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Agronomia i tecnologia del 
reg soterrat en fruiters
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25 de abril de 2019
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ETSEA (UdL)
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OBJETIUS
La jornada vol ser un fòrum d'intercanvi d'idees
i coneixements obert als professionals del
sector, les empreses, les entitats i els
estudiants d'enginyeria amb interès en el reg
dels fruiters des de diferents perspectives
Les raons que Fan a aquesta Jornada una
bona oportunitat són:
• Coneixeràs les novetats en la tecnologia de

reg per adequar el disseny i el maneig del
reg en fruiters sota diferents condicionants.

• Podràs conèixer nous materials i tècniques
de la mà dels especialistes en el medi i en
materials, la seva instal·lació i el maneig del
reg.

• Tindràs oportunitat d'intercanviar opinions i
ampliar la teva xarxa de contactes
professionals.

• LLOC
Escola Técnica Superior d'Enginyera
Agroalimentària de Lleida
Campus Agroalimentari de Lleida
ORGANIZACIÓ
Miquel Pascual Roca, tel. 973702552
pascual@hbj.udl.cat
Narciso Pastor Saez, tel 973 702553
Pastor,@hbj.udl.cat
INSCRIPCIONS
Inscripció gratuïta. Per assistir es necessària la
inscripció en la jornada en el següent enllaç:

PROGRAMA

9,00-9,15h - Inauguració. Jordi Graell Sarlé, 

Director de ETSEA

9,15-9,30h - Presentació dels ponents.

. Miquel Pascual. ETSEA

9,30- 10,15h - Reg en olivera, rendiment i 

qualitat de l’oli. Josep Rufat. IRTA

10, 15- 11h.- Fertirrigació amb matèries 

d’origen orgànic. Aspectes tecnològics. 

Javier Martinez, AZUD

11,00 -11,30h - Pausa-cafè

11,30- 12,15h- Maneig del reg localitzat en 

sòls limitants. Josep M Villar. ETSEA

12,15 -13 h - Disseny, gestió i maneig del 

reg soterrat. Javier Martínez, AZUD

13.00- 14,30h –Taula rodona i debat. 

Reptes i oportunitats del reg soterrat. 

Moderador: Miquel Pascual

Intervenen:

- Xavier Guixà, enginyer del gabinet tècnic de 

IGC

- Ponentes de la jornada
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