Fira de la llet

Jornada tècnica agroramadera
Jornada tècnica
VILOBÍ D’ONYAR, dijous 17 d’octubre de 2019
Presentació
L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar i l’Escola
Agrària de l’Empordà han organitzat, com
cada any, les jornades tècniques
agroramaderes.
Amb l’entrada en vigor del Decret
153/2019, que regula la gestió de la
fertilització del sòl i de les dejeccions
ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats,
s’estableix un requeriment més per als
nostres ramaders.
Aquest i altres temes d’interès són els que
tractarem en la jornada de la fira de la llet
de Vilobí d’Onyar.

Programa
10.15 h Inscripció a la jornada i entrega de documentació
10.30 h Presentació de la jornada
Il·lma. Sra. Cristina Mundet, alcaldessa de Vilobí d’Onyar.
10.35 h Gestió tècnica i econòmica d’explotacions. Una bona eina per
prendre decisions
Sr. Pep Peraire, enginyer tècnic agrícola i tècnic SIP Consultors.
11.15 h Aprofitament de la fracció sòlida del purí per jaç de vaques i
estudis de futur
Sra. Raquel Turet, microbiòloga (Assessora cientificotècnica).
11.50 h Degustació de productes làctics i cafè
12.20 h Monitorització de les vaques amb el sistema “Smartbow”
Sr. Èric Bataller, tècnic veterinari.
13.10 h Criteris normatius per a garantir la correcta gestió de les
dejeccions ramaderes i la fertilització
 Aspectes ramaders
 Aspectes agrícoles

Organització

Sr. Joan Parera, DARP.
13.40 h Per què a casa meva prenem llet i productes làctics?
Sr. Sergi Calsamiglia, veterinari i professor a la Universitat de
Barcelona.
14.00 h Taula rodona amb les conclusions de les ponències a càrrec dels
diferents conferenciants de la jornada

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

14.15 h Entrega del VIII reconeixement al mèrit a la promoció del sector
lleter
Sr. Carles Ros, cap de l’Oficina Comarcal de la Selva del DARP.
14.30 h Cloenda de la jornada
14.40 h Dinar a Can Ginesta

Col·laboració

Lloc de realització
Teatre Can Sagrera
Carrer Sant Josep, 4
17185 - VILOBÍ D’ONYAR (Girona)

Inscripcions
@ruralcat

La inscripció a la jornada és obligatòria i té un cost de 5€ (inclou el dinar
gentilesa de Zoetis) i s’ha de formalitzar a través de l’Ajuntament de Vilobí
d’Onyar (Tel.: 972 473 026 – A/e: ajuntament@vilovidonyar.cat).

190968 / 3,00

