XXXV Jornada sobre el
cultiu de cereal a l’Urgell
Jornada tècnica en línia
Divendres 7 de maig de 2021

Presentació
La XXXV edició de la Jornada tècnica
sobre el cultiu del cereal a l’Urgell, per
l’afectació del coronavirus SARSCOVID-2, es realitzarà en línia per
donar continuïtat a la seva importància
i seguiment al llarg dels anys pel
sector.
En primer lloc s’exposarà quins han
estat els resultats dels camps d’assaig
de l’IRTA - ADV Valls del Corb a
Verdú, quant al comportament de les
noves varietats d’ordi a la zona i a
l’assaig de control mecànic de males
herbes en cereal d’hivern, una eina útil
pel control de moltes adventícies que
contribueix a una disminució de les
aplicacions d’herbicides.
Seguidament, per abordar el gran
repte que suposa els nous regadius,
s’explicarà les seves alternatives de
cultiu, en base als resultats preliminars
de dos projectes duts a terme per la
UdL i per l’IRTA.

Programa
10.00 h Presentació de la jornada
Sr. Ferran de Noguera, director dels Serveis Territorials del DARP a
Lleida.
10.05 h Noves varietats d’ordi en sembres de tardor als secans de
l’Urgell
Sr. Josep Anton Betbesé, Programa Cultius Extensius Sostenibles,
IRTA.
10.35 h Control mecànic en el marc de la gestió integrada de la roella
Sr. Josep M. Llenes, Servei de Sanitat Vegetal, DARP.
Sra. Rosa Bisa, ADV Valls del Corb.
11.00 h Alternatives de cultiu per a nous regadius. Projectes
DISOSMED i CIRCULAR AGRONOMICS
Sr. Carlos Cantero, Dept. de Producció Vegetal i Ciència Forestal,
UdL.
Sra. Dolors Villegas, Programa Cultius Extensius Sostenibles, IRTA.
11.30 h Torn de preguntes
11.45 h Finalització de la jornada

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.

Organització

El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

ADV Valls del Corb

Col·laboració

Per a més información podeu contactar amb l’Oficina Comarcal de l’Urgell
(A/e: aurgell.daam@gencat.cat ) o amb l’IRTA Tel.: 973 032 850 ext. 1518
(A/e: aurora.ribes@irta.cat)
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