Encoixinats biodegradables
en el cultiu de la carxofera
Jornada de camp
BENIFALLET, divendres 19 d’octubre de 2018

Presentació
La tècnica de l’encoixinat s’ha utilitzat
durant molts anys en els horts de
Catalunya per ser molt favorable des del
punt de vista tècnic, econòmic i
ambiental.
L’encoixinat
evita
la
competència de les males herbes,
permet estalviar aigua, redueix l’erosió
del sòl i millora el microclima dels cultius
incrementant o avançant la seva
producció. Tradicionalment s’ha utilitzat
el polietilè (plàstic convencional) com a
material per encoixinar. Al cap dels anys
això ha generat un problema greu de
residus. La finca Mas de la Vall es
dedica a la producció ecològica
d’hortalisses i ha utilitzat des de sempre
els encoixinats biodegradables, sobretot
paper, principalment per combatre la
jonça. En la jornada ens explicarà quina
ha estat la seva experiència i com ha
resolt els inconvenients que li han anat
sorgint. D’aquestes experiències poden
sortir noves solucions.
Aquesta jornada forma part de l’activitat
de demostració “Demostració de la
viabilitat de l’ús dels encoixinats
biodegradables a l’horticultura catalana”,
operació 01.02.01 del PDR de
Catalunya 2014-2020.

Organització

Programa
10.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.15 h Presentació de la Jornada. Els encoixinats biodegradables
Sr. Lluís Martín-Closas, Universitat de Lleida.
10.30 h Experiència de camp. Encoixinats en cultiu de carxofera
Sr. Josep Mestres, Mas de La Vall.
Sr. Francesc Joan, Universitat de Lleida.
11.30 h Pausa - cafè (Estació de Benifallet)
12.00 h Encoixinats per a l’establiment de marges i la protecció vegetal
Sr. Jordi Ariño, Federació ADV’s Selmar.
12.30 h Cloenda i debat final
Sr. Lluís Martín-Closas, Universitat de Lleida.

Lloc de realització
Mas de la Vall
(Carretera C12, Km 39)
Camí de la via verda i antiga estació de tren s/n
43512 BENIFALLET

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
A/e: encobiodem@hbj.udl.cat; selmar@federacioselmar.com
Tel.: 973 702 567
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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