L’ús combinat de cultius de
cobertura i del roller-crimper
en horta ecològica: fase
comercial
Jornada de camp
GALLECS, dijous 26 de juliol de 2018
Presentació
En aquesta jornada tècnica tractarem
sobre l'ús combinat de cultius de
cobertura i el roller-crimper en horta.
En una jornada anterior vam tractar
sobre l'establiment i la gestió de les
cobertes, així com els avantatges i els
inconvenients que presenten abans de
l'establiment del cultiu comercial.
En la present sessió debatrem sobre
la utilització de cobertes vegetals en
sistemes hortícoles de regadiu i sobre
els seus efectes sobre el cultiu
comercial. A més, visitarem un camp
experimental on hi ha un cultiu de
pebrot implantat sobre cinc tipus de
cobertes, quatre cultius de cobertura
gestionats amb roller-crimper i una
coberta de plàstic negre, i podrem
comprovar al camp les virtuts d'aquest
sistema de gestió en horta.
Aquesta jornada forma part de
l’activitat de demostració “Transició a
l'agricultura ecològica i implementació
de tecnologies innovadores per a la
conservació de la qualitat dels sòls”,
operació 01.02.01 del PDR de
Catalunya 2014-2020.

Organització

Programa
8.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.00 h Presentació de la Jornada
Sr. José M. Blanco. Universitat de Barcelona (UB) i Institut de Recerca
de la Biodiversitat (IRBio).
9.15 h Visita al camp experimental de Can Quildo
Sr. Àlex Pérez. UB - IRBio.
Sr. David Navarro. UB - IRBio.
10.45 h Pausa
11.30 h Grups de treball:
1- Plantació directa de cultius hortícoles sobre coberta
2- Aplicabilitat del roller-crimper al nostre territori
Moderats pels Sr. José M. Blanco, Sr. Alejandro Pérez i el Sr. David
Navarro. UB – IRBio.
12.15 h La plantació de cultius hortícoles sobre cobertes vegetals
gestionades amb roller-crimper: resultats del Projecte SoilVeg
Sr. David Navarro Miró. UB - IRBio.
13.00 h Torn de preguntes i comentaris
13.30 h Cloenda de la Jornada

Lloc de realització
Can Jornet Xic
(Tel.: 935 445 397)
08100 GALLECS (Mollet del Vallès)

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través del Sr.Àlex Pérez
(Tel.: 620161649- A/e: alex.perez@ub.edu)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
Les places són limitades.
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