Formació
Escoles Agràries

Agrohomeopatia. Homeopatia
aplicada als vegetals
Alfarràs, 31 de març i 7 d’abril de 2022

Presentació i objectius
L’homeopatia en plantes comença a utilitzar-se de la mà dels agricultors biodinàmics. Al 1986 Maria Thun
agricultora i experimentadora biodinàmica publica el seu treball “ El control de plagues”. Des de finals del
segle XX fins l’actualitat s’ha desenvolupat la seva experimentació en diferents països: Austràlia, Holanda,
Mèxic, Brasil, Alemanya i Espanya, entre d’altres.
Les sessions teòriques i pràctiques que us proposem tenen la finalitat de:
• Conèixer la tècnica de l’homeopatia de plantes per a la prevenció i control de plagues i malalties.
• Conèixer les experiències realitzades amb homeopatia de plantes en prevenció de plagues i malalties.
• Realitzar diverses preparacions homeopàtiques que ens serveixin pel control i prevenció de plagues i
malalties.
• Prendre consciència de les alternatives que tenim a l’abast per millorar la sanitat vegetal dels nostres
cultius reduint l’aport de insums externs i estalvi d’energies.

Requisits de preinscripció i matriculació
És necessari aportar la següent documentació:
• Còpia del DNI 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 material que es facilitaran a l’alumne el primer dia de curs.

Professorat
Salomé Llanses, enginyera agrònoma.

Realització

Inscripcions

Lloc:
Aula Antonio Gil.
Escola Agrària d’Alfarràs

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

Calendari:
31 de març i 7 d’abril de
2022

Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €
El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària a la
Cc de l’ Escola Agrària d’ Alfarràs. Núm. ES70 2100 0518 8702
0009 7129

Horari:
15.30 a 19.30 h
Durada: 8 h

Coordinador: Ignasi Casanovas Ripoll. Telèfon 973760100
a/e ignasi.Casanovas@gencat.cat

Per més informació sobre les modalitats de matrícula, els drets i
el període d’inscripció o el programa complet del curs podeu
consultar www.ruralcat.cat
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
•

INTRODUCCIÓ. PRINCIPIS DE LA HOMEOPATIA EN PLANTES.

•

LA HOMEOPATIA DE PLANTES EN LA PREVENCIÓ I CONTROL DE PLAGUES I MALALTIES.
EXPERIÈNCIES D’ ÈXIT REALITZADES.

•

PRÀCTIQUES DE PREPARACIONS HOMEOPÀTIQUES PER A LA PREVENCIÓ DE PLAGUES
I MALALTIES.

SESSIÓ 1, dj. 31 de març
15.30 -19.30 h PRESENTACIÓ DEL CURS
SESSIÓ TEÒRICA- PRÀCTICA.
• Què és la homeopatia vegetal?
•

Definició, antecedents i legislació

•

Principis bàsics de la homeopatia

•

Descripció i exemples de la utilització de NOSODES i AGROPOLICRESTOS

•

Dosificació i aplicació

•

Exemples de casos pràctics

SESSIÓ 2, dj. 7 d’abril
15.30 -19.30 h SESSIÓ PRÀCTICA
• Preparació de nosodes a partir d’insectes*
•

Preparació de nosodes a partir de parts de plantes*

•

Tintura hidroalcohòlica VS trituració
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