Fira Agrària de Sant Miquel

Compostatge a la
pròpia granja
Jornada tècnica
Lleida, dijous 30 de setembre de 2021

Presentació

Programa

El compostatge a la pròpia granja és
una pràctica sostenible per a gestionar
la fracció sòlida obtinguda de tractar
les dejeccions ramaderes. Amb aquest
objectiu, des del projecte LIFE
AGRICLOSE, es treballa per a
desenvolupar una tècnica de
compostatge que pugui fer el mateix
ramader i que utilitzi materials
estructurants generats a prop de les
granges.

10.30 h

Presentació de la jornada
Sra. Elisenda Guillaumes, directora general d’Agricultura i
Ramaderia del DACC.

10.45 h

El compostatge en el marc agrari
Sr. Joan Parera, Oficina de fertilització i tractament de dejeccions
ramaderes del DACC.

11.05 h

Compostatge en origen i venda de producte fertilitzant
Sra. Ester Santolaria, Assumptes Mediambientals de la Producció
Agrària del DACC.

11.25 h

El compostatge en instal·lacions externes
Sra. Glòria Batlló, del Departament de Protecció del Sòl de l’Àrea
d’Economia Circular de l’ARC.

11.45 h

Pausa

El compost resultant es pot destinar a
l’adobatge de molts cultius, com és el
cas dels fruiters, la qual cosa facilita la
gestió d’aquelles granges que es
troben en entorns fructícoles.
En aquesta jornada s’informarà
d’aspectes legals, de com compostar i
posar al mercat el producte, així com
de la seva aplicació en cultius fruiters i
hortícoles.

Experiències en el marc del projecte LIFE AGRICLOSE
12.00 h

Prova pilot de compostatge en una explotació ramadera
Sra. Rafi Cáceres, IRTA.

12.15 h

Aplicació de compost de fracció sòlida de purins porcins en
fruiters
Sra. Glòria Àvila, IRTA.

12.30 h

Aplicació de compost de fracció sòlida de purins porcins en horta
Sra. Carme Biel i Sra. Rafi Cáceres, IRTA.

12.45 h

Torn de preguntes

13.15 h

Fi de la jornada

Lloc de realització

Saló de Congressos de Fira de Lleida
Pavelló de vidre. Camps Elisis
Av. President Josep Tarradellas, s/n
25001 - LLEIDA

Inscripcions
A través de RuralCat: inscripcions
Per a més informació:
Sra. Núria Canut
A/e: nuria.canut@gencat.cat

Aquesta jornada es realitza presencialment. Tots els assistents hauran de
seguir les mesures de prevenció establertes enfront el Covid-19. L’ús de
mascareta serà obligatori durant tota la jornada.
També es retransmetrà en streaming a través de la Fira de Lleida. Per a
més informació: nuria.canut@gencat.cat

Organització

Col·laboració

Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
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