
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                             

 

Cultiu de blat tou 
ecològic associat 
amb lleguminoses  

Jornada tècnica en línia Dimecres 30 de juny de 2021 
  

    
 

210156 / 1,25 

 

 

 

Programa 

  9.50 h Benvinguda 

10.00 h Presentació de la jornada 

Sr. Jordi Doltra, IRTA Cultius Extensius Sostenibles. 

10.05 h Blat tou ecològic associat amb lleguminoses: 

característiques i oportunitats del cultiu 

 Sr. Jordi Doltra, IRTA Cultius Extensius Sostenibles. 

10.20 h Importància de la varietat de blat en l’establiment de 

les associacions amb favó 

Sr. Joan Serra, IRTA Cultius Extensius Sostenibles. 

10.35 h Cultiu de blat tou ecològic amb cigró i llentia: resultats 

experimentals i experiència amb agricultors a Navarra 

Sra. Cristina Virto, INTIASA. 

10.50 h Experiències demostratives amb diferents 

lleguminoses i varietats de blat. Vídeos i presentacions 

Srs. Gemma Safont, Consorci de Gallecs; Jordi Doltra, IRTA; 

Cristina Trujillo; ADV Conreus Herbacis Extensius; Cristina 

Virto, INTIASA. 

11.15 h Cloenda de la jornada 

 

              

 

 

 

Presentació 

El cultiu ecològic de blat tou 

panificable és molt valorat pel 

mercat quan s’assoleix la qualitat 

necessària per a la indústria 

farinera.  

Com han de ser aquestes 

associacions? Quin paper hi juga la 

varietat de blat? Què ens aporta la 

lleguminosa? En aquesta jornada 

es presentaran resultats obtinguts 

en diferents ambients productius i 

amb diferents lleguminoses.  

Aquesta activitat de transferència 

està finançada en el marc del 

projecte: “Millora de l'eficiència en 

l'ús del nitrogen del blat ecològic a 

través del material vegetal i del 

maneig del cultiu” dins el marc de la 

convocatòria de 2020 d’ajuts per a 

incentivar la recerca aplicada en 

matèria de producció 

agroalimentària ecològica. 

 

Inscripcions 

A través de l’IRTA: Inscripcions 
 

Per a més informació: 

Sr. Javier Tobal  

A/e: javier.tobal@irta.cat 
 

Sr. Jordi Doltra 

A/e: jordi.doltra@irta.cat 

 

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. 

 

 

 
Departament d’Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural 

https://transferencia.irta.cat/activitats/cultiu-de-blat-tou-ecologic-associat-a-lleguminoses/
mailto:javier.tobal@irta.cat
mailto:jordi.doltra@irta.cat

