Fira de la tomaca del Priorat

Estratègies de reg en
cultius hortícoles
Jornada tècnica en línia
Divendres 21 d’agost de 2020

Presentació
La gestió del reg és un dels aspectes
clau en els cultius hortícoles. Aplicar
una bona estratègia de reg és
essencial
per
obtenir
elevats
rendiments i una bona qualitat. En el
context actual, però, els i les
productores han de tenir en compte un
nou element en la seva gestió, i és
que
aquests
rendiments
s’han
d’assolir amb la major eficiència en
l’ús de l’aigua de reg, contribuint a la
sostenibilitat dels sistemes agraris.
En aquesta jornada farem un repàs
dels principals factors que s’han de
tenir en compte per aplicar estratègies
de reg eficients en cultius hortícoles,
fent èmfasi en el cas del cultiu del
tomàquet de Penjar. Referent a aquest
cultiu es presentarà l’eina REGtom,
d’accés obert, i desenvolupada per
donar suport als i les productores en la
presa de decisions sobre dosis de reg
en el cultiu de tomàquet.
Aquesta jornada forma part de
l’activitat de demostració “Innovacions
en el maneig del cultiu ecològic del
tomàquet
de
Penjar”,
operació
01.02.01 del PDR de Catalunya 20142020.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
17.30 h Benvinguda i presentació de la jornada
17.40 h El reg en cultius hortícoles: aspectes pràctics
Sr. Borja Camí, tècnic d’assessorament Arreu SCCL.
18.10 h El reg en el cultiu del tomàquet a l’aire lliure
Sr. Joan Casals, investigador FMA-UPC.
18.40 h REGtom, una eina per calcular necessitats de reg en el cultiu de
tomàquet
Sr. Joan Casals, investigador FMA-UPC.
19.00 h Fi de la jornada

Aquesta jornada es realitza en línia.
Si esteu interessats en seguir les seves explicacions us podeu inscriure a la
jornada mitjançant l’enllaç que trobareu a sota, a continuació ens posarem en
contacte amb vosaltres per enviar-vos l’enllaç de l’aula virtual des d’on
podreu seguir la formació.

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació o aclariment, podeu contactar amb el Sr. Joan Casals
(A/e: recerca@fundaciomiquelagusti.cat)

Col·laboració

@ruralcat
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