Què cal fer com a agricultors i
ramaders per a complir el nou Decret de
fertilització i dejeccions ramaderes?
Jornada tècnica
MAS BOVÉ (CONSTANTÍ), dimecres 4 de desembre de 2019

Presentació
El Decret 153/2019 estableix noves
normes que afecten tant a agricultors
com a ramaders, per l’aplicació i
gestió dels fertilitzants, tant orgànics
(fems i purins) com inorgànics (adobs
comercials minerals) i tant en zones
vulnerables com en les que no ho són.
També introdueix noves obligacions
administratives als dos col·lectius, com
la de presentar cada final d’any la
declaració anual (DAN) amb el resum
d’entrades i sortides del nitrogen.
La DAN ja és obligatòria el 2019 per a
tots els ramaders i només per a
determinats agricultors. Tanmateix, el
2020 serà obligada per a tots els
agricultors amb més de 4 ha en secà o
3 ha en regadiu.
La jornada té la intenció d’aprofundir
en les novetats de la nova normativa i
resoldre els dubtes sobre la seva
aplicació pràctica.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.15 h Presentació de la jornada
9.30 h Motivació i implicacions de la nova normativa
Fertilització agrícola i assessorament
Emmagatzematge i apilament de dejeccions al camp
Instal·lacions i maquinària
Sr. Juanjo Esquerda, servei de sòls i gestió mediambiental de la
producció agrària del DARP.
11.00 h Pausa
11.30 h Pla de gestió de dejeccions ramaderes
Seguiment i control de la fertilització
Declaració Anual de Nitrogen (DAN)
Balanç de Nitrogen en Granja (BNG)
Sr. Toni Ferrer, servei de sòls i gestió mediambiental de la producció
agrària del DARP
13.30 h Fi de la jornada

Lloc de realització
Escola Agrària de Mas Bové
Carretera TP-7225, de Reus a el Morell, km 4 (Finca Mas Bové)
43120 Constantí
Enllaç a ubicació

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal que us inscriviu mitjançant aquest formulari:
Inscripcions
També ho podeu fer per telèfon o per correu electrònic a l’EA Mas Bové.
(Tel.: 977 34 32 89 extensió: 09 – A/e: anna.oro@gencat.cat)

@ruralcat
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