El cultiu i la
comercialització de les
lleguminoses gra per a
consum humà
Visita tècnica
Foradada, dijous 14 de juliol de 2022

Presentació
Dins del marc del Grup Operatiu
supraautonòmic LegSapiens, s’estan
desenvolupant assajos agronòmics per
veure l’adaptabilitat dels cigrons, de les
mongetes i de la soja en diferents zones
agroclimàtiques de l’àrea regable del
Segarra Garrigues.
Amb un increment en la demanda mundial
de proteïna, l’objectiu d’aquest GO és
incrementar la rendibilitat de les explotacions
de cultius herbacis extensius mitjançant la
innovació en els sistemes productius i de les
tècniques de cultiu dedicades a la producció
de lleguminoses. Per tant, aquest GO pretén
abordar aquesta complexa situació tenint en
compte la diversitat de casuístiques
edafoclimàtiques i socioeconòmiques de la
producció i de la comercialització de cultius
herbacis. En aquesta jornada es presentaran
els tres cultius que s’estan assajant a
Foradada.
Grup Operatiu LEGSAPIENS. Generando
oportunidades: Sistemas de cultivo
innovadores basados en las leguminosas
grano, finançat per MAPA i FEADER.

Lloc de realització
25737 Foradada (Ubicació)

Programa
9.45 h

Registre d’assistents

10.00 h

Benvinguda i presentació de la jornada
Sra. Rosa M. Armengol, cap de l’Oficina Comarcal de la Noguera,
DACC.
Sr. Daniel Plaza, Grup Legsapiens a la Vall de l’Ebre, UdLAGROTECNIO.

10.15 h

Control de les males herbes en lleguminoses gra per a
consum humà
Sr. Josep M. Llenes, Servei de Sanitat Vegetal del DACC.

10.40 h

Dades dels assajos a Foradada: cigró, mongeta i soja
Sr. Xavier Petit, Aigües del Segarra Garrigues (ASG).

11.00 h

El cultiu i la comercialització de la soja
Sr. Josep Ma Perera, CERESCAMP.

11.00 h

Cultiu i comercialització de les lleguminoses gra
Sr. Ramon Pons, Hort del Silenci.

11.45 h

Taula rodona entre els participants

12.30 h

Cloenda de la jornada
Sr. Josep M. Jové, president de la Comunitat General de Regants
del Segarra Garrigues.

Organització

Col·laboració

Departament
d’Acció
Climàtica,
Departament d’Acció
Climàtica,
Alimentació
i Agenda
Alimentació i Agenda
RuralRural

Inscripcions
A través de RuralCat: Inscripcions
Per a més informació:
Oficina del Regant (Sra. Mercedes Soler)
Tel.: 973 310 715
A/e: mmsoler@gencat.cat
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