Cultiu ecològic
de maduixera
Jornada tècnica
MANRESA, divendres 22 de novembre de 2019

Presentació
Els fruits vermells ens ofereixen la
possibilitat de produir amb poc temps i
poca inversió fruites de temporada que
podem cultivar en els nostres horts i
incloure les nostres cistelles.
El Sr. Manel Tió ens introduirà al món
de la maduixera i els seus diferents
tipus (remuntants i no remuntants).
Ens explicarà les tècniques que hem
de tenir en compte a l’hora de pensar
en cultivar-ne, varietats, necessitats
hidríques,
naturalesa
del
sòl,
problemes sanitaris que ens podem
trobar...
També
coneixerem
diferents
experiències
de
productors
de
maduixa ecològica.
Finalitzarem la jornada amb una petita
degustació i tast de maduixes, gerds i
nabius.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
15.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
15.50 h Presentació de la jornada
Sra. Glòria Colom, professora de l’EA Manresa.
16.00 h Coneixem la planta de la maduixera (fisiologia, varietats i
necessitats de sòl, aigua i nutrients)
Sr. Manel Tió, tècnic de l’ADV Maduixaires de l’Alt Maresme.
17.30 h Pausa
18.00 h Maneig del cultiu de la maduixera
Sr. Manel Tió, tècnic de l’ADV Maduixaires de l’Alt Maresme.
19.00 h Presentació d’experiències de cultiu de fruits vermells
ecològics
Sra. Maite Martos, productora de maduixes ecològiques Siscarri.
Sr. Benjamí Alvarado, productor de maduixes ecològiques Vivers
Mas Roca.
20.00 h Tast de fruits vermells i cloenda de la jornada
Sra. Glòria Colom, professora de l’EA Manresa.

Lloc de realització
Escola Agrària de Manresa
Av. Universitària, 4-6 (Edifici FUB)
08242 - MANRESA

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s omplint el formulari del següent
enllaç o contactant amb l’Escola Agrària de Manresa:
(Tel.: 93 874 90 60 – A/e: ccagraria.manresa@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del servei d’inscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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