La producció del blat
de moro en el marc de
l’economia circular
Jornada tècnica
Castelló de Farfanya, dijous 22 de setembre de 2022

Presentació
Els sistemes alimentaris s’enfronten a reptes de
sostenibilitat i rendibilitat, i en particular, el cultiu
de blat de moro és un sistema amb una alta
demanda de recursos que cal gestionar de
forma adequada si es vol produir de forma
sostenible, respectuosa amb el clima i el medi
ambient, i també rendible.
Durant els darrers anys, es replanteja
reconnectar la ramaderia amb l’agricultura, amb
la utilització de fertilitzants orgànics de qualitat i
de promoure un tancament més eficient del cicle
dels nutrients. L’aprofitament dels nutrients dins
el sector agrari, amb baixes emissions i la seva
recuperació a partir de les dejeccions
ramaderes, ocupa un lloc destacat a l’agenda de
la Unió Europea. Així, es mira de dirigir el sector
agrari cap a un millor maneig dels nutrients i a la
recuperació de la qualitat dels sòls, ambdós
objectius inclosos al Pacte Verd Europeu.

Programa
9.30 h

Trobada a la parcel·la

9.45 h

Presentació de la jornada
Sr. Carles Gra, president de la Comunitat de Regants del
Canal Algerri-Balaguer.

10.00 h

Sr. Ramon Serra, Oficina de fertilització i tractament de
dejeccions ramaderes del DACC.

10.25 h

Què cal saber abans de planificar la fertilització del
blat de moro
Sra. Elena Puigpinós, Oficina de fertilització i tractament de
dejeccions ramaderes del DACC.

10.50 h

En aquesta jornada es compartiran les
experiències que s’estan duent a terme en el
marc dels projectes LIFE AGRICLOSE i
CONQUES, com són l’ús de productes que
provenen del tractament dels purins com a
fertilitzants i la sembra directa, que contribueixen
a aconseguir aquests objectius.

Lloc de realització

Primeres valoracions de la fertilització dels cultius
extensius a la Conca del canal Algerri-Balaguer

Experiències demostratives als regadius de Lleida
•
•
•

Fertilitzar amb els productes que provenen del
tractament dels purins
Aplicació dels productes orgànics a cobertora
La sembra directa al regadiu del canal Algerri-Balaguer.
Quatre anys sense treballar el sòl

Sr. Jordi Tugues, projecte LIFE AGRICLOSE.

11.30 h

Visita del camp demostratiu

12.00 h

Cloenda de la jornada

Parcel·la camp d’assaig a Castelló de Farfanya
Ubicació

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

Organització
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
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