Aplicació a la xarxa de reg
de la fracció líquida del purí
Jornada tècnica de referència
TÀRREGA, dijous 28 de novembre de 2019
Presentació
L’Oficina del Regant (EA Tàrrega)
conjuntament
amb
l’Oficina
de
fertilització, Infraestructures.cat i altres
empreses del sector organitza aquesta
15ª jornada de referència en reg. A
la jornada s’exposarà una temàtica
que té un interès creixent, que és
l’aplicació de la fracció líquida dels
purins en la xarxa de reg. Aquest
interès sorgeix per donar sortida a un
recurs agronòmic que es troba a
l’abast, i per trobar una solució a una
situació d’excedents en algunes zones
concretes de Catalunya.
Es pretén exposar des de diferents
punts de vista, a nivell normatiu i a
nivell
d’instal·lacions
l’aplicació
d’aquesta fracció líquida. A nivell
d’instal·lacions es parlarà del procés
d’obtenció de la fracció líquida amb
diferents alternatives de separació
sòlid- líquid, i a nivell d’instal·lacions
de reg es comentarà a través
d’experiències
reals
d’empreses
privades del sector la seva viabilitat i
també un cas existent de centres de
recerca.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.00 h Inscripcions
9.15 h Benvinguda i presentació de la jornada
Sr. Oriol Anson, director de Desenvolupament Rural del DARP.
Sr. Ramon Cuadros, director de l’Escola Agrària de Tàrrega. DARP.
9.30 h Aplicació de la fracció líquida de les dejeccions ramaderes.
Projecte Agriclose
Sra. Gemma Murillo, Oficina de fertilització i tractament de les
dejeccions ramaderes. DARP.
10.00 h Separació sòlid – líquid purí: experiències i innovacions
Sr. Ramon Gea, director comercial de Mecàniques Segales, SL.
Sr. Francesc Oliva, director comercial GEA Farm Technologies.
Sr. Carlos Malla, departament tècnic Rotecna-Tecnapur.
Modera: Sr. Joan Parera, Oficina de fertilització del DARP.
11.00 h Pausa
11.45 h Reducció d’emissions d’amoníac de l’agricultura mediterrània a
través de tècniques de fertirrigació amb purins – Projecto LIFE
ARIMEDA
Sra. Dolores Quilez, CITA.
12.30 h Experiències en l’aplicació en la xarxa de reg de la fracció líquida
dels purins
Sr. Sergi Marin. Regaber.
Sr. Javier Martínez. Sistemas Azud
Sr. Josep Mª Pelegrí, Tecniriego.
Sr. Abel Pascual, Hidromatic.
Modera: Sr. Xavier Guixà, Infraestructures.cat
14.30 h Cloenda de la Jornada

Lloc de realització
Col·laboració

Sala d’Actes de l’Escola Agrària de Tàrrega
Av. de Tarragona, s/n
25300 TÀRREGA

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de l’Oficina del Regant
(Sra. Maite Sisquella. Tel.: 973 310 715 – A/e: mtsisquella@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del servei d’inscripcions a jornades PATT
del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Es pot dinar a l’Escola, prèvia confirmació. Preu públic menú: 9.10€
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