Mercat del Ram 2017

Fertilitzar amb dejeccions
ramaderes: avantatges,
avenços, innovacions i millores
Jornada tècnica de referència
SANTA EUGÈNIA DE BERGA, dijous 30 de març de 2017
Presentació

Programa

Les dejeccions ramaderes són un recurs
que, adequadament utilitzat, presenten
avantatges per la fertilització dels cultius i
la gestió dels nutrients del sòl.
En aquesta jornada de camp es
presentaran els avenços, innovacions i
millores que s’han anat desenvolupant al
llarg dels anys sobre la gestió agrícola de
les dejeccions i els productes que en
poden derivar. Des de la maquinària amb
innovacions per un millor ús d’aquests
productes, fins a les avantatges pel
rendiment i qualitat dels cultius a l’utilitzar
aquests productes, passant pels diferents
aspectes que influeixen en una gestió més
sostenible i adequada a les necessitats
actuals de gestió d’aquests recursos, tant
individual com col·lectiva.

9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la jornada
Sr. Ramon Lluís Lletjos Castells. Director dels Serveis Territorials
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a la Catalunya Central.
10.15 h Recorregut per les estacions
* Com conèixer a la pràctica la riquesa en nutrients de les dejeccions
ramaderes: fems, purins i similars.
* Maquinària per aplicar les dejeccions ramaderes de forma eficient i
sostenible. Innovacions i avantatges.
* Productes orgànics disponibles per aplicar als cultius: els de sempre
(purins, fems, etc.) i els nous (fracció sòlida i fracció líquida de purins,
biodigerits, compost, etc.).
* Recomanacions i estratègies de fertilització, amb productes orgànics,
per diferents cultius: cereals, doble cultiu, farratges, etc.
* Cultius de millor qualitat utilitzant dejeccions ramaderes: el cas del
contingut en proteïna del gra de cereal.
11.30 h Visita als espais d’empreses amb innovacions en aquest sector
12.30 h Represa del recorregut per les estacions
13.45 h Cloenda de la jornada

Lloc de realització

Inscripcions

SANTA EUGÈNIA DE BERGA (Osona)
Masia del Reguer - C/ Reguer, 47
(Al costat de Santa Eugènia Park)
C - 17

RIPOLL

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament 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: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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Organització

SANTA EUGÈNIA
DE BERGA

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Coordenades:
LAT: 41.900164
LONG: 2.292735
Mas Badia

Col·laboració
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170442 / 3,50

