Curs de cap de setmana

UN HORT
QUE S'INSPIRA
EN LA NATURA
(TÈCNICA M. FUKUOKA - E. HAZELIP)

28 i 29 d'octubre
Un hort de mínim impacte, ús ínfim d’energies
fòssils i mínim d’esforç.
Des dels principis iniciadors de l’agricultor i
investigador japonès Masanobu Fukuoka –
sense llaurat, sense binat, sense herbicides,
sense dependència de productes químics de
síntesi – passant per l’Hort Sinèrgic d’Emilia
Hazelip o els conceptes de “Sòl Viu”.
Tot el curs es realitza a Phoenicurus, a
Cardedeu, un projecte permacultural en
funcionament des de 2009.

phoenicurus.wordpress.com
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PROGRAMA
Dissabte 25

Matí - De 1 0 a 1 4h
* Hort ecològic. Hort Natural.
Concepte. Història. Principis.
* El sòl: com gestionar-lo sense
llaurar-lo.
* Els bancals permanents.
* L'encoixinament i la coberta
viva.
Dinar compartit amb tast de plantes
del bosc comestible
Tarda - De 1 5.30 a 1 9h
* El paper clau de la biodiversitat.
* Les rotacions i les associacions
de plantes.
* Les aromàtiques. Les flors.
* La fauna auxiliar i els seus
hàbitats.

Diumenge 26

Matí - De 1 0 a 1 4h
* L'aigua i el reg.
* L'hort de les quatre estacions.
* Aprenem més sobre les
hortalisses.
* Les llavors i el planter: com i per
què reproduir les nostres pròpies
plantes?
L'ordre dels temes tractats pot ser modificat,
malgrat que el contingut globalment es mantingui.

PREU

75€ (1 0 h)

I NSCRIPCIONS

hort.phoenicurus@gmail.com

phoenicurus.wordpress.com
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A QUI S'ADREÇA EL CURS
A tu, que vols aprendre a treballar en sintonia amb la natura, en lloc de lluitar-hi en
contra.

A tu que t'interessen les tècniques concretes i pràctiques i no només les teories boniques.
A tu, que potser tens poc temps per dedicar a l'hort o no pots posar-hi esforç físic,
però t'entusiasma tocar plantes i terra. A tu que, malgrat això, no vols renunciar a obtenir collita.

En el curs d’Hort Natural aprenem una sèrie de tècniques que ens acosten a la manera de
funcionar de la natura: aprenem a observar-la més i a intervenir menys; i això reverteix en igual
productivitat però menys problemes i menys esforços.
Agafem la natura com a model i ens hi inspirem per crear espais de plantació sense llaurat,
amb el terra sempre cobert i gran diversitat de plantes. Fem que cada planta trobi allò que
necessita per créixer forta i prevenim cada possible plaga afavorint la presència dels seus
depredadors naturals.

L'ESPAI DEL CURS: EL PROJECTE PHOENICURUS
L'hort-verger Phoenicurus és un petit projecte permacultural dedicat a l'experimentació, la
formació, la producció i la natura des de fa més vuit anys, dissenyat i creat pels agricultors i
formadors Gisela i Mark. El curs es farà en aquest espai viu, al costat i al mig del bosc
d'aliments; el nostre espai d'aprenentatge permanent. Això ens permet una experiència
pedagògica més directe i palpable, alternant xerrades, passejades, observació i activitats
pràctiques.

I NSCRIPCIONS

hort.phoenicurus@gmail.com

phoenicurus.wordpress.com

