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Agricultura de precisió: quan la tecnologia s'alia amb el pagès
El debat de Lleida Activa | Lleida Televisió | 05/10/2013

Les noves tecnologies han envaït des de fa ja una colla d’anys les nostres vides, el nostre entorn, la nostra
societat. I evidentment l’agricultura no en podia quedar pas al marge. Per això avui els hem preparat un
programa força tecnològic, on veurem com les tecnologies de la informació i la comunicació s’integren
perfectament amb l’experiència agronòmica. Aquest matrimoni tecnoagrari (perdonin la paraula) permet aplicar
als cultius tot un seguit de recursos de forma localitzada i adaptada a les necessitats de cadascún d’aquests
conreus, per petits que siguin. Estem parlant, en resum, de l’anomenada agricultura de precisió, una disciplina
que a l’Escola d’Agrònoms de Lleida té un grup de recerca propi, dedicat a descobrir i perfeccionar tècniques i
aparells que permetin millorar les produccions i alhora fer que l’agricultura sigui cada vegada més sostenible.
Tres membres d’aquest grup de recerca ens explicaran després, a la taula rodona del programa, totes aquestes
a p l i c a c i o n s .  P r e c i s a m e n t ,

Lleida va ser l’escenari, el passat juliol, del nové Congrés Europeu d’Agricultura de Precisió, una trobada
organitzada per aquest grup de recerca de la Universitat de Lleida i que va reunir 300 experts de tot el món. Un
dels protagonistes d’aquesta cimera va ser el Grup Codorníu, que va mostrar als congresistes i sobre el terreny,
com ha millorat la producció dels vins de Raimat aplicant les noves tecnologies a la vinya. Per aquest motiu,
perquè ens expliqui aquestes tècniques, ens acompanya avui al plató en Joan Esteve, director tècnic de la
Divisió Agrícola de Codorníu. .
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