L’associació de varietats de
blat en sistemes herbacis
extensius ecològics
Jornada tècnica
GALLECS, dilluns 30 de setembre de 2019
Presentació
L’associació de cultius de cereals
(coneguda com a mestall) és una pràctica
documentada a Catalunya des de fa
diversos segles, però que, a causa de la
intensificació agrària, s’ha perdut gairebé
totalment.
El cultiu barrejat de dos o més espècies o
varietats diferents pot tenir nombrosos
beneficis,
tant
per
assegurar
la
productivitat en condicions desfavorables,
com per la provisió d’alguns serveis
ecosistèmics, com el control d’algunes
plagues.
Actualment, el cultiu de barreges de
cereals s’està incrementant en diversos
països europeus, però encara és poc
freqüent en el nostre territori.
L’objectiu d’aquesta jornada és presentar
els resultats del primer any del projecte
“L'associació de varietats de blats per
optimitzar la provisió de serveis agroecosistèmics i la resiliència en sistemes
herbacis
extensius
ecològics
mediterranis” i debatre amb els assisents
els beneficis i els inconvenients de la
incorporació de les barrejes de cultius en
el disseny dels sistemes herbacis
extensius ecològics.
Aquest projecte ha gaudit d’un ajut per
incentivar la recerca aplicada en matèria
de producció agroalimentària ecològica
finançat pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Organització

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.15 h Presentació de la Jornada
Sr. F. Xavier Sans Serra, Universitat de Barcelona (UB) i Institut de
Recerca de la Biodiversitat (IRBio).
9.30 h Els policultius en sistemes herbacis extensius ecològics a
Catalunya
Sr. F. Xavier Sans Serra, UB – IRBio.
10.15 h Resultats de l’experiment de barreges de tres varietats de blat.
Desenvolupament del cultiu, abundància de la flora arvense,
abundància dels pugons i incidència del parasitisme i rendiment
del cultiu
Sr. Jose M. Blanco, UB – IRBio.
11.00 h Pausa
11.30 h




Grups de treball sobre els policultius o barreges de varietats.
Aspectes ecològics i agronòmics
Aspectes tècnics
Aspectes econòmics i legals
Moderats per els Srs. Àlex Pérez, Jose M. Blanco i F. Xavier Sans
Serra, UB - IRBio.

13.00 h Conclusions
F. Xavier Sans Serra, UB – IRBio.
13.30 h Fi de la Jornada

Lloc de realització
Consorci de Gallecs
Can Jornet Xic (GALLECS)
MOLLET DEL VALLÈS
Tel. 935 445 397 / Fax. 935 790 032

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través d’Àlex Pérez
(Tel.: 620161649 - A/e: alex.perez@ub.edu).
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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