Disseny: Michael González

LA CANDELERA

NATURA

PLANTER, MAQUINÀRIA AGRÍCOLA i
MOSTRA DE BESTIAR
Mostra de bestiar
Al c. del Foment i al pati de la Fundació
Agrària de Molins de Rei. En aquest espai
hi haurà tallers de granja per infants

Planter, arbres fruiters i jardineria
Al voltant de l’església. Dissabte al matí
tindrà lloc el Concurs de Planter, en el qual
participaran els expositors del sector del
Planter

Tallers d’horta i d’herbes aromàtiques
i d’hort a casa
Al c. del Foment

Maquinària agrícola
Al c. Major, entre el c. del Pare Manyanet i
el c. d’Ignasi Iglésies
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PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS
GENER

FEBRER

Dimarts 28 i dimecres 29

Dissabte 1

Jornades tècniques agràries
13.30 h
Lliurament dels premis del Concurs de
Planter
Escales de la parròquia de Sant Miquel
Arcàngel

Dimarts
18.30 h
Sessió teòrica:
“Eines i màquines de petit format per
al conreu de finques de dimensions
mitjanes i petites“, a càrrec d’Àlex Hervàs,
tècnic d’Agroingenium-Sagevi i Gilad Buz,
tècnic d’Aurora Agrícola

Dissabte 1 i diumenge 2
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Tallers de granja
Pati de la Fundació Agrària de Molins de
Rei (c. del Foment, s/n)
A la Mostra de Bestiar s’organitzaran
tallers de granja amb monitors per als
infants.

“Les Agrupacions de Defensa Vegetal.
El seu funcionament i els avantatges de
pertànyer-hi“, a càrrec de Xavier Pérez,
tècnic de l’ADV del Baix Llobregat

D’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Tallers d’horta i d’herbes aromàtiques i
d’hort a casa
Com novetat en aquesta edició es
realitzaran 2 sessions per adults (dissabte
de 19 a 20 h i diumenge de 17 a 18 h)
C. del Foment

Fundació Agrària (c. del Foment, s/n)
Acte gratuït

Dimecres
9.30 h
Demostració de camp i visita al camp:
“Demostració de maquinària amb eines
per al control mecànic de l’herba en
conreus hortícoles”, a càrrec de Gilad
Buzi i Àlex Hervàs
Can Fisas (c. del Pla, s/n, Molins de Rei)
Acte gratuït

Col.laboradors
·· Agrollavor
·· Arreu, eines per a l’acompanyament
agroecològic SCCL
·· Babilon
·· Batlle
·· Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya
·· Escola Superior d’Agricultura de
Barcelona
·· Fundació Agrària de Molins de Rei

·· Parc Agrari del Baix Llobregat
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Coneixent natura
Enguany, les Jornades Agràries de la Fundació Agrària de Molins de Rei, dels dies 28 i 29
de gener de 2020, tenen previst donar a conèixer el funcionament de diferents arreus
concebuts per al conreu de finques agrícoles de dimensió petita i mitjana.
S’explicarà com funcionen i també es podran veure sembradores, motocultors, bici-aixades, arreus per al desherbatge mecànic, etc.
Un dels aspectes cabdals en tot tipus de conreu és la gestió de les adventícies o males
herbes segons el tipus de conreu que vulguem portar a terme. Les herbes del camp competeixen tant per l’aigua com pels nutrients disponibles o l’espai, per exemple, i en són un
factor determinant en l’horticultura ecològica.
Els camps i els horts cuidats sempre intenten mantenir un nivell d’herba òptim. No es
tracta, per tant, d’eliminar-la tota pels costos que això suposaria tant a nivell econòmic
com ambiental, sinó que es tracta que la planta de conreu sigui la que domini el conjunt
de la zona de conreu i així es mantingui un aspecte harmònic entre tots els elements vius
i els inerts que configuren el conjunt.
Hi ha mètodes preventius com els anomenats encoixinats, a més de la gestió relativa a
la rotació de cultius, els adobs en verd i la gestió en general de la fertilitat de la parcel·la.
En aquests darrers anys, però, han aparegut al mercat diferents eines eficaces per al
control mecànic de les males herbes, com ara l’anomenat escardador de dits o la grada
de pues flexibles. Encara que algunes d’aquestes eines van ser concebudes inicialment
per a finques mitjanes i grans i per ser arrossegades amb l’ús del tractor, en els darrers
anys també s’han aconseguit adaptar per a finques agrícoles petites i mitjanes, ja sigui
de forma manual o bé amb motocultor.
Per aconseguir uns bons resultats al camp, cal tenir en compte que es tinguin en compte
una sèrie de factors importants com són ara el disseny del cultiu adaptat a la mecanització, el sistema de reg, la freqüència d’entrada i mida de les adventícies, la matèria
orgànica en la superfície del sòl, etc.
Les ponències aniran a càrrec de pagesos i representants industrials d’aquestes
màquines que ens explicaran llur funcionament i la manera per aconseguir els millors
resultats, que ens conduiran a obtenir produccions de verdura i fruita competitives per a
aquest tipus d’agricultura.
Les Jornades també ens oferiran la visió de les ADV (Agrupacions de Defensa Vegetal)
com a organitzacions d’agricultors que s’associen per facilitar la divulgació tècnica i els
tractaments més adequats a l’hora de protegir els diferents conreus.
Fundació Agrària de Molins de Rei
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www.candelera.cat

#firacandelera
#lacandelera

Amb la col·laboració

Aquesta acció està subvencionada pel Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya i l’FSE en
el marc dels Programes de suport al desenvolupament local

