XXVII Jornada de
camp de l’arròs
Jornada de camp
Amposta, dijous 25 agost de 2022

Presentació

L’Estació Experimental de l’Ebre acull
aquesta jornada amb la il·lusió de transferir i
divulgar informació pràctica al sector
productor i, alhora, intercanviar experiències
i opinions que puguin resultar d’utilitat per a
millorar la sostenibilitat del cultiu a les
explotacions.
Les visites a camp seran les protagonistes
de la jornada, amb el compromís de l'IRTA
de divulgació, transferència tecnològica i
innovació. A més, les diferents empreses
col·laboradores aprofitaran aquest gran
aparador per a presentar els darrers
avenços.
Dins d’aquesta jornada es mostrarà
l’activitat de demostració “Gestió sostenible
del fòsfor en arrossars”, operació 01.02.01
(transferència tecnològica) del PDR de
Catalunya 2014-2020.
Projecte finançat a través de l'Operació
16.01.01 de Cooperació per a la innovació
del Programa de desenvolupament rural de
Catalunya 2014-2020.

Lloc de realització
IRTA Amposta
Ctra. Balada, km 1
43870 Amposta

Programa

8.15 h Validació d’inscripcions
8.45 h Benvinguda
Sr. Jesús Gómez, director dels Serveis Territorials del DACC a les
Terres de l’Ebre i Sra. Mar Català, Cultius Extensius Sostenibles, IRTA.

BLOC 1: Per una fertilització més sostenible del cultiu de l’arròs
Sra. Mar Català, Sra. Eva Pla, Sra. Andrea Bertomeu, Sr. Gonçalo
Nascimento, Sr. Juan B. Fernández, IRTA i Sra. Gemma Murillo,
Oficina de Fertilització del DACC.






Necessitats de nitrogen del cultiu de l’arròs.
Gestió sostenible del fòsfor en els arrossars.
Adobs en verd com a complement a la fertilització.
Dejeccions ramaderes en la sembra en sec de l’arròs.
Fertilitzants amb noves tecnologies (ICL, DF Innova)

BLOC 2: Noves varietats d’arròs
Sra. Mar Català, IRTA.
 Varietats en fase de registre.
 Cap a varietats d’arròs més eficients en l’ús del nitrogen.

BLOC 3: Agronomia i biodiversitat: un relació de conveniència
Sr. Néstor Pérez, Sr. Raül Llevat, IRTA.
 Gestió de l’aigua en els arrossars: impacte agronòmic i
mediambiental.
 Contribució dels marges amb vegetació en el cultiu de l’arròs.

BLOC 4: Vitrines tecnològiques d’empreses col·laboradores
 Noves varietats d’arròs (Copsemar, Càmara Arrossera del
Montsià, IVIA).
 Sanitat i nutrició vegetal (ICL, Syngenta, BASF, COMPO).

BLOC 5: Maquinària agrícola i noves tecnologies
Ebredrone, Aro-Mecano, Kubota, Maschio, John Deere

Ubicació:

13.00 h Cloenda de la jornada
Inscripcions
Cal inscriure’s a través de IRTA.
Per a més informació Montse Palau,
montserrat.palau@irta.cat

Il·lm. Sr. Adam Tomàs, alcalde d’Amposta.
Sr. José Miguel Campos, delegat Institucional de l’IRTA a les Terres
de l’Ebre.

13.30 h Degustació d’arrossos
(per gentilesa de la Càmara Arrossera del Montsià)

220074 / 4,00

Organització

Col·laboració

220074 /4,00

