XXXIII Jornada sobre el
cultiu de cereals a l’Urgell
Jornada de camp
VERDÚ i AGRAMUNT, divendres 18 de maig de 2018

Presentació
En aquesta edició de la XXXIII
Jornada tècnica sobre el cultiu de
cereals a l’Urgell, i seguint la pauta
similar d’anys anteriors, es podran
veure les col·leccions de varietats de
cereals que l’IRTA assaja al camp de
Verdú, on els seus tècnics explicaran
amb
detall
les
principals
característiques i el comportament de
les varietats d’ordi, blat i alguns blats
durs, que allà tenen sembrades.
Ens desplaçarem cap a l’Escola
Agrària de Tàrrega on farem una
pausa cafè per gentilesa de l’EA i allà
mateix es farà una xerrada sobre la
nova normativa sobre dejeccions
ramaderes.
A continuació anirem a Agramunt a
visitar el camp d’assaig de l’Oficina de
fertilització del DARP.
Clourem la jornada amb un dinar al
restaurant Blanc i Negre d’Agramunt.
Pensem que pot ser una jornada
interessant per les explotacions
cerealistes de la nostra comarca i de
comarques veïnes.

Organització
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació
ADV Valls del Corb

Programa
9.00 h Trobada a la benzinera “La Portella” (Ciutadilla)
9.10 h Inscripcions, entrega de documentació i presentació
Sr. Andreu Bosch, cap de l’Oficina Comarcal del DARP a l’Urgell.
9.20 h Noves varietats d’ordi en sembres de tardor als secans de l’Urgell
Sr. Antoni López, IRTA Lleida.
10.10 h El blat dur com alternativa als cereals tradicionals a l’Urgell
Sr. Josep Anton Betbesé, IRTA Lleida.
11.00 h Pausa (a l’Escola Agrària de Tàrrega)
11.30 h Nous criteris normatius per a garantir la correcta gestió de les
dejeccions ramaderes
Sr. Carles Esquerda, Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la
Producció Agrària del DARP.
12.30 h Visita i resultats del camp d’assaig de fertilització orgànicamineral a Agramunt
Sra. Elena Puigpinós, Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la
Producció Agrària del DARP.
13.30 h Cloenda de la jornada
Sr. Ferran de Noguera, director dels Serveis Territorials del DARP a
Lleida.
14.00 h Dinar

Lloc de realització
 Camp d’assaig de varietats IRTA – ADV Valls del Corb ( TM de Verdú)
 Escola Agrària de Tàrrega
Av. de Tarragona, s/n
25300 TÀRREGA
 Camp d’assaig d’adobat orgànic del DARP (TM d’Agramunt)

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament, abans del 17 de maig,
indicant si us quedareu a dinar, a través de:
 Oficina Comarcal de l’Urgell (Tel.: 973 310 553 - A/e:
aurgell.daam@gencat.cat)
 IRTA (Tel.: 973 032 850 ext. 1518 - A/e: aurora.ribes@irta.cat)
 ADV Valls del Corb (Tel.: 639 344025, - A/e: rosa.bisa@gmail.com)

@ruralcat

També us podeu inscriure a través del servei de preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcions
Preu del dinar: 15 €

Pensem que és un programa que pot
ser del vostre interès. Us hi esperem.
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