Assessorament en fertilització: mostreig de sòls
Jornada tècnica en línia
Dimarts 26 de gener de 2021

Presentació
La fertilització dels cultius pot arribar a
suposar més d’una quarta part dels
costos directes d’una explotació agrícola, cosa que ens indica que existeix
molt marge de maniobra per a millorar
la rendibilitat de l’explotació.
El mostreig de sòls és una de les
eines que pot utilitzar-se per a prendre
la decisió de com planificar aquesta
tasca. Però cal tenir en compte com
es fa aquest mostreig, perquè si la
mostra no s’ha pres correctament o és
poc representativa, l’esforç i la inversió
fets no hauran servit per a res.
Abans de fer una anàlisi de sòls és
imprescindible saber quina informació
se’n vol obtenir, com s’ha d’executar,
quin material és necessari, en quina
època s’ha de fer, amb quanta freqüència, etc.
En aquesta jornada s’explicaran els
punts més importants a tenir en compte per a fer un mostreig de sòls adequat, des del punt de vista de la fertilització dels cultius.

Programa
11.00 h Inici de la connexió
11.05 h Sessions de formació per a personal assessor en fertilització
Sr. Carlos Ortiz, Oficina de fertilització i tractament de dejeccions
ramaderes. DARP.
11.20 h Bases per fer un bon mostreig de sòls agrícoles
Sra. Gemma Murillo, Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramadres. DARP.
12.15 h Torns de preguntes
12.45 h Fi 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 és gratuïta, però cal inscriure’s a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb:
nuria.canut@gencat.cat
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