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En aquest curs pretenem donar una visió global de l’agricultura
ecològica, no només per a obtenir coneixements pràctics i teòrics per
al teu propi hort d’autoconsum, sinó per conèixer a fons els
mecanismes i processos de producció agroecològica professional
directament d’un projecte productiu com es La Rural, on a més d’horta,
ampliarem continguts a diferents àrees que desenvolupem:
les aromàtiques i medicinals de Can Salat, l’apicultura i la
ramaderia.
Aquest és un taller vivencial, on a més de centrar-nos en
coneixements i la seva aplicació pràctica, hi haurà moments per
compartir i reflexionar plegats, on les diferents visions puguin
aportar llum per a entendre millor el món en el qual vivim, i com
aquest es relaciona amb l’activitat agrícola i l’alimentació, el
pilar principal de la humanitat.
El curs està plantejat al voltant de l’experiència vivencial, i per
tant les accions pràctiques. Per tant, la teoria anirà al
voltant d’aquestes accions, i les diferents temàtiques que destaquem
en aquest document referent a l’àmbit teòric, aniran apareixent de
manera recurrent i en diferents moments. Intentem fragmentar el
coneixement relatiu a l’hort, però en realitat es tracta d’un tot,
on tots els temes es relacionen i apareixen en tot moment.
Finalment, puntualitzar que la distensió de les sessions i la seva
durada en el temps, permetrà enfocar els continguts a les necessitats
concretes de cada individu. Així, tant serà útil a persones que mai
han fet un hort, fins a qui ja en te, però es planteja dedicar-s’hi
professionalment, o simplement qui tingui inquietuds per emprendre
projectes personals d’horticultura d’autoconsum.

El Sòl.
El sòl és on es concentren la gran majoria de les
nostres actuacions com a horticultors. El seu estat
de fertilitat és l’element fonamental que sustenta
l’agricultura ecològica.
- Conformació biològica i mineral del sòl.
- definició dels tipus de sòl, i tècniques de
reconeixement visual i tàctil de la conformació d’un
terreny concret. Tècniques de reconeixement a partir
de la flora espontània l’estat del sòl, presència o
absència de matèria orgànica, o desequilibris
minerals o orgànics. Adequació del terreny a cultius
concrets.
- La Fertilitat del sòl: components orgànics del
sòl, condicionants de la fertilitat, i els diferents
àmbits d’afectació d’aquests en el creixement de les
plantes. Tipus de compostatge, elaboració i
aplicació d’aquests. Altres fertilitzants.
- Treballs de sòl, i la seva incidència en la
fertilitat del sòl i el control d’adventícies.
Explicació teòrica i pràctica dels diferents
nivells de mecanització en treballs de sòl, i els
seus efectes positius i negatius.

L’Aigua.
la incidència de l’aigua en el medi vital d’un hort
és determinant. L’aigua, de procendencia natural o
aplicada per mitjans artificials, en forma directe o
d’humitat ambiental o condensació, incideix
directament en tots els factors de creixement
vegetatiu. El seu maneig, és rellevant no només pel
que fa a creixement, sinó també sanitari, o de
sabor i valor nutricional del vegetal.
- Funcions de l’aigua en el desenvolupament
vegetatiu.
- Condicionants per la presència persistent de
l’aigua en el sòl.
- Sistemes de reg (goteig, aspersió, inundació, etc)
- Maneig i aplicació del reg, tant en termes
d’eficiència en el consum volumètric de l’aigua, com
en la seva incidència en factors de creixement i
sanitaris.
- Altres mètodes de conservació passiva d’aigua:
Keyline, agricultura syntropica, etc.

El Clima:
Els factors climàtics, el microclima i les estacions,
incideixen directament en el creixement de les
plantes. Les condicions climàtiques previsibles a
llarg terme, s’afronten directament amb la planificació de cultius.
- El nostre clima
- Diferencies en el creixement de les plantes en les
diferents estacions de l’any.
- cultius de temporada.
- Planificació de cultius.
- Rotació de cultius.
- Tractaments preventius basant-se en efectes del
clima.
- El llunari.

Les Plantes.
Entendrem els elements que conformen la vida de les
plantes que cultivem a l’hort, aprendrem les característiques bàsiques de cada cultiu, agrupades per
famílies, especies, i coneixerem les diferents varietats. Analitzarem les particularitats de cada hortalissa respecte a necessitats hídriques, de sòl,
malalties, etc. Utilitzarem aquests coneixements per
aprendre a planificar cultius.
- Les families (solanàcies, crucíferes, etc.)
- Classificació per ús (arrel, fulla, fruit, etc.)
- Classificació per necessitats nutricionals
- Classificació per necessitats hídriques.
- Planificació:
- Rotació de cultius
- Cultius associats
- Material vegetal: Planter de viverista, llavor,
varietats autòctones i tradicionals, varietats
modernes, varietats híbrides, producció de planter,
sembra directa, etc.

Pràctiques culturals.
Pràctiques habituals de l’hort, visualitzant diferents
tècniques que ens ajudin a adaptar el sistema de cultiu
a les nostres necessitats:
- Treballs de sòl: llaurat, subsolat, fangat,
fresat, eines manuals, mecanització, etc.
- Desherbat: tempos, mètodes, eines, mecanització, falsa
sembra, encoixinats, incidència en marcs de plantació,
necessitats per cultiu, etc.
- Entutorat: materials (canya, estaca, xarxa,...),
tècniques, entutorats específics per a cada cultiu, etc.
- Plantació: eines, mètodes, trasplantament, sembra
directa, sembra en alvèols, etc.
- Poda: Poda hortícola, poda de sanejament, etc.
- Tractaments i sanitat vegetal: tractaments permesos en
agricultura ecològica certificada,
tractaments naturals, producció pròpia d’ensums,
mètodes preventius, mètodes indirectes, etc.
- Collita: durada de collites, allargar producció en
horts petits, conservació en post collita.

La vida rural.
A més d’horticultors professionals, tenim una forma
de vida rústica, i tot i situar-nos en una àrea periurbana, estem condicionats per factors característics del medi rural. Volem compartir els valors de
l’autosuficiència, la sostenibilitat, i la sobirania
vital que es viu en un entorn com aquest:
- Ramaderia: aproximació a l’apicultura i el
pastoreig, coneixerem el seu maneig basant-nos en el
nostre ramat de cabres i els nostres apiaris.
- Energies renovables i gestió de residus:
A La Rural no hi ha connexió a cap subministrament,
veurem les opcions que hem anat desenvolupant per
disposar d’electricitat, circuits d’aigua per gravetat,
filtres d’aigües grises, i lavabos secs.
- Permacultura: aproximació al disseny permacultural,
entenent la finca com un tot, on agricultura, ramaderia
i habitatge formen part d’un mateix cicle.
- Artesania i feines de taller: Veurem la importància
del taller on reparar, crear, construir, etc.
Transmetrem mitjançant els exemples presents al mateix
espai de La Rural, la importància del reciclatge de
materials per a estalviar costos i per a utilitzar
mètodes de construcció sostenibles, incloent recursos
naturals de la zona com canyes, fusta, terra i argila.

“Oblidem-nos dels aspectes de dins i fora.
Els agricultors de totes les parts del món
son en el fons els mateixos agricultors.
Diguem que la clau de la pau es troba a
prop de la terra.”
Masanobu Fukuoka.

