II Jornada demostrativa de
maquinària pel control de
l’herba en cultius llenyosos
Jornada tècnica
ALFARRÀS, divendres 9 de novembre de 2018

Presentació
En aquesta segona jornada volem mostrar
el funcionament pràctic de diferents eines
mecàniques pel maneig de l’herba en
cultius arboris sota els arbres i al reng.
També volem explicar les funcions de
l’herba per tal de poder decidir millor quan i
com fer el maneig de l’herba i decidir quina
eina és la que ens convé més en cada
camp i situació.
El maneig de l’herba sota els arbres pot
ser un problema encara per molts
agricultors ecològics o en conversió, quan
els arbres són joves o per aquells que
simplement busquen una alternativa als
herbicides. Per aquest motiu, cal veure les
eines en funcionament.
Finalment, també trobareu informació de
les diferents cases i tallers que participen a
la jornada i que hi seran presents.

Organització

Programa
9.00 h Inscripcions
9.20 h Presentació de la jornada
Sra. M. Rosa Cortés Polo. Directora de l’Escola Agrària d’Alfarràs.
DARP.
9.30 h Maneig de l’herba sota els arbres en producció ecològica
Sra. Laia Viñas Canals. Tècnica ADV de Producció ecològica de
Ponent.
10.30 h Pausa – cafè. Networking
11.00 h Demostració de màquines per gestionar l’herba sota el reng
d’arbres i al carrer


Desbrossadora amb disc interfiles hidràulic. Tallers Corbins.



Ecodisc. Interfiles amb fils. Tallers Corbins.



Finguers.Kult. Tallers Corbins.



Disc desbrossador davanter intercanviable fils/ganivets. Tallers
Fernandez.



Trituradora SCREW per carrer amb bisenfí (“mulching” al reng).
Tallers Fernandez.



EVOGREEN. Picadora per carrer amb bisenfí (“mulching” al
reng). Serrat.



Interpiquet. Disc interfiles. Serrat.



Desbrossadora BERTI interfiles de fils. Import Galiano 2012, SL.



Desbrossadora interfiles amb fils Trinxaherba. Arrizza&
Campagnola. Saflowers & Sadol, SL.



Rinieri. Fresa vertical amb sensor per cavar l’herba sota el reng.
EA Alfarràs.

13.30 h Cloenda de la jornada

Col·laboració

Lloc de realització
Escola Agrària d’Alfarràs
Partida del Sot, s/n
25120 ALFARRÀS
https://goo.gl/maps/Hv7eGuE12bm

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
advecologicaponent@gmail.com
Nota: poseu nom complert i DNI

@ruralcat

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

180741 / 3,50

