RECOMEX. Resultats
d’assaigs i innovacions en
cultius extensius d’hivern
Jornada tècnica
CALAF, dimecres 5 de setembre de 2018
Presentació
Un any més, i gràcies a la col·laboració
de diferents organismes del sector, us
presentem aquesta jornada on es
presentaran
algunes
de
les
problemàtiques més importants en els
cultius extensius d’hivern. Es posarà
especial
èmfasi
en
novetats
i
innovacions que hi ha al mercat i que
poden ser una oportunitat per al sector.
Una part de la jornada forma part de les
activitat de demostració “Maximitzar
l’eficiència de les aplicacions de purins
en cultius extensius” i “Implantació
d’estratègies per al control de rovell groc
en cereal d’hivern”, operació 01.02.01
(transferència tecnològica) del PDR de
Catalunya 2014-2020.”
D’altre banda s’explicarà el Projecte
“Producció de proximitat de farines de
qualitat amb un elevat índex de blancor”
finançat a través de l’Operació 16.01.01
(cooperació per a la innovació) del PDR
de Catalunya 2014-2020.
Esperem que serveixi per orientar als
productors a prendre decisions per la
següent campanya.

Organització

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.15 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.45 h Inauguració i presentació de la Jornada
10.00 h Material vegetal

Tots els resultats de l’avaluació de noves varietats

Cereals per demandes singulars (espelta, varietats tradicionals,...)

Sembra geo-referenciada

Blat tou de cicle llarg, un augment continuat dels rendiments
10.45 h Fertilització

Teledetecció, suport a la gestió de l’adobat

Adobs d’alliberament lent

L’aplicació de purins després de la prohibició del vano

Cal aportar nitrogen en cobertora a les lleguminoses?

La mitigació del contingut en acrilamida
11.30 h Pausa
12.00 h Desherbatge

Eficàcia dels herbicides de pre-emergència, factors clau

Causes de la falta de selectivitat dels herbicides

Desherbatge mecànic. Guiatge RTK i incorporació de sensors

Inversions de flora. Scandix i compostes
12.45 h Protecció fitosanitària

El tronxaespigues, un any problemàtic

Estratègia de lluita contra el rovell groc

Maquinària aplicació. Ruixons

Septòria, fusariosis i l’ennegriment de les glumes de l’espiga
13.30 h Fi de la jornada
Sra. Roser Sayeras (IRTA Mas Badia); Sr. Joan Serra (IRTA Mas Badia); Sr. Francesc
Domingo (IRTA Mas Badia); Sr. Joan Fañé (IRTA – Mas Badia); Sra. Andrea López
(IRTA – Lleida); Sr. José Miguel Soriano (IRTA – Lleida); Sr. Joan Guillaumet (ACML);
Sr. Emilio Gil (UPC); Sr. Andreu Taberner (DARP); Sr. Josep Mª Montull (UdL);
Sr. Josep Mª Llenes (DARP); Sr. Jaume Almacellas (DARP); Sr. Joan Parera (DARP);
Sra. Àngela Casanovas (FCAC); Sr. Clémence Aliaga (Arvalis – Institut du Végétal).

Lloc de realització
Casal de Calaf
Carretera Llarga, 11
Ubicació: Casal de Calaf
08280 CALAF

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
https://www.inscribirme.com/recomex2018
IMPORTANT! Portar l’entrada (impresa o al telèfon mòbil) el dia de la jornada.
Només es facilitarà documentació a les persones inscrites.
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