CURS DE CROMATOGRAFIA
Una mesura qualitativa de la fertilitat del sòl
i del compost.
Peralada, dissabte 20 i 27 de gener de 2018

PRESENTACIÓ:
La cromatografia és una forma qualitativa d’analitzar
diferents productes i fer un seguiment de la seva evolució.
Mitjançant la cromatografia podem determinar el nivell de
fertilitat del sòl o l’estat de maduració d’un compost, per
exemple.
Són analítiques molt senzilles i econòmiques de realitzar que
ens aporten una informació clara sobre la relació que hi ha
entre la matèria orgànica, els minerals i la microbiologia.
També les podem fer servir per avaluar preparats vegetals i
pols de roques, per exemple. No només a nivell material sinó
també energètic.
Es proposa la realització d’un curs de cromatografia en el
que s’ensenyarà a fer la presa de mostres, a dur a terme les
cromatografies i a la interpretació de les mateixes.

PROGRAMA:

Dissabte 20 de gener:
09:00h Presentació i explicació del curs
09:30h Preparació de les mostres i primera part de l’anàlisi
11:00h Descans
11:30h Segona part de l’anàlisi i teoria de la fertilització del sòl
13:30h Dinar (càrrec de cadascú)
15:00h Teoria sobre el compostatge
17:00h Descans
17:30h Impregnació de les cromes
19:00h Fi de la Jornada

Dissabte 27 de gener:
09:00h Resolució de dubtes
09:30h Història i teoria de la interpretació de les
cromatografies
11:30h Descans
12:00h Interpretació de les cromatografies realitzades
13:00h Cloenda

*El curs serà impartit per el Sr. Josep Ramon Sainz de la Maza Benet, Enginyer Agrònom especialitzat en agricultura ecològica,
Suelo Vivo.

LLOC DE REALITZACIÓ:
CENTRE SOCIOSANITARI (Antigues Escoles)
Camí de la Garriga, 1
Peralada (Alt Empordà)

INSCRIPCIONS:
El curs té un cost de 110€ per persona (50€ si només es participa el segon dia). Inscripcions a Agroassessor Consultors Tècnics SL
(Telf. 972 53 86 37 - admin@agroassessor.com)
Al fer la reserva també podeu indicar si voleu que us reservem el dinar (a càrrec de cadascú).
Cada participant ha de portar una mostra de sòl per a l’anàlisi, us donarem més informació un cop confirmada la inscripció.
*Places limitades

ORGANITZA:

www.agroassessor.com

COL·LABORA:

