Formació
Escoles Agràries

Gestió de la fertilitat
en fruiters ecològics
Alfarràs, 17 i 18 de gener 2019

Presentació i Objectius
Un dels objectius de la producció agrària ecològica és recuperar la fertilitat del sòl garantint uns nivells
adequats de matèria orgànica a partir de l’estímul de la seva activitat biològica i el reciclatge dels
nutrients.
L’Objectiu del curs és proporcionar coneixements sobre:
•

Ecofisiologia de l’aparell radical.

•

Cansament del terreny en monocultiu.

•

Solucions per millorar la fertilitat a través de la biodiversitat.

•

Plantació i maneig sobre el cicle ontogenètic de la planta.

•

Cas d’estudi en camp amb l’extracció d’un sistema radicular.

Requisits d’inscripció
Documentació necessària :
•

Fitxa d’inscripció que es facilitarà a l’alumne el primer dia de curs.

•

Còpia del DNI i de la tarja sanitària.

•

Declaració jurada i full de recepció de material.

•

Justificant de pagament.

Professorat
Davide Neri

Realització

Inscripcions

Lloc:
EA de Alfarràs
Calendari:
Dies 17 i 18 de gener 2019
Horari:
De 8:00 a 10:30, de 11:00 a
14:00 i de 15:00 a 17:30 h
Durada del curs:
14 h.

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària d'Alfarràs.
Coordinador:
Jaume Castells, telèfon 973 76 01 00,
a/e: jaume.castells@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €
Pagament per transferència al compte de l’Escola Agrària
d’Alfarràs: ES70 2100-0518-87-0200097129
Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa
SESSIÓ 1, dj. 17 gener
08:00 - 13:30 h Ecofisiologia de l’aparell radicular (1a part)
10:30 - 11:00 h Pausa
11:00 - 14: 00 h Ecofisiologia de l’aparell radicular (2a part)

14:00 - 15: 00 h Dinar
15:00 - 17:30 h Cansament del terreny en monocultiu

SESSIÓ 2, dv. 18 gener
08:00 - 13:30 h Solucions per a millorar la fertilitat a través de la biodiversitat
10:30 - 11:00 h Pausa
11:00 - 14: 00 h Plantació i maneig sobre el cicle ontogenètic de la planta
14:00 - 15: 00 h Dinar
15:00 - 17:30 h Cas d’estudi en camp amb l’extracció d’un sistema radicular
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