Gestió del nitrogen i el
carboni en cultius
extensius sobre sòl viu.
Balanç húmic i de nitrogen
Jornada tècnica
Manresa, dimarts 13 de desembre de 2022

Presentació
Cada cop més la pagesia es veu
interpel·lada per a fer front a les crisis
climàtica i ambiental actuals tot i que el
sector també rep les conseqüències
d’aquestes crisis juntament amb les
econòmica, energètica i de
subministraments, etc.
Serà doncs, necessari practicar una
agricultura més eficient que redueixi
insums i millori rendiments. Això,
implícitament, implicarà haver de
regenerar el sòl i transitar vers a tècniques
innovadores de maneig dels cultius.
Aquesta jornada forma part d’una sèrie
d’activitats que es realitzaran a Manresa i
a Amposta amb en Konrad Schreiber com
a ponent, amb qui tindrem ocasió de
traspassar fronteres per a recollir les
tècniques més pioneres en la regeneració
de sòls, la sembra directa, la maximització
de la producció, etc., en aquest cas
centrat en cultius extensius.

Lloc de realització

Programa
9.00 h

Presentació de la jornada
Sr. Jaume Brustenga, professor de l’Escola Agrària de
Manresa.
Sra. Neus Vinyals, formadora i assessora de L’Era Espai de
Recursos Agroecològics.

9.15 h

Tècniques de regeneració de sòls en cultius
extensius

11.00 h

Pausa

11.30 h

El concepte ABC: Agriculture Bio-logique de
Conservation

12.45 h

Presentació de la xarxa de treball i experimentació
Dream Team ABC

13.30 h

Dinar

15.00 h

Gestió de nitrogen i el carboni en cultius herbacis
extensius amb cobertes i cultius intermediaris

16.00 h

Balanç húmic i de nitrogen, una eina de seguiment
dels cultius i de l’evolució de sòl

18.30 h

Cloenda de la jornada

La jornada estarà impartida pel Sr. Konrad Schreiber, agrònom
cofundador de La Vache Heureuse, de l’Institut d’Agriculture Durable
de Verre de Terre Production i promotor del projecte Dream Team
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ABC (Agriculture Bio-logique de Conservation).
La traducció anirà a càrrec del Sr. Charles-André Descombes,
exprofessor de l’Escola Agrària de Manresa.

Organització

Col·laboració
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