XVIII Jornada intercomarcal
sobre cultius herbacis
Jornada tècnica en línia
Dijous 20 de maig de 2021

Presentació
Un any més, celebrem la Jornada
intercomarcal sobre cultius herbacis,
referència del sector productor d’aquests
cultius a Catalunya. S’abordaran diferents
temàtiques sobre el comportament de
noves varietats d’ordi, blat, pèsol i colza;
així com els blats de qualitat, fertilització de
precisió, rotació de cultius, aplicació de
digestats; i aspectes a tenir en compte
sobre densitats i data de sembra en cereal
de regadiu. La jornada, dirigida a tècnics i
agricultors, es fomentarà al màxim la
participació dels assistents.
En aquesta edició compartirem informació
tècnica que pugui resultar d’utilitat per a
una millor gestió de les explotacions
extensives. Part de la informació que es
presenta s’ha obtingut en el marc de les
següents actuacions o projectes:
- MILLOR-PÈSOL (operació 01.01.01 de
Transferència Tecnològica
PDR de
Catalunya 2014-2020).
- Agricultura de precisió per la millora de
la producció i qualitat del cereal d’hivern
i la seva sostenibilitat ambiental
(operació 16.01.01 del PDR de CAT
2014-2020).
- PECT Motors pel Segarra-Garrigues.
- Circular Agronomics (H2020 Grant
Agreement No 773649).

Organització
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació

Programa
9.30 h Presentació de la jornada
9.40 h









BLOC I
Comportament de les noves varietats d’ordi alternatiu en regadiu
El cultiu del pèsol com a alternativa al cereal
Comportament de les noves varietats de blat alternatiu en
regadiu
La colza com a alternativa al cereal
Blat tou millorant
Agricultura de precisió. Fertilització
Biofertilizants a partir de digestats de porc mitjançant assecatge
solar: Utilització en diferents cultius de regadiu
Densitat i data de sembra en ordi i blat en regadiu

11.45 h Pausa
12.00 h





BLOC II: Connexions en directe a camp
Noves varietats de pèsol d’hivern
Noves varietats de blats de primavera
Noves varietats de colza d’hivern
Noves varietats d’ordi d’hivern

13.00 h Torn de preguntes
13.30 h Finalització de la jornada
Les ponències aniran a càrrec del Srs. Joan Serra, Roser Sayeras, Joan
Fañé, Ezequiel Arqué, Josep Anton Betbesé, Francesc Domingo, Dolors
Villegas, Judit Vallverdú, del Programa Cultius Extensius Sostenibles de
l’IRTA i la Sra. Maria Manresa, d’ACTEL.
Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.
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Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través de l’enllaç: INSCRIPCIÓ_JORNADA
Per a més informació podeu contactar amb la Sra. Montse Palau (A/e: montserrat.palau@irta.cat)

Col·laboradors
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// 3,00
1234 3,00
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