
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                             

 
III Jornada 
demostrativa pel 
control d’herba en 
cultius llenyosos 
 

Jornada de camp Alfarràs, dijous 14 d’octubre de 2021 
  

    
 

210537 / 4,00 

 

Programa 

  8.45 h Registre dels assistents 

  9.00 h Presentació de la jornada  
Sra. M. Rosa Cortés. Directora de l’Escola Agrària d’Alfarràs.  

  9.30 h Diferents possibilitats de maneig mecànic de l’herba sota els 

arbres 
Sra. Laia Viñas. Tècnica ADV de Porducció Ecològica de Ponent. 

10.15 h Presentació dels diferents equips de desherbatge mecànic 

per les empreses participants 
Tallers Corbins, Agrinativo (Spedo), Motor tarrega agriotec amb 
Newholland, Mecanocamp i Makato 

11.00 h Demostració de màquines per gestionar l’herba sota el reng i 

al carrer 

 Eco Disc.Desbrossadora de fils. Tallers Corbins. 

 Titan Self Control. Desbrossadora de disc amb cadenes. 
Tallers Corbins. 

 Xassís Eco Star amb escardador de dits KULT. Tallers Corbins 

 Giove amb Fresadora circular amb demostració de canvi a la 
Grada Rotativa, Disc desbrossador de ganivets, desbrossador 
de fils o trituradora de Ganivet. Spedo (Representat per 
Agrinativo) 

 Biokurro (roller Crimper) per tomat de l’herba als carrers. 
Makato 

13.30 h Finalització de la jornada 

 

Presentació 

El maneig de l’herba sota els arbres 

encara ara és un problema per molts 

agricultors ecològics o per aquells que 

cerquen una alternativa als 

herbicides. La màquina perfecte 

encara no existeix i cada tipologia de 

finca necesista una eina diferent, ja 

que segons els marcs de plantació, la 

ubicació de les mànegues de reg o si 

hi ha pedra o no a les finques les 

eines adequades serán diferents.  

En aquesta tercerca jornada volem 

mostrar el funcionament de diferents 

eines mecàniques pel maneig de 

l’herba sota els arbres i alguna pels 

carrers en condicions reals d’herba. 

 

 

 

Lloc de realització 

Escola Agrària d’Alfarràs 

Partida del Sot, s/n 

25120 ALFARRÀS 
https://goo.gl/maps/Hv7eGuE12bm 
 

Inscripcions 

A través de RuralCat: Inscripcions  

Per a més informació: 
Escola Agrària d’Alfarràs 
Tel. 973 76 01 00 
nuria.galindo@gencat.cat 
advecologicaponent@gmail.com 
 

 

 

 

Organització 

      

 

              

 

 

  

Col·laboració 

                          

                 

 

 Aquesta jornada es realitza presencialment. Totes les persones assistents 
hauran de seguir les mesures de prevenció establertes enfront la COVID-
19. L’ús de mascareta serà obligatori durant tota la jornada. 
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