Demostració de maquinària
pel control de l’herba en
cultius llenyosos
Jornada tècnica
ALFARRÀS, divendres 10 de novembre 2017

Presentació
El maneig de l’herba sota els arbres
mecànicament és un problema encara
per molts agricultors ecològics quan els
arbres són joves o per aquells que estan
fent el canvi a la fructicultura ecològica o
per aquells que simplement busquen una
alternativa als herbicides.
No hi ha una màquina que vagi bé per
totes les finques i cultius degut a que
depèn de molts factors com poden ser la
edat dels arbres, marc de plantació,
sistema de reg (posició de les mànegues
de degoteig), etc....L’herba dels carrers
ens dóna també avantatges si la
gestionem bé incrementant biodiversitat
necessària per al control biològic de
plagues i per millorar la fertilitat del sol.
Per aquest motiu també es vol mostrar
eines pel maneig d’aquesta herba dels
carrers.
En definitiva en aquesta jornada es vol
mostrar el funcionament pràctic de
diferents eines pel maneig de l’herba en
cultius arboris per manejar l’herba de
sota els arbres i la dels carrers carrers.

Programa
9.45 h Inscripcions
10.00 h Presentació de la jornada. Diferents sistemes de maneig de l’herba
en les finques de producció ecològica
Sra. Laia Viñas Canals. Tècnica d’ADV de Producció ecològica de
Ponent.
10.30h Demostració de màquines per gestionar l’herba sota el reng d’arbres
i al carrer
 Rinieri. Fresadora vertical amb sensor per cavar l’herba sota el reng.
EA Alfarràs.
 Desbrossadora d’herba doble, CORBINS/FISCHER GL-4T. Tallers
Corbins.
 Capçal talla herba interfiles GREEN CUT. Tallers Corbins.
 Desbrossadora interfiles amb sistema de fil. Tallers Corbins.
 Segadora green 2D (amb ganivets). Tallers Fernàndez.
 Picadora serrat amb bisenfí que pica herba del reng i la deixa en el
reng dels arbres. Jaume Terés / Josep Ramon Magrí.
 Sembradora adaptada als fruiters per sembrar cobertes vegetals en
els carrers- Jaume Terés /Josep Ramon Magrí.
 Corró amb tallants per aplanar la herba del carrer BIOKURRO de
Makato.
13.30 h Fi de la jornada

Organització

Lloc de realització
Escola Agrària d’Alfarràs
Partida del Sot s/n
25120 - ALFARRÀS
https://goo.gl/maps/Hv7eGuE12bm

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
adv_ecologica@yahoo.es
També us podeu inscriure a través del servei de preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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