
Una proposta de l’associació

és una 
proposta 

de l’associació

OPTIMITZACIÓ 
DEL REG EN CULTIUS 
HORTÍCOLES

Dimarts, 9 d’abril del 2019 
de 10 a 14 hores

Preu: 42 euros

+ info: associaciolera.org
938787035 1 672337305

http://www.associaciolera.org


MILLORA DE LA PRODUCCIÓ AMB L’ÚS DE SONDES D’HUMITAT I LA GESTIÓ 

DEL REG

L’aigua es un element essencial per a la vida, i es a través de la pràctica del reg que 

mantenim una relació íntima amb els cultius, al dia a dia. 

L’objectiu del curs es formar als assistents perquè puguin regar millor, prenent les 

seves pròpies decisions amb un ventall més ampli de criteris. Parlarem de l’aigua en 

el sòl i de com s’emmagatzema, de les necessitats dels cultius hortícoles (dosis totals, 

diàries) i del dimensionament d’aigua per una nova finca. També donarem pautes de 

maneig i dosis de reg orientatives per alguns cultius en concret. A part de la sessió 

teòrica, combinarem amb una pràctica de camp on instal•larem sondes d’humitat al sòl 

(tensiòmetres). És un curs molt recomanable per a les persones que s’inicien i també 

per a les expertes, perquè l’experiència demostra que ajustant les pautes de reg, la 

producció millora molt.   

PROGRAMA

L’aigua de reg i el sòl

Necessitats d’aigua dels cultius hortícoles

Sistemes de reg (degoteig, aspersió i a manta)

Càlcul de la dosi de reg a partir de la evapotranspiració (ET0)

Mesures d’humitat al sòl: utilització de sondes i sensors

Maneig del reg en agricultura ecològica

Casos pràctics i pautes de reg per a diferents cultius hortícoles

Pràctica d’instal•lació de sondes de reg (tensiòmetres) adaptades a les finques 

hortícoles 

Professor: Borja Camí Marnet. Assessor d’Arreu, Eines per l’assessorament agroecològic

Lloc: 

1a sessió a Can Poc Oli, (finca de l’Escola Agrària de Manresa) 

C-1411b carretera vella d’Abrera a Manresa, km. 23,6. Al costat de la gossera de 

Manresa.

Dies i horari: Dimarts 9 d’abril, de 10 a 14

Més informació: formacio@associaciolera.org / Tel. 93 878 70 35 / 672 337 305

Consulteu preus, descomptes i condicions a la pàgina següent.

http://maps.google.es/maps/ms?source=s_q&hl=ca&geocode=&ie=UTF8&msa=0&ll=41.706257,1.838021&spn=0.003268,0.006899&t=h&z=17&msid=117421854461355470219.0004936fffe62f144cf77
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http://maps.google.es/maps/ms?source=s_q&hl=ca&geocode=&ie=UTF8&msa=0&ll=41.706257,1.838021&spn=0.003268,0.006899&t=h&z=17&msid=117421854461355470219.0004936fffe62f144cf77
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Els cursos organitzats per l’associació L’Era compten 
amb la col·laboració de l’Escola Agrària de Manresa, 

però no reben cap ajut econòmic d’enlloc. Els 
ingressos per inscripcions permeten dignificar i 
sostenir la feina del professorat i la de l’àrea de 

formació de l’entitat organitzadora.

A través dels nostres descomptes intentem facilitar 
l’accés a la formació a aquelles persones que tenen 
dificultats econòmiques. També són una deferència 

als socis/es de L’Era que, amb la seva quota, sostenen 
el nostre projecte de difusió i promoció de 

l’agroecologia i les energies renovables.

L’Era, Espai de Recursos Agroecològics
www.associaciolera.org | info@associaciolera.org

www.facebook.com/associaciolera
Tel. 93 878 70 35

També són projectes de l’associació L’Era:

MéS INfORMACIÓ:
Inscripcions i pagaments a associaciolera.org 
Telèfons 672 337 305 / 93 878 70 35 o a formacio@associaciolera.org

Preu curs Preus especials1 i 2 Preu socis/es de L’Era

Opció A 42 € 40 € 38 €
Opció B3 29,50 € + 1,3 hores de l’Ecoxarxa del Bages

1. Situacions especials: atur, menor de 25 anys, alumne del cicle formatiu de l’ECA Manresa 
(cal portar targeta inscripció a l’INEM / DNI o document acreditatiu). 
2. Si portes una altra persona a fer el curs (i no tens cap altre descompte), et farem un 5% de 
descompte. 
3. Pots pagar fins a un 30% del preu del curs amb hores de l’Ecoxarxa del Bages, però cal 
ser-ne membre (consulta com fer-se’n a: http://abonahora.files.wordpress.com/) i tenir hores 
disponibles per a poder fer l‘intercanvi.

CONDICIONS:
Si per alguna causa s’hagués de suspendre el curs, els diners avançats podran romandre 
com a reserva per a inscripcions posteriors, o ser retornats per la via que s’acordi entre 
l’organització i la persona inscrita. 
Si és la persona inscrita la que no pot assistir a l’activitat per alguna causa, només es 
retornaran els diners avançats si s’avisa abans de l’inici de l’activitat, menys 8€ de despeses de 
gestió. 
Si cal que L’Era emeti una factura de l’import de la inscripció, cal facilitar les dades que hi 
hagin de constar i avisar abans que s’acabi el curs. 
Si realment tens molt interès en fer cursos amb nosaltres i la teva economia no t’ho permet, 
pots sol·licitar-nos una beca social, basada en retribució alternativa.
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