El cultiu de la soja als
regadius de Lleida
Jornada de camp
ALGUAIRE, dijous 9 d’agost de 2018
Presentació
Després d’uns anys en què els cultius
tradicionals de panís i alfals a la zona
de regadius de Lleida han vist
disminuït el seu atractiu degut als
baixos
nivells
dels
preus
de
comercialització, existeix una certa
inquietud en el sector per buscar
alternatives
que
possibilitin
un
increment del marge brut de la
producció en cultius extensius d’estiu.
Una d’aquestes alternatives pot ser la
producció de soja, de la què som
netament deficitaris tant per a
alimentació ramadera com per a la
creixent demanda de consum humà.
Per tal de valorar l’adaptació d’aquest
cultiu i de les noves varietats a les
nostres condicions de producció, el
projecte +Soja, finançat pel DARP i la
UE, porta a terme diversos camps
d’assaig a Catalunya, on es pretén
avaluar el potencial del cultiu,
l’adaptació de les noves varietats, així
com les tècniques de producció a
considerar en les nostres condicions.

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.45 h Presentació de la jornada
10.00 h




Els punts clau del cultiu de la soja
Material vegetal, dates de sembra i maneig agronòmic del cultiu
Projecte demostratiu +SOJA. Objectius de la parcel·la experimental
Visita al camp d’assaig del projecte demostratiu +SOJA
Sr. Antoni López Querol, IRTA Lleida.

12.00 h Cloenda de la jornada

Lloc de realització
Parcel·la experimental IRTA
Coordenades: 41º 44’ 44’’ N
0º 30’ 14’’ E
25125 ALGUAIRE

Els resultats han de permetre veure
les possibilitats d’aquest cultiu com a
alternativa al panís a les nostres zones
productores.
Aquesta jornada forma part de
l’activitat de demostració “La soja
(Glicine max L.) com a alternativa als
cultius extensius tradicionals als
regadius de Catalunya -+SOJA”,
operació 01.02.01 del PDR de
Catalunya 2014-2020.

Organització

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de: IRTA Lleida
(Tel.: 973 032 850, ext. 1519 - A/e: dolors.rius@irta.cat)
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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