71a Fira de Sant Isidre

El cultiu de lleguminoses i
el pagament verd
Jornada tècnica
CERVERA, dijous 14 de maig de 2015

Presentació
La reforma de la PAC que s’està
implantant actualment suposa una
sèrie de canvis en la gestió de
l’explotació.
Cal planificar altres cultius que en
alguns casos no són els que s’han
cultivat
en
les
explotacions
cerealístiques en els darrers anys, cal
conèixer com es cultiven, quines
mesures agronòmiques s’han de
considerar i quin és el seu potencial.
Aquesta jornada pretén parlar de
cultius corrents que s’han sembrat a la
zona per complir amb el greening i
també establir un punt de diàleg entre
els ponents i els assistents per a
treure de dubtes allò que pugui sorgir.
La jornada forma part del Pla Anual de
Transferència Tecnològica del DAAM i
està organitzada per l’EA de Tàrrega i
l’OC de la Segarra i s’emmarca al
conjunt de Jornades tècniques de la
Fira de Sant Isidre de Cervera.

Organització
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Col·laboració

Programa
17.30 h Presentació de la Jornada
Il·lm. Sr. Ramon Royes, paer en Cap de Cervera.
Sr. Ramon Cuadros, director de l’Escola Agrària de Tàrrega. DAAM.
17.45 h El pagament verd a la reforma de la PAC 2014 – 2020
Sr. Engelbert Magriñà Aguilera, responsable de l’àrea agrícola de
l’Oficina Comarcal de la Segarra. DAAM.
18.00 h Xerrada - Col·loqui: Trets agronòmics i econòmics dels cultius
associats al greening
Sr. Jaume Lloveras. Departament de Producció Vegetal i Ciència
Forestal. Universitat de Lleida.
Sr. Pere Masana, productor del Cigronet de l’Alta Anoia.
Sr. Martí Verdés, productor ecològic.
Sr. Josep M. Clària, productor de lleguminoses.
Sr. Andreu Taberner, responsable de Bones Pràctiques Fitosanitàries
i Cobertura Vegetal del DAAM.
20.00 h Cloenda de la Jornada

Lloc de realització
Sala Francesc Buireu
Plaça Joan Salat
25200 - CERVERA

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’Escola
Agrària de Tàrrega (Tel.:973 310 715. – A/e: carles.pedros@gencat.cat ;
Persona de contacte: Sr. Carles Pedrós).

Departament de Benestar Social i
Família

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

@ruralcat
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