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PRESENTACIÓ

PROGRAMA
9.00 h. Recepció i lliurament de la documentació
9.45 h. Inauguració i presentació de la Jornada
10.00 h. Visita als espais
13.00 h. Dinar
15.15 h. Continuació de la visita als espais
17.00 h. Cloenda de la Jornada

C. FERTILITZACIÓ DELS CULTIUS HERBACIS. Com
adobem els cereals?
Punt C1. Ús i característiques dels fertilitzants
orgànics
Punt C2. Tipologia i formes d’acció dels adobs
minerals
Punt C3. Aspectes econòmics de la fertilització
Punt C4. Eines per a la diagnosi de l’estat nutricional
del conreu i la mesura del contingut en nutrients
dels fertilitzants
Punt C5. Maquinària per a l’aplicació de dejeccions
ramaderes

ESPAIS
A. MATERIAL VEGETAL DE CEREAL D’HIVERN - El passat
i el present de les varietats.

El cultius herbacis ocupen una part destacable de la superfície
agrària catalana, amb una gran implantació en el territori.
La seva interacció amb el medi natural és gran, essent un
element clau en la seva gestió. La societat catalana exigeix
cada vegada més sistemes de producció sostenibles, amb
un ús raonat de les matèries primeres (adobs, productes
fitosanitaris, aigua, entre d’altres) que ha de permetre
minimitzar els seus possibles impactes negatius. Per altra
banda, la conjuntura actual és poc favorable per l’agricultor,
amb uns preus percebuts per la producció normalment
baixos i amb uns costos cada vegada més elevats.
El futur dels cultius herbacis depèn en bona part de la
capacitat que tinguin els agricultors d’adaptar-se a les
demandes de la situació actual. Aspectes com la reducció
de les despeses de la producció, la implementació de
sistemes de conreu respectuosos amb els valors naturals,
l’obertura de nous mercats, entre d’altres, es preveuen claus.
La recerca d’innovacions tècniques que facilitin aconseguir
aquests objectius esdevé encara més necessària.
La present jornada pretén transferir al sector productor els
resultats de la recerca que es realitza en cultius herbacis.
Així, és una excel·lent oportunitat per conèixer i veure a
camp les noves varietats, propostes per un ús més sostenible
dels fertilitzants, noves possibilitats de comercialització
(bioenergia, pans amb més valor afegit), entre d’altres.

Punt A1. Història del blat fariner; de l’edat antiga a
avui dia. Varietats antigues i velles
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Punt A2. Blat fariner de cicle curt
Punt A3. Ordi de primavera
Punt A4. Triticale i civada
B. PENSANT EN EL FUTUR DELS CEREALS: PRODUCCIÓ
SOSTENIBLE I NOUS MERCATS - Nous reptes davant
una societat més exigent.
Punt B1. Condicionament del gra de cereal per a la
sembra
Punt B2. La resistència varietal a les malalties foliars
en blat fariner, ordi i triticale, per una protecció més
sostenible
Punt B3. La fabricació de pa amb valor afegit.
Flequers artesans de les comarques gironines
Punt B4. Triticale, sègol i civada per a la producció
de biomassa
Punt B5. Sostenibilitat i qualitat dels cereals d’hivern
com a cultius energètics

INSCRIPCIONS
La inscripció és gratuïta i obligatòria.
Es servirà dinar en el marc de la jornada. Preu del menú: 15€
Cal formalitzar la inscripció i, si s’escau, la reserva pel dinar al
Servei de Transferència Tecnològica del DAR (Sr. Jordi Fenollar).
Tel. 933 046 729 o A/e: stt.dar@gencat.cat
Data límit d'inscripcions i reserves: divendres 7 de maig.

