CURSOS D’HORTA ECOLÒGICA I
VARIETATS ANTIGUES

VOLS FER UN HORT COM ELS D’ABANS?
VOLS FER LES TEVES HORTALISSES DE
FORMA SANA I ECOLÒGICA?

CURS DE NIVELL AVANÇAT D’HORTA ECOLÒGICA
Primera sessió:

Tercera sessió:

Part teòrica:
HORTA ECOLÒGICA. Planificació i mecanització.
- Especificitats de l'horticultura ecològica
- Els elements conjunturals d'un hort (marges, reg, compostadors,
orientació solar, vents, etc.)
- La planificació de cultius (autoconsum vs venda, planter, etc.)
- L'associació de cultius
- La rotació de cultius
- La mecanització de l'horta

Part teòrica:
FERTILITZACIÓ.
- Estructura del sòl i fertilitat
- Paràmetres físico-químics bàsics del sòl
- Com fomentar la fertilitat
- Compostatge

Part pràctica:
Disseny d’un hort a partir d’una parcel·la existent.
Per què és com és l’hort? Visita guiada explicant com s’ha planificat
l’hort de l’Espigall.

Segona sessió:
Part teòrica:
EL CALENDARI DE L’HORT.
- Períodes de sembra
- Varietats aptes per a cada temporada
- Organització de plantades i recol·lecció
CONSERVACIÓ DE LLAVOR I REALITZACIÓ DE PLANTER
- Introducció a l’agrobiodiversitat
- Obtenció de llavors i conservació
- Realització del planter (substrats i mètodes)
- Repicat i transplantament
Part pràctica:
Confecció d’un “calendari del pagès” personal i amb les varietats
que es proposin.
Novament, visita guiada explicant les varietats que hi ha a l’hort i
perquè hi són.
Confecció de planter amb llavors i substrats diferents.

Part pràctica:
Observació dels diferents sòls de l’hort de l’Espigall i de la seva fertilitat.
Confecció d’un pila de compost.

Quarta sessió:
Part teòrica:
PROBLEMES A L’HORT I EL SEU TRACTAMENT
- Plagues i malalties
- Productes per combatre plagues i malalties
- Purins, bioestimulants i reforçants
Part pràctica:
Confecció d’alguns dels purins o tractaments més utilitzats.
Observació de l’hort de l’Espigall i identificació de problemes existents.
Definició de tractaments o esmenes idònies per als casos concrets
observats.

Lloc: Hort de l’Espigall, masia Can Draper (L’Ametlla del Vallès)
Preu: tot el curs 100€ (IVA inclòs); per sessió 30€ (IVA inclòs)
Inscripcions: comandes@espigall.cat (màxim 30 persones)
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