Punts clau de la
reconversió als cultius
extensius ecològics
Jornada tècnica en línia
Dilluns 1 de març de 2021

Presentació
Quan es plantegen canvis en el
model de gestió dels cultius sempre hi
ha una sèrie de factors on ens cal
posar especial atenció. Tenir un bon
pal de paller on assentar unes bases
sòlides és essencial. Una de les
etapes clau és fer una bona transició
de convencional cap a ecològic i, per
tant, cal conèixer les pràctiques que
s’han de dur a terme en aquest
període. La viabilitat econòmica és
l’altra punt que impulsa a fer el canvi.
L’objectiu d’aquesta jornada és
avaluar des del punt de vista
econòmic les diferents tasques que
comporta l’activitat agrària ecològica
junt amb el canvi de maneig i gestió
que cal adoptar.
També
veurem
el
projecte
ECOPIONET, on podrem conèixer les
experiències de diferents agricultors i
ramaders en el seu procés de transició
a l’agricultura ecològica.

Programa
15.40 h Entrada a la plataforma i benvinguda
15.50 h Presentació de la jornada
Sra. Joana Amador, professora de l’Escola Agrària de Manresa.
16.00 h Maneig agroecològic de cultius herbacis de secà
Sr. Ramón Meco Murillo, enginyer de forest, soci Fundador SEAE;
ha estat responsable del programa d’experimentació agrària de la
Conselleria d’Agricultura de Castella La Manxa i professor de
l’assignatura de producció ecològica de l’Escola d’Enginyers
Agrònoms de Ciudad Real.
16.45 h Torn de preguntes
17.00 h Balanç energètic i econòmic
Sr. Ramón Meco Murillo, enginyer de forest.
17.45 h Torn de preguntes
18.00 h Cloenda de la jornada

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions. El dia abans de la jornada rebreu
l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
La jornada es gratuïta, us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb l’Escola Agrària de Manresa:
Sra. Joana Amador
(Tel.: 938 749 060 - A/e: joamador@gencat.cat)
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