XXVI Jornada de camp
de l’arròs
Jornada tècnica de referència
AMPOSTA, dijous 27 d’agost de 2020

Presentació
Enguany, més que mai, ens hem de
plantejar com afrontar nous reptes en
el sistema productiu que ens ajudin a
superar aquesta situació tan particular
que estem vivint. Aspectes com la
biodiversitat, el medi ambient i la
seguretat alimentària agafen un major
protagonisme i és per això que en
aquesta jornada us volem mostrar
noves eines que us puguin ajudar a
una millora continuada del cultiu de
l’arròs.
Aquesta jornada forma part de
l’activitat de demostració “Assaig de
valoració de noves varietats en fase
de registre”, “Assaig d'introducció i
avaluació de noves varietats d'arròs” i
“Estratègies sostenibles de control de
malalties en arròs: cap a residu zero”,
operació
01.02.01
(transferència
tecnològica) del PDR de Catalunya
2014-2020.
ATENCIÓ. Mesures COVID:

• Si tens símptomes, queda’t a casa.
• Distància mínima 1,5 metres amb
tothom.
• Ús obligatori de mascareta durant
tota la jornada, excepte durant la
ingesta de begudes, en què s’haurà
de garantir la distància mínima d’un
metre i mig.
• Higiene freqüent de mans: aigua i
sabó o gels hidroalcohòlics, sobretot
abans i després de tocar eines i
maquinària.
• No comparteixis begudes ni menjar.
Els assistents tenen l’obligació
d’informar als organitzadors de la
jornada de l'aparició de qualsevol
cas de Covid-19 en el seu entorn
familiar

Programa
HORARI MATÍ: de 8.00 a 13.00 h

HORARI TARDA: de 15.00 a 20.00 h

Recepció i registre dels assistents: a les 8 h i a les 15 h
Presentació de la jornada
Sr. F. Jesús Gómez Fernàndez, Director dels Serveis Territorials a les
Terres de l'Ebre
Noves varietats d’arròs en fase de registre
Sr. Oriol Ferré, IRTA Amposta.
Com augmentar el segrest de Carboni (Carbocert)
Sra. Maite Martínez, IRTA Sant Carles de la Ràpita.
La fertilització orgànica en la sembra en sec
Sra. Gemma Murillo, Oficina de Fertilització. DARP.
Gestió de les malalties en producció ecològica (ImproRice)
Sra. Maria del Mar Català, IRTA Amposta.
Estratègies sostenibles de control de malalties amb residu zero
Sra. Maria del Mar Català, IRTA Amposta.
Promovent la biodiversitat: programa Origins de Kellogg’s
Sr. Néstor Pérez, IRTA Amposta.
La fertilització amb teledetecció: programa Origins de Kellogg’s
Sra. Nuria Tomàs, IRTA Amposta.
Assaig Syngenta: posada a punt de l’herbicida Rifit
Sra. Eva Pla, IRTA Amposta.
Assaig EbreIteaf: recobriment de la llavor per millorar la productivitat
Sra. Nuria Tomàs, IRTA Amposta.
Visita a les vitrines tecnològiques:
Varietats amb tecnologia Clearfield
Noves varietats d’arròs de Càmara
Control de males herbes amb programa de Corteva
Estratègies Syngenta per al control de malalties
Estratègies UPL per al control de malalties
Estands de maquinària:
MASCHIO
CASE
AGUIRRE

1234
1234 // 3,00
3,00

Organització

Col·laboració

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

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través del següent enllaç (INSCRIPCIÓ_JORNADA) o bé contactar amb la
Sr. Pilar Arrufat
(A/e: pilar.arrufat@irta.cat)

200074 / 5,00

