La gestió de la fertilització
del sòl, clau per la millora de
la sanitat dels cultius
Jornada tècnica
VILABERTRAN, dimarts 20 de febrer de 2018

Presentació
Tenir un sòl fèrtil és un factor clau per
l’estat sanitari dels nostres cultius.
Hem de tractar-lo com a una entitat
viva i no només com el lloc on creixen
les arrels. Un sòl fèrtil és aquell que té
unes quantitats idònies de macro i
micronutrients.
Amb
una
bona
aportació
de
matèria
orgànica,
millorem també l’estructura del sòl la
retenció de l’aigua i l’estat fitosanitari
de les plantes.
En aquesta jornada es parlarà de les
interaccions entre la planta i els
microorganismes del sòl, de com
incrementar la matèria orgànica del sòl
a partir de recursos locals i com això
millora l’estat sanitari dels vegetals, i
per últim, parlarem de diferents
tècniques per tal de conèixer i valorar
els nostres sòls.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la jornada
Sr. Lluís Vila Camps, Servei de Sanitat Vegetal del DARP a Girona.
10.15 h Ecologia i biodiversitat dels sòls
Sra. Pilar Andrés Pastor, Dra. en Ciències, investigadora del
CREAF.
11.15 h Pausa
11.45 h Millora del sòl i resposta immunitària dels vegetals
Sr. Jordi Puig Roca, Dr. en Ciències ambientals.
12.45 h Eines de valoració de l’estat del sòl
Sra. Neus Vinyals Grau, formadora de PAE de l’Associació l’ERA.
14.15 h Cloenda de la jornada
Sra. Anna Bartolomé Solés, Servei de Sanitat Vegetal del DARP a
Girona.

Lloc de realització
Sala d’actes de l’edifici El Centre.
Placeta del Sindicat
17760 - VILABERTRAN

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Servei de Sanitat Vegetal de Girona.
A/e: anna.bartolome@gencat.cat - Tel.: 972 454 310
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat
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