Mètodes d’avaluació de la
qualitat dels sòls agrícoles
ecològics amb diferents
sistemes de gestió
Jornada tècnica
MANRESA, divendres 20 de setembre de 2019

Presentació
En els cultius ecològics, fer una bona
gestió del sòl és clau per garantir el
manteniment de la productivitat i de la
fertilitat del sistema a llarg termini.
Però de vegades ens fixem només
amb indicadors a curt termini, com la
productivitat,
que
no
permeten
detectar a temps problemes com la
pèrdua de matèria orgànica, la
compactació
o
la
pèrdua
de
biodiversitat, i és difícil valorar si la
gestió que fem d’un sòl és l’adequada
per mantenir en el temps la seva
qualitat.
Per això, disposar d’eines senzilles
per avaluar diversos paràmetres dels
nostres sòls ens pot ajudar a plantejar
bons sistemes de gestió que ens
permetin garantir la productivitat anual
sense comprometre la qualitat del sòl
a llarg termini.
Aquesta jornada forma part de
l’activitat de demostració “Transició a
l'agricultura ecològica i implementació
de tecnologies innovadores per a la
conservació de la qualitat dels sòls”,
operació 01.02.01 del PDR de
Catalunya 2014-2020.

Organització

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.15 h Presentació de la Jornada
Sr. José M. Blanco, Universitat de Barcelona (UB) i Institut de
Recerca de la Biodiversitat (IRBio).
9.30 h La fauna auxiliar del sòl com a eina per determinar la qualitat de
sòls hortícoles amb diferent gestió de les cobertes vegetals
Sr. David Navarro Miró, UB - IRBio.
10.15 h Avaluació de la qualitat del sòl amb el mètode del test de la pala,
en sòls amb diferent gestió (llaurada, fertilització i adobs verds)
Sr. José M. Blanco, UB - IRBio.
11.00 h Pausa
11.30 h L’ús de bosses de te per avaluar l’activitat microbiana dels sòls
agrícoles. El mètode del Tea Bag Index
Sr. Àlex Pérez Ferrer, UB - IRBio.
12.15 h Debat final de tancament de la jornada. Reptes de futur
Moderat pels Srs. José M. Blanco, David Navarro i Àlex Pérez.
13.00 h Cloenda de la Jornada

Lloc de realització
Escola Agrària de Manresa
Edifici FUB, Av. Universitària 4-6
08242 MANRESA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través d’Àlex Pérez
(Tel.: 620161649 - A/e: alex.perez@ub.edu).
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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