15 anys de plans per a la
millora de la fertilització
Jornada tècnica
LA TALLADA D’EMPORDÀ, 13 de gener de 2017

Presentació
Els Plans per a la millora de la fertilització
agrària a Catalunya van néixer amb la
finalitat d’oferir al sector, sobre unes
sòlides bases experimentals, unes
recomanacions d’adobatge robustes, que
contribuïssin a recuperar la qualitat dels
aqüífers a la vegada que els agricultors
obtenien unes produccions òptimes i de
qualitat, per tal de poder assessorar als
productors i adoptar un model més
sostenible de les dejeccions ramaderes i
de la fertilització.
Aquests assajos experimentals són la
clau per generar coneixements i
informació útil per a diferents cultius i en
diferents zones. Els resultats obtinguts
permeten observar quina és la dosi i el
moment més apropiat per a aplicar cada
tipus de fertilitzant (orgànic i/o mineral).
Els Plans estan servint per l’estudi de
noves tecnologies (GPS, conductímetres,
mànegues) i per conèixer quina és la
millor forma d’aplicar els productes
resultants dels tractaments de les
dejeccions (fraccions sòlides i líquides
dels purins, compost...), així com per
establir recomanacions per l’obtenció de
productes diferenciats (cereal amb alt
contingut de proteïna).
La jornada servirà per fer un repàs del
que ha suposat aquests 15 anys de
treball que han permès determinar els
principals paràmetres per dur a terme una
fertilització òptima i per determinar les
necessitats futures gràcies atenent a les
possibilitats que ens ofereix l’ús de la
tecnologia.

Programa
10.30 h Inscripcions
11.00 h Presentació de la Jornada
Hble. Sra. Meritxell Serret, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació.
11.15 h Els plans per a la millora de la fertilització: un instrument essencial
Antecedents, diagnòstic i primers resultats
Sr. Francesc Domingo, IRTA Fundació Mas Badia.



Principals resultats i plantejaments de futur
Sr. Jaume Boixadera, cap del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de
la Producció Agrària del DARP.

11.45 h La realitat de la fertilització orgànica d’avui
Sr. Josu Irañeta, tècnic expert en fertilització.
12.15 h Fi de la Jornada
Al final de la jornada hi haurà un refrigeri per als assistents

Lloc de realització
Fundació Mas Badia
17134 LA TALLADA D’EMPORDÀ
Tel.: 972 78 02 75

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació



Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:


Fundació IRTA Mas Badia contactant amb la Sra. Anna Alcalà (Tel.: 972
78 02 75 – A/e: anna.alcala@irta.cat )

@ruralcat
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