Agrohomeopatia: una eina per
a la salut dels cultius.
Experiències en arboricultura
Jornada tècnica en línia
Divendres 26 de març de 2021

Presentació
L’agrohomeopatia és un dels més
recents enfocaments en recerca
agrària. En els darrers anys diversos
estudis
científics
mostren
que
medicaments
potenciats
homeopàticament
poden
alterar
l’activitat fisiològica de les plantes i
disminuir estressos biòtics i abiòtics,
amb l’ús de l’homeopatia. A part dels
treballs de recerca arreu del món sobre
l’ús de l’homeopatia en plantes, a casa
nostra fa més de 10 anys que es fan
petits assajos de camp. En aquestes
proves s’ha pogut constatar efectes
positius de l’homeopatia en el control
de plagues, tant a nivell productiu com
domèstic, evidenciant així, el potencial
d’aquesta eina. En aquesta jornada es
mostraran els resultats d’alguns
d’aquests assajos sobre fruiters i
s’explicaran alguns principis sobre els
quals es fonamenta l’agrohomeopatia.
La jornada formarà part del programa
de les Jornades Agràries de l’Institut
Giola.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
11.15 h Entrada a la plataforma i benvinguda
11.30 h Presentació de la Jornada
Sra. Joana Amador, enginyera agrònoma, Escola Agrària de Manresa.
11.40 h Casos sobre l’ús d’homeopatia en fruiters.
Sra. Núria Cuch, enginyera agrònoma, Institut Giola de Llinars del
Vallès.
12.10 h Fonaments de l’agrohomeopatia
Sra. Núria Cuch, enginyera agrònoma, Institut Giola de Llinars del
Vallès.
13.00 h Torn obert de preguntes
13.15 h Cloenda de la jornada

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Inscripcions
La jornada es gratuïta, us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

Institut Giola

Per a més informació podeu contactar amb l’Escola Agrària de Manresa:
Sra. Joana Amador
(Tel.: 938 749 060 - A/e: ccagraria.manresa@gencat.cat)
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