
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organització 
 

 

            

 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació 

 

 

 

Lloc de realització 
 

 

Sala d’Actes del Centre Cultural 
C/ Ferran Puig, 15   
25230 - MOLLERUSSA 

 

Inscripcions 
 

 

La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través de: 
 

 Oficina Comarcal del Pla d’Urgell  
(Tel.: 973 601 051 - A/e: apurgell.daam@gencat.cat) 

 

 IRTA Lleida (Tel.: 973 032 850 ext.1518 - A/e: aurora.ribes@irta.cat) 
 

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal 
RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt  
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145a Fira de Sant Josep 
 

XVI Jornada intercomarcal del panís. 

Reducció del contingut en mico- 

toxines en panís gra i farratge 

Jornada tècnica 

MOLLERUSSA, dijous 23 de febrer de 2017 

 

Programa 
 

 

  9.15 h Recepció i entrega de la documentació 
 

 

  9.45 h Inauguració de la jornada 
Il·lm. Sr. Marc Solsona. Alcalde de Mollerussa. 
Sra. Mili Voltes Buxó-Dulce. Cap del Servei d'Alimentació Animal i Seguretat de la 
Producció Ramadera del DARP. 

 

 

10.00 h Resultats de les noves varietats de blat de moro per a gra 
Sr. Antoni López. IRTA Lleida. 

 

 

10.15 h BLOC 1. La problemàtica de les micotoxines en el cultiu del blat de moro 
Moderador: Sr. Joan Serra. IRTA Mas Badia. 

 

- Les principals micotoxines produïdes en camp. Sra. Roser Sayeras. IRTA Mas Badia. 
- La presència de micotoxines en el blat de moro d’importació. Sr. Jordi Forés. 

QUALIMAC. 
- Efectes de les micotoxines en el bestiar porcí. Danys i pèrdues. Sr. Albert Finestra. 

Technical Support Consulting, S.L. 
- Les micotoxines en blat de moro farratger i patologies associades en el boví de llet. 

Sr. Jordi Cucurull. Corporació Alimentària Guissona, S.A. 
 

 

11.00 h BLOC 2. Disminució del risc de micotoxines al camp 
Moderador: Sr. Joan Serra. IRTA Mas Badia. 

 

- Material vegetal i micotoxines. Sra. Gemma Capellades. IRTA Mas Badia. 
- Influència de les pràctiques culturals en el contingut en micotoxines. Sr. Antoni López. 

IRTA Lleida. 
- Prospecció de la presència de micotoxines en finques comercials durant la  

campanya 2016. Avenç de resultats. Sr. Ramon Salvia. Cooperativa de Linyola. 
 

 

11.45h Pausa  
 

 

12.30 h BLOC 3. Previsió i determinació del contingut en micotoxines. La gestió durant 
l’emmagatzematge 
Moderador: Sr. Xavier Solanes. ESPORC. 

 

- Detecció precoç de micotoxines derivades de Fusarium en el cultiu del blat de 
moro. Sra. Margarita Garriga. IRTA Monells. 

- Mètodes d’anàlisi de les micotoxines. Sr. Jordi Rafael. ELAB Diagnostics. 
- Prevenció de la producció de micotoxines durant l’emmagatzematge 

Sr. Santi Vergé. Cooperativa Agrària de Miralcamp. 
- L’ensitjat del blat de moro i les micotoxines. Sr. Joan R. Serra. Cooperativa de Vic. 

 

 

13.30 h Cloenda de la jornada 
 Sr. Andreu Bosch. Cap de l’Oficina Comarcal del Pla d’Urgell del DARP. 
 

 

 

Col·laboració 
 

 

    

 

El contingut d’aquesta jornada s’emmarca parcialment 
dins les activitats de transferència del projecte 
MICOCAT, cofinançat pel DARP i la UE.  

 

 

170119 / 2,75 

 

Presentació 
 

 

Presentem la XVIa edició de la Jornada 
Intercomarcal del panís, que enguany ofereix 
un format diferent al que venia essent 
tradicional fins ara. 
 

Emmarcada dins les jornades tècniques de la 
145a edició de la Fira de Sant Josep de 
Mollerussa, aquesta edició tindrà un format 
gairebé monogràfic al voltant d’una de les 
problemàtiques de més actualitat en el sector 
productor i transformador del panís, com és el 
del contingut de micotoxines en el gra. A banda 
de conscienciar i profunditzar en els problemes 
i danys que això comporta tant al sector 
productor com al transformador i ramader, la 
jornada pretén també incidir sobre possibles 
mesures que ajudin a reduir aquest contingut 
en totes les fases de la cadena productiva, des 
de la sembra del panís fins a la seva 
incorporació al pinso per a l’alimentació animal. 
 

Com és tradicional en aquesta jornada, 
s’exposaran també els resultats dels assaigs 
d’avaluació de nous híbrids que l’IRTA ha 
portat a terme a Catalunya durant aquesta 
passada campanya 2016. 
 

La jornada és oberta a tothom qui estigui 
interessat en aquesta problemàtica i, en 
especial, a tots aquells que intervenen en un o 
altre moment en la cadena de producció, des 
de l’agricultor productor de panís, fins a les 
indústries fabricants de pinsos, passant pel 
paper fonamental que juguen els gestors de la 
recepció, emmagatzematge i comercialització 
del panís. 
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