La conservació de
l’agrobiodiversitat hortícola
cultivada en finques agrícoles
Jornada de camp
L’AMETLLA DEL VALLÈS, divendres 25 d’octubre de 2013

Presentació

Programa

La conservació de l’agrobiodiversitat
cultivada està emergint com una
estratègia
per
a
la diversificació
econòmica de les explotacions agràries ja
que permet una diferenciació en els
mercats. D’altra banda, incrementa la
resiliència del sistema productiu i
contribueix a la conservació del patrimoni
genètic del nostre país.

09.30 h Trobada a l’Ametlla, Can Draper

Els objectius de la jornada de camp són:
• Visualitzar les diverses espècies i
varietats locals hortícoles que es
poden cultivar en una explotació com
alternativa a les convencionals.
• Aprofundir en les especificitats del
maneig, la gestió i els períodes de
sembra d’aquestes varietats.
• Identificar estratègies productives per
maximitzar la venda de proximitat.
• Visualitzar
altres
estratègies
complementàries per incrementar la
biodiversitat com a mecanisme de
millora de l’estructura productiva de
l’explotació.

10.30 h Visita de camp a l’explotació hortícola

Es farà una ruta guiada per l’explotació
hortícola acompanyats pel titular de
l’explotació de l’Espigall.S.C.P i científic
que farà una immersió als mecanismes
que permeten el cultiu d’aquest tipus de
varietats hortícoles (fertilització, fertilitat
del
sòl,
rotacions,
associacions,
planificació de cultius, sistemes de
conservació,...).

Organització

10.00 h Presentació de la Jornada
Dr. Jordi Puig Roca, investigador de l’ICTA (UAB) especialitzat
enconservació
d’agrobiodiversitat
cultivada
i
titular
de
l’explotacióagrícola de l’Espigall.S.C.P.
Sr. Guillem Mas, tècnic de l’Associació Paisatges Vius i membre del
Grup de Treball de Custòdia Agrària de la XCT.

12:30 h Visita a un torrent proper a la finca en que s’han fet un conjunt
de basses per amfibis
13.30 h Dinar amb varietats locals

Lloc de trobada
Finca de can Draper. Accés C-17
L’AMETLLA DEL VALLÈS

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Xarxa Custòdia Territori (A/e: agraria@custodiaterritori.org)
*Nota:El preu del dinar amb varietats locals serà de 12€. Cal confirmar.

Col·laboració
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
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