166a Fira de la Candelera

Tècniques de conreu i gestió sanitària
dels cultius hortícoles i d’arbres
fruiters (II) en agricultura ecològica
Jornada tècnica
MOLINS DE REI, 31 de gener i 1 de febrer de 2017

Presentació
El creixent interès per la producció
agrària ecològica, acompanyat de
l’èxit aconseguit en les jornades de
l’edició del 2016, posen de manifest la
necessitat de continuar amb la
divulgació dels mètodes i tècniques
acceptats en el maneig de l’agricultura
ecològica, enguany en el marc de les
Jornades Tècniques de la 166a Fira
de la Candelera.
Experts en agricultura ecològica ens
donaran les pautes per al conreu i la
gestió sanitària en aquest tipus de
producció agrària.
L’objectiu serà transferir informació
tècnica als participants amb les
principals idees i aspectes pràctics
necessaris per produir aliments de
qualitat d’una forma alternativa als
mètodes tradicionals, en harmonia
amb l’entorn.

Programa
Dimarts 31 de gener

170987 / 1,25

18.30 h Presentació de la Jornada
Sr. Josep Pena, director dels Serveis Territorials del DARP a
Barcelona.
18.40 h Tècniques de conreu i gestió sanitària dels cultius d’arbres
fruiters i hortícoles II
Sr. Andreu Vila, enginyer agrònom i professor associat de
Fructicultura i Producció Ecològica a l’Escola Superior d’Agricultura
de Barcelona, UPC.
20.00 h Cloenda de la primera sessió
Sr Joan Castellví, president de la Fundació Agrària de Molins de Rei.

Dimecres 1 de febrer

171020 / 2,00

9.30 h Esmorzar (ofert per la Fundació Agrària de Molins de Rei)
11.00 h Demostració de camp: Mètodes de control de plagues i malalties
en conreus d’horta ecològica
Sr. Borja Camí, enginyer tècnic agrícola i especialista en
hortofructicultura ecològica.
13.00 h Cloenda de la Jornada

Organització

Lloc de realització
Sessió teòrica:
Sala d’actes de la Fundació Agrària.
C/ Foment, s/n
MOLINS DE REI
Sessió pràctica:
Explotació agrícola can Fisas (Molins de Rei)

Col·laboració
Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure-s’hi prèviament a través de l’Oficina
Comarcal del Baix Llobregat (abllogregat.daam@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

@ruralcat

