Noves actuacions en el marc
de la fertilització a Osona
Jornada tècnica
MALLA, divendres 20 d’abril de 2018

Presentació
L’objectiu principal de les actuacions que
es fan sobre les conques és el de millorar
les pràctiques de fertilització i veure com
aquests canvis poden incidir en la millora
de la qualitat de les aigües. El seguiment
de la qualitat de les aigües en cada conca
el realitza l’ACA. El DARP i IRTA Mas
Badia treballen en la part agrària i s’han
de concentrar en promoure un canvi en el
maneig de la fertilització que incorpori la
utilització d’aquelles tècniques i tecnologia
que millorin l’eficiència en la utilització dels
fertilitzants, especialment els orgànics.
La proposta d’actuacions a realitzar a les
conques es centra, doncs, en la
transferència, als agricultors, ramaders i
empreses de serveis que actuïn en cada
conca, de coneixements necessaris per
millorar les pràctiques de fertilització i les
eines i equipaments que s’utilitzen per a
fer-ho. Així mateix, s’hauran de realitzar
tasques encaminades a avaluar en el
temps la incidència de les millores
realitzades en el sistema agrícola. Es
proposa realitzar aquestes actuacions,
inicialment, durant els propers 4-5 anys, a
totes les conques.

Programa
9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la jornada
Sr. Ramón Lluis Lletjós, Director dels Serveis Territorials d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació a la Catalunya Central.
10.15 h Introducció del projecte de conques
Sr. Carlos Ortiz, Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció
Agrària del DARP.
10.45 h Actuacions en la conca del Torrent de Sant Jaume
Sr. Jordi Recasens, IRTA Mas Badia.
11.15 h Pausa - cafè
12.00 h Equips per a l’aplicació sostenible de purins en cultius extensius
Sr. Francesc Domingo, IRTA Mas Badia
Sr. Joan Parera, Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció
Agrària del DARP.
13.00 h Cloenda de la jornada

Aquesta activitat s’emmarca en els treballs
que es realitzen dins els Plans per a la
millora de la fertilització agrària a
Catalunya.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
08519- MALLA (Barcelona)
Ubicació: https://goo.gl/maps/TtrQ3JC8QuB2
Coordenades GPS: 41°54'20.8" N
2°14'42.0" E

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
IRTA Mas Badia (Tel.: 972 78 02 75 – A/e: anna.alcala@irta.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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