CURS DE SANITAT VEGETAL EN
HORTICULTURA ECOLÒGICA

Lloc: Consell Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada, 1 08301 Mataró-Davant estació de RENFE)
Dies: 26 de febrer i els dies 3,5,10,12,17 i 19 de març de 2015
Durada del curs: 24 hores

Curs organitzat per:

Amb el suport de:

CURS DE SANITAT VEGETAL EN HORTICULTURA ECOLÒGICA
LLOC : Consell Comarcal del Maresme
DURADA: 24 hores
COST: Subvencionat 100% per a tots els membres del cens d’empreses/emprenedors de la Xarxa
de Productes de la terra-Maresme. En cas de places lliures el Consell Comarcal permetrà l’accés
a altres empreses hortícoles de la comarca que puguin està interessades.
DESTINATARIS: Productors i elaboradors del sector hortícola de la Xarxa de Productes de la
Terra del Maresme
OBJECTIUS:
Donar les eines necessàries per acostar-se a la sanitat vegetal en produccions hortícoles, des de
es mesures preventives per evitar que emmalalteixin els cultius, com reconèixer els organismes
patògens i beneficiosos , quins productes existeixen per a poder fer front quan perilla la salut
del cultius, quina normativa ho regula.
INCRIPCIONS:
Per inscriure’s heu d’anar al següent enllaç:
http://www.ccmaresme.cat/formulari.php?id=10811

PROGRAMA DEL CURS
26/02/2015: Sessió 1

INTRODUCCIÓ A LA SANITAT EN HORTICULTURA ECOLÒGICA.
Mesures de prevenció: pràctiques culturals relacionades amb el maneig del sòl i la seva
fertilitat, biodiversitat de l’entorn, material vegetal, correcta gestió del reg, marcs de plantació,
rotacions i associacions de cultius,...
Eines de control sanitari: la farmaciola de productes aplicables en producció ecològica, els
preparats vegetals, utilització de feromones, la homeopatia aplicada, etcètera.
Professor: Borja Camí, Enginyer tècnic agrícola i tècnic assessor d’Arreu
Durada: 4 hores
Horari: 15:00 a 19:00 hores

03/03/2015 Sessió 2

RECONEIXEMENT DELS ORGANISMES PATÒGENS I BENEFICIOSOS EN HORTICULTURA (I)
Les principals plagues en horticultura ecològica: danys, biologia i factors desencadenants de la
seva incidència.
Els organismes beneficiosos: biologia i claus de la seva presència i efectivitat.
Professor: Xavi Fontanet, Biòleg, Enginyer tècnic agrícola i coautor del llibre “Plagas y
enfermedades en hortalizas y frutales”
Durada: 4 hores
Horari: 15:00 a 19:00 hores

05/03/2015 Sessió 3

RECONEIXEMENT DELS ORGANISMES PATÒGENS I BENEFICIOSOS EN HORTICULTURA (I)
Les principals malalties en horticultura ecològica: danys, biologia i factors desencadenants de
la seva incidència.
Fisiopaties: identificació, causes i com prevenir-les.
Professora: Montse Matas, , Biòloga i tècnica de l’ADV Baix Maresme.
Durada: 4 hores
Horari: 15:00 a 19:00 hores

10/03/2015 Sessió 4

LA FAUNA AUXILIAR: COM AFAVORIR-LA I INTRODUIR-LA ALS CULTIUS HORTÍCOLES
Visita a SELMAR
Professora: Montse Martí, Biòloga i tècnica de la Federació d'Agrupacions de Defensa Vegetal
Selmar
Durada: 2 hores
Horari: Pendent de confirmar

12/03/2015 Sessió 5

PRINCIPALS PRODUCTES UTILITZATS EN AGRICULTURA ECOLÒGICA
La farmaciola bàsica
Productes a aplicar quan les mesures preventives no han funcionat i quin són els trucs bàsics
per una bona aplicació.
Bones pràctiques en l’aplicació dels productes fitosanitaris i els trucs per a millorar-ne
l’efectivitat.
Normativa que regula l’aplicació de productes fitosanitaris en PAE
Professor: Xavi Pérez, Enginyer tècnic agrícola, tècnic de l’ADV d’Hortec
Durada: 4 hores
Horari: 15:00 a 19:00 hores

17/03/2015 Sessió 6

TRACTAMENTS ESPECIALS: PREPARATS VEGETALS
Remeis de plantes per curar les plantes.
Realització d’algun preparat vegetal: autoproducció de remeis a partir de plantes.
Professor: Santi Soto, especialista en agricultura ecològica de El Vergel de las Hadas
Durada: 3 hores
Horari: 15:00 a 18:00 hores

19/03/2015 Sessió 7

ESTRATÈGIES DE L’AGRICULTURA REGENERATIVA
Què és l’agricultura regenerativa i quines són les seves propostes al voltant de la sanitat en
horticultura
Els biofertilitzants, la farina de roca, el sulfocàlcic, els fosfits, la fertilitat del sòl
Professor: Albert Lacunza, Enginyer tècnic agrícola i tècnic de l’ADV Horta Baix Llobregat
Durada: 3 hores
Horari: 15:00 a 18:00 hores

