Enfocaments de la
fertilització nitrogenada
Jornada tècnica
TÀRREGA, divendres 27 d’abril de 2018

Presentació
La fertilització nitrogenada té una gran
rellevància en la producció, despeses
associades,
qualitat
i
impacte
ambiental. És un tema que ha
comportat
molta
experimentació,
recerca i treballs de tota mena. Els
organitzadors de la jornada han
pensat que podria ser adient fer un
resum de les diferents visions que han
obtingut un conjunt d'especialistes en
aquesta qüestió. L’objectiu de la
jornada, en concret, és fer una
actualització sintètica de l'estat
d’aquesta temàtica, tenint present
l'àmplia casuística i metodologia
associada. Els partícips de la jornada
podran actualitzar el seu coneixement
en la situació actual dels darrers
resultats de treballs en fertilització
nitrogenada, que continua essent un
element rellevant en una correcta
gestió agronòmica dels sistemes de
cultiu.

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.45 h Benvinguda i presentació de la Jornada
Sr. Ramon Cuadros. Director de l’Escola Agrària de Tàrrega. DARP.
Sr. Josep Maria Villar. UdL. Coordinador Ruena
10.00 h Efectes de la fertilització nitrogenada en la qualitat dels préssecs
Sr. Miquel Pascual. Universitat de Lleida (UdL).
10.25 h Fertilització nitrogenada de plantacions superintensives d’olivera
Sr. Josep Rufat. IRTA.
10.50 h Fertilització nitrogenada en cultius extensius. Alguns aspectes
Sr. Jaume Lloveras. Universitat de Lleida (UdL)
11.15 h Pausa
11.35 h Fertilització de rotacions farratgeres i pastures amb fems i purins
en secà frescal
Sr. Bernat Perramon. Parc Natural de la Zona Volcànica de La Garrotxa
12.25 h Fertilització nitrogenada en l’àmbit de les dejeccions ramaderes
Sr. Carlos Ortiz. Oficina de fertilització i tractament de les dejeccions
ramaderes. DARP.
12.45 h Fertilització nitrogenada a les parcel·les demostratives de la zona
regada del canal Segarra-Garrigues
Sr. Xavier Petit. ASG.
13.05 h Les anàlisis de Nmin en laboratori. Impacte de la metodologia
d’anàlisi en el resultat
Sr. Pere Muñoz. Ajuntament de Sabadell. Parc Agrari.
Sr. Miquel Aran. Eurofins.
13.30 h Cloenda de la Jornada
Sr. Miquel Aran. ICEA-Secció de Sòls, SECS-CAT.

Organització

Lloc de realització
Escola Agrària de Tàrrega
Av. de Tarragona s/n
25300 TÀRREGA

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

@ruralcat

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de: Ramon
Anguera (Tel.: 973 310 715 - A/e: ramon.anguera@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
Hi ha la possibilitat de dinar a l’escola. Preu menú: 9.10 €

189073 / 3,25

