EL PRIMER CURS D’HORTA FET INTEGRAMENT A DINS D’UN HORT

CURS PRÀCTIC D’HORTA ECOLÒGICA
AMB VARIETATS ANTIGUES

AQUEST ANY, L’ESPIGALL, US PROPOSA UNA NOVA MODALITAT DE CURS SENSE
AULES, SENSE PROJECTORS,… TOT DIRECTAMENT A DINS DELS CAMPS.
LA PART TEÒRICA DEL CURS S’IMPARTIRÀ CAMINANT PER L’EXTERIOR, A PARTIR
D’EXERICICIS PRÀCTICS DE CAMP I DE L’OBSERVACIÓ DIRECTA.
PER ALTRA BANDA, LA PART PRÀCTICA CONSISTIRÀ EN LA CREACIÓ D’UN HORT,
A PARTIR DE ZERO.
•DECIDIREM QUINA FERTILITZACIÓ HEM D’APLICAR
•COM HEM DE PREPARAR LA TERRA
•QUINES VARIETATS HEM DE PLANTAR
•COM HEM D’INSTAL·LAR EL REC I HO FAREM AMB LES NOSTRES MANS.

18/10 - Primera sessió:

08/11 - Tercera sessió:

PLANIFICACIÓ
S’explicarà què és l’horta ecològica i amb varietats antigues.
Determinarem els elements bàsics per instal·lar un hort
Veurem com s’han planificat els cultius de tot l’any
Com s’han fet algunes associacions de cultius
Quines rotacions es segueixen per tal de mantenir la fertilitat

CONSERVACIÓ DE LLAVOR I REALITZACIÓ DE PLANTER
Farem una volta per l’hort per observar diversos estadis de
varietats que s’han deixat per a llavor.
Separarem, netejarem i extraurem la llavor de les varietats que
volem conservar.
Farem planter de les varietats locals que s’escaiguin per la
temporada.

EL CALENDARI DE L’HORT
Farem una repassada als moments idonis per plantar les
varietats antigues i el seu calendari
Determinarem com han de ser les sembres en funció de
l’objectiu de l’hort.

HORT PRÀCTIC
Anirem a la zona on farem l’hort i, en funció de les especificitat
d’aquesta, farem un esquema de parcel·les, de cultius i d’elements
que necessitarem per començar l’hort.

25/10 - Segona sessió:

FERTILITZACIÓ.
Compararem diversos tipus de sòl de la mateixa finca a partir
d’una cala i una analítica bàsica de sòl.
A partir d’aquest exercici parlarem d’estructura del sòl,
paràmetres físics i químics bàsics i com fomentar la fertilitat.
Farem una pila de compost a escala professional amb tractor i
remolc.

HORT PRÀCTIC
Fertilitzarem i prepararem la terra de l’hort demostratiu en funció de
les necessitats dels cultius .

HORT PRÀCTIC
Anirem a l’hort a instal·lar el sistema de reg i plantarem les varietats
que s’escaigui en funció de l’època de l’any seguint la rotació i les
associacions previstes.

15/11 - Quarta sessió:
PROBLEMES A L’HORT I EL SEU TRACTAMENT
Identificarem plagues i malalties voltant per l’hort tot entenent el
seu mecanisme de funcionament.
Veurem quins productes es fan servir i en quines dosis
Prepararem una decocció de plantes medicinals per combatre
plagues i malalties.
HORT PRÀCTIC
Farem un seguiment de l’hort, veurem si hi ha males herbes, mirarem
com controlar-les i, en cas de plagues, aplicarem algun dels tractaments
necessaris.

Horari: 9:00h a 13:00h
Lloc: Hort de l’Espigall, masia Can Draper (L’Ametlla del Vallès)
Preu: Tot el curs 120€ ; per sessió 35€ . Inclou materials digitals i
pràctics així com refrigeri a mig matí.
Inscripcions: cristina@espigall.cat (màxim 25 persones)

COM ARRIBAR-HI?
Sentit Vic
Sentit Barcelona
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