FERTILITZACIÓ I MANEIG DE PASTURES
Jornada tècnica
LA VALL DE BIANYA, dijous 11 de novembre de 2010
PRESENTACIÓ
La ramaderia extensiva present a les comarques de la Garrotxa i el Ripollès és
el referent d’un sistema agrícola amb un fort vincle entre la terra i el bestiar
que aprofita els seus recursos de la manera el més natural possible, i alhora
és responsable de mantenir un territori i de produir aliment per a una societat
cada vegada més exigent tant amb la qualitat del producte com amb la
manera en què es produeix.
L’eix principal d’aquesta ramaderia gira entorn dels prats, com a principal
font d’aliment del bestiar i com a hàbitats d’elevat interès ecològic, que són
especialment susceptibles al tipus de maneig i fertilització que reben, factors
que incideixen transcendentalment en la producció i la qualitat de la pastura,
i per tant també en el bestiar que se n’alimenta.
Aquest és el tercer any que es dedica una jornada exclusivament a la
fertilització i al maneig de les pastures, i amb l’objectiu de consolidar-la com
a referent en el seu àmbit, enguany tindrem la presència de ponents del
Centro de Investigacións Agrarias Mabegondo (Galicia), amb una llarga
experiència en estudis i treballs diversos sobre pastures a causa de la
rellevància d’aquests hàbitats a la zona nord-oest de la península.

PROGRAMA
Presentació i benvinguda dels assistents

9:45 h

Sr. Bernat Perramon Ramos. Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

Recomendaciones de fertilización orgánica y mineral en pastos

10:00 h

Sr. Juan Castro Insua. Centro de Investigacións Agrarias Mabegondo (Galicia). Departamento Pastos e Cultivos.

Pausa – cafè

11:15 h

Efectos de las especies de siembra y del manejo en la producción y la calidad de los pastos 11:45 h
Sr. Juan Piñeiro Andión. Centro de Investigacións Agrarias Mabegondo (Galicia). Departamento Pastos e Cultivos.

Fi de la Jornada

13:00 h

L’assistència a aquesta jornada computa com a hores de formació per a l’acreditació de
personal tècnic assessor del Sistema d’assessorament agrari de Catalunya

LLOC DE REALITZACIÓ

ORGANITZACIÓ

Sala d’actes de
l’ajuntament
LA VALL DE BIANYA
Telèfons d’informació:
972 630 123 - Teresa Colell
972 264 666 - Bernat Perramon
972 780 275 - Francesc Domingo
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Departament d'Agricultura,
Alimentació i Acció Rural

Escola de Capacitació Agrària
de l’Empordà
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