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Premien el robot per a granges de porcí de l'ETSEA
El sistema intel·ligent d'alimentació de precisió (IPF) per a granges de porcí desenvolupat per la Universitat de Lleida (UdL) ha
estat guardonat amb el premi a la millor novetat tècnica al primer Congrés Porcí EXAFAN, a Saragossa. Es tracta d'un sistema
robotitzat patentat pel Grup de recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió de la UdL avalat per més de 10 anys de recerca en
col·laboració amb Agriculture and Agrifood Canada.
Clica aquí per a més informació

S’ha celebrat a l’ETSEA la XV Edició del Curs de reconeixement de males herbes de cultius d’estiu
Els passats 7 i 8 de maig es va dur a terme a l’ETSEA la XV edició del Curs de reconeixement de males herbes de
cultius d’estiu, que organitza el Grup de Malherbologia i Ecologia Vegetal de la UdL.
Clica aquí per a més informació

Investigadors forestals de l’ETSEA publiquen en Nature un estudi sobre la relació simbiòtica d'arbres amb fongs i bacteris
La disminució de determinats fongs per l'escalfament global podria reduir un 10% l'abundància d'arbres que tenen simbiosi
ectomicorrízica, la qual cosa pot agreujar encara més el canvi climàtic.
Clica aquí per a més informació

La Societat Espanyola de Ciències Forestals premia a alumnes de l’ETSEA pel seu treball final de carrera
La Societat Espanyola de Ciències Forestals (SECF) ha premiat uns treballs realitzats per dos alumnes de l'Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria Agrària (ETSEA) -Àngel Cunill i Albert Morera- i un altre de la University of Eastern Finland, Adrián Pascual.
Clica aquí per a més informació

Aprovats tres dobles graus de l'ETSEA amb el centre FACENS (de Brasil) pel proper curs
L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) i l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida oferiran un total de
divuit places perquè l'estudiantat de la UdL que hi estigui interessat pugui obtenir una de les set dobles titulacions que es posen en marxa
el curs vinent amb el Centre Universitari de Brasil FACENS, ubicat a la ciutat de Sorocaba.
Clica aquí per a més informació

L’ETSEA, present un any més a la fira de Ciència al carrer
L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) ha estat present un any més a la fira de Ciència al carrer, que s’ha celebrat a Lleida
el dissabte 25 de maig. El professor Javier Álvarez i el becari Jonathan Pelegrin han estat els encarregats de realitzar una activitat
divulgativa sobre el metabolisme dels animals de granja.
Clica aquí per a més informació

Investigadors de l’ETSEA publiquen un estudi sobre els beneficis de Marges més amples per protegir els cereals de males herbes
Deixar marges més amples als camps de cereals pot reduir les males herbes que redueixen el rendiment del cultiu, com la rosella (Papaver
rhoeas), l'escaldaboques (Bromus diandrus) o el margall (Lolium rigidum). Així ho posa de manifest una recerca en la qual ha participat la
Universitat de Lleida (UdL) i que s'ha publicat a la revista Weed research. Es tracta del primer estudi que proposa una tipologia de límits en
camps de cultiu a la zona mediterrània d'Europa.
Clica aquí per a més informació

Rècord de participants a l'Olimpíada Agroalimentària i Agroambiental 2019 a l’ETSEA
Quasi 100 alumnes de batxillerat i cicles formatius, pertanyents a 15 instituts i col·legis de les comarques de Ponent, han pres part a
l'Olimpíada Agroalimentària i Agroambiental que organitza l’ETSEA. La cinquena edició d’aquesta Olímpiada assoleix així un rècord
d'alumnat. D'aquests participants, 44 han fet la prova de Biologia; 22, la de Tecnologia Industrial i 31, la de Ciències de la Terra.
Clica aquí per a més informació

El Màster Oficial en Gestió i innovació en la indústria alimentària (UdL) celebra el seu X Aniversari.
Per celebrar-ho, el passat 31 de maig va tenir lloc una jornada a l’ETSEA, que va aplegar una setantena de persones, entre estudiants, exestudiants, professors i col·laboradors del màster. L'acte va incloure una conferència de Joan Quílez, director de Tecnologia de la empresa
Europastry, juntament amb unes paraules del primer coordinador del Màster, el Dr. Vicente Sanchis, l’actual coordinadora, Dra. Sonia Marin i el
director de l’ETSEA. Al final es va compartir entre tots els assistents un aperitiu als jardins del campus.
Clica aquí per a més informació
Agrairem que ens indiqueu qualsevol error o inexactitud per tal d’esmenar-ho convenientment. Si teniu notícies relacionades amb l’ETSEA que vulgueu compartir, no dubteu a
posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu etsea.divulgacio@udl.cat per a que en puguem fer difusió.
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