
Continguts curs 11/12 d’octubre a Les Vinyes: 

1.Que son? Composició i formes 

1.1- Estrats 

1.2- Funcions ecològiques 

2. Fertilitat 

2.1-Fixadors de nutrients i acumuladors de minerals 

2.2-Cultiu de Bactèries 

2.3-Lombricultura 

2.4-Preparats 

3. Lectura i gestió de sols 

3.1-Medició de Ph i textura 

3.2-Hugelkultur 

4. Basses del disseny 

4.1-Organtzació en la plantació 

4.2-Asociació de plantes 

4.3-Varietats  

5. Seguiment i control 

5.1-Encoxinat, control d’adventícies 

 5.2-Control de malalties 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Breu descripció: 

1.Que son? Composició i formes: Reconeixerem i comprendrem la constitució de un B.A. en 

els Boscos adjacents. 

1.1- Estrats: Veurem els diferents estrats d’un bosc fent referencia a especies 

homòlogues d’un B.A. 

1.2- Funcions ecològiques: Comentarem i entendrem les funcions ecològiques dels 

membres del bosc y  amb especies parelles del B.A. 

2. Fertilitat: Reconeixerem la fertilitat natural dels boscos amb exemples (humus, micelis,...) 

2.1-Fixadors de nutrients i acumuladors de minerals: Veurem exemples de diferents 

plantes que compleixen funcions de fertilitat. 

2.2-Cultiu de Bactèries: Exercici de cultiu de bactèries. 

2.3-Lombricultura: Comprendrem com crear un Lombricultor i els seus beneficis. 

2.4-Preparats: Veurem com podem millorar la dispersió de nutrients mitjançant 

senzilles receptes. 

3. Lectura i gestió de sols: Reconeixerem diferents tècniques per llegir i millorar el sol. 

3.1- Medició de Ph i textura: Exercici de medició i apreciació de ph i textures. 

3.2-Hugelkultur: Aprendrem com realitzar-ne i veurem la seva aplicació en B.A. 

4. Basses del disseny: Reconeixerem els punts essencials en el disseny de un B.A. 

4.1-Organtzació en la plantació: Disseny de la cobertura del sol, estrat arbustiu, 

trepador i arbori. 

4.2-Asociació de plantes: Practica de plantació y sembra de plantes associades amb 

funcions de: Atracció de insectes beneficiosos, dispersió de plagues, fertilitat, millora de la 

estructura del sol,... 

4.3-Varietats: Veurem i comprendrem la importància de seleccionar les varietats  

5. Seguiment i control: 

5.1-Encoxinat, control d’adventícies: Practicarem diferents tipus de encoixinats i 

comprendrem avantatges e inconvenients. 

 5.2-Control de malalties: coneixerem i veurem diferents preparats per el control de 

possibles malalties. 


