
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                             

 
Encoixinats en 
producció agrària 
ecològica 
 

Jornada tècnica en línia Dimarts, 21 de desembre de 2021 
  

 

Programa 

16.20 h Entrada a la plataforma i benvinguda 

16.30 h Presentació de la jornada 
Sra. Joana Amador, professora de l’Escola Agrària de 
Manresa del DACC. 

16.40 h Usos dels encoixinats: ¿Per a què, com i quan? 
Sr. Lluís Martin, professor d’Horticultura de la UdL, 
Departament d'Hortofructicultura, Botànica i Jardineria. 

17.30 h Problemàtica en l’ús dels encoixinats. Experiències en 
el sector agrari 
Sr. Àlexandre Canal, enginyer tècnic agrícola. 

17.50 h Nous encoixinats pel futur. Presentació del projecte 
"Desenvolupament de materials per encoixinats 
d'aplicació líquida i els seus efectes en cultius 
hortofructícoles" 
Sr. Lluís Martin, professor d’Horticultura de la UdL, 
Departament d'Hortofructicultura, Botànica i Jardineria. 

18.10 h Torn obert de preguntes i cloenda de la jornada 

  

 
              
 
 
 

Presentació 

El control d’herbes en el horts, són 
un repte per a la producció 
ecològica. En els darrers 10 anys 
s’han fet moltes proves, tant en 
camps experimentals com en 
finques professionals i s’ha vist que 
els encoixinats són una bona 
solució no només per al control de 
els adventícies, sinó també per que 
comporten una millora de la fertilitat 
al sòl, regulació de la temperatura i 
estalvi d’aigua. 
En la present jornada es pretén 
donar a conèixer els diversos tipus 
de materials usats per a encoixinar, 
les seves avantatges, i també 
les dificultats que els pagesos i 
pageses han tingut en el seva 
utilització, i com han superat 
aquests esculls. 
 

També es presentaran noves 
alternatives d'encoixinats en estudi 
dins del projecte PID2020-
113865RR-C44, finançat pel 
Ministeri Ciència e Innovació. 
 

 
Inscripcions 

A través de RuralCat: Inscripcions 
 

Per a més informació:  
Sra. Joana Amador  
Tel.: 938 749 060  
A/e: ccagraria.manresa@gencat.cat 
 

 

Organització 
 

Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rura                   

 
              
 
 
  

Col·laboració 

        

 

 Aquesta jornada es realitza en línia. El dia abans de la jornada rebreu 
l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la. 
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https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/transferencia/preinscripcio-jornada-tecnica?p_auth=bChjr3nP&p_p_id=JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_idJornada=4043063&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_cmd=subscribeJornada
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