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Selecció i
preservació de
varietats locals de
plantes cultivades

Curs de formació permanent al món rural
Del 16 de febrer a l’11 de maig de 2010
ESCOLA AGRÀRIA
DEL SOLSONÈS

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural

S’ha de portar:
_ Fotocòpia del DNI
_ Núm. de la Seguretat Social
_ NIF i núm. de la Seguretat
Social de l’empresa

CURSOS 2010
OBJECTIUS

TEMARI

METODOLOGIA

El curs s’emmarca en el projecte 'Varietats
locals de plantes cultivades al Sud del Solsonès: un patrimoni a preservar'. L’objectiu
del curs és aprofundir en la importància
cultural, productiva i ambiental de les varietats locals de plantes cultivades. Després
d’unes nocions bàsiques sobre agronomia
de varietats locals, ens endinsarem a les
tècniques per a seleccionar, extreure llavor
i conservar les varietats locals d’hortalisses,
arbres fruiters i cereals.
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Les sessions transmetran els coneixements
dels tècnics experts amb ajuda de material
didàctic escrit que es lliurarà als alumnes
al llarg del curs. Durant el curs es realitzaran
tres sortides tècniques.

Introducció a la prospecció etnobotànica.
La importància de les varietats locals.
Fisiologia botànica bàsica.
Tècniques de selecció.
Tècniques d’extracció.
Tècniques de conservació.
Els grans grups de cultius:
• Les hortalisses
• Els arbres fruiters
• Els cereals
– Principis de l’agricultura ecològica
– Vies de comercialització i intercanvi de
varietats locals.

RÈGIM DEL CURS
Inici: dimarts, 16 de febrer de 2010
Fi: dimarts, 11 de maig de 2010
Durada: 57 hores, distribuïdes en 12 sessions
Horari: dimarts de 16 a 20 hores
Preu: 60 euros
Nombre de places: 15

MHÀ, estudi gràfic

Es lliurarà certificat a l’alumnat que assisteixi a un mínim dels 80% de les hores.

Coordinadora: Eva Viladrich

Amb el suport de:
Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural

Fons Europeu
Agrícola de
Desenvolupament Rural
Europa inverteix en
zones rurals

INSCRIPCIONS: Escola Agrària del Solsonès
Ctra. de Manresa a Solsona , km 77. 25286 OLIUS – Tel. 973 480 713

