Fertilització i maneig de
cobertes verdes en conreus
llenyosos mediterranis
Seminari tècnic
CONSTANTÍ, 19 i 20 de febrer de 2020

Presentació
L’èxit de les plantacions comercials
passa per trobar un equilibri entre la
rendibilitat a curt i llarg termini. Les
condicions de sòl i clima mediterrani
compliquen
trobar
aquest
punt
d’equilibri entre la productivitat anual i
el manteniment o millora de la fertilitat
del sòl. La gestió de la matèria
orgànica de diferents orígens, la gestió
de l’herba i de l’aigua marquen
l’evolució de la relació C/N al sòl al
llarg de les diferents temporades i, al
final, la capacitat de produir d’un cultiu
llenyós. Hi ha un marge estret per a
encertar l’estratègia de treball de la
fertilitat en un moment on l’agricultura
sembla basar la rendibilitat en
l’increment de producció i la
disminució de costos.
Els objectius d’aquest seminari són
repassar quines eines tenen una
incidència clara en la rendibilitat del
cultiu, familiaritzar-se amb aquests
conceptes i donar pautes per a la
presa de decisions.
Aquest seminari està destinat a
agricultors professionals que, tot i tenir
ja coneixements sobre fertilització,
tinguin dubtes concrets a l’hora de
posar-los en pràctica.

Programa
Dimecres, 19 de febrer
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.15 h Presentació del seminari
9.30 h Bases en la gestió de la fertilització, cobertes vegetals i reg a
partir d’experiències pràctiques en finques ecològiques
11.00 h Pausa
11.30 h Diagnosis de finca i plans de treball
14.00 h Dinar
15.30 h Pràctica sobre la finca pròpia
18.00 h Fi de la jornada
Dijous, 20 de febrer
9.00 h Discussió del treball pràctic del dia anterior. Proposta
d’alternatives
11.30 h Pausa
12.00 h Explicació de casos pràctics variats
14.00 h Fi del seminari
El seminari serà impartit pel Sr. Andreu Vila Pascual, enginyer agrònom
especialitzat en agricultura ecològica i tècnic d’Arreu.

Organització
Lloc de realització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Escola Agrària de Mas Bové
Carretera TP-7225, km 4
43120 - CONSTANTÍ

Col·laboració
Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de L’Escola Agrària de Mas
Bové: Sra. Maria Hernández
(Tel.: 973 343 289 - A/e: maria.hernandez@gencat.cat)

@ruralcat

També us podeu inscriure a través del següent enllaç: https://ja.cat/4Figa
Les places són limitades i s’assignaran per ordre d’inscripció.
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