Canviar foto??

Aplicacions eficients de
dejeccions líquides en
cobertora dels cultius
Jornada tècnica
VENTALLÓ, dimarts 26 de febrer de 2019

Presentació
En els Plans per a la millora de la
fertilització agrària a Catalunya, s’han
iniciat activitats concentrades en
diverses conques hidrogràfiques, una
de les quals és la conca del Torrent
Gran, a l’Empordà.
En la jornada realitzada el 19 de
setembre de 2018 es van presentar les
activitats previstes en aquesta conca.
L’objectiu principal de les actuacions
que es fan és el de millorar les
pràctiques de fertilització i veure com
aquests canvis poden incidir en la
millora de la qualitat de les aigües.
Les activitats se centren en promoure
un canvi en el maneig de la fertilització
per incorporar la utilització d’aquelles
tècniques i tecnologia que milloren
l’eficiència en la utilització dels
fertilitzants, especialment els orgànics, i
en la transferència als agricultors,
ramaders i empreses de serveis que
actuen en cada conca, de coneixements
necessaris per millorar les pràctiques de
fertilització i les eines i equipaments que
s’utilitzen per a fer-ho. Aquest és
l’objectiu principal d’aquesta jornada.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
10.00 h Inscripcions
10.15 h Presentació de la jornada
Il·lm. Sra. M. Remei Costa, alcaldessa de Ventalló.
10.45 h Raons agronòmiques per l’aplicació de purins en cobertora
Sra. Elena González, IRTA Mas Badia.
11.15 h Equips per la mesura del contingut en nutrients dels purins
Sr. Joan Parera, Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció
Agrària del DARP.
11.45 h Equips per a l’aplicació sostenible de dejeccions líquides
Sr. Jordi Recasens, IRTA Mas Badia.
12.15 h Demostració a camp de maquinària per l’aplicació de purins
Sr. Joan Parera, Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció
Agrària del DARP.
Sr. Jordi Recasens, IRTA Mas Badia.
13.00 h Cloenda de la jornada
Sr. Albert Andreu, cap de l’oficina comarcal del DARP al Baix
Empordà.
Sr. Jordi Vergés, cap de l’oficina comarcal del DARP a l’Alt Empordà.

Lloc de realització
17473 - VENTALLÓ
Ubicació: Mapa parcel·la
Coordenades GPS: 42°09'05.9" N
3°02'24.9" E

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
IRTA Mas Badia (Tel.: 972 78 02 75 – A/e: anna.alcala@irta.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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