169a Fira de La Candelera

El control mecànic de l’herba en
conreu hortícola i la gestió de
les ADV
Jornada tècnica
MOLINS DE REI, 28 i 29 de gener de 2020

Presentació
Enguany, les jornades agràries de la
Fundació Agrària de Molins de Rei,
tenen previst donar a conèixer el
funcionament de diferents arreus
concebuts pel conreu de finques
agrícoles de dimensió petita i mitjana.
Un dels aspectes cabdals en tot tipus
de conreu, és la gestió de les
adventícies o males herbes que
competeixen pels nutrients, aigua i
espai amb el nostre conreu.
Els camps i horts cuidats, sempre
intenten mantenir un nivell d’herba
tolerable, per tant, no es tracta
d’eliminar la totalitat de l’herba per
mantenir un aspecte harmònic entre
tots els elements vius i inerts que
configuren el conjunt.
Les jornades, també ens oferiran la
visió de les ADV (Agrupacions de
Defensa
Vegetal)
com
a
organitzacions
d’agricultors
que
s’associen per facilitar la divulgació
tècnica al camp, que permet el grau
de protecció que necessiten els
conreus.

Programa
Dimarts 28 de gener
18.30 h Presentació de la jornada
Sr. Josep Pena, director dels Serveis Territorials del DARP a
Barcelona.
18.40 h Eines i màquines de petit format pel conreu de finques de
dimensions mitjanes i petites
Sr. Àlex Hervàs, tècnic d’Agroingenium-Sagevi.
Sr. Gilad Buzi, tècnic d’Aurora Agrícola.
19.20 h Les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV). El seu
funcionament
Sr. Xavier Pérez., tècnic ADV Baix Llobregat.
19.40 h Cloenda de la primera sessió
Sr. Joan Castellví, president de la Fundació Agrària de Molins de
Rei.

Dimecres 29 de gener
9.30 h Esmorzar (ofert per la Fundació Agrària de Molins de Rei)
11.30 h Sessió pràctica
Sr. Francesc Segura, tècnic d’Arreu SCCL.
Sr. Àlex Hervàs, tècnic d’Agroingenium-Sagevi.
Sr. Gilad Buzi, tècnic d’Aurora Agrícola.
13.00 h Fi de la jornada

Organització

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Lloc de realització
Sessió teòrica:
Sala d’actes de la Fundació Agrària
C/ Foment, s/n
08750 - MOLINS DE REI

Sessió pràctica:
Explotació Agrícola Can Fisas
08750 - MOLINS DE REI

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de l’Oficina Comarcal del
Baix Llobregat (A/e: abllogregat.daam@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat

