Dies del reg al Segarra
Garrigues. Panís i alfals
Jornada tècnica
ARTESA DE SEGRE, 15 de gener de 2020

Presentació
Aquest conjunt de jornades, seminaris
i visites tècniques englobades dins els
Dies de Reg al Segarra Garrigues,
pretenen aglutinar la formació i
transferència
tecnològica
que
s’organitza per a l’acompanyament
dels regants del Segarra Garrigues en
tots aquells temes que són d’interès.
En aquesta jornada es presenten
temes d’interès al voltant del cultiu del
panís i resultats d’experiències que
s’estan portant a terme al Segarra
Garrigues en cultius extensius.
S’exposarà temes que actualment
preocupen en la producció del panís
en tractament de plagues i millora de
tècniques del cultiu per a maximitzar la
producció.

Programa
18.00 h Presentació de la jornada
Sr. Josep Soldevila, gerent de la Cooperativa d’Artesa de Segre.
Sra. Rosa M. Armengol, cap de l’Oficina Comarcal de la Noguera. DARP
Sr. Xavier Petit, Aigües del Segarra Garrigues (ASG).
18.15 h Ús de micorrizes en panís: maneig i beneficis
Sr. Elias Martínez, Bioera.
18.50 h Comparació econòmica de 4 anys de cultiu d’alfals i de panís.
Resultats i consum d’aigua
Sr. Jaume Areny, Aldahara Europe.
19.25 h Principals plagues del panís i el seu control
Sra. Matilde Eizaguirre, Universitat de Lleida (UdL).
Sr. Ramon Albajes, Universitat de Lleida (UdL).
20.00 h Es possible produir de 15 t/ha de panís amb la normativa de nitrats
actual?
Sr. Jaume Lloveras, Universitat de Lleida (UdL).
20.35 h Fi de la jornada i tast

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Sala d’Actes de la Cooperativa d’Artesa de Segre
Av. d'Eduard Maluquer, 9
25730 – ARTESA DE SEGRE

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través de Oficina del
Regant: Sra. Maite Sisquella
(Tel.: 973 310 715 – A/e: mtsisquella@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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