AGROgestor – AGRICLOSE
Tècniques eficients i gestió
col·lectiva per un ús sostenible de
les dejeccions
Jornada tècnica en línia
Dimarts 22 de juny de 2021
Presentació
Els

projectes

Programa
LIFE

AGROgestor

ENV/ES/000287)
i
LIFE
AGRICLOSE (LIFE17 ENV/ES/000439)

9.50 h Connexió a la jornada

(LIFE16

uneixen esforços en aquesta jornada
on-line on es presentarà la plataforma
AGROgestor, que ofereix serveis de
gestió col·lectiva a través d’indicadors
de
productivitat,
eficiència
i
sostenibilitat. ; i resultats obtinguts en
el projecte AGRICLOSE sobre la millor
utilització dels derivats de les
dejeccions ramaderes.
La jornada pretén mostrar el potencial
de la gestió col·lectiva de la informació
i el seu ús en la gestió de les
dejeccions ramaderes en zones d’alta
carrega ramadera (AGROgestor),
integrant el coneixement que aporta el
projecte AGRICLOSE en aquest
àmbit, on treballa per a la millora i
divulgació de tècniques eficients per
a la gestió dels fertilitzants en un marc
d’agricultura circular i sostenible.

Organització
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

10.00 h Presentació de la jornada
Sr. Jordi Doltra, IRTA Mas Badia.
Sr. Francesc Domingo Olivé, IRTA Mas Badia – CES.
10.15 h Plataforma AGROasesor. Registre d’operacions de cultiu a la
parcel·la i assessorament amb eines d’ajuda a la decisió.
Sr. Marc Jabardo, IRTA Mas Badia.
10.30 h Plataforma AGROgestor. Gestió col·lectiva de la informació.
Indicadors de productivitat, eficiència i sostenibilitat.
Sr. Jordi Doltra, IRTA Mas Badia.
10.45 h Experiències i oportunitats del projecte AGROgestor
Sra. Cristina Tobias, tècnica Agrària de Torelló (pilot del projecte).
11.00 h Derivats del purí per fertilitzar els cultius extensius
Sr. Francesc Domingo Olivé, IRTA Mas Badia - CES.
11.15 h Ús de digerit de biogàs i fracció líquida de purí en la fertilització
dels cultius d’hivern
Sra. Elena González Llinàs, IRTA Mas Badia - CES.
11.30 h Cultius captadors per augmentar l’eficiència de la fertilització
del blat de moro amb digerit de biogàs
Sr. Francesc Camps, IRTA Mas Badia.
11.45 h Cloenda

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions. El dia abans de la jornada rebreu
l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la.

Inscripcions
Col·laboració

La jornada es gratuïta, us podeu inscriure a través del següent enllaç:
INSCRIPCIÓ_JORNADA
Per a més informació podeu contactar amb l’IRTA:
Sr. Javier Tobal (A/e: javier.tobal@irta.cat)
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