Bancals semi-permanents
en horta
Jornada tècnica en línia
Dimarts 16 de febrer de 2021

Presentació
Cada cop es fa més evident la
necessitat de reduir el treball de la terra
per tal de regenerar el sòl, fomentar la
seva biologia, retenir l'aigua, els
nutrients i augmentar la quantitat de
matèria orgànica present.
En horta, les tasques de preparació de
la terra per a la implantació dels cultius
són intenses i contínues. Però llaurar
implica “cremar” carboni, fet que afecta
directament a les reserves d’humus i a
la
vida
edàfica,
repercutint
negativament sobre la fertilitat agrària a
mig termini.
Un sector de la pagesia és conscient
d’aquests fets i estan apostant per
canviar els models clàssics de gestió
de l’horta, fins i tot l’ecològica.
La jornada ens aproparà a les
experiències que estan duent a terme a
l’Aurora del Camp per tal de treballar
des de la perspectiva de la regeneració
del sòl, a partir d’entre altres tècniques,
de la implantació de bancals semipermanents. Aquesta tècnica, permet
reduir enormement la llaurada, però cal
adaptar la maquinària i els dissenys i
planificació de les parcel·les a aquesta
nova manera de gestionar la terra i els
cultius. Tot un repte!

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
16.50 h Entrada a la plataforma i benvinguda
17.00 h Presentació de la jornada
17.10 h Impactes (positius i negatius) de diferents treballs del sòl
17.25 h L’evolució de les tècniques a l’Aurora del Camp: dels sistemes
clàssics als nous models
17.40 h Encoixinats, adobs verds, sembres directes i altres estratègies
de regeneració i protecció del sòl
17.50 h Bancals permanents rics en compost. Per què i com posar-los
en marxa i gestionar-los
18.20 h Maquinària, eines i tècniques per a totes les escales de
producció
18.45 h Torn obert de preguntes
19.00 h Cloenda de la jornada
Totes les ponències aniran a càrrec del Sr. Gilad Buzi, fundador del projecte
d’horta ecològica Aurora del Camp (El Masnou).

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

#PATT2021

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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