IX Jornada Comarcal de conreus herbacis

El nitrogen en extensius de
secà i l’adobat
Jornada tècnica
SANTA COLOMA DE QUERALT, 16 de maig de 2018

Presentació
En cultius extensius de secà, la clau
del maneig de la fertilització està en la
disponibilitat de l’aigua, sobre la que l’
agricultor no en té control directe.
Cada campanya és diferent, i sempre
amb
la
incertesa
de
com
evolucionaran els balanços hídrics.
Com es pot ajustar correctament un
bon pla de fertilització en aquests
cultius considerant aquesta incertesa?
Els adobs orgànics com els purins i la
gallinassa, poden suposar avantatges
econòmics i agronòmics, la seva
correcta gestió és imprescindible i
requereix un bon domini per a no
generar perjudicis.
En la sessió, també s’avançarà
informació sobre el futur Decret de
fertilització, que portarà novetats
importants pels cerealistes.

Programa
9.15 h Presentació de la jornada
Sra. Antonieta Gual. Gerent de COPERAL.
Sr. Àngel Xifré. Director dels Serveis Territorials del DARP a
Tarragona.
9.30 h La fertilització en cultius extensius de secà
Sr. Jaume Lloveras. Departament de Producció Vegetal i Ciència
Forestal. Universitat de Lleida.
10.15 h Fertilitzants nitrogenats i la disponibilitat pels cultius extensius
Sr. Sergi Torrents. Fertiadvisor.
11.00 h Torn obert de paraula
11.30 h Pausa
12.00 h Nou Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions
ramaderes
Sr. Carlos Esquerda. Servei de sòls i gestió mediambiental de la
producció agrària.
12.30 h Mesures de prevenció d’incendis durant la sega dels cereals
Sr. Andreu Momblan. Cap d’Àrea Bàsica del Cos d’Agents Rurals de la
Conca de Barbera.
13.00 h Cloenda de la Jornada

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Sala d’actes de COPERAL
Ctra. Igualada, 94
43420 SANTA COLOMA DE QUERALT

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s a través dels Serveis Territorials del
DARP a Tarragona:
(Tel.: 977 250 450 – A/e: ibolos@gencat.cat)
Persones de contacte: Sr. José Antonio Gil o Sra. Maribel Bolós.
Les places són limitades a l’aforament de la sala.
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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