Com fer compostatge per
a una finca agrícola
professional
Jornada tècnica
CASTELLÓ D’EMPÚRIES, dijous 7 de febrer de 2019

Presentació
La fertilitat del sòl cada vegada
desperta més interès dins del món
agrícola, degut a la relació directa amb
l’increment dels rendiments dels
cultius, amb la maximització de
l’eficiència de l’ús de l’aigua en un
context futur de canvi climàtic i per la
seva contribució a millorar els
ecosistemes agraris i fer-los més
equilibrats i sostenibles.
El compostatge és una acceleració
intencionada
del
procés
de
descomposició de la matèria orgànica
i de material vegetal, la proporció
correcte d’aquests serà clau per
adaptar el compost a les necessitat de
cada finca.
Aquesta jornada pretén ser de caire
pràctic i per això es presentarà com
fer aquesta pila de compost, quins
requeriments de normativa i quines
quantitats de material en funció del sòl
requereix. Finalment es farà una
demostració pràctica de com fer una
pila de compost.

Organització

Programa
9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la Jornada
Sra. Montse Pascual, IAEDEN.
10.15 h Càlcul teòric de les proporcions de material a compostar a partir
d’una analítica del sòl de la finca que rebrà el compost
Sr. Jordi Puig, expert en compostatge, Espigall.
11.00 h Demostració pràctica de com fer una pila de compost barrejant
el material i de com fer el voltatge
Sr. Jordi Puig, expert en compostatge, Espigall.
13.00 h Cloenda de la Jornada
Sra. Montse Pascual, IAEDEN.
El desplaçament de la part teòrica de la Sala d’actes el Cortalet a la part
pràctica a Mas Llovet es realitzarà amb vehicles particulars.

Lloc de realització
Part teòrica
Sala d’actes del Cortalet. Seu del parc natural dels Aiguamolls de
l’Empordà.
GIV-6216 (crta. Sant Pere Pescador-Castelló d’Empúries) km 4,2.
Part pràctica
A Mas Llovet
17486 CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de:
IAEDEN (Tel.:972670531- A/e: iaeden@iaeden.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat
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