SORTIDA TÈCNICA DE CUSTÒDIA AGRÀRIA
LA MILLORA DE LA FAUNA I FLORA ADJACENTS A UNA EXPLOTACIÓ
HORTÍCOLA COM A EINA PER MAXIMITZAR LA PRODUCCIÓ

Data: divendres 20 de juny de 2014
Durada: de 9:30 a 13:30
Punt de trobada: Finca Can Draper (L’Ametlla del Vallès). Just a la rotonda que hi ha a la
sortida de l’Ametlla del Vallès a la C-17.
Aforament màxim: 25 persones (Cal inscripció a agraria@custodiaterritori.org)

INTRODUCCIÓ
La fauna i la flora adjacents a una explotació hortícola poden ser la clau per reduir costos i
incrementar rendiments productius ja que molts dels processos biòtic i abiòtics que afecten a la
producció hortícola són directa o indirectament afectats pels ecosistemes propers.

OBJECTIUS
Els objectius de la jornada de camp són:
1. Determinar quina és la disposició ideal de la vegetació adjacent per a reduir l’efecte
dels factors climàtics (vent, fred, pluja...)
2. Identificar quines espècies vegetals són més interessants per a emplaçar a les
proximitat de l’explotació conseqüència de la seva plurifuncionalitat.
3. Detectar les espècies de fauna que s’han de potenciar per realitzar un control biològic
efectiu de les plagues i per maximitzar la pol·linització.
4. Determinar el període de retorn d’aquestes inversions en millora dels entorns a partir
de paràmetres productius.

PROGRAMA
9:30h- Trobada a Can Draper (L’Ametlla del Vallès).
10:00h- Presentació de la Jornada
•

Dr. Jordi Puig Roca, investigador de l’ICTA (UAB) i titular del’explotació agrícola de
l’Espigall.S.C.P.

•

Sr. Guillem Mas, tècnic de l’Associació Paisatges Vius i membre del Grup de Treball de
Custòdia Agrària de la XCT.

10:30h- Visita de camp a l’explotació hortícola.
Jordi Roca farà una ruta guiada per l’explotació hortícola on es podran veure “in situ”
les mesures que s’han realitzat per incrementar la biodiversitat i millorar els entorn
productius.
13:30h- Fi de la jornada

INSCRIPCIONS
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s al correu: agraria@custodiaterritori.org.

