PROGRAMA DE JORNADES TÈCNIQUES
OPTIMITZACIÓ DEL TREBALL HORTÍCOLA AMB TRACCIÓ ANIMAL MODERNA
CONDUCCIÓ DEL CAVALL
APROXIMACIÓ A les AVANTATGES TÈCNIC-ECONÒMIQUES

Divendres, 14 d’octubre
A sala:
• Presa de contacte, presentació dels assistents.
• Exposició de les expectatives de cadascú. Presentació de l'enfocament agronòmic: el cultiu
sobre cavalló.
• Explicacions sobre el procediment tècnic i finalitat segons les diferents modalitats de cultiu.
Sobre el terreny:
• Presa de contacte amb el cavall. Aproximació al comportament del cavall. La relació amb
l'animal. Guarnició de l'animal, detalls dels punts d'ajust de l'aparell.
• Presentació de la Kassine, dels instruments. La filosofia del seu desenvolupament i de la seva
fabricació. Presentació de Prommata.
• Primers treballs:
Realització de monticles, sigui a partir d'una parcel·la enyerbada o un nou cultiu.
Utilització dels diferents instruments amb explicació dels punts de reglatge. Realització
efectiva dels treballs de sòl.
• Després del resultat dels treballs, examinarem de nou les explicacions del matí, sobre la
utilització de la matèria orgànica i dels avantatges induïdes.

Dissabte, 15 d’octubre:
Torn de paraula, abans de començar i resposta a les preguntes.
Sobre el terreny:
• Objectius de la jornada, treball amb els cavallons (desplaçament), i preparació de cavallons
per a la sembra. Treball amb els cavallons. Pràctica de les falses sembres.
• Combinació d'eines en treballs de sòl.
• Gestió de l'abonament, esplai del compost. En funció de la temporada, plantada.

• Utilització dels diferents instruments amb l'explicació dels punts de reglatge.

Teoria:
Intercanvi sobre l'organització del treball en el temps, segons la temporada de cultiu, i en una
jornada.
Evaluació técnico-econòmica del mètode.

Tècniques de conducció:
•
•
•
•

Durant aquests dos dies, el cavall serà guiat a ramal, de manera que els assistents es
puguin concentrar sobre el maneig de la Kassine.
El cavall de tir, la forma de dur i el que s'ha d'intentar obtenir per aconseguir un treball
agrícola efectiu.
Tècniques de conducció agrícola, conducció amb una mà. Exercicis pràctics amb
simulador i amb els cavalls.
Aprenentatge de la tècnica de portar el cavall per poder treballar sol. Exercicis pràctics
amb la Kassine.

Els cavalls posats a disposició per a la sessió podran ser utilitzats pels assistents per practicar la
conducció.

Diumenge, 16 d’octubre:
Aprofundiment sobre les tècniques abordades els dies diferents, torn de preguntes.
Sobre el terreny:
• Tècniques de manteniment de cultius.
• Posada en pràctica de les diferents possibilitats de combinació entre fileres i entre plantes.
• Utilització de diferents estris amb explicació dels punts de reglatge.
• Combinació dels instruments per a la cura dels cultius.

teoria
Aprofundiment sobre les diferents tècniques de gestió de sembra dels cultius.
Avaluació del temps "guanyat" sobre el desplantado manual com a conseqüència del bon ús de
la tracció animal.

Aproximació tecnicoeconòmica i alguns detalls d'algunes tècniques particulars per a certs
cultius (porro, carbassa ...)
Tècniques de conducció:
• L'augment dels exercicis del dia abans. Treball en solitari amb el cavall i la kassine, per a
aquells que puguin.
• Apreciació de la dificultat (o de la facilitat).
• Interès d'un animal de treball agrícola. Avantatges i inconvenients. Fi de la sessió, torn de
paraules, balanç de cada un dels participants. Perspectives.
MÉS:
Al llarg de la sessió i en funció de les necessitats es realitzaran comentaris sobre el cavall de
treball, la seva conducció i el que s'ha d'obtenir per aconseguir una feina agrícola i efectiu. Això
dependrà del cavall o dels cavalls que s'hagin posat en disposició per al curset i de la
possibilitat que tinguin els assistents de provar o no els diferents tipus de conducció.

