El compostatge de la matèria
orgànica; característiques,
elaboració i utilització
Jornada tècnica en línia
Dilluns 25 de maig de 2020

Presentació
Les restes de matèria orgànica que
genera una explotació agrària poden
ser una font de nutrients per les seves
pròpies finques. Aquesta matèria
orgànica
pot
ser
incorporada
directament al terreny o bé sotmetre-la
a un procés de transformació obtenint
un adob natural que ens permetrà
decidir el moment idoni per incorporarlo. Aquest procés és el que es coneix
com a compostatge i el producte
resultant és el compost.
La utilització del compost com a adob
orgànic pot significar una disminució
en els inputs que generen l’adquisició
d’adobs químics. Aquesta pràctica
permet una major sostenibilitat
ambiental de la nostra explotació i a la
vegada contribuir a l’equilibri i a la
millora de l’ecosistema.
Des de l’Escola Agrària de l’Empordà
proposem aquesta jornada en línia
que pretén posar de manifest la
importància i utilitat del compost
obtingut
a
partir
d’un
bon
compostatge.

Organització

Programa
10.00 h El compostatge a partir de residus orgànics, transformacions
que es produeixen, matèries primeres que s’utilitzen, evolució...
10.45 h L’organització del compostatge.
* Elaboració
* Conservació i manteniment
* Aplicació i aprofitament
Experiències en l’aprofitament del compost en diferents
sectors: horta, fruiters...
11.15 h Fi de la jornada

La sessió anirà a càrrec del Sr. Jordi Puig, Doctor en Ciències Ambientals
i fundador de l’Espigall.

Aquesta jornada es realitzarà en línia. Si esteu interessades/ts en seguir les
seves explicacions us podeu inscriure mitjançant l’enllaç que us figura en la
part inferior d’aquest programa. Uns dies abans de la sessió ens posarem en
contacte amb vosaltres per enviar-vos l’enllaç de l’aula virtual des d’on
podreu seguir la formació.
La jornada es farà el dia 25 de maig, començarà a les 10.00h i durarà 1
hora i quart, aproximadament. A la part final de la jornada hi haurà un torn
de preguntes que es faran telemàticament i el professor donarà resposta.

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
Col·laboració

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’enllaç:
Formulari d’inscripció

@ruralcat

1234
// 3,00
1234/ 1,25
3,00
200456

