Cloenda del projecte
LIFE Agriclose

Fertilització de proximitat

Connectant la ramaderia i l’agricultura
Jornada tècnica
Vic, dimecres 30 de novembre de 2022

Presentació
AGRICLOSE és un projecte
cofinançat pel Programa LIFE de
la Unió Europea que, des del seu
inici al 2018, ha treballat per
promoure noves estratègies de
fertilització que permetin millorar la
gestió dels subproductes
provinents del tractament dels
purins. I ho ha fet introduint un nou
maneig d’aquests subproductes i
adaptant la tecnologia d’aplicació.
El projecte es caracteritza per
promoure una fertilització de
proximitat amb un millor
aprofitament dels nutrients dins el
marc de l’economia circular.
Potencia l’ús de productes nous,
sobre els quals hi ha poc
coneixement agronòmic i
ambiental, resultants del
tractament de les dejeccions
ramaderes, i amb la finalitat de
fertilitzar els camps agrícoles més
propers a l’explotació ramadera on
s’originen.
El projecte està arribant a la seva
fi, motiu pel qual s’organitza
aquesta jornada cloenda en què
s’explicaran els resultats obtinguts
durant aquests quatre anys de
recorregut.

Programa
09.30 h

Inscripcions i lliurament de la documentació

10.00 h

Inauguració de la jornada
Sra. Elisenda Guillaumes. Directora general d’Agricultura i
Ramaderia del DACC.

10.15 h

Fertilització sostenible en cultius extensius
• Aplicació de fracció líquida i digerits en cultius d’hivern
Sr. Francesc Domingo, Cultius extensius sostenibles de l’IRTA
• Estratègies en blat de moro
Experiències a Catalunya
Sra. Elena Puigpinós, Oficina de fertilització i tractament de
dejeccions ramaderes del DACC
Sr. Francesc Camps, Cultius extensius sostenibles de l’IRTA
Experiències a Llombardia
Sr. Pietro Iavazzo, U.O. Presidio delle politiche Agri4.0
einnovazione delle filiere, ERSAF.
• Dosificació automàtica de la fracció líquida
Sra. Gemma Murillo, Oficina de fertilització i tractament de
dejeccions ramaderes del DACC
• Torn obert de preguntes

11.15 h

Pausa cafè

11.45 h

Ús de les dejeccions ramaderes tractades en fruiters
• Ús de la fracció líquida en fruiters
Sr. Josep Rufat. Ús eficient de l’aigua de l’IRTA
• Ús de la fracció sòlida en fruiters
Sra. Glòria Àvila. Fructicultura de l’IRTA.
• Tecnologies per a la seva aplicació precisa en fruiters
Sr. Elio Dinuccio, Department of Agriculture, Forest and Food
Science (DISAFA)
•

Torn obert de preguntes

220416 / 2,75

Lloc de realització
Sala Coll Bardolet
Edifici del Sucre
Plaça 1 d'octubre
08500, Vic

12.30 h

El compostatge en granja
• Compostatge de la fracció sòlida de purí porcí en granja
Sra. Rafi Caceres, Sostenibilitat en biosistemes de l’IRTA
• Torn obert de preguntes

12.50 h

Beneficis i situació ambiental de l’adobatge amb les
dejeccions ramaderes tractades
• Efectes sobre la qualitat del sòl
Sr. Jordi Tugues, LIFE Agriclose

Inscripcions

• Efectes sobre la qualitat de l’aire
Sr. August Bonmatí, Sostenibilitat en Biosistemes de l’IRTA
Sr. Elio Dinuccio, Department of Agriculture, Forest and Food
Science (DISAFA)
Sr. Pietro Iavazzo, U.O. Presidio delle politiche Agri4.0
einnovazione delle filiere, ERSAF

A través de RuralCat: Inscripcions
Per a més informació:
A/e: fertilitzacio.daam@gencat.cat

• Estratègies per a reduir els efectes dels antibiòtics i la carga
de gens de resistència
Sr. Victor Matamoros i Sra. Clàudia Sanz, Institut de Diagnosi
Ambiental i Estudis de l’Aigua, IDAEA-CSIC
• Valoració ambiental global
Sra. Marta Ruiz, Sostenibilitat en Biosistemes de l’IRTA
•

14.00 h

Torn obert de preguntes

Cloenda de la jornada

Organització

Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
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