59ª Fira de Mostres d’Amposta

Reptes i oportunitats del nou Decret
de fertilització en el cultiu de l’arròs
Jornada tècnica
AMPOSTA, divendres 6 de desembre de 2019

Presentació

Programa

Després d’anys de treball per part de
l’administració i del sector amb
l’objectiu de concretar els termes de la
nova normativa reguladora de la
fertilització i les dejeccions ramaderes
a Catalunya, el Decret 153/2010 ha
estat aprovat, i s’ha iniciat ja la seva
aplicació.

10.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació

Com a important novetat, el nou
Decret estableix noves obligacions als
pagesos,
en
aquest
cas
als
arrossaires, i no només als ramaders.
Caldrà dur a terme un llibre de
fertilització i declaracions anuals
d’aplicació de fertilitzants. Molts
pagesos hauran també de disposar
d’assessorament tècnic en fertilització.

10.30 h Els reptes i les oportunitats que ofereix el nou Decret de
fertilització
Sr. Rafel Verdiell, responsable de sectors vegetals d’Unió de
Pagesos.
Sr. Santi Querol, responsable de sectors ramaders d’Unió de
Pagesos.

Des de Unió de Pagesos volem
informar als arrossaires de com els
afectarà concretament a la seva
activitat la nova norma, i sobretot
incidir en l’oportunitat de millorar
realment la fertilització del conreu,
optimitzant costos i essent encara més
respectuosos amb el medi.

Organització

10.15 h Presentació de la jornada
Sra. Carla Bonfill, regidora de Medi Rural de l’Ajuntament
d’Amposta.
Sr. Rafel Verdiell, responsable de sectors vegetals d’Unió de
Pagesos.

11.15 h Pausa
11.45 h Aplicació del nou Decret en el conreu de l’arròs
Sr. Marc Ibeas, tècnic de Prodelta.
12.30 h El llibre de fertilització i la Declaració Anual
Sra. Laia Chavarría, Sra. Carme Mas i Sr. Jaume Civit, serveis
tècnics d’Agroxarxa.
13.00 h Cloenda de la jornada
Sr. Albert Pons, responsable nacional del sector de l’arròs d’Unió de
Pagesos.

Lloc de realització
Sala Annexa de l’Auditori d’Amposta
Carrer Sebastià Juan Arbó
43870 - AMPOSTA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
Sr. Josep Nogués (Tel.: 638337551 - A/e: jnogues@uniopagesos.cat)

Ajuntament
d’Amposta

També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat

1234
1234 // 3,00
3,00
190062 / 2,00

