Formació
Escoles Agràries

Viverisme
Vilassar de Mar, de l’11 al 25 de novembre de 2021

Presentació i objectius
L’Escola Agrària forestal en col·laboració amb l’Associació d’Agricultors Viveristes de Barcelona ofereixen
aquest curs per donar resposta a la necessitat que tenen els professionals del sector viverista en relació a
l’aplicació de tècniques de producció de plantes de viver.
En concret i des d’una perspectiva teòrica-pràctica, es pretén millorar els fonaments teòrics de l’alumnat
en aspectes claus de la producció de plantes.

Professorat
Ramon Miralpeix, enginyeria especialitzada en sistemes de reg. R. Miralpeix S.L.
Antoni Hernández, enginyer industrial. Responsable tècnic Ininsa.
Judith Messeguer, enginyera agrícola especialitzada en GIP. Bioacció.
Bàrbara López, enginyera agrònoma. Assessora de cultius.
Josep Seguer, enginyer agrònom. ICL

Realització

Inscripcions

Lloc: Cooperativa Agrícola
de Vilassar.
Vilassar de Mar

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària Forestal mitjançant
el següent enllaç: https://forms.gle/weszLndbbS73RLxs6

Calendari: 11 al 25 de novembre
Horari: 16.00 a 20.00 h, dijous.
Durada: 12 h
Places: 25 alumnes

Coordinador: a/e Pol López Torrubiano
pol@viveristesbarcelona.cat
Cost del curs: 32 €
Curs exclusivament per a treballadors en actiu.

Mascareta obligatòria i declaració responsable
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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Programa
SESSIÓ 1, dj. 11 de novembre
EL REG
Principis del reg en la producció de plantes
Qualitat de l’aigua de reg, paràmetres bàsics (C.E. i pH), com millorar-los.
Disseny del sistema de reg. Conceptes claus.
Emissors
Altres...
SESSIÓ 2, dj. 18 de novembre
NUTRICIÓ VEGETAL
La importància de la nutrició en els cultius.
Solucions nutritives i eines per a la seva confecció.
Sistemes d’injecció i de monitorització de la nutrició.
HIVERNACLES
Noves tendències en la construcció d’hivernacles, materials, cobertes, ventilacions,
alçades i tecnificació vinculada.
SESSIÓ 3, dj. 25 de novembre
SANITAT VEGETAL
Experiències pràctiques: control de trips i mosca blanca en hibiscus.
Experiències pràctiques: reguladors de creixement.
Control biològic: utilització d’agents biològics per al control de plagues i malalties.
NOVETATS EN APLICACIÓ DE PRODUCTES FERTILITZANTS
Productes solubles
Productes d’alliberació controlada
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