Substrats alternatius a la
torba en agricultura
ecològica
Jornada tècnica
MANRESA, divendres 29 de novembre de 2019

Presentació
El 63% de la producció dels vivers a
Catalunya utilitza substrats basats en
torba (Marfà et al., 2008).
La torba és un material no renovable
que constitueix la base d’ecosistemes
únics i amenaçats arreu del planeta.
La producció agrària ecològica també
utilitza aquest material, en especial per
a la producció de planter.

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.45 h Presentació de la jornada
Sr. Ton Armengol Puig, director de l’Escola Agrària de Manresa.
10.00 h Inconvenients del consum actual de torba. Ús de torba, fibra de
coco i perleta en medis de cultiu a l’Estat Espanyol
Sra. Meritxell Torrentó Boix, secretària general d’APTYS (Asociación
de productores de tierras y sustratos).

La millora contínua també afecta les
produccions de qualitat, com són la
PAE (producció agrària ecològica). En
aquest sentit, el projecte europeu
H2020 Organic+ estudia els inputs
controvertits que permet actualment la
normativa de PAE, per mirar de buscar
opcions més sostenibles.

10.45 h Pausa

La jornada que plantegem té com a
objectiu posar sobre la taula la
informació actualment disponible i la
recerca que en aquest aspecte realitza
el projecte Organic+.

12.30 h Possibles alternatives a la torba en el marc del projecte
Organic+
Sra. Rafaela Cáceres Reyes, IRTA.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

11.30 h Taula rodona: requeriments d’un bon substrat de cultiu en
producció ecològica
Sra. Sussi Brunet, agrícola Calderí.
Sr. Francesc Colom, tècnic a Planteles Lloveras SL.
Sr. Lluís Spa, planters Germinalia.

13.30 h Cloenda de la jornada

Lloc de realització
Escola Agrària de Manresa
Av. Universitària 4-6 (Edifici FUB)
08242 – MANRESA

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de:
https://ja.cat/substrats-agricultura-ecologica
(Tel.: 93 874 90 60 - A/e: ccagraria.manresa@gencat.cat)
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També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat
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