FERTILITZACIÓ ORGÀNICA I MINERAL DE PANÍS
EN REGADIU. EFECTES EN LA ROTACIÓ PANÍSCEREAL D’HIVERN
GIMENELLS, dimecres 23 d’abril de 2008
PRESENTACIÓ
La superfície de panís a Catalunya està al voltant de les 40.000 ha de les quals
aproximadament dos terceres parts es troben a les comarques de Lleida. Les
condicions de regadiu instaurades en aquestes zones fan que s’hi puguin assolir
elevats rendiments.
Un dels factors més importants que incideix sobre el conreu de panís és la
fertilització. En primer lloc, es tracta d’un input que resulta imprescindible per
assolir produccions competitives degut a les elevades extraccions que té; en segon
lloc, cal destacar el pes que pot arribar a tenir sobre els costos de producció;
finalment, és necessari fer esment a les repercussions que pot tenir sobre el medi
ambient.
D’altra banda, aquestes zones tenen una importància ramadera destacable sobretot
pel que fa a ramaderia intensiva, la qual cosa fa molt interessant aprofitar les
dejeccions ramaderes per a la fertilització dels cultius. Per tot això, esdevé
necessària l’existència d’experiències que avaluïn l’aplicació d’aquests subproductes
en els cultius conreats a la zona.
En aquest sentit, l’any 2002 es va iniciar a Gimenells un assaig de fertilització amb
l’objectiu d’avaluar la resposta a l’adobatge amb purins de porc i fertilització
mineral, en el cultiu de panís en regadiu i establir possibles estratègies de
fertilització.
Aquesta jornada tècnica s’adreça a tècnics/ques del sector amb la intenció de
presentar els resultats obtinguts a partir dels 5 anys de durada de l’assaig.

PROGRAMA
Presentació de l’assaig de fertilització en panís

9:30 h

Sr. Jaume Lloveras Vilamanyà. Centre UdL-IRTA. Universitat de Lleida.

Visita al camp d’assaig

10:15 h

Sr. Jaume Lloveras Vilamanyà. Centre UdL-IRTA. Universitat de Lleida.

Fi de la Jornada

LLOC DE REALITZACIÓ
Camp d’assaig
(al costat de l’Estació Experimental
de l’IRTA a Gimenells)

11:00 h
INSCRIPCIONS
Cal confirmar l’assistència abans del 22 d’abril al Servei de
Producció Agrícola.

Contacte: Sr. Carlos Ortiz.

Tel.: 973.220.868 - A/e: carlos.ortiz@gencat.cat

ORGANITZACIÓ
Secció d’Avaluació de
Recursos Agraris
Universitat de Lleida

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Alimentació i Acció Rural

COL·LABORACIÓ
Oficines Comarcals del
DAR del Segrià, Noguera
i Pla d’Urgell, Garrigues
i Urgell

PLA ANUAL
de transferència tecnològica
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