
Formació 
Escoles Agràries

Producció agrícola extensiva, 
la producció de coreus herbacis

EA Empordà (en línia), del 28 de gener al 23 de febrer de 2021

Pla Anual de
formació agrària

Més informació: agricultura.gencat.cat

Presentació i objectius

InscripcionsRealització

Professorat

La major part de la superfície conreable a les comarques de Girona es troba ocupada per conreus herbacis.
La utilitat dels productes que se n’obtenen es diversa: consum directe pel bestiar, elaboració de pinsos,
consum humà, usos industrials... En qualsevol cas, obtenir uns rendiments acceptables passa per encertar
en la decisió d’alguns punts clau, com per exemple: escollir la varietat, aportar correctament l’adob o fer un
maneig correcte.

Conèixer tots aquests aspectes és imprescindible per a la persona que es vol incorporar a l’empresa agrària.
Aquest curs aporta aquests coneixements i està adreçat principalment a aquest col·lectiu.

Joan Serra i Francesc Domingo, de l’IRTA Mas Badia.
Josep M Puigdemunt, de l’EA de l’Empordà.

En línia: 
Per tal d’obtenir el certificat, 
s’hauran de lliurar exercicis dels 
temes. Al llarg del curs se us 
n’informarà detalladament.
Calendari: 
Dies: del 28 de gener al 23 de 
febrer de 2021
Horari:
Les sessions començaran a les 
9 del matí.
Durada del curs: 
28 h

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de l’Empordà, 
omplint el següent formulari: 
https://forms.gle/9hoZY4fz6Vkpe2di6
Coordinador: 
Josep M Puigdemunt, 
a/e: jmpuigdemunt@gencat.cat
Cost del curs: 
Dret d’inscripció: 32 €. 

https://forms.gle/9hoZY4fz6Vkpe2di6
mailto:jmpuigdemunt@gencat.cat
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Programa

SESSIÓ 1, dj. 28 de gener
• Els conreus herbacis: generalitats, utilitats, classificació...
• Prevenció de riscos laborals en conreus herbacis: identificació del risc, mesures i equips per

prevenir-lo.

SESSIÓ 2, dm. 2 de febrer
• Els cereals d’hivern, maneig, tractaments, regs (eines, instal·lacions i maneig del reg). 

SESSIÓ 3, dj. 4 de febrer 
• Els conreus farratgers. Les oleaginoses i altres conreus extensius. Maneig, tractaments, recol·lecció, 

conservació.

SESSIÓ 4, dm. 9 de febrer
• Els cereals d’estiu, maneig, tractaments, regs (eines, instal·lacions i maneig del reg).

SESSIÓ 5, dj. 11 de febrer
• La fertilització en els conreus extensius. 
• Pla per a la millora de la fertilització agrària a les comarques gironines. Consells i recomanacions.

SESSIÓ 6, dm. 16 de febrer
• La documentació en les explotacions de conreus extensius. Llibres de registre, controls dels 

tractaments, revisions de la maquinària, arxius de documents...
• La prevenció dels accidents en les explotacions de contreu extensius

SESSIÓ 7, dv. 19 de febrer
• Maneig general dels conreus extensiu: labors del sòl, dosi de sembra, càlculs d’adobatge, 

tractaments fitosanitaris, dimensionat de sitges...
• Sistemes actuals de maneig aplicats a conreus extensius, el conreu mínim, la sembra directa...

SESSIÓ 8, dm. 23 de febrer (aquest dia està condicionat a la situació de la pandèmia) 
• Visita a Mas Badia.
• Línies d’investigació en conreus extensius (cereals d’hivern, d’estiu i farratges).
• El pa de tramuntana i la farina de Girona, obtenció de blat en producció integrada.


