XI Jornada tècnica sobre
els conreus farratgers
Jornada tècnica de referència
IVARS D’URGELL, dimarts 25 de febrer de 2020
Presentació
De nou, la Cooperativa d’Ivars d’Urgell,
l’Oficina Comarcal del DARP al Pla d’Urgell
i Unió de Pagesos, organitzem aquesta
jornada de referència sobre els conreus
farratgers.
Enguany us presentem l’onzena edició, que
es centrarà, d’una banda, en les novetats
fruit de les noves obligacions en matèria de
gestió de la fertilització del sòl i de les
dejeccions ramaderes, com l’obligació de
realitzar la Declaració anual de gestió de
dejeccions i altres fertilitzants nitrogenats
(DAN). Continuarem amb les dades
científiques que ens aporta la Universitat de
Lleida, respecte quin és l’adobat òptim per
l’alfals i altres farratges. Finalment,
comptarem amb la informació que ens
presentarà l’Alfred Rodríguez-Picó respecte
les prediccions meteorològiques de la zona
de l’Urgell, fruit de la crisi climàtica que
patim, i que ens ha de permetre conèixer
quins són els canvis meteorològics que
vindran. Per acabar, comptarem amb
l’opinió de les empreses transformadores
d’alfals, respecte quines perspectives
presenta el mercat dels farratges.
Tampoc faltarà el dinar, un cop acabada la
jornada, per qui vulgui continuar el debat.

Organització

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.15 h Benvinguda i presentació de la Jornada
Sr. Josep Coll, president de la Cooperativa d’Ivars d’Urgell.
Sr. Jordi Piró, responsable del sector dels farratges d’Unió de Pagesos.
Sr. Andreu Bosch, cap de l’Oficina Comarcal del DARP al Pla d’Urgell.
9.30 h DAN. Aprofitament de les dejeccions ramaderes
Sr. Albert Alsina, serveis tècnics de la Cooperativa d’Ivars d’Urgell.
10.20 h Pausa
10.50 h Adobat òptim per l’alfals i altres farratges
Sr. Jaume Lloveras, Universitat de Lleida.
11.40 h Les prediccions meteorològiques dins la crisi climàtica
Sr. Alfred Rodriguez-Picó, TAIKO General-Manager.
12.30 h Taula rodona: Perspectives dels mercats dels farratges
Moderador: Sr. Jordi Piró, Unió de Pagesos.
Sr. Jaume Areny, Aldahara Europe.
Sr. Josep Ramon Nabau, Farratges Nabau.
Sr. Pere Palau, Transalfals.
13.30 h Cloenda de la jornada
Sr. Joaquim Porcar, cap del Servei de Coordinació d’Oficines
Comarcals del DARP a Lleida.
14.00 h Dinar

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Sala d’actes de la Cooperativa d’Ivars d’Urgell
Plaça Bisbe Coll, 9
25260 IVARS D’URGELL

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de:
 Oficina Comarcal del Pla d’Urgell:
(Tel.: 973 601 051 – A/e: apurgell.daam@gencat.cat)
 Unió de Pagesos (Tel.: 607 833 901 – A/e: lleida@uniopagesos.cat)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

