Assajos varietals de pèsol i
préssec i aplicació de te de
compost en ceba
Jornada tècnica
Jornada tècnica
MANRESA,
dijous 15 de desembre de 2016
MANRESA, dimarts 5 d’abril de 2016

Presentació
A la present jornada es presentaran les
tres experiències de camp realitzades
aquest 2016 als Horts de Sant Benet de
la Fundació Catalunya - La Pedrera i a la
finca de Can Poc Oli de l’Escola Agrària
de Manresa.
A Sant Benet s’ha realitzat un assaig
varietal de pèsol de mata mitja i baixa en
cicle de primavera en producció
ecològica i una valoració de les varietats
tradicionals de préssec implantades als
horts. Per arrodonir aquests estudis la
Fundació Alicia ha fet una valoració
gastronòmica i organolèptica dels
diferents pèsols i préssecs assajats.
D’altra banda, a la finca Can Poc Oli,
s’ha assajat l’efecte de l’aplicació de te
de compost sobre la sanitat i la
producció d’un cultiu de ceba ecològica.
Aquesta activitat va adreçada a
professionals del sector amb una doble
finalitat, compartir i comentar els
resultats de totes tres experiències i
recollir propostes per plantejar les
experiències de futures campanyes.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
16.30 h Presentació de la Jornada
Sr. Antoni Armengol i Puig, director de l’Escola Agrària de Manresa.
DARP.
16.45 h Presentació dels resultats de l’assaig varietal de pèsols de mata
mitja i en cultiu ecològic
Sr. Xavier Fontanet, tècnic assessor i formador en agricultura
ecològica.
17.35 h Presentació dels resultats de l’assaig d’aplicació de te de
compost sobre cultiu ecològic
Sr. Xavier Pérez, tècnic assessor i formador en agricultura ecològica.
18.25 h Presentació dels resultats de la valoració agronòmica i
organolèptica de les varietats tradicionals de préssec dels Horts
de Sant Benet (St. Fruitós de Bages)
Sr. Xavier Fontanet i Xavier Pérez, tècnics assessors i formadors en
agricultura ecològica.
19.30 h Fi de la Jornada

Lloc de realització
Escola Agrària de Manresa
Av. Universitària 5-7 (Edifici FUB)
MANRESA

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’Escola
Agrària de Manresa:
(Tel.: 93 874 90 60) o bé a l’enllaç: http://bit.ly/2fHxdRH
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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