Aplicació de te de
compost i inoculació de
micorrizes en horticultura
Jornada tècnica
MANRESA, dimarts 26 de novembre de 2019

Presentació
En aquesta jornada tècnica de cultius
hortícoles, els diferents grups de
treball exposaran la recerca i
experimentació aplicada per entendre,
millorar i interactuar amb la fertilitat
biològica del sòl agrícola.
Els fongs micorrízics presents al sòl
permeten una millor captació d’aigua i
nutrients i estimulen certs processos
metabòlics que poden beneficiar el
cultiu. La cobertura permanent del sòl i
l’aplicació de biopreparats a base de
micorrizes és una alternativa de
millora per assegurar la colonització
de les arrels. La recerca aplicada ha
mesurat aspectes pràctics de la
producció, el maneig del reg i
l’aplicació de fertilitzants, per millorar
la presència de fongs micorrízics al
sòl.
Aquesta jornada s’organitza en el
marc del grup operatiu “Gestió del reg
i micorrizació en cultius hortícoles”
finançat a través de l’Operació
16.01.01 del PDR de Catalunya 20142020.

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.15 h Presentació de la jornada
Sra. Joana Amador, professora de l’Escola Agrària de Manresa.
9.20 h Com treballem amb la fertilitat biològica del sòl en cultius
hortícoles
Sr. Borja Camí, tècnic d’Arreu SCCL.
10.00 h Recuperació de la xarxa tròfica microbiològica del sòl
Sr. Jaume Brustenga, professor de l’Escola Agrària de Manresa.
10.45 h Experiències de l’aplicació de te de compost en cultius
hortícoles: tomaquera i ceba
Sr. Xavier Pérez, tècnic ADV Fruiters Baix Llobregat.
11.30 h Visita als assajos en curs de Can Poc Oli
11.45 h Pausa
12.00 h Presentació del Grup Operatiu: Gestió del reg i micorrizació en
cultius hortícoles
Dr. Jordi Riudavets, IRTA.
12.15 h Combinació de reg deficitari i de fongs formadors de micorrizes
en tomaquera
Dra. Carme Biel, IRTA.
Dra. Cinta Calvet, IRTA.
Dra. Amèlia Camprubí, IRTA.
13.15 h Participació dels assistents i cloenda de la jornada

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Lloc de realització
Escola Agrària de Manresa
Can Poc Oli
Ctra. Vella de Manresa a Barcelona, Km. 23,6
08242 - MANRESA

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’Escola
Agrària de Manresa (Tel.: 93 874 90 60)
o bé a l’enllaç: https://ja.cat/te_de_compost
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat
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