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INTRODUCCIÓ
Durant anys, les ADV’s han mostrat una inquietud per avançar en la cerca de
noves mesures agroecològiques i és per això que han anat fent una
experimentació pràctica a les finques dels pagesos més predisposats. Aquesta
manera de treballar té una sèrie de limitacions alhora de concluïr amb alguns
resultats, per exemple, no es pot fer un disseny experimental correcte amb
tractament estadístic i seguint els estàndard internacionals, i els pagesos
tampoc es poden arriscar a unes pèrdues de collita greus.
Es per això que a partir del març del 2010 es posa en marxa una superfície
d’unes 2 ha d’horta per fer experimentació en agricultura ecològica, a la finca
de Can Comas. La proposta sorgeix dels tècnics de les ADV’s de fruita i horta, i
juntament amb el suport de pagesos membres del sindicat d’Unió de Pagesos
s’aconsegueix un finançament del Parc Agrari del Baix Llobregat per contractar
una persona.
En aquest moment es posa en marxa el C.R.A.P.B. (Centre de Recerca
Agroecològica del Parc Agrari del Baix Llobregat), portat per Mikel Rubiralta
que hi farà de tècnic i pagès alhora. Aquestes tasques estaran coordinades per
un membre de l’A.D.V. de horta del Baix Llobregat, Albert Lacunza, i un altre de
L’A.D.V. fruita del Baix Llobregat.
L’objectiu del C.R.A.P.B. és resoldre problemes o avançar amb la cerca
d’alternatives a casos concrets o més generals que els pagesos i tècnics van
trobant a les finques. L’experimentació tractarà temes com la biodiversitat, la
fertilitat del sòl i fertilització, el control de plagues i malalties, el material vegetal,
els productes utilitzables en AE...
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ACTIVITATS C.R.A.P.B. 2010
Aquest primer any s’han fet tres primers assaigs:
- Control de l’àcar del bronzejat a la tomaquera.
- Alternatives al coure pel control de mildiu en tomaquera.
- Assaig de varietats de carbassó resistents a virosis i oïdi.
Exceptuant l’assaig de míldiu, pel qual no hi van haver condicions favorables
d’infecció, els resultats són interessants i s’han assolit els objectius.
Apart d’aquests tres assaigs també s’han fet altres activitats, com ara la
plantació d’un carxofer per mantenir material vegetal seleccionat, instal·lació de
marges en interior i exterior, sembra d’adobs verds, preparació de les jornades
de deserbat mecànic, etc.
A continuació es descriuran individualment totes aquestes activitats.
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