188a Fira Agrícola, Ramadera i Industrial

Jornada tècnica del porcí
Jornada tècnica
MÓRA LA NOVA, divendres 25 d’octubre de 2019
Presentació
El temps passa ràpid i un any més ens trobem a
les portes de les jornades porcines que tenen
lloc en el marc de la Fira Agrícola i Ramadera
de Móra la Nova.
La millora constant en el maneig i control de la
sanitat per part dels ramaders, i les mesures de
bioseguretat aplicables a l’explotació, comporta
també millores en la producció. Com a exemple:
el Port de Barcelona ha exportat gairebé mig
milió de tones de carn porcina entre gener i
agost de 2019, un 17% més que en el mateix
període de l’any passat.
La millora de la producció també implica un
augment en la producció de dejeccions, per la
qual cosa, s’ha de garantir una correcta gestió
dels purins.
Enguany s’ha publicat el Decret 153/2019 que
regula la gestió de la fertilització del sòl i de les
dejeccions ramaderes i altres fertilitzants
nitrogenats que es fan a tota Catalunya. Així
mateix, modifica molts aspectes fonamentals pel
que fa a la gestió a l’explotació ramadera i a la
fertilització, i desplega algunes disposicions que
repercuteixen directament sobre agricultors i
ramaders en cas de no complir-les.
És responsabilitat de tots plegats estar al dia de
tots els conceptes relatius a bioseguretat,
benestar animal i gestió de les dejeccions, per
fer de l’activitat ramadera una activitat
responsable amb el bestiar, l’entorn i la societat
en general.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Agrupació de Defensa Sanitària TEM

Col·laboració

Un altre pilar essencial sobre el qual ha invertit
recursos i esforços la ramaderia en general i el
porcí en particular
és la
de mesures
Ajuntament
deimplantació
Móra la Nova
de bioseguretat en les explotacions. Vinculades
amb la sanitat animal i de retruc amb la salut
humana@ruralcat
i la productivitat de la ramaderia,
aquestes mesures tenen molt a veure amb la
fauna que es troba en el medi rural. L’estat
sanitari de la fauna salvatge, el contacte amb el
bestiar de les explotacions i les conseqüències
del mateix és el que debatrem en aquesta
jornada.

Programa
9.30 h Presentació de la jornada
9.40 h Condicions de bioseguretat en explotacions porcines
Sra. Elsa Buenaventura, veterinària del Servei d’Ordenació
Ramadera del DARP.
10.10 h Gestió de l’escuat en porcí
Sra. Elsa Buenaventura, veterinària del Servei d’Ordenació
Ramadera del DARP.
11.00 h Experiències del sector sobre la gestió de l’escuat porcí
Sr. Roger Baulenas, ramader de porcí d’Osona.
12.00 h Fertilització del sòl i gestió de les dejeccions ramaderes
*Aquesta ponència es farà al Casal Municipal de Móra la
Nova
-

Introducció

-

Criteris normatius per a garantir la correcta gestió de les
dejeccions ramaderes i la fertilització
 Aspectes ramaders
 Aspectes agrícoles

-

Precs i preguntes

Sra. Pilar Mallol, enginyera agrònoma, Departament de Medi
Ambient i Ciències del Sòl de la UdL.
14.00 h Cloenda de la jornada
En finalitzar la jornada, s’oferirà un refrigeri a càrrec de l’Agrupació de
Defensa Sanitària TEM.

Lloc de realització
Sala d’Actes de l’Ajuntament
Carrer Major, 88
A partir de les 12h: Casal Municipal de Móra la Nova.
Plaça de l’Església
43770 - MÓRA LA NOVA

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s a través de l’Oficina Comarcal
de la Ribera d’Ebre:
Tel.: 977 400 402 – A/e: arebre.daam@gencat.cat
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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