Requeriments hídrics en
presseguer, carxofa i
tomàquet en hivernacle
Jornades tècniques
EL PRAT DE LLOBREGAT, 12 de febrer de 2019
Presentació
La campanya de reg de la majoria dels
regadius s’inicia durant aquest mes de
març, així els regants ja planifiquen,
entre d’altres coses, el reg i han d’anar
ajustant la programació a les
necessitats dels cultius.
Des del Consorci del Parc Agrari del
Baix Llobregat conjuntament amb
l’Oficina del Regant i l’IRTA s’ha
organitzat aquesta jornada per parlar
d’estratègies de reg en dos dels
cultius més importants de la zona per
millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua
de reg.
En el cas del cultiu del préssec es
parlarà de l’estratègia de reg deficitari
controlat per a millorar l’ús eficient de
l’aigua de reg i la millora del producte.
En el cas d’horticultura es parlarà de
la carxofa com a principal cultiu de la
zona, també del tomàquet d’hivernacle
i es comentarà les estratègies de reg
més òptimes.
Es finalitzarà amb una taula on es
comentarà problemàtiques
específiques de la zona i estratègies
de reg més òptimes.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
17.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
17.45 h Presentació de la Jornada
Sr. Jaume Minguell, gerent del Consorci del Parc Agrari del Baix
Llobregat.
Sr. Joan Vallhonrat, cap de l’Oficina Comarcal del Baix Llobregat
(DARP).
18.00 h Eina de recomanacions de reg de RuralCat
Sra. Maite Sisquella. Oficina del Regant.
18.30 h Reg deficitari controlat en fruiters de pinyol: presseguer
Sr. Josep Rufat. IRTA.
19.15 h Requeriments hídrics en cultius hortícoles: carxofa i tomàquet
en hivernacle
Sra. Carme Biel. IRTA.
20.00 h Torn obert de preguntes i debat
Moderador: Sr. Albert Lacunza, tècnic de l’ADV de Fruita del Baix
Llobregat.
20.30 h Cloenda de la Jornada
Sr. Joan Amat, president ADV Horta del Baix Llobregat.
Sr. Albert Bou, president ADV Fruita del Baix Llobregat.

Lloc de realització
Masia de Can Comas
Centre d’Informació i Gestió del Parc Agrari del Baix Llobregat
Camí de la Ribera, s/n
Localització: Com arribar-hi
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
Oficina del Regant contactant amb la Sra. Maite Sisquella
(Tel.: 973 310 715 – A/e: mtsisquella@gencat.cat )
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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