I Jornada demostrativa de
maquinària petita per
explotacions hortícoles
Jornada tècnica
EL PRAT DEL LLOBREGAT, dijous 7 de març
de 2019
Presentació
Les explotacions catalanes orientades a
la
producció
diversificada
solen
organitzar-se en fulles de cultiu
intensificades de dimensions petites i
mitjanes.
En
aquestes
condicions,
moltes
operacions culturals com la preparació,
plantació, desherbat, tractaments, etc.
requereixen l'ús de maquinària de
tecnologia apropiada a l’escala de
treball humana.
El
desenvolupament
i
adaptació
d’aquestes eines és una demanda de la
nova pagesia preocupada per conjugar
l’eficiència de treball, l'ergonomia, la
seguretat i l'accessibilitat a la diversitat
de constitucions físiques.
Aquesta jornada te com a objectiu
presentar a camp el funcionament de
diferents eines i màquines motoritzades
i no motoritzades que optimitzen el
temps de ma d’obra, milloren les
condicions de treball i redueixen la
inversió que requereix la gran
mecanització.

Programa
9.15 h Inscripcions i rebuda
9.45 h Presentació de la jornada
Sra. Gemma Francès, gerent del Consorci del Parc Agrari del Baix
Llobregat.
Sr. Manel Busom, inspector en cap dels ST del Baix Llobregat.
10.00 h Presentació de maquinària per a millorar l’eficiència de les
explotacions hortícoles
 Terrateck. Sr. Romain Wittrisch, biciaixades i accessoris,
sembradores, collitadora de verdures, extender de plàstic manual.
 Agroingenium. Sr. Alex Hervas, fingers en biciaixda i motoaixada,
biciaixada, plantadora Paperpot i polvoritzador carretó amb pistó.
 Ecoprac. Sra. Heidi Valls, biciaixada i accessoris i fanga de doble
mànec.
 Smart Mapa. Sr. Roberto Martínez, biciaixada i arreus.
 Aurora Agrícola. Sr. Gilat Buzi, motocultor BCS amb fresa vertical i
picadora, grada Teffler.
 IMAQ. Sr. Enrique Argudin, motoaixada Honda, minicultivador Sthill i
desbrossadora amb rodes Grillo.
 Tallers Corbins. Sr. Joel Arbonès, fingers per a fruiters i horta i
ecodisc.
11.30 h Demostració de les eines presentades
13.00 h Pausa

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

15.00 h Presentació d’eines i maquinària per a millorar l’eficiència de les
explotacions hortícoles
Repetició de maquinària.
16.30 h Demostració de les eines presentades
18.00 h Cloenda de la jornada i refrigeri
Sr. Joan Vallhonrat, cap de l’Oficina Comarcal del Baix Llobregat del
DARP.

Col·laboració

Lloc de realització
Can Comas
Camí de la Ribera s/n
08280 - EL PRAT DEL LLOBREGAT

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de:
Formulari d'inscripció

@ruralcat

També us podeu inscriure a través del servei d’inscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

1234
1234 // 3,00
3,00

