
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                             

 
Conèixer el sòl, una 
eina clau per una 
fertilització 
sostenible dels 
cultius 
 

Jornada tècnica Ventalló, dimecres 1 desembre de 2021 
   

Programa 

  9.45 h Inscripcions 

 9.55 h Presentació de la jornada 
Sr. Jordi Vergés, cap de l’Oficina Comarcal de l’Alt Empordà. 
DACC. 

10.00 h Actuacions en la millora de la fertilització dels cultius en la 

Conca del Torrent Gran 
Sr. Francesc Domingo, IRTA Mas Badia. 

10.15 h Com realitzar un mostreig per avaluar la fertilitat del sòl? 
Sr. Ramon Serra, Oficina de fertilització i tractament de 
dejeccions ramaderes del DACC. 

10.45 h Orientacions per reduir el contingut de fòsfor en el sòl 
Sra. Ivet Caballé, IRTA Mas Badia. 

11.15 h Efectes de l’aplicació de fertilitzants orgànics en la qualitat 

del sòl 
Sr. Francesc Domingo, IRTA Mas Badia. 

11.45 h Desplaçament a camp 

12.00 h Com conèixer la variabilitat de sòls dins una parcel·la?. 

Exemple en la Conca del Torrent Gran 
Sra. Judit Vallverdú, IRTA Mas Badia. 

12.45 h Precs i preguntes dels assistents 

13.00 h Cloenda de la jornada  
Sr. Albert Andreu, cap de l’Oficina Comarcal del Baix Empordà. 
DACC. 

 

              

 

 

 

Presentació 

En els Plans per a la Millora de la 

Fertilització Agrària a Catalunya, s’han 

iniciat activitats concentrades en 

diverses conques hidrogràfiques, una de 

les quals és la conca del Torrent Gran, a 

l’Empordà. 

L’objectiu de les actuacions és la millora 

de les pràctiques de fertilització, per 

mostrar com aquesta pot incidir en la 

qualitat dels sòls, les aigües i el medi en 

general. Les activitats se centren en 

promoure la utilització d’aquelles 

tècniques i tecnologia que milloren 

l’eficiència en la utilització dels 

fertilitzants, especialment els orgànics.  

Aquesta jornada s’organitza en el marc 

dels Plans per a la Millora de la 

Fertilització Agrària a les Comarques 

Gironines (dins la Xarxa de Plans de 

Catalunya, del projecte CONQUES 

impulsat pel DACC) i del Grup Operatiu 

“Agricultura de precisió per la millora de 

la producció i qualitat del cereal d’hivern 

i la seva sostenibilitat”.  

 

Lloc de realització 

Pavelló Municipal, Ventalló 

Google Maps 

Inscripcions 

A través de IRTA: inscripcions 
 

Per a més informació: Montse Palau 

montserrat.palau@irta.cat 

 

 

Organització 

     

 

              

 

 

  

 

Col·laboració 

        

             

 

    
 

210396/ 2,50 

 Aquesta jornada es realitza presencialment. Totes les persones assistents 
hauran de seguir les mesures de prevenció establertes amb motiu de la 
COVID-19. L’ús de mascareta serà obligatori durant tota la jornada. 

 

 

 

https://www.google.es/maps/place/Pavell%C3%B3+municipal+de+Ventall%C3%B3/@42.1456166,3.0259851,423m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12baf50033830cc3:0x2b5629ca83ce1d74!8m2!3d42.1466965!4d3.0246234?shorturl=1
https://transferencia.irta.cat/activitats/coneixer-el-sol-una-eina-clau-per-una-fertilitzacio-sostenible-dels-cultius/
mailto:montserrat.palau@irta.cat

