La fertilització orgànica
amb compost
Jornada tècnica
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ, dimarts 19 de juny
de 2018
Presentació

Programa

El compost és un fertilitzant orgànic que
conté principalment matèria orgànica i
fitonutrients; la seva correcta aplicació
al sòl sota criteris estrictament
agronòmics comporta un seguit de
beneficis als sòls, als cultius i al medi
ambient.

09.15 h Inscripcions

A Catalunya fa més de 20 anys que
estem produint compost de qualitat per
a ús a l’agricultura, procedent del
compostatge dels residus orgànics de
les nostres cuines i jardins.

09.45 h El compost a partir de residus orgànics
Sra. Meri Pous, cap del Departament de Protecció del Sòl de l’Agència
de Residus de Catalunya.

Aquesta
jornada
està
adreçada
bàsicament
al
sector
agrari
potencialment receptor d’aquest recurs
(compost) i s’explicaran els beneficis de
la utilització del compost i de la
fertilització orgànica. També inclourà
una demostració de la seva aplicació en
cultius llenyosos amb diferents tipus de
maquinària.

Organització
Departament de Territori
i Sostenibilitat

09.30 h Benvinguda i presentació de la Jornada
Sr. Josep Maria Tost, director de l’Agència de Residus de Catalunya.
Il·lm. Sr. Francesc Benet, president del Consell Comarcal.
Sr. Àngel Xifré, director dels Serveis Territorials del DARP a Tarragona.

10.05 h El valor nutricional i econòmic del compost
Sr. Josep Muñoz, director d’Eurofins Agroambiental.
10.25 h Beneficis de la fertilització orgànica
Sra. Elena Puigpinós, Servei de Sòls i Gestió Mediambiental del DARP
a Lleida.
10.45 h Preguntes i debat
11.05 h Pausa (petit tast amb productes locals)
11.30 h Visita a la planta de compostatge
Sr. Albert Sanahuja, director tècnic de la Planta de l’Espluga de
Francolí.
12.00 h Mostres de diferents composts. Sessió pràctica
Equip tècnic de l’Agència de Residus de Catalunya.
12.30 h Demostració aplicació de compost en cultius llenyosos
Amb diferents tipus de maquinària (cinta, molinet horitzontal i
incorporació en solc).
13.45 h Cloenda
Modera la jornada: Sra. Pilar Chiva, directora de l’Àrea d’Economia Circular de
l’Agencia de Residus de Catalunya.

Col·laboració
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

@ruralcat
@residucat

Lloc de realització
Planta de compostatge de l’Espluga de Francolí
Carretera TV-2336, Km 2,9 (Carretera l’Espluga de Francolí a Blancafort)
43440 L’Espluga de Francolí

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a l’Agència de Residus de Catalunya
per mitjà d'aquest formulari

https://www.facebook.com/residuscat/
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