Preparats vegetals i
plantes acompanyants en
horticultura d’autoconsum
Jornada tècnica en línia
Dimarts 2 de juny de 2020

Presentació
La salut de les nostres plantes
cultivades depèn en gran part, de les
bones pràctiques i del maneig que
se’ls faci, però també de l’estat del sòl
i de la biodiversitat de l’entorn que les
acompanyi.
Però sovint, els cultius estan sotmesos
a situacions no desitjades que els
porten a un estrès, l’efecte del qual es
traduirà en plagues, malalties i altres
alteracions fisiopatològiques.
Per tant, cal buscar les plantes que
acompanyin els cultius que alberguin
fauna útil i que actuïn en el seu
benefici, però també comptar amb la
inestimable ajuda de les plantes que
curen plantes.
Preparats a base de plantes que
fonamentalment actuaran com a
bioestimulants del sistema defensiu
del cultiu, i que també es traduiran en
aptituds insecticides, fungicides i altres
mètodes de regulació sanitària. Tot un
recurs que cal experimentar, del que
queda molt recorregut per a fer i del
que els ponents de la jornada porten
molts anys treballant, experimentant i
innovant
dins
d’aquest
món
apassionant.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
10.00 h Cultiu de plantes útils a l’horticultura
Sr. Santi Soto, formador i assessor en agricultura ecològica.

10.45 h Preparats a partir de les plantes: infusions, decoccions,
extractes fermentats, hidrolats, etc.
Sr. Santi Soto, formador i assessor en agricultura ecològica.

11.15 h Exemples pràctics usos de plantes útils i preparats vegetals
Sra. Paloma Fuentes, pagesa ecològica.
Sr. Marc Butxaca, horticultor ecològic.

11.35 h Torn de preguntes als ponents

Aquesta jornada es realitzarà en línia. Si esteu interessats en seguir-la us
podeu inscriure mitjançant l’enllaç que us figura en la part inferior d’aquest
programa.
Uns dies abans de la sessió ens posarem en contacte amb vosaltres per
enviar-vos l’enllaç de l’aula virtual des d’on podreu seguir la formació. La
jornada es farà el dia 2 de juny, començarà a les 10.00h i durarà unes
dues hores aproximadament.

Inscripcions
La jornada és gratuïta, us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

Col·laboració

@ruralcat
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