Conreus extensius en
regadiu
Jornada tècnica
BELL-LLOC D’URGELL, 21 de novembre de 2017

Presentació
Per segon any consecutiu, la
Cooperativa del Camp Sant Miquel i
l'Oficina Comarcal del DARP al Pla
d'Urgell, organitzem la jornada de
conreus extensius d'hivern en regadiu,
a Bell-lloc d'Urgell. L'objectiu és posar
al dia als productors sobre els punts a
tenir en compte a l'hora d'escollir els
cultius que fan a la seva explotació.
Per la seva elecció s'han de valorar
diferents
paràmetres:
mida
de
l'explotació (% superfície pagament
verd, % SIE, guaret, lleguminoses,
etc.), rendibilitat del conreu (producció
x preu), rotació de conreus, entre
d'altres.
Es farà incís en la introducció de
lleguminoses, com són els pèsols, que
al ser una planta fixadora de nitrogen,
pot constar com a superfície SIE
(Superfície d'interès ecològic) dins la
DUN. També s'aprofundirà en els
aspectes de control de males herbes i
fertilització, punts clau per poder
augmentar la producció, i com a
conseqüència la rendibilitat del cultiu.
Per tant, us hi esperem.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.30 h Inscripcions
9.45 h Inauguració i presentació de la Jornada
Il·lm. Sr. Carles Palau, alcalde de Bell-lloc d’Urgell.
Sr. Andreu Bosch, cap de l’Oficina Comarcal del Pla d’Urgell. DARP.
10.00 h La doble collita amb cereals. Els pèsols com alternativa
Sr. Jaume Lloveras, Universitat de Lleida (UdL).
10.45 h Pausa
11.15 h Control de males herbes en cereals
Sr. Andreu Taberner, responsable de bones pràctiques fitosanitàries i
cobertura vegetal del DARP.
12.00 h Fertilització en zones vulnerables




Normativa actual i novetats previstes
Sr. Carles Esquerda, Servei de Sòls i Gestió Medioambiental de la
Producció Agrària. DARP.
Aspectes agronòmics dels principals cultius de la zona
Sra. Elena Puigpinós, Oficina de fertilització i tractament de dejeccions
ramaderes. DARP.

13.00 h Cloenda de la Jornada
Sr. Ferran de Noguera, director dels Serveis Territorials del DARP a
Lleida.

Lloc de realització
Sala Incubadora d’Empreses (Edifici IDA)
C/ Joan Oró, 3
BELL-LLOC D'URGELL

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’Oficina
Comarcal del Pla d’Urgell (Tel.: 973 601 051 – A/e: apurgell.daam@gencat.cat
o a la Cooperativa del Camp Sant Miquel de Bell-lloc (Tel.: 973 560 372 –
coopsantmiquel@hotmail.com)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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