Recuperar la fertilitat
en cultius llenyosos
mediterranis.
Gestió de cobertes vegetals
Jornada tècnica
Amposta, dijous 15 de desembre de 2022

Presentació
Els darrers anys s’ha començat a treballar
amb cobertes vegetals en els cultius
llenyosos, però sovint no sempre s’obtenen
els resultats esperats. Els seus beneficis en
front l’erosió, la gestió de l’aigua, els minerals
i la biodiversitat són cada cop més
contrastats. És necessari avaluar la
progressió des de sòls treballats a sòls
coberts i acompanyar el procés amb una
fertilització que permeti la màxima producció

Programa
9.00 h

Presentació de la jornada
Sra. Mònica Segura, professora de l’Escola Agrària
d’Amposta del DACC.
Sra. Neus Vinyals, formadora i assessora de l’Era, Espai de
Recursos Agroecològics.

9.15 h

Com recuperar la fertilitat del sòl: el concepte de
“sòl viu”

11.00 h

Descans

11.30 h

La genialitat vegetal de les cobertes: un recurs que
cal conèixer i saber gestionar

Aquesta jornada és la tercera d’una sèrie de
jornades que es realitzaran a Manresa i a
Amposta amb en Konrad Schreiber, qui
exposarà les tècniques més pioneres en el
desherbatge “bio-lògic”, la regeneració de
sòls, la sembra directa, la maximització de la
producció, etc. En aquest cas, la jornada es
centra en cultius llenyosos mediterranis com

13.30 h

Dinar

15.00 h

La tria i gestió de cobertes en cultius llenyosos

16.00 h

Les herbes: un referent bioindicador i restaurador
del sòl

17.30 h

En concepte ABC: Agriculture Bio-logique de
Conservation

l’olivera, l’ametller, la vinya i els cítrics.

18.30 h

Cloenda de la jornada

de biomassa a nivell de parcel·la.

Lloc de realització
Auditori Municipal d’Amposta
C/ Sebastià Juan Arbó, 2
43870 Amposta

La jornada estarà impartida pel Sr. Konrad Schreiber, agrònom
cofundador de La Vache de l’Institut d’Agriculture Durable i
promotor del projecte Dream Team ABC.
La traducció anirà a càrrec del Sr. Raoul Ferrer, tècnic agrícola de
l’Era, Espai de Recursos Agroecològics.

Inscripcions
Organització

Col·laboració

A través del formulari: Inscripcions
Per a més informació i reserves del dinar:
Sra. Mònica Segura
Tel.: 977 701 500
A/e: monica.segura@gencat.cat
Preu del dinar: 14 €

Departament d’Acció Climàtica,
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