Carbó, matèria orgànica i
fertilitat
Jornada tècnica
VINYOLS I ELS ARCS, 10 i 14 de març de 2018

Presentació
La matèria orgànica al sòl és un
reservori de nutrients, aigua i
microorganismes
que
faciliten
l'equilibri nutricional dels cultius. El
carbó vegetal és un tipus de matèria
orgànica permanent, de fàcil producció
a la finca, amb un gran poder de
retenció de nutrients i aigua, que, a
més, retira carboni atmosfèric. Amb
aquest taller aprendrem diferents
tècniques per accelerar l'acumulació
de matèria orgànica al sòl facilitant un
increment progressiu de la fertilitat.
També es presenta al municipi de
Vinyols l'eina comarcal de contacte i
mediació entre propietaris i agricultors:
el Banc de Terres del Baix Camp.

Programa
Dissabte, 10
10.00h Cicle de carboni
11.30h Dinàmica dels nutrients
13.00h Pausa (dinar lliure)
15.30 h Biochar, dipòsit de carboni
17.00 h Adobs orgànics
20.30h Cloenda de la jornada
* Les ponències aniran a càrrec del Sr. Kevin Wade, formador en agricultura
regenerativa.
Dimecres, 14
19.00 h Presentació de la jornada
Sr. Gabriel Pagès, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

19.05 h Presentació del servei de Banc de Terres Comarcal
Sr. Gessamí Sardà, Consell Comarcal del Baix Camp
19.45 h Col·loqui amb els assistents
20.30h Cloenda de la jornada

Lloc de realització

Inscripcions

Dissabte, 10
Ecocamp Vinyols
Camí de Barenys, 13
43391 – VINYOLS I ELS ARCS

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través dels Serveis
Territorials del DARP a Tarragona:
Tel.: 977 250 450 - A/e: ibolos@gencat.cat
Persona de contacte: Sra. Maribel Bolós o José A. Gil

Dimecres, 14
Sala de Plens de l’Ajuntament de
Vinyols
Carrer Major, 2
43391 – VINYOLS I ELS ARCS

També us podeu inscriure a través del servei de preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcions

@ruralcat
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