º

188a Fira Agrícola, Ramadera i Industrial

XLI Jornades agràries
de la fruita
Jornada tècnica
MÓRA LA NOVA, divendres 25 d’octubre de 2019

Presentació
Ha arribat de nou la trobada anual en el
marc de la Fira de Móra la Nova. Al llarg
d’aquest any la fruita dolça ha estat
objecte d’una atenció especial a tot el país
amb ajuts per regular-ne el sector.
A casa nostra seguim amb unes
circumstàncies especials que ens estan
exigint esforços per trobar sortides. Des
del Consell Comarcal s’ha estat treballant
en aquest sentit i ens presentaran les
conclusions de l’estudi que s’ha elaborat
amb l’objectiu de la diversificació de la
producció a la Ribera d’Ebre. Comptarem
també amb apunts de coneixements sobre
el conreu del kiwi.
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.

Programa
10.00 h Presentació de la jornada
10.10 h Resultats de l’estudi per la diversificació de cultius a la Ribera
d’Ebre
Sra. Núria Descarrega, tècnica de Suport al sector agroalimentari
del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
10.40 h El kiwi a la Ribera d’Ebre, una alternativa a la fruita de pinyol
Sr. Lluís Soria Ruiz, enginyer tècnic agrícola de Vivers Viladegut, SL
11.30 h Descans
12.00 h Fertilització del sòl i gestió de les dejeccions ramaderes
-

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.
14.00h Cloenda de la jornada

En aquesta jornada s’abordaran els trets
més rellevants de la nova normativa que
és d’aplicació tant a ramaders com a
agricultors.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Lloc de realització
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

Ajuntament de Móra la Nova

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

@ruralcat
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