5è Simposi de Producció Agroalimentària Ecològica

Conreus extensius ecològics
MANRESA, 12 i 13 de desembre de 2017
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Presentació
Des de fa uns anys, la societat catalana,
de la mateixa manera que la resta de
països europeus, manifesta una major
voluntat de consumir aliments produïts
en harmonia amb el medi ambient, de
proximitat i d’alta qualitat.
Aquesta tendència, acompanyada d’un
interès ferm per part d’alguns productors
catalans, s’ha traduït en un creixement
de la producció ramadera i dels conreus
extensius en paral·lel.
Malgrat això, el sector dels conreus
extensius encara té moltes mancances
tècniques que poden comprometre el
seu desenvolupament i la consolidació
dels productors i empreses implicades,
aspecte indispensable per assegurar un
medi rural sostenible i viu. Per aquest
motiu, el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP),
amb la col·laboració de diverses entitats,
universitats i centres de recerca,
promouen aquest simposi de producció
agroalimentària ecològica dedicat als
conreus extensius.
Així doncs, l’objectiu d’aquest simposi és
la transferència d’informació tècnica
d’actualitat i d’interès per aquest sector,
comptant amb la participació de diversos
experts en la matèria i constituint un lloc
de trobada i intercanvi d’experiències per
a tots els professionals de l’agricultura
ecològica del nostre país.

Lloc de realització
Museu de la Tècnica de Manresa
Carretera de Santpedor, 55
08242 - MANRESA
Si esteu consultant aquest document en
línia, cliqueu aquí per visionar el mapa.

Organització

Dimarts 12 de desembre
8.30 h Identificació i entrega de documentació als assistents
9.15 h Presentació del 5è Simposi de Producció Agroalimentària Ecològica.
Conreus extensius ecològics
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
9.45 h Sistemes de cultius ecològics: els colls d'ampolla i les potencialitats de
desenvolupament mitjançant l'intercanvi de coneixements
Sra. Cristina Micheloni, AIAB (Itàlia)
10.30 h El balanç econòmic-energètic, eina clau per a conèixer la rendibilitat
de les rotacions de secà
Sr. Ramon Meco, expert en producció ecològica de la SEAE (Toledo)
11.15 h Preguntes bloc inicial
11.30 h Pausa
11.50 h Efecte de l’aplicació de fertilitzants orgànics en la qualitat del sòl
Sr. Francesc Domingo Olivé, IRTA- Mas Badia
12.15 h Regeneració de sòls per recuperar fertilitat: La perspectiva de l’agricultura
regenerativa
Sr. Josep Ramon Sainz de la Maza, GeaOrgànica
12.40h

Compostatge orientat a l’obtenció de compost de qualitat. Avenços i
reptes
Sra. Rafaela Cáceres, IRTA-GIRO

13.05 h Adobs en verd per a conreus intercalats en rotacions de conreus
extensius ecològics
Sr. Mathieu Marguerie, Agribio 04 (França)
14.05 h Energia i emissions de gasos efecte d’hivernacle en la producció
ecològica versus producció convencional de conreus extensius
Sra. Gloria Guzmán, Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)
14.30 h Preguntes bloc 1
14.45 h Dinar
16.15 h Control d’herbes en conreus extensius en clima mediterrani
A determinar
16.45 h Criteris generals en la gestió de plagues en conreus extensius ecològics
Sr. Jaume Almacelles, Servei de Sanitat Vegetal del DARP
17.15 h Post-collita
Sr. Josep Mestre, Pagès ecològic
17.40 h Preguntes bloc 2

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

17.55 h Pausa
18.15h

Taula rodona: Necessitats i comercialització de les produccions dels
conreus extensius per a consum animal i humà
Sr. Joan Picazos, Biocop Productos Biológicos SA
Sra. Nati Rovira, Nutrex Pinsos SL
Sr. Fèlix Martínez, Aceites de Semillas SA

19.10 h Preguntes bloc 3
19.30 h Cloenda dia

Amb el suport de

Dimecres 13 de desembre
08.45 h Rebuda de participants
09.00 h El conreu de la soja ecològica
A determinar
09.30 h El conreu del blat de moro ecològic
A determinar

Col·laboració

10.00 h Lleguminoses de gra en extensiu ecològic
Sr. Roberto Ruiz de Arcaute, NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y
Desarrollo Agrario.
10.30 h Varietats de blat panificables. Tradicionals i modernes
Sra. Fanny Álvaro, IRTA- Lleida
Sr. Joan Serra, IRTA- Mas Badia
11.00 h Preguntes bloc 4
11.15 h Pausa
11.45 h Experiències de conreus extensius a Gallecs
Sr. Xavier Sans, Universitat de Barcelona
Sra. Gemma Safont, Espai Rural Gallecs
Sr. Salvi Safont, Pagès ecològic de Gallecs
12.25 h Assajos de llarga duració: experiència a la finca La Higueruela
Sr. Ramon Meco, expert en producció ecològica de la SEAE (Toledo)
12.55 h Projecte 'És Farina de Girona', conreu de blat ecològic. P.I. "Pa de
tramuntana"
Sr. Joan Fañé, IRTA- Mas Badia
Sr. Carles Mallol, tècnic de l’Associació de Productors de Conreus
Extensius de Girona
Sr. Àngel Segarra, Gremi de Flequers Artesans de les Comarques
Gironines
13.15 h Preguntes bloc 5

Inscripcions
La jornada té un cost de 25 € i inclou el
dinar de dimarts.
Cal inscriure’s prèviament a:
www.associaciolera.org.
Aforament limitat a 300 persones.
Més informació sobre el Simposi:
activitats@associaciolera.org.
Tel.: 938787035

13.40 h Cloenda del simposi

Panells informatius exposats
Panell 1 Experiències en fertilització i sembra directa a l’Espai Rural de Gallecs
Panell 2 Aplicació del disseny en línia clau al secà: Aprofitar al màxim l’aigua
de pluja
Panell 3 Acords de col·laboració entre agricultors i ramaders
Panell 4 Ús del roller crimper en conreus extensius

@ruralcat
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Panell 5 El conreu del cànem ecològic

