Introducció a les plantes
bioindicadores
Jornada tècnica
FALSET, dimarts 5 de maig de 2020

Presentació
El sòl és la base productiva dels
cultius i sovint no s’ha posat prou en
relleu la seva importància com a punt
cabdal de la fertilitat i com un recurs
que cal conservar, tant com a eina
productiva
i
com
a
valor
mediambiental que cal protegir.
Les herbes i la vegetació espontània
poden ser una eina molt valuosa per a
determinar l’estat de salut del sòl.
El reconegut botànic i agricultor
Gérard
Ducerf,
autor
de
“L’encyclopédie des plantes bioindicatrices”, ha desenvolupat el
mètode de diagnòstic del sòl a partir
del que indiquen les herbes que
creixen de forma espontània als
cultius, les quals estan directament
relacionades amb el medi original i
amb
les
pràctiques
agràries
realitzades.
A
partir
d’aquest
diagnòstic s’haurà de definir quines
seran les pràctiques agràries per
millorar-ne la situació.
Aquesta jornada es complementarà
amb un curs de 12 hores organitzat
per L’Era (Espai de Recursos
Agroecològics) i el Consell regulador
de la DO Montsant.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
9.15 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.30 h Presentació de la jornada
Sra. Pilar Just Trilles, presidenta de la DO Montsant.
9.45 h L’evolució de les plantes en la colonització del sòl.
Ecologia i biologia aplicades a les plantes bioindicadores.
Biòtops primaris i secundaris.
Factors que porten de la latència a la germinació de les llavors
11.00 h Pausa
11.30 h Plantes bioindicadores: introducció a la diagnosi del sòl
12.30 h Estratègies de millora de l’estat del sòl
13.30 h Cloenda de la jornada
Totes les ponències seran a càrrec del Sr. Gérard Ducerf, botànic de camp i
agricultor ecològic, autor de “L’Encyclopédie des plantes bio-indicatrices” i
fundador de l’entitat francesa “Promonature”.
Hi haurà traducció al català per part del tècnic especialista Sr. Charles-André
Descombes, professor de l’Escola Agrària de Manresa.

Lloc de realització
VITEC
Carretera de Porrera km 1
43730 - FALSET

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de l’Escola Agrària de
Manresa (Tel.: 938 749 060 - A/e: ccagraria.manresa@gencat.cat) o a
través del següent enllaç: https://ja.cat/2020-falset-plantes-bioindicadores
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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