Estratègies de reg i control
de les males herbes en
arròs
Jornada tècnica en línia
Dilluns 30 de novembre de 2020
Presentació

Programa

El tipus de sòl, de sembra, la varietat, la
climatologia i les particularitats de la parcel·la
són, entre d’altres, variables a tenir en compte a
l’hora de gestionar el reg per produir arròs.
També influeix sobre el control de les males
herbes, que ha esdevingut un dels aspectes més
crítics per les explotacions.

10.00 h Sistemes de reg per degoteig en arròs. Casos i materials
Sr. Bernat Busquets, Regaber.

En aquesta jornada s’explicaran els assajos en
curs del grup d’Enginyeria i Gestió del Reg en
producció d’arròs a Pals, incloent sembra en
sec, en moll, reg per inundació, per degoteig
enterrat i producció ecològica. En aquest darrer
cas, s’explicarà també una proposta de
desherbatge mecànic.
Aquesta jornada és una activitat de Recerca
Aplicada
en
Producció
Agroalimentària
Ecològica “Producció ecològica d’arròs amb
tècniques
de
desherbatge
mecànic”
(ARP049/19/00013), finançada per la Generalitat
de Catalunya (DARP) i del projecte PRIMA Programació Conjunta Internacional “Towards a
sustainable water use in Mediterranean ricebased agro-ecosystems " (PCI2019-103738),
finançat per la Agencia Estatal de Investigación.

11.00 h Sanitat vegetal en arròs
Sr. Arnau Palahí, tècnic de l’ADV Arròs de Pals.

Organització

10.30 h Resultats dels assajos en arròs a Pals
Dr. Gerard Arbat, Enginyeria i Gestió del Reg, Universitat de Girona.

11.30 h Producció d’arròs ecològic. El repte del desherbatge
Sr. Albert Grassot, Arròs l’Estany de Pals.
12.00 h Torn obert de preguntes
12.30 h Cloenda de la jornada

Aquesta jornada es realitza en línia.
Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç que trobareu a l’apartat
d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Grup de Recerca en
Enginyeria i Gestió del Reg

Inscripcions
Col·laboració
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per més informació podeu contactar amb la Universitat de Girona:
Persona de contacte: A/e: jaume.pinsach@udg.edu – Tel.: 669 971 318
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