II Jornada del G.O.
DURCAT: impuls del blat
dur a Catalunya
Jornada tècnica
ALMACELLES I SUCS, dijous 5 de març de 2020
Presentació
Catalunya genera més del 60% del
negoci de la pasta i les sèmoles de tot
l’Estat, amb una demanda interna que
supera cada any les 100.000 tones de
gra. Tot i això, el cultiu del blat dur és
molt minoritari a les nostres contrades,
el que fa que les necessitats de la
indústria s’hagin de cobrir amb gra
procedent d’altres zones d’Espanya i
del sud de França.
El grup operatiu DURCAT pretén
avaluar la viabilitat del cultiu de blat
dur a Catalunya, oferint al sector
cerealista una alternativa sostenible i
innovadora per a diversificar la
producció. La finalitat d’aquesta
jornada és donar a conèixer els
resultats de la campanya 2018-2019,
fent especial èmfasi en la fertilització
nitrogenada, una de les pràctiques de
maneig del cultiu essencial per
optimitzar la relació rendiment/qualitat
del gra.
Aquesta jornada s’organitza en el
marc del grup operatiu “DURCAT:
Abastiment de la demanda de blat dur
mitjançant producció de proximitat de
baix impacte ambiental, cadenes
curtes de distribució i total traçabilitat”,
finançat a través de l’Operació
16.01.01 del PDR de Catalunya 20142020.

Programa
9.15 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.30 h Grup Operatiu DURCAT: És viable el cultiu de blat dur a Catalunya?
Sra. Conxita Royo, IRTA Lleida.
10.00 h Maneig del cultiu del blat dur; determinació de la dosi de reg
mitjançant teledetecció
Sr. Josep Anton Betbesé, IRTA Lleida.
Sr. David Gómez, IRTA Lleida.
10.30 h Grup Operatiu DURCAT. Resultats de la campanya 2019
Sra. Conxita Royo, IRTA Lleida.
11.00 h Usos pràctics dels mitjans per agricultura de precisió
Sr. Àngel Arcaya, Agroserveis d’Almacelles.
11.15 h Maquinària de precisió per a fertilització en cobertora
Sr. Jordi Mallol, Vicens Maquinària Agrícola, S.A.
11.30 h Pausa-cafè (Trasllat a la parcel·la experimental de l’IRTA a Sucs)
12.15 h Demostració de maquinària de precisió per a fertilització
Vicens Maquinària Agrícola, S.A.
13.30 h Cloenda de la jornada

Lloc de realització
Jornada teòrica:
Sala de juntes. Agroserveis d’Almacelles
Camí de la Saira, s/n
25100 ALMACELLES
Coordenades GPS:
41º43’46,46’’ N
0º27’13,72’’ E

Organització

Demostració pràctica:
Parcel.la experimental de l’IRTA a Sucs
Coordenades GPS:
41º41’48,82’’ N
0º25’42,19’’ E

Col·laboració
Inscripcions

La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través de l’IRTA
Lleida: Sra. Aurora Ribes (Tel.: 973 032 850 Ext.1518 - A/e:
aurora.ribes@irta.cat)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
1234
1234 // 3,00
3,00

