Novetats en agricultura de
precisió
Jornada tècnica
ALFARRÀS, dimarts 19 de desembre de 2017

Presentació
Els grans avenços que s’han assolit
en els darrers anys en sistemes de
teledetecció i d’informació geogràfica
(GIS), ens obren tot un gran ventall de
possibilitats per millorar i optimitzar el
maneig que fem de les nostres
finques.
Utilitzant aquestes tecnologies podem
millorar la gestió del reg, l’aplicació de
fertilitzants i fitosanitaris i maximitzar
l’eficiència de la nostra gestió.
L’objectiu principal d’aquesta jornada
és presentar alguns d’aquests nous
avenços aplicats a l’agricultura.
Es presentaran diferents sistemes pel
control dels implements, la fertilització
o el reg i es veuran de forma pràctica
amb una demostració al camp.

Programa
8.45 h Inscripcions i presentació de la Jornada
Sra. Núria Milà. Cap de programes de l’Escola Agrària d’Alfarràs, DARP.
9.00 h Autoguiat GPS per als tractors, robòtica per al control dels
implements i plataforma de gestió IoT
Sra. Ariadna Tost. Enginyera en Geomàtica i Topografia, especialitat:
GIS i teledetecció, MBA Topcon Agriculture.
9.45 h Teledetecció aplicada a la gestió agronòmica
Sr. Fran Garcia. Doctor Enginyer Agrònom, especialitat: Teledetecció,
AgroMapping.
10.30 h Pausa
11.00 h Guia bàsica per una fertilització a la carta
Sr. Joan Torrents. Enginyer Agroambiental i de Paisatge, FertiAdvisor.
11.30 h Eines per a una gestió eficient del reg
Sr. Josep Papió. Enginyer agrònom, AKIS International.
12.00 h Pràctiques de camp (Nutrició, Irrigació, Autoguiat GPS)
14.00 h Cloenda de la Jornada

Lloc de realització
Escola Agrària d’Alfarràs
Partida El Sot, s/n

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

25120 – ALFARRÀS

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’Escola
Agrària d’Alfarràs (Tel.: 973 76 01 00 – A/e: ana.bodet@gencat.cat )
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat
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