Canviar foto??

Desherbatge mecànic en
cultius extensius d’hivern
Jornada tècnica
LA TALLADA D’EMPORDÀ, dijous 21 de març de 2019

Presentació
Els conreus extensius es poden veure
afectats pel desenvolupament de
males herbes, que poden ocasionar
pèrdues notables de rendiment. El seu
control esdevé necessari en la majoria
de finques.
En
agricultura convencional
és
habitual l’aplicació d’herbicides; tot i
que cada vegada més, la normativa
restringeix el seu ús degut a les
problemàtiques mediambientals que
poden ocasionar.
Una alternativa al control de les males
herbes amb productes fitosanitaris és
el
desherbatge
mecànic
amb
maquinària específica.
L’objectiu principal d’aquesta jornada
és mostrar diferents tècniques de
desherbatge mecànic en conreus
extensius d’hivern.
Les activitats se centren en promoure
alternatives pel control de males
herbes amb la utilització del rascle de
pues flexible, el rascle rotatiu
d’estrelles i la binadora amb rodes de
dits.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.45 h Recepció i lliurement de la documentació
10.00 h Presentació de la jornada
Sra. Anna Goutan, Servei d’Ordenació Agrícola del DARP.
10.15 h Control de males herbes amb desherbatge mecànic
Sr. Josep Mª Llenes, Unitat de Bones Pràctiques Fitosanitàries i
Cobertura Vegetal del DARP.
10.45 h Maquinària utilitzada en desherbatge mecànic
Sr. Felip Gracia i Sr. Àlex Estadella, Centre de Mecanització Agrària
del DARP.
11.00 h Pausa – Cafè
11.20 h Visita a la parcel·la experimental de desherbatge de Torroella de
Montgrí
Màquines de desherbatge mecànic.
Desherbatge mecànic i químic en cereal d’hivern.
Desherbatge mecànic i químic en favó.
Herbicides de pre-emergència i post-emergència precoços pel control
de margall.
13.00 h Cloenda de la jornada

Lloc de realització
Estació Experimental IRTA-Mas Badia
17134 - LA TALLADA D’EMPORDÀ
Coordenades GPS: 42°03'14.46" N
3°03'41.81" E

@ruralcat

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
IRTA Mas Badia (Tel.: 972 78 02 75 – A/e: anna.alcala@irta.cat)

1234
1234 // 3,00
3,00

També us podeu inscriure a través del servei d’inscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

