Itinerari tècnic del cultiu
de la mongeta en
ecològic
Jornada tècnica en línia
Dijous 11 de març de 2021

Presentació
Pocs cultius com la mongeta són tant
versàtils i tant apreciats, mongetes de
mata alta i de mata baixa, mongetes
per al consum en sec, en tendre o
desgranades, totes molt valorades a la
nostra gastronomia, però el seu
maneig és delicat. Tots sabem que el
més petit canvi en el reg, el punt just
de fertilització o d’aplicació a l’hora de
fer els tractaments, són la diferència
entre l’èxit o el fracàs d’un cultiu com
aquest.
En aquesta activitat en línia volem fer
un repàs de la A la Z d’aquest cultiu
posant especial èmfasi en la
fertilització i la sanitat, amb dues
persones tècniques de referència a
Catalunya.
Es tracta doncs, d’una jornada
especialitzada, on es parlarà de les
últimes tècniques que poden ajudar a
la millora del cultiu, per tant, cal tenir
coneixements tècnics previs per poder
seguir la jornada sense dificultats.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
15.50 h Entrada a la plataforma i benvinguda
16.00 h Presentació de la jornada
Sra. Joana Amador, professora de l’Escola Agrària de Manresa.
16.10 h Cultiu de mongeta tendra entutorada i de mata baixa
Sr. Borja Camí, tècnic d’assessorament Arreu Sccl.
17.00 h Plagues i malalties del cultiu ecològic de la mongeta
Sr. Borja Camí, tècnic d’assessorament Arreu Sccl.
17.30 h Torn de preguntes
17.45 h Recol·lecció de mongeta seca amb varietats tradicionals
catalanes
Sra. Ana Rivera, tècnica de la Fundació Miquel Agustí.
18.15 h Torn final de preguntes
18.30 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
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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