EQUILIBRI EN LA FERTILITZACIÓ DE L’OLIVERA
Jornada tècnica
MAS DE BARBERANS, dimarts 5 de febrer de 2013
PRESENTACIÓ
La Xarxa de plans per a la millora de la fertilització agrària a Catalunya
(MILLORFER) és una iniciativa del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural que, a data d’avui, està formada per sis
Plans encaminats a millorar la utilització dels fertilitzants orgànics i minerals
en l’agricultura.
La utilització de dejeccions ramaderes com a adob en olivera és una pràctica
comuna i que, amb l’increment dels preus dels adobs minerals, cada cop està
més estesa arreu del territori. Fins ara, una de les principals dificultats alhora
d’utilitzar aquests fertilitzants era el desconeixent de la seva riquesa en
nutrients (nitrogen, fòsfor i potassi). Darrerament, s’ha millorat molt en
aquest sentit i es disposa d’eines de mesura ràpida que permeten conèixer
amb molta exactitud el nitrogen i el potassi en els purins, i es disposa de
taules de nutrients de la majoria d’espècies amb dades del territori i que, per
tant, s’apropen molt a la realitat.
En aquesta jornada es donarà a conèixer els principals paràmetres a seguir a
l’hora de fertilitzar equilibradament aquest cultiu i l’ús del conductímetre com
a eina ràpida de mesura de nutrients per als purins de porc i de boví.
NOTA: Per a tots aquells que estiguin interessats en conèixer la riquesa del seu
purí poden portar una mostra i se’ls farà de manera gratuïta la lectura de la
conductivitat al moment. Cal que la mostra sigui homogènia, aproximadament de
mig litre i en un recipient net i hermètic (com per exemple un pot de conserva o
ampolla d’aigua).

PROGRAMA
Presentació de la Jornada

16.00 h

Equilibri en la fertilització de l’olivera

16.00 h

Sra. Gemma Murillo . Servei de Producció Agrícola del DAAM.

Quina riquesa té el meu purí de porc? Ús del conductímetre. Cas pràctic

16.45h

Sr. Carlos Ortiz. Servei de Producció Agrícola del DAAM.

Fi de la Jornada

17.30 h

INSCRIPCIONS: La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través de l’adreça de correu electrònic
A/e: fertilitzacio.daam@gencat.cat o bé a través del portal Ruralcat (www.ruralcat.net/preinscripcionspatt).
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