Sistemes d’arbres i conreus
combinats: oportunitats
productives i ambientals
Jornada de camp
PUIG-REIG i SAGÀS, dijous 19 d’abril de 2018

Presentació
Els
sistemes
agroforestals
(combinació d’arbres amb conreus o
ramaderia en el mateix espai)
permeten incrementar i diversificar la
productivitat del terreny i presenten
notables avantatges ambientals. Com
a conseqüència, són cada cop més
rellevants dins la PAC.
En aquesta jornada es presenten els
fonaments i el potencial productiu i
ambiental d’aquests sistemes, així
com els condicionants d’instal·lació a
nivell tècnic i normatiu.
Visitarem dos sistemes agroforestals,
un amb cereal combinat amb noguera
i freixe per a fusta de qualitat (cinquè
any) i un altre de tarongina amb
noguera per a fusta de qualitat (primer
any de la tarongina i setè any de la
noguera).

Organització

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.30 h Desplaçament a la parcel·la “La Molina” (Puig-Reig)
10.00 h Fonaments i avaluació dels sistemes agroforestals
Sr. Jaime Coello (CTFC) i Sònia Navarro (FBS, spin-off del CTFC).
11.00 h Resultats a “La Molina”: cereal + frondoses per a fusta qualitat
Sr. Jaime Coello (CTFC).
11.30 h Desplaçament a la parcel·la “Camp de l’Ermengol” (Sagàs)
12.15 h Aspectes tècnics i normatius per instal·lar sistemes
agroforestals a Catalunya
Sr. Jaime Coello (CTFC) i Sònia Navarro (FBS, spin-off del CTFC).
13.15 h Resultats a “Camp de l’Ermengol”: plantes aromàtiques +
frondoses per a fusta qualitat
Sr. Jaime Coello (CTFC).
14.00 h Cloenda de la jornada

Lloc de realització
Lloc de trobada: Hostal Sant Cristòfol (Santa Maria de Merlès), carretera de
Vic a Berga (C-62/C-154), trencant cap a Santa Maria de Merlès.
Lloc de realització: Finques “La Molina” (Puig-Reig) i “Camp de l’Ermengol”
(Sagàs)

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

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Sr. Jaime Coello (Tel.: 973 481 752 - A/e: jaime.coello@ctfc.cat )
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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