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Les

deixalles

alimentàries

poden ajudar a millorar el
creixement
dels
cultius
agrícoles
16 gener 2021
Segons una investigació desenvolupada per científics de la
Universitat de Califòrnia (Estats Units), les deixalles
alimentàries fermentades podrien ajudar a millorar el
creixement dels cultius agrícoles. Els experts comenten que en
les seves proves han observat que aquest tipus de deixalles
fermentades, poden estimular l’augment de bacteris que
contribueixen a augmentar el creixement de les plantes gràcies
a que les fan més resistents als microorganismes patògens, a
més, es reduirien les emissions de CO2 de l’agricultura.

L’explicació és la següent: aquestes deixalles serveixen
d’aliment als bacteris beneficiosos, la qual cosa incrementa
el seu nombre i atès que produeixen metabòlits i compostos
antimicrobians, afavoreixen una major resistència dels cultius

ajudant a que les plantes creixin millor i molt més ràpid.
L’assaig s’ha dut a terme en un hivernacle, un entorn tancat
on no ha faltat reg, temperatura controlada i subministrament
de deixalles.
La majoria del malbaratament alimentari no es recicla i suposa
un 20% del que acaba als abocadors. Es tracta d’una enorme
pèrdua econòmica i de recursos com la terra utilitzada,
l’aigua, l’energia, el treball, etc. Amb diferents canvis es
podria optimitzar la producció i reduir el malbaratament
d’aliments, el que ajudaria a alimentar milions de persones i
millorar la seguretat alimentària a nivell mundial.
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Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
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* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..
* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.
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Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
Som-hi

