Empelt d’espècies
forestals: l’alzina
Jornada tècnica
MANRESA, dimarts 28 d’abril de 2020

Presentació
L’empeltat
d’espècies
forestals
acostuma a ser més complicat que el
d’espècies domèstiques. Tot i que les
tècniques d’empeltat puguin ser les
mateixes, a part d’una major perícia,
de vegades cal introduir alguns
elements que ajudin a millorar el
percentatge d’èxit, com pugui ser
l’embossat, 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 de la humanitat
des de temps ancestrals. 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, pot ser una molt
bona
alternativa
en
temps
d’emergència climàtica.

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.15 h Presentació de la jornada
Sr. Jaume Brustenga, professor de l’Escola Agrària de Manresa.
9.30 h Introducció: la gla com a aliment humà. La gla dolça. Zones on hi
ha gla dolça i derivats que se’n poden fer.
11.00 h Tècniques d’empeltat d’alzines
11.45 h Pausa cafè i tast de glans
12.15 h Demostració i pràctica
14.00 h Cloenda de la jornada
Totes les ponències aniran a càrrec del Sr. Joan Montserrat, especialista en
empeltat d’alzines del viver Balanotrees.

Lloc de realització
Finca Can Poc Oli de l’Escola Agrària de Manresa
Carretera vella Manresa - Barcelona, km 23,6
08240 – MANRESA

Organització

https://goo.gl/maps/9D6L8R9YT896nxRz5

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
Col·laboració

La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través del següent enllaç:
https://ja.cat/2020_empelt_alzina
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb l’Escola Agrària de Manresa
(Tel.: 938 749 060 - A/e: ccagraria.manresa@gencat.cat)

@ruralcat
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