Formació
Escoles Agràries

Gestió de les herbes en conreus
d’horta ecològica
EA Empordà (en línea), del 17 de febrero al 25 de març de 2021

Presentació i objectius
Una de les premisses en agricultura ecològica és la de no eradicar completament cap organisme viu, sinó
mantenir-lo en uns nivells suficientment baixos com perquè no ens origini pèrdues significatives i poder,
d’aquesta manera, buscar l’equilibri.
Si ens centrem en l’horta ecològica, la premissa de mantenir la vegetació arvense a nivells baixos, continua
sent vàlida.
Per aconseguir aquest objectiu ens cal conèixer la biologia de les plantes que ens neixen espontàniament i
com hem d’actuar, per frenar-la, en els casos que se’ns descontroli.
Des de les rotacions i adobs verds a les eines més especialitzades, les estratègies de gestió de la
vegetació arvense en horta ecològica, requeriran de planificació i coneixement per tal d’assolir l’èxit desitjat.
Des de l’Escola Agrària de l’Empordà, amb el suport de l’Associació l’Era, especialitzada en la producció
agrària ecològica, intentarem exposar com actuar davant l’objectiu del control de les herbes, havent
identificat prèviament cada herba i havent-ne conegut la seva biologia.
Les sessions es faran el línia. Estan previstes dues visites per poder veure a la pràctica el que s’ha explicat
a les sessions en línia.

Realització

Inscripcions

En línia:
Per tal d’obtenir el
certificat, s’hauran de lliurar
exercicis dels temes.
Al llarg del curs rebreu
informació detalladament.
Calendari:
Dies: del 17 de febrer al 25
de març de 2021
Horari:
10:00 a 12:00 h
Durada del curs:
15 h

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de l’Empordà,
omplint el següent formulari:
https://forms.gle/dZoEfpsXaf2F1sxs8
Coordinador:
Josep M. Puigdemunt,
a/e: jmpuigdemunt@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €
Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa
SESSIÓ 1, dc. 17 de febrer
FUNCIONS DE LA VEGETACIÓ ARVENSE ALS ECOSISTEMES AGRÍCOLES
L’altre cara de la moneda: les herbes com aliades.
L’estat del sòl a partir del paper indicador de les herbes
Ponent: Neus Vinyals Grau, formadora i assessora de L’Era, Espai de Recursos Agroecològics
SESSIÓ 2, dj. 18 de febrer
BOTÀNICA APLICADA I GESTIÓ D’ARVENSES 1
Nocions bàsiques de botànica agrícola i famílies botàniques més freqüents.
Com afecta la biologia de les herbes als mètodes de control.
Alguns exemples de gestió d'herbes clau en horta ecològica
Ponent: Alícia Cirujeda, agrònoma, investigadora de la Unidad de Protección Vegetal del
Centro de Inventigación y Tecnologia Agroalimentaria de Aragon (CITA).
SESSIÓ 3, dc. 24 de febrer
LES ESTRATÈGIES DE GESTIÓ I PREVENCIÓ DE LES HERBES
El maneig del sòl i del cultiu
Rotació de cultius, adobs en verd i associacions.
Ús de diferents tipus d'encoixinats
Altres estratègies: cultius de cobertura i ús del corró laminat
Ponent: Borja Camí Marnet, assessor d’Arreu, Eines per l’assessorament agroecològic
SESSIÓ 4, dv. 26 de febrer
CONTROL MECÀNIC D’ARVENSES
Les eines tradicionals. Les eines especialitzades per a diferents tipus de finca
Dits escardadors i grada de pues flexibles.
Ponent: Borja Camí Marnet, assessor d’Arreu, Eines per l’assessorament agroecològic
SESSIÓ 5, dc. 10 de març
LA GESTIÓ DE LES HERBES PLURIANUALS I DE DIFÍCIL CONTROL
Ponent: Josep M. Llenes, tècnic de malherbologia del Servei de Sanitat Vegetal, DARP.
SESSIÓ 6, dv. 12 de març (pendent de l’evolució de la pandèmia)
10:00 a 13:00 h VISITA A AURORA DEL CAMP (EL MASNOU)
Guia: Gilad Buzi
Desherbatge amb arada de pues flexible, cremadors, cultivador de precisió, encoixinats
orgànics, plàstics, etc.
SESSIÓ 7, dj. 25 de març (pendent de l’evolució de la pandèmia)
10:00 a 12:00 h VISITA AL PARC AGROECOLÒGIC DE L’EMPORDÀ (ALBONS)
Guia: Enric Navarro
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