Visites d’horticultura
ecològica
Visita tècnica
VILANNA i BLANES, 25 d’octubre de 2019

Presentació
La jornada va dirigida a agricultors
professionals que vulguin conèixer i/o
aprofundir en la producció hortícola
ecològica mitjançant la visita a dues
finques hortícoles amb sistemes de
producció diferents.
La primera, disposa d’11.000m2
d’hivernacles i de la mà del seu titular i
la tècnica de l’ADV, coneixerem els
paràmetres tècnics més rellevants del
seu maneig, com per exemple el
control biològic de plagues i
l’ús
d’adobs verds.
La finca de Blanes, amb 2 ha a l’aire
lliure i també a traves del productor i
del seu
tècnic especialista, ens
explicaran els criteris agroecològics
aplicats a la planificació dels cultius i
gestió de la fertilitat entre d’altres.
Activitat emmarcada dins de la
Setmana Bio.

Organització
.
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.00 h Arribada al punt de trobada i presentació de la Jornada
9.15 h Visita a la finca La Feixa d’En Feliu, Vilanna (Bescanó)
Sr. Oriol Molist, productor


Control biològic, us de fauna útil i pol·linitzadors
Sra. Cristina Pozo, enginyera tècnica de la Federació d’ADV Selmar.

12.00 h Concentració al segon punt de trobada
12.15 h Visita a la finca El Tros de l’Uri, Pla de Can Ferrrer (Blanes)
Sr. Oriol Arias, productor.


Rotacions de cultius i gestió de la fertilitat
Sr. Jordi Puig, doctor en Ciències Ambientals.

14.00 h Finalització de la visita i cloenda de la jornada

Lloc de realització
La Feixa d’en Feliu: N-141e, des d’Anglès direcció Bescanó 2na rotonda a
mà dreta (Antex SA) i primer camí a esquerra
VILANNA (BESCANÓ) Ubicació: https://goo.gl/maps/hNUanoivUuKo8e3z7
Pla de can Ferrer: Gi-682 des de Blanes direcció Palafolls, travessada la via
del tren, primer camí de terra a mà esquerra
BLANES Ubicació: https://goo.gl/maps/4QjZKZLcQtRNEfKw8

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través dels Serveis
Territorials del DARP a Girona
(Tel.: 872 975 248 - A/e: manel.carbo@gencat.cat )
Les places són limitades i s’atendran per rigorós ordre d’inscripció

@ruralcat
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