Ajuntament d’Alcoi
Medi Ambient

NOTA DE PREMSA
FINALITZAT EL CURS D'OBTENCIÓ I CONSERVACIÓ DE LLAVORS
En el marc global del projecte d’Horts Socials Municipals que ve desenvolupant l’Ajuntament d’Alcoi, i per
tal d’afavorir la formació dels seus usuaris en cultius basats en criteris d’agricultura ecològica, s’ha realitzat
el Curs d’obtenció i conservació de llavors, organitzat per l’Ajuntament d’Alcoi i impartit per l’Associació
LLAVORS D’ACÍ.
Ha comptat amb una participació de 19 persones, totes elles adjudicatàries d’ús d’una parcel∙la dels Horts
Socials Municipals i s’ha desenvolupat en dues sessions, una teòrica i una pràctica.
La sessió teòrica es va fer el divendres, 17 de juliol, al Centre Social de la Zona Nord, a càrrec de Maria Corbí
Vicedo, biòloga i membre de Llavors d’ací.
La sessió pràctica, va ser el dissabte, 18 de juliol, a les parcel∙les dels horts de Mascarella de Ferran, junt a la
piscina municipal, va ser impartida Daniel Martínez, biòleg i agricultor ecològic, membre també de Llavors
d’ací.
El temari impartit incloïa el punts següents:







Perquè llavors tradicionals vs convencionals? Importància de la diversitat.
Perquè Agricultura Ecològica vs convencional?
Com obtindré les primeres llavors. Normativa legal. Alternatives.
Com conservar les llavors.
Experiències sobre recuperació, intercanvi i ús de varietats locals.
Viverisme i planters:
- Extracció de llavors
- Caracterització de llavors
- Selecció de llavors
- Plagues – sanitat de les llavors
- Viabilitat de les llavors.
- Reconeixement de substrats.
- Mescles de substrats
- Planter

Tota la documentació que es va donar en el curs es pot consultar i descarregar en
http://www.alcoi.org/ca/areas/medi_ambient/cimal/publicacions/estudis_treballs/estudis_treballs_0011.html?volver
=/ca/areas/medi_ambient/cimal/estudis_treballs.html
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Imatge d’un moment de la sessió pràctica del Curs

Nota: teniu a la vostra disposició diverses imatges del Curs en l’enllaç següent:
https://goo.gl/photos/fQur3SoMTRaEQris8
Vídeo https://youtu.be/z76hu4I0lJM
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