Biochar, el carbó que no es
crema i dona vida al sòl.
Aplicacions
Jornada tècnica en línia
Dimecres 10 de febrer de 2021

Presentació
El biochar o biocarbó és una rèplica de
la tècnica que van emprar els pobles
precolombins de l’Amazones, que va
donar lloc al les fèrtils terres de “terra
preta” (terra negra en portuguès),
trobades a diferents indrets de la selva.
A la tècnica del biocarbó li atribueixen
nombroses propietats de millora del
sòl, des de la seva protecció en front de
l’erosió
i la millora de les seva
capacitat de retenció d’aigua i
nutrients,
permetent
acollir
la
microbiologia, i millorant d’aquesta
manera el processos agrícoles i
ramaders. A més a més el biochar
s’albira com un gran segrestador de
carboni, ja que es degrada més
lentament que la resta de residus
orgànics.

Programa
16.50 h Entrada a l’aplicació i benvinguda
17.00 h Presentació de la jornada
17.10 h Presentació de la cooperativa Carbó Viu i Projecte LivingChar
Xarxa sostenible de biocarbó
17.15 h Què és el biochar: Definició i història
17.20 h Biochar eina de segrest de carboni i reducció de l’impacte
ambiental d’activitats agropecuàries
18.30 h Aplicacions i beneficis del biochar: Ramaderia, compostatge,
agricultura, jardineria i descontaminació d’aigües i sòls
18.45 h Torn obert de preguntes
19.00 h Cloenda de la jornada

Organització

Totes les ponències aniran a càrrec del Sr. Javier Fernàndez, permacultor i
fundador de Carbón Vivo.

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Inscripcions
La jornada es gratuïta, us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb l’Escola Agrària de Manresa:
Sra. Joana Amador
(Tel.: 938 749 060 - A/e: ccagraria.manresa@gencat.cat)
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