Jornada de camp de
l’arròs
Jornada tècnica de referència
AMPOSTA, dijous 25 d’agost de 2016

Presentació
Nous reptes estan forçant el cultiu de
l’arròs a situar-se al capdavant en les
noves tecnologies per tal de donar
resposta a aquests reptes.
L’objectiu d’aquesta jornada és oferir
als assistents noves propostes de
millora, alternatives de maneig i un
debat entre tècnics i arrossers.
Es visitaran els assajos desenvolupats
per l’IRTA a la pròpia finca, també es
presentaran noves línies de recerca i,
en col·laboració amb empreses del
sector, es mostraran les novetats en
varietats, adobs i fitosanitaris.
Com sempre us convidem a participar
en aquesta jornada arrossera, la
jornada de tots, i esperem que us sigui
ben profitosa.

Programa
9.00 h Arribada i entrega de documentació
9.30 h Inauguració i presentació de la Jornada
Representant del DARP
10.00 h Recull d’activitats de recerca en curs:

 Obtenció de varietats resistents a la salinitat (Neurice, INIA)
 Sembra en sec de l’arròs (Comunitat Regants Dreta / Proj. Pilot
Innovador)

 Adobat orgànic en arròs (DARP)
 Estudis en cargol poma (Neudorff)
 Programa Orígens de Kellogg’s
Sra. Maria del Mar Català, IRTA.

Visita assajos desenvolupats per l’IRTA a l’EEE:

 Avaluació agronòmica de varietats d’arròs en fase de registre.
 Projecte Life Admiclim: Mesures de mitigació i adaptació al canvi climàtic
al Delta de l’Ebre.

Lloc de realització
IRTA Amposta
Ctra. de Balada, km. 1
43870 AMPOSTA
Coordenades: 40º 42' 29.63” N,
0º 37' 56.39” E

Organització

 Projecte Greenrice: Sistemes sostenibles per cultivar arròs a Europa:
mitigació de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle

 Estudi de l’efecte de la bioestimulació Bioibèrica en la productivitat i la
protecció de l’arròs.

 Estudi de l’efecte dels bioestimulants Tradecorp en el cultiu de l’arròs.
 Nitroriz: assajos de fertilitzants nitrogenats Compo Expert.
Sra. M. Mar Català, Sra. Eva Pla, Sra. Núria Tomàs, Sra. Maite Martinez i Sr. J.
Antonio Saldaña, de l’IRTA.

Visita a les vitrines tecnològiques de les empreses col·laboradores:

 ProAct: potenciador del rendiment en arròs, Plant Health Care. Sr. Angel
Marin.

 Select Max: antigramínies d’Arysta Life Science en arròs. Sra. Clara
Estació Experimental de l’Ebre

Col·labora






Narrillos.
Edypro, bioestimulants en arròs. Sr. Vicente Puchol.
Noves varietats de Semillas Certificades Castells. Sr. Joan Faiges.
Una nova varietat de Càmara Arrossera del Montsià. Sra. Roser Llaó.
Varietats Clearfield de Copsemar. Tècnics de Copsemar.

13.00 h Fi de la Jornada (i dinar a l’IRTA Amposta)
NOTA: Les sessions es faran amb 4 grups simultanis, un d’ells es farà amb
castellà, la resta en català.

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’IRTA: (Tel: 638 68 90 72 – A/e: Pilar.arrufat@irta.cat) o al
servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

160082 / 3,00

