Conservació de gra ecològic
en postcollita
Jornada tècnica
L’ESPUNYOLA, dimarts 21 de març de 2017

Presentació
Un cop el blat és al sac i ben lligat, no
vol dir que s'hagin acabat els
problemes,
perquè
el
gra
emmagatzemat pot patir atacs de tot
tipus que poden fer minvar la seva
qualitat i la seva quantitat. Tothom qui
remena gra és conscient de la seva
dificultat.
Abordem aquesta problemàtica des de
l'Espunyola, per aprofitar a fer una
visita a les instal·lacions del Salt del
Colom, on el seu propietari ens farà
una valoració del seu sistema de
conservació del gra auto produït.
Es donaran eines per al maneig de les
plagues del gra emmagatzemat i
comptarem amb l'experiència pràctica
de pagesos i fariners.
Durant la taula rodona tindrem
l'oportunitat
de
fer
un
canvi
d'impressions entre els assistents.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.45 h Presentació de la Jornada
Sr. Jaume Brustenga, professor de l’Escola Agrària de Manresa.
10.00 h Eines per al maneig de plagues en gra emmagatzemat de
producció ecològica
Sr. Jordi Riudavets, director del Subprograma d’Entomologia. Protecció
vegetal Sostenible. IRTA.
11.00 h Pausa
11.30 h Experiència de conservació al buit de big-bags
Sr. Jordi Majà, empresari d’alimentació ecològica, La Grana.
12.00 h Taula rodona
13.00 h Visita al Salt del Colom. Sitges amb aire refrigerat i sec
Sr. Josep Altarriba, pagès ecològic.
14.00 h Cloenda de la Jornada
Sr. Jaume Brustenga, professor de l’Escola Agrària de Manresa.

Lloc de realització
Sala Ajuntament de l’Espunyola
Ctra. Solsona a Berga, s/n
08614 L’ESPUNYOLA

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament omplint el formulari del
següent enllaç: https://goo.gl/0znYxO o contactant amb l’Escola Agrària de
Manresa (Tel.: 93 874 90 60 – A/e: ccagraria.manresa@gencat.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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