Formació
Escoles Agràries

Principis d’horticultura
Setembre-Novembre de 2022

Presentació i objectius
Aquest curs forma part del programa d’activitats de formació contínua per al sector hortícola. S’adreça a
alumnes d’incorporació i a totes aquelles persones que estiguin interessades a adquirir els conceptes
bàsics per iniciar-se en aquest sector.
Es treballa com planificar la producció anual d’un hort, saber quines són les operacions de preparació del
terreny, les esmenes i adobat de fons, operacions de sembra i transplantament del planter, programació del
reg, estat sanitari dels cultius i mètodes de control, junt amb les tasques de collita, acondicionament i
emmagatzematge.
Al finalitzar les sessions presencials es contemplen 12h per tal que cada participant desenvolupi un treball
centrat en una de les sessions impartides.

Professorat
Bàrbara López, tècnica agrícola de l’ADV Bages i Catalunya Central i floragrup Mercat
Paco Cerviño, enginyer agrícola esp. Horticultura de secà
Ander Achotegui, ambientòleg, Fundació Emys
Pol Riba, paisatgista
Jordi Puig, ambientòleg, Espigall

Realització

Inscripcions

Escola Agrària Forestal de Santa
Coloma de Farners

Podeu inscriure-us-hi al següent enllaç a l’Escola Agrària
de Santa Coloma de Farners:
https://forms.gle/8z263sTtRvzJz1KX9

Calendari i horari:
Veure el programa de sessions
Durada: 52 h

Coordinadora: Adriana Targarona
a/e adriana.targarona@gencat.cat
Dret d’inscripció: 65 €

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, dc. 21 de setembre
16.00 – 20.00 h PLANIFICACIÓ DE CULTIUS HORTÍCOLES
Planificació de la producció anual de cultius hortícoles, per tal d'obtenir la major
rendibilitat econòmica.
Ponent: P.Cerviño
SESSIÓ 2, dj. 29 de setembre
9.30 – 13.30 h OPERACIONS DE PREPARACIÓ DEL TERRENY
Realització de les operacions de preparació del terreny i altres substrats de cultiu, les
esmenes i l'adobat de fons per a optimitzar el rendiment dels cultius.
Ponent: J.Puig
SESSIÓ 3, dj. 6 d'octubre
9.30 – 13.30 h OPERACIONS DE SEMBRA I TRANSPLANTAMENT DEL PLANTER
Realització de les operacions de sembra i transplantament del planter, tenint en
compte el tipus de sòl i els requeriments de les diferents especies.
Ponent: J.Puig
SESSIÓ 4, dt. 11 d’octubre
9.30 – 13.30 h PROGRAMACIÓ DE REG
14.30 -16.30 h Realització de les tasques de cultiu, programar el reg i la fertilització i controlar
adventicies per tal d'assegurar un òptim desenvolupament del cultiu.
Ponent: Pol Riba
SESSIÓ 5, dj. 20 d’octubre i dj. 27 d’octubre
9.30 – 13.30 h ESTAT SANITARI DELS CULTIUS I MÈTODES DE CONTROL
Comprovació de l'estat sanitari dels cultius i programació dels mètodes de control en
base a criteris tècnico-econòmics i d'acord amb la normativa d'aplicació vigent.
Ponent: B. López
SESSIÓ 6, dj. 3 de novembre
10.00 – 14.00 h TASQUES DE COLLITA, ACONDICIONAMENT, EMMAGATZEMATGE I
TRANSPORT
Realització de les tasques de collita, condicionament, emmagatzematge i transport,
amb els mitjans adequats a les característiques del cultiu i les condicions del mercat al
que s'orienta.
Ponent: A. Achotegui + P.Cerviño
SESSIÓ 7, dj. 10 de novembre
9.30 – 13.30 h INSTAL·LACIÓ, MAQUINÀRIA I MANTENIMENT D’UNA FINCA AGRÍCOLA
Principals infraestructures, instal·lacions i maquinària d’una finca agrària. Tasques de
manteniment i ús bàsic.
Ponent: Agrícola Tordera
SESSIÓ 8, dj. 17 de novembre
9.30 – 13.30 h VISITA HIVERNACLES I ALTRES INSTAL·LACIONS AGRÀRIES
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