Plantes bioindicadores als
sistemes agraris
Jornada tècnica
EL PRAT DE LLOBREGAT, 22 de maig de 2017

Presentació
Les herbes i la vegetació espontània
poden ser una eina molt valuosa per a
determinar l’estat de salut del sòl.
El reconegut botànic i agricultor
Gérard
Ducerf,
autor
de
“L’encyclopédie des plantes bioindicatrices”, ha desenvolupat el
mètode de diagnòstic del sòl a partir
del que indiquen les herbes que
creixen de forma espontània als
cultius, les quals estan directament
relacionades amb el medi original i
amb
les
pràctiques
agràries
realitzades.
A
partir
d’aquest
diagnòstic s’haurà de definir quines
seran les pràctiques agràries per
millorar-ne la situació.
Aquesta jornada es complementarà
amb un curs més ampli (16 hores) que
es farà els dies 23 i 24 de maig, a Can
Comas (Centre d’Informació i Gestió
del Parc Agrari del Baix Llobregat) a
través L’Era (Espai de Recursos
Agroecològics) i del Consorci del Parc
Agrari del Baix Llobregat.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
15.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
16.00 h Presentació de la Jornada
16.15 h L’evolució de les plantes en la colonització del sòl.
Ecologia i biologia aplicades a les plantes bioindicadores.
Biòtops primaris i secundaris
Sr. Gérard Ducerf, botànic de camp i agricultor ecològic, autor de
“L’encyclopédie des plantes bio-indicatrices” i fundador de l’entitat
francesa “Promonature”.
18.00 h Pausa
18.30 h Factors que porten de la latència a la germinació de les llavors
Sr. Gérard Ducerf, botànic de camp i agricultor ecològic, autor de
“L’encyclopédie des plantes bio-indicatrices” i fundador de l’entitat
francesa “Promonature”.
20.00 h Cloenda de la Jornada

Lloc de realització
Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de El Prat de Llobregat
Carrer de les Moreres, 48
08820 El Prat de Llobregat

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament omplint el formulari del
següent enllaç: https://goo.gl/mhHG71 o contactant amb l’Escola Agrària de
Manresa (Tel.: 93 874 90 60 – A/e: ccagraria.manresa@gencat.cat )
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

@ruralcat

170989 / 3,25

