Producció de blat tou de
qualitat en el regadiu del
canal Segarra-Garrigues
Jornada de camp
COSCÓ (OLIOLA) I VERDÚ, 14 de juny de 2019
Presentació
El conreu del blat tou, quan es realitza en regadiu,
permet assolir amb major facilitat els requeriments
de qualitat de la industria farinera. Per això, és
fonamental una correcta elecció de la varietat i
gestió de les pràctiques culturals, principalment la
fertilització nitrogenada.
En el mercat hi ha oferta molt important de varietats
que difereixen en productivitat, cicle, resistència a
malalties i accidents, qualitat, etc. En aquest sentit
és fonamental conèixer la seva adaptació a cada
zona productora.
Un dels paràmetres demandats per la indústria
farinera és el contingut en proteïna. Aquest depèn
de varis factors, entre ells la varietat, la climatologia
de la campanya, la fertilització nitrogenada, etc. La
nutrició en nitrogen del cultiu ha de garantir que la
planta disposi d’aquest nutrient durant el període de
formació del gra. En aquest sentit pot ésser
d’interès l’ús d’adobs estabilitzats.
Aquesta jornada s’organitza en el marc del projecte
PECT Motors pel Segarra-Garrigues, en el qual es
promouen actuacions que contribueixen al
creixement econòmic del territori impulsat per la
innovació als nous regadius i la promoció de la
cooperació vertical amb agroindústries.
La Fundació Mas Badia s’encarrega dels estudis
d’innovació i desenvolupament tecnològic en la
utilització de l’aigua de reg en blat de qualitat amb
interès fariner, en aquest cas, per a la producció de
massa de pizza per a Casa Tarradellas, una de les
agroindústries motores del PECT Motors per al
Segarra-Garrigues.

Programa
9.45 h Trobada a la plataforma demostrativa de Coscó, al municipi
d’Oliola (la Noguera). Inscripcions
10.00 h Presentació de la jornada
Sra. Anna Macià, Associació ACORD.
10.15 h Utilització d’adobs líquids estabilitzats per l’increment del
contingut en proteïna del gra.
Visita a la parcel·la demostrativa d’aplicació d’adobs estabilitzats.
10.45 h Quina és la millor freqüència de reg en blat tou? En quin estadi
s’ha de deixar de regar?
Visita a la parcel·la demostrativa sobre reg.
11.15 h Desplaçament a parcel·la demostrativa de Verdú (l’Urgell)
11.45 h Varietats de blat tou de primavera millorants i de força (W) mitjana
a alta. Visita a la parcel·la demostrativa de Verdú
13.00 h Fi de la jornada
* Les visites seran conduïdes pel Sr. Joan Serra Gironella i el Sr. Joan Fañé
Bolibar, de la Fundació Mas Badia.

Lloc de realització
Plataforma demostrativa de Coscó, al municipi d’Oliola (la Noguera)
Coordenades GPS: 41° 48' 28.152" N
1° 9' 24.407" E

Organització
Parcel·la demostrativa de Verdú (l’Urgell)
Coordenades GPS: 41° 36' 19.368" N
1° 7' 2.423" E

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
Associació ACORD. Tel: 615 86 97 80 – A/e: tecnica@associacioacord.com

@ruralcat

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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