Conreus de cereals d’hivern
en regadiu
Jornada tècnica
BELL-LLOC D’URGELL, 17 de novembre de 2016

Presentació
La comarca del Pla d'Urgell, disposa
d’aigua per regar, per tant es tradició
conrear
cultius
extensius
majoritàriament, aplicant la rotació
entre alfals, panís i blat tou o ordi.
D’aquests conreus fins fa pocs anys,
el conreu principal era el panís, d'uns
anys ençà observem
un fort
increment de superfície de cereals
d'hivern, degut als següents factors:
haver de complir amb el pagament
verd de la DUN per part dels
productors, el preu baix que cotitza el
panís, i unes produccions a l'alça
d'aquests
cereals,
amb
noves
varietats. Però com a conseqüència,
tenim un augment de problemes
fitosanitaris,
sobretot
malalties
causades per fongs (cendrosa, rovells,
etc,) i per aquests motius la
Cooperativa Sant Miquel de Bell-lloc i
l’Oficina Comarcal del DARP al Pla
d’Urgell engeguem aquest jornada,
que creiem que serà del vostre
interès.
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. Josep Mª Huguet, president del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell.
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 Noves varietats comercials d’ordi i blat per a la zona de regadius
de Lleida
Sr. Antoni Lopez, IRTA.
11.15 h Pausa
11.45 h Plagues i malalties en ordis i blats
Sr. Jaume Almacellas, Laboratori d’Agricultura i Sanitat Vegetal de
Catalunya. DARP.
13.00 h Cloenda de la Jornada
Sra. Neus Ferrete, subdirectora general d’Agricultura del DARP.

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: aurgell.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: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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