Gestió de les dejeccions
ramaderes i fertilització
sostenible del sòl
Jornada tècnica
ALMENAR, dijous 14 de novembre de 2019

Presentació

Programa

L’increment de la cabanya ramadera
dels últims anys i la necessitat de
reduir els costos en la producció
agrícola ha portat a un increment de
l’aplicació de dejeccions ramaderes
als correus agrícoles.

18.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació

La constant preocupació de la nostra
societat pel medi ambient i la
necessitat d’incrementar la fertilitat del
sòl de forma sostenible, fan necessari
gestionar correctament l’aplicació de
dejeccions ramaderes, especialment
en les zones vulnerables d’alt risc, a fi
i efecte d’evitar contaminacions per
nitrats.

18.15 h Decret 153/2016 Gestió de les dejeccions ramaderes
Sra. Pilar Mallol Casals. Enginyera Agrònoma. Departament de Medi
Ambient i Ciències del Sòl. UdL.

El Decret 153/2019 regula la gestió de
la fertilització del sòl i de les
dejeccions
ramaderes
i
altres
fertilitzants nitrogenats. La seva
correcta aplicació ha de permetre a
l’Administració, pagesos i ramaders
aconseguir
els
objectius
de
sostenibilitat per la societat actual.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

18.05 h Presentació de la jornada
Il·lma. Sra. Mª Teresa Malla Aige. Alcaldessa d’Almenar.
Sra. Rosa Cortés Polo. Directora de l’Escola Agrària d’Alfarràs.

19.00 h Precs i preguntes
19.15 h Regulació de la fertilització nitrogenada
Sra. Pilar Mallol Casals. Enginyera Agrònoma. Departament de Medi
Ambient i Ciències del Sòl. UdL.
20.15 h Precs i preguntes
20.30 h Cloenda de la jornada
Sr. Raül Malla Ballesté. Regidor d’Agricultura a l’Ajuntament
d’Almenar.

Lloc de realització
Sala1 d’octubre de l’Ajuntament d’Almenar
Plaça de la Vila, 10
25126 - ALMENAR

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de l’Escola Agrària
d’Alfarràs:
Tel.: 973 76 01 00 - A/e: rgisbert@gencat.cat

Ajuntament d’Almenar

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

SAT Ramaders d’Almenar

@ruralcat

190738 / 2,00

