Formació
Escoles Agràries

Curs de gestió sostenible dels
rengs dels arbres en fruiters
Alfarràs, 16 d’abril de 2021

Presentació i objectius
Per aconseguir la sostenibilitat econòmica, social i ambiental s'ha d’afrontar cada vegada més la necessitat
d’integrar pràctiques agrícoles normals amb tècniques capaces de proporcionar serveis ecosistèmics. El
fruiter ha de gestionar la fertilitat del sòl en una visió agroecològica capaç d’explotar la biodiversitat
funcional dels recobriments vegetals, com a alternativa a les tècniques per processar i desherbar
químicament. Les pràctiques sostenibles han de reduir el risc d’erosió i lixiviació de nutrients. Els resultats
experimentals en pomers i presseguers han demostrat que la tècnica de sega / picada integrada sense
conreu és capaç de mantenir l’estat de fertilitat N del sòl i de donar suport a la biodiversitat dels fruits.

Requisits de preinscripció i matriculació
És necessari aportar la següent documentació:
•
•
•
•
•
•

Còpia delDNI i de la targeta sanitària.
Justificant de pagament.
Rebut de cotització d’autònom o capçalera de la nòmina.
Fitxa d’inscripció que es facilitarà a l’alumne el primer dia de curs.
Declaració responsable que es facilitarà a l’alumne el primer dia de curs.
Declaració jurada i full de recepció del material que es facilitaran a l’alumne el primer dia de curs.

Programa
•
•
•

BIODIVERSITAT FUNCIONAL ALS FRUITERS
GESTIÓ INTEGRADA ALS RENGS
EFECTES SOBRE LES ARRELS I SOBRE LA DISPONIBILITAT DELS NUTRIENTS

Professorat
Davide Neri, enginyer i Dr. agrònom

Realització

Inscripcions

Lloc: en línia
Escola Agrària d’Alfarràs

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària d’Alfarràs

Calendari:
Divendres, 16 d’abril 2021
Horari: de 9:00 a 14:00 h
Durada del curs: 5 h

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
La realització de les sessions presencials al calendari del curs,
queda condicionada a les mesures establertes en matèria de
salut pública per la COVID-19.

Més informació: agricultura.gencat.cat
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