Jornada de l’ametller i
la tòfona de Maials
Jornada tècnica en línia
Dissabte 14 de novembre de 2020

Presentació
El Camp experimental d’ametllers de
la Diputació de Lleida, situat a la finca
de la Devesa de Maials, va iniciar els
primers experiments al 2015 amb la
posada en funcionament d’un assaig
sobre una superfície de set hectàrees
mitjançant un reg per degoteig. Entre
els objectius del projecte hi ha poder
valorar la viabilitat del cultiu de
l’ametller al voltant de les zones
regables del canal Segarra-Garrigues,
el Segrià Sud i Garrigus Sud, així com
d’altres conreus, tals com un assaig
de cultiu de tòfones amb alzineres
inoculades.
Aquesta jornada es proposa com una
transferència dels resultats dels
experiments en ametller de regadiu i
del conreu de les tòfones, així com del
sistema de reg automatitzat que
s’utilitza a la finca.

Programa
10.00 h Salutació
Il·lm. Sr. David Masot, alcalde de Maials.
10.05 h Presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Jordi Latorre i Sotus, vicepresident primer de la Diputació de
Lleida.
10.15 h Transferència de resultats de l’experiment d’ametller en regadiu
Dr. Joan Girona, investigador de l’IRTA.
10.45 h El conreu de tòfones: resultats obtinguts a la parcel·la
demostrativa experimental de Maials
Sr. Daniel Oliach, tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal
de Catalunya.
Prof. José Antonio Bonet, investigador de la Universitat de Lleida
(UdL).
11.15 h El sistema de reg automatitzat i en remot
Dr. Jaume Casadesús, cap del programa d’ús eficient de l’aigua a
l’agricultura, IRTA.
11.45 h Cloenda
Il·lm. Sr. Ramón Cónsola, Diputat provincial de la Diputació de Lleida.
11.55 h Fi de la jornada
Il·lm. Sr. David Masot, alcalde de Maials.

Organització

Col·laboració

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.

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’enllaç:
INSCRIPCIÓ_JORNADA
Per a més informació o aclariments, contacteu amb l’IRTA:
Sra. Montse Palau (A/e: montserrat.palau@irta.cat)

@ruralcat
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