V Jornades Agràries de Preixana
Els cereals d’hivern i Demostració de
maquinària de treball del sòl i sembra
Jornades tècniques
PREIXANA, del 25 al 29 de gener de 2016

Presentació
En aquestes cinquenes jornades de
Preixana hem pensat dedicar-les a un
monogràfic sobre el conreu dels
cereals d’hivern, tant de secà com de
regadiu.
És el conreu amb més superfície a tot
el país, i de gran importància per la
indústria agroalimentària, no només per
a l’alimentació humana sinó també per
a la fabricació de pinsos.

Programa
Dilluns 25 de gener
19.00 h Inauguració i presentació de les jornades
Il·lm. Sr. Jaume Pané. Alcalde de Preixana.
Sr. Josep Coll. President de la Cooperativa d’Ivars d’Urgell
Sr. Andreu Bosch. Cap de l’Oficina Comarcal de l’Urgell. DARP.
19.15 h Males herbes i herbicides en cereals
Sr. Andreu Taberner. DARP.

Dimarts 26 de gener

Per tal d’adequar els conreus a les
noves necessitats hem d’utilitzar les
noves tecnologies al nostre abast per
garantir les millors produccions amb la
màxima
sostenibilitat.
Intentarem
aportar coneixements dels nostres
principals centres de recerca públics i
privats.

19.15 h Alternativitat i comportament del nou material vegetal de cereals
d’hivern
Sr. Antoni Lopez. IRTA.

Aquest any, l’últim dia de la setmana
clourem el cicle de xerrades tècniques
amb una demostració de maquinària,
en la que les principals empreses
distribuïdores i marques de maquinària
del nostre entorn, portaran les
màquines més innovadores per al
treball del sòl i la sembra del conreu
dels cereals.
Esperem que aquestes jornades siguin
del vostre interès.
Us hi esperem.

Dijous 28 de gener

Organització

Dimecres 27 de gener
19.00 h Malalties i tractaments fitosanitaris en cereals
Sr. Jaume Amacellas. Laboratori d’Agricultura i Sanitat Vegetal. DARP

19.00 h Adobat orgànic i mineral dels cereals
Sr. Jaume Lloveras. UdL.
20.15 h Cas pràctic de la gestió d’un pla conjunt de dejeccions ramaderes
Sra. Mar Ribalta. Cooperativa d’Ivars d’Urgell.

Divendres 29 de gener
9.00 h Inscripció, benvinguda i esmorzar pels assistents
10.00 h Demostració de maquinaria de treball del sòl i sembra
14.00 h Cloenda de les Jornades
Representant del DARP.
14.30 h Dinar (Preu del dinar 6 €. Compra de tiquets al fer la inscripció)

Lloc de realització
Local Cultural Sant Llorenç
C/ Sant Llorenç

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

25363 PREIXANA
Demostració de maquinaria (divendres): Finca situada en la carretera de
Preixana a Tàrrega, Km 2,7 del municipi de Preixana

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s. Ho podeu fer prèviament a través
de:
 Oficina Comarcal de l’Urgell Tel.: 973 310553 A/e: aurgell.daam@gencat.cat
 Ajuntament de Preixana Tel:. 973 320404 A/e: ajuntament@preixana.cat
 O en la demostració de maquinària

@ruralcat

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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