Desherbatge biològic
i gestió d’herbes en
cultius extensius
Jornada tècnica
Manresa, dimecres 14 de desembre de 2022
Presentació
Les herbes que creixen entre els cultius són
un reflex del maneig que es fa dels camps i
els cultius. Canviar la mirada sobre aquest
enemic tradicional de la pagesia requereix
disposar d’eines per fer un canvi en la gestió
agronòmica de les finques i poder-les utilitzar
com a detectores de problemes i com a
recurs, el qual cal saber aprofitar i aprendre a
manejar.

Programa
9.00 h

Presentació de la jornada
Sr. Ernest Valls, director de l’Escola Agrària de Manresa.
Sra. Neus Vinyals, formadora i assessora de L’Era Espai de
Recursos Agroecològics.

9.15 h

El canvi de punt de vista del desherbatge: de la
planta intrusa a la planta input

11.00 h

Pausa

Les tècniques de gestió de la flora arvense
amb l’objectiu de regenerar el sòl sense
comprometre la producció, són diverses i
sovint cal saber-ne aplicar més d’una,
prescindint de la química i reduint el treball de
la terra.

11.30 h

Les tècniques de gestió del desherbatge bio-lògic:
rotacions, cultius acompanyants, cobertura del sòl,
densitat de sembra, reducció del treball del sòl,
elecció de cultius i varietats, al·lelopaties, etc.

13.30 h

Dinar

Aquesta jornada és la segona d’una sèrie de
jornades que es realitzaran a Manresa i a
Amposta amb en Konrad Schreiber com a
ponent, amb qui tindrem ocasió de traspassar
fronteres per a recollir les tècniques més
pioneres en el desherbatge “bio-lògic”, la
regeneració de sòls, la sembra directa, la
maximització de la producció, etc., en aquest
cas centrat en cultius extensius.

15.00 h

Seguir la pista de les plantes bioindicadores: una
eina per entendre els desequilibris del sòl

16.00 h

La gestió de les herbes resistents: margall, calcida,
escaldaboques, etc.

17.30 h

El concepte ABC: Agricultura Bio-logique de
Conservation

18.30 h

Cloenda de la jornada

Lloc de realització

La jornada estarà impartida pel Sr. Konrad Schreiber, agrònom
cofundador de La Vache de l’Institut d’Agriculture Durable i promotor

Fundació Universitària del Bages
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Inscripcions
A través de RuralCat: Inscripcions
Per a més informació:
Sra. Joana Amador
Tel.: 938 749 060
A/e: ccagraria.manresa@gencat.cat

del projecte Dream Team ABC.
La traducció anirà a càrrec del Sr. Raoul Ferrer, tècnic agrícola de
l’Era, Espai de Recursos Agroecològics.

Organització

Col·laboració

Departament d’Acció Climàtica,
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