Dies del reg al Segarra-Garrigues
Teledetecció al regadiu i el cultiu del bròcoli
Jornada tècnica
TÀRREGA, dimecres 11 d’abril de 2018

Presentació
Aquesta jornada forma part del conjunt
de jornades, seminaris i visites
tècniques englobades dins els Dies de
Reg al Segarra Garrigues, que
pretenen aglutinar la formació i
transferència
tecnològica
que
s’organitza per a l’acompanyament
dels regants del Segarra Garrigues en
tots aquells temes que són d’interès.
Aquesta jornada organitzada des de la
Comunitat de Regants del Segarra
Garrigues amb la col·laboració de
l’Oficina del Regant pretén donar a
conèixer la producció del bròcoli per a
congelar com un nou cultiu al Segarra
Garrigues.

Programa
20.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Josep Mª Jové, president de la Comunitat General de Regants del
Canal Segarra Garrigues.
20.15 h Recomanacions de reg per teledetecció
“Transformació Digital en la gestió de cultius extensius”
Sr. Ignasi Servià, Cupasa – Tecnifield.
21.00 h El cultiu del bròcoli per congelar
Sr. Gregorio Sesma , tècnic de Congelados de Navarra.
21.15 h Experiències en el cultiu del bròcoli al Segarra-Garrigues
Sr. Josep Maria Porta, productor.
Sr. Marc Solé, productor ecològic.
21.45 h Cloenda de la Jornada

Compta amb la participació del sector
agroindustrial i amb l’experiència
d’agricultors al Segarra Garrigues.
També es presentarà el projecte
Tecnifield, d’agricultura de precisió
que permet realitzar seguiments de
cultius i gestió de l’aigua de reg.

Organització

Lloc de realització
Sala de la Comunitat General de Regants del Canal Segarra Garrigues

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Av. Generalitat, 41
25300 TÀRREGA

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
Oficina del Regant contactant amb Maite Sisquella (Tel.: 973 310 715 - A/e:
mtsisquella@gencat.cat )
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat
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