Aplicacions de la tecnologia
dron a l’agricultura
Jornada tècnica
AMPOSTA, dimecres 4 de desembre de 2019

Presentació
L’ús de dades i tecnologies d’última
generació promet canviar per sempre
el futur de les explotacions agrícoles,
tant en mètodes de treball com en el
maneig dels cultius. L’agricultura de
precisió planeja sobre els agricultors i
emprenedors des de ja fa alguns anys,
i en un futur breu veurem cada cop
més
aeronaus
no
tripulades
sobrevolant els terrenys agrícoles.
Les Terres de l’Ebre no ens podem
quedar al marge en l’aplicació de
noves tecnologies si volem ser
competitius i millorar la gestió dels
nostres cultius. En els darrers anys
han aparegut diverses empreses a les
nostres terres que treballen amb la
tecnologia dron.
Aquesta jornada pretén apropar els
agricultors als serveis que ofereixen
les empreses que apliquen tecnologia
dron a la diversitat de cultius de les
Terres de l’Ebre.

Programa
09.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
09.10 h Presentació de la jornada
Carla Bonfill, regidora de Medi Rural de l’Ajuntament d’Amposta.
09.15 h Contextualització i normativa d’ús de drons en espais naturals
Josep Sabaté, tècnic del Parc Natural dels Ports.
09.45 h Teledetecció amb dron
Pau Jornet, Ebre Dron.
10.20 h Inspeccions i seguiments amb drons
Llúcia Cavero i Nacho Balsalobre, unitat RPAS del Cos d'Agents
Rurals.
11.00 h Pausa
11.30 h Control d’enemics naturals amb tecnologia dron
Álvaro Tomàs i Jordi Tomàs, Drons Works.
12.00 h Tractaments fitosanitaris amb drons
Pau Jornet, Ebre Dron.
12.30 h Demostració de vol
Llúcia Cavero, unitat RPAS del Cos d'Agents Rurals.
13.00 h Cloenda de la jornada
Raquel Avinyó, Escola Agrària d’Amposta.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Auditori Pavelló firal
Carrer Sebastià Juan Arbó, 2
43870 AMPOSTA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de:
Raquel Avinyó (Tel.: 977701500 - A/e: raquel.avinyo@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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