 Case International Agriculture.
 MN Agritechnology SLU.
 Maschio Gaspardo Ibérica S.L.
13.00 h Cloenda de la Jornada
Sr. Josep Usall, director general de l’IRTA.
13.15 h Dinar a l’Estació Experimental de l’Ebre per celebrar el 25è
aniversari

Lloc de realització
IRTA / Estació Experimental de l’Ebre, Ctra. de Balada, km. 1
Coordenades: 40º 42' 29.63” N, 0º 37' 56.39” E. Enllaç de localització
43870 AMPOSTA

Inscripcions
@ruralcat

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través del següent enllaç:
inscripció jornada o al telèfon 627 482 705.
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