Coneixement i regeneració
de l’estat del sòl
Jornada tècnica
MONELLS, dijous 12 de desembre de 2019

Presentació
La producció dels nostres conreus i el
seu òptim creixement té en la fertilitat
del sòl l’element primordial. Partint
d’aquesta premissa, se’ns originen un
seguit de preguntes:





Com saber si el nostre sòl és
fèrtil?
Com hem d’interpretar les
analítiques que fem del
nostre sòl?
Què hem d’avaluar d’un sòl?
Com podem millorar la seva
estructura?

Totes aq uestes són preguntes claus
que ens hem de plantejar i trobar les
solucions per tal que els nostres
conreus
assoleixin
uns
bons
rendiments.
Aquesta jornada pretén posar els
fonaments per tal que els productors
puguin aplicar els coneixements
adquirits i obtenir bones produccions.

Programa
9.15 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h El funcionament d’un sòl fèrtil des de la visió biològica i
regenerativa: 3M’s i trofobiosi
10.45 h Eines d’avaluació del sòl (I)
- Mètode Hérody i estudi del perfil del sòl: proves senzilles per saber
el tipus de sòl.
- La cromatografia: una mesura qualitativa de la fertilitat del sòl.
11.30 h Pausa
12.00 h Eines d’avaluació del sòl (II)
- Plantes bioindicadores: la vegetació indicadora i millorant de l’estat
del sòl.
- Anàlisi de laboratori.
12.45 h Estratègies per la millora de la fertilitat: treball del sòl, cobertes
verdes, compost; adobs verds, eines de l’agricultura
regenerativa, rotacions cultius, etc.
14.15 h Cloenda de la jornada
Totes les ponències aniran a càrrec de la Sra. Neus Vinyals Grau, formadora i
assessora de L’Era, Espai de Recursos Agroecològics.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Escola Agrària de l’Empordà
Finca Camps i Armet s/n
17121 MONELLS

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament omplint el següent
formulari: https://forms.gle/EQJMN2YUEGmoEkX27
Per a més informació podeu contactar amb l’Escola Agrària de l’Empordà.
Persona de contacte: Sr. Josep Mª Puigdemunt (Tel.: 972 630 622 – A/e:
jmpuigdemunt@gencat.cat)

@ruralcat
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