MANEIG DE LA FERTILITZACIÓ ORGÀNICA I DEL
REG EN BLAT DE MORO
Jornada tècnica

VILANOVA DE LA MUGA, dimarts 24 d’agost de 2010
PRESENTACIÓ
El blat de moro és un dels cultius extensius més productius que es fa a les
comarques gironines i concretament a l’Alt Empordà. Per tal de garantirne els marges de benefici, cal controlar els costos de producció,
estretament vinculats a factors com la fertilització i el reg.
Aportar les dosis de fertilitzant adequades evitant despeses
innecessàries, garantint les produccions i sent respectuosos amb el medi
ambient, passa per conèixer les necessitats reals del cultiu, utilitzar
l’estratègia adient de fertilització, conèixer el contingut de nutrients de
les dejeccions ramaderes i utilitzar la maquinària d’aplicació adequada.
El reg per degoteig en el blat de moro és una alternativa més a tenir en
compte a l’hora d’escollir un sistema de reg eficient. Permet mantenir
les produccions i un estalvi del consum d’aigua. Amb aquest sistema és
possible fraccionar les aportacions de N adaptant-les a les necessitats del
cultiu.
La present jornada pretén transferir als agricultors resultats de la recerca
realitzada en metodologies per a garantir la correcta fertilització o l’ús
del reg per degoteig en el blat de moro i la utilització de diferent
maquinària d’aplicació de purins.

PROGRAMA
Trobada a la plaça de Vilanova de la Muga, davant el Cafè la Sala

11:00 h

Quina dosi de nitrogen necessita la meva parcel·la de blat de moro?
Recomanacions personalitzades: Pla de fertilització agrària a les comarques gironines
Amb quines eines es fan les recomanacions?

11:20 h

Sr. Francesc Domingo Olivé i Sra. Elena González, IRTA Mas Badia.

Visita al camp d’assaig de diferents estratègies de fertilització del blat de moro
Aplicació de fems i purins al blat de moro. Com podem decidir la quantitat a aplicar?
Les cobertores de N mineral. A quina dosi? En quin moment?

12:00 h

Sr. Francesc Domingo Olivé i Sra. Elena González, IRTA Mas Badia.

Maquinaria d’aplicació d’adobs orgànics. Com es pot ajustar la dosi?

12:40 h

Sr. Carles Mallol, IRTA Mas Badia.

Estalvi d’aigua, sense disminuir la producció. El reg per degoteig en blat de moro

13:20 h

Sr. Albert Roselló, IRTA Mas Badia.

Fi de la Jornada

14:00 h
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