Empelt d’espècies forestals:
l’alzina
Jornada tècnica en línia
Dijous 29 d’abril de 2021

Presentació
L’empeltat d’espècies forestals acostuma a
ser més complicat que el d’espècies
domèstiques, com és lògic: són espècies que
no han estat domesticades ni seleccionades i
no estan avesades a les manipulacions
humanes. Aleshores, tot i que les tècniques
d’empeltat puguin ser les mateixes, a part
d’una major perícia, a vegades cal introduir
alguns elements que ajudin a millorar el
percentatge d’èxit, com pugui ser l’embossat,
l’encerat, el tub calent, cobrir l’empelt amb
sorra o compost o donar calor i humitat.
Proposem iniciar una sèrie de jornades sobre
aquesta temàtica i la primera que presentem
és la de l’alzina.
A la mediterrània, la gla ha estat la base de
l’alimentació humana des de temps
ancestrals. El seu consum a casa nostra, tot i
que a les zones rurals s’ha mantingut viu fins
ben entrat el segle XX, pràcticament ha
desaparegut. En canvi, a les zones on hi ha
presència de gla dolça -sobretot, Mallorca, i
sud-oest de la Península Ibèrica- continua
sent popular i fins i tot es fan processats i
derivats. La gla dolça es pot consumir crua i
no té res a envejar a una castanya.
A través de l’empelt podem multiplicar amb
relativa facilitat aquestes varietats selectes i
rellançar el consum, tenint en compte la
bona adaptació de l’alzina a casa nostra, i
que pot ser una molt bona alternativa en
temps d’emergència climàtica.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.15 h Entrada a la plataforma i benvinguda
9.30 h Presentació de la jornada.
Sr. Jaume Brustenga, professor de l’Escola Agrària de Manresa.
9.40 h L’aglà com a aliment humà. La gla dolça, zones on n’hi ha i
derivats que se’n poder fer
10.30 h Tècniques d’empeltat d’alzines. Vídeos demostratius comentats
12.00 h Torn obert de preguntes
12.15 h Cloenda de la jornada

Totes les ponències aniran a càrrec del Sr. Joan Montserrat, especialista en
empeltat d’alzines, del viver Balanotrees.

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 de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb l’Escola Agrària de Manresa:
Sra. Joana Amador
(Tel.: 938 749 060 - A/e: ccagraria.manresa@gencat.cat)
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