Producció i ús de substrats de
km0. Experiències en
arboricultura i en la producció
de planter ecològic
Jornada tècnica en línia
Dimecres, 2 de desembre de 2020

Presentació
Els substrats són un dels inputs més
importants per a la producció
viverística. No obstant, els materials
que s’empren habitualment provenen
d’origen llunyans, normalment, i s’han
de buscar productes autòctons. A
més, tot sembla indicar que alguns
d’ells (la torba) patirà restriccions
d’extracció en un futur proper.
Aquesta jornada pretén difondre
resultats de l’execució del projecte
“Producció i ús de substrats de km0”
promogut pel viver Belloch Forestal
S.L. També es presentaran resultats
del projecte Organic Plus que també
busca substrats ecològics alternatius a
la torba per a la producció ecològica.
El projecte de substrat de “km0” ha
rebut el suport financer de l’Associació
Europea per a la Innovació (AEI) en
matèria de productivitat i sostenibilitat
agrícoles. El projecte Organic Plus és
una acció RIA (numero 774340) del
programa Horizon 2020 de la Unió
Europea.
Projecte finançat a través de
l’Operació 16.01.01 (cooperació per a
la innovació) del PDR de Catalunya
2014-2020.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.00 h Presentació de la jornada
Sr. Mateu Sans, Belloch Forestal.
Sra. Assumpció Antón, IRTA.
9.15 h Producció de substrats de km0

Obtenció de composts a partir de restes forestals i
fracció sòlida de purí de vaquí.
Sra. Rafaela Cáceres, IRTA.

Mesura d’emissions durant el compostatge
Sr.Víctor Riau, IRTA.

Avaluació ambiental
Sra. Erica Montemayor, IRTA.
10.00 h Ús de composts com a substrat pel cultiu de lledoner
Sr. Jordi Cuyàs, Belloch Forestal.
Sra. Rafaela Cáceres, IRTA.
10.20 h Ús de materials alternatius a la torba per a la producció de
planter ecològic
Srs. Joan Manubens i Glòria Colom, Escola Agrària de Manresa.
10.40 h Torn de preguntes-diàleg
Sra. Glòria Colom, Escola Agrària de Manresa.
11.00 Cloenda de la jornada
Sr. Mateu Sans, Belloch Forestal.

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.

Inscripcions
La jornada es gratuïta, us podeu inscriure a través del següent enllaç:
INSCRIPCIÓ_JORNADA
Per a més informació podeu contactar amb l’IRTA:
Sr. Javier Tobal (A/e: javier.tobal@irta.cat)
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