Fertilització orgànica en
zones vulnerables
Jornada tècnica
BELLVÍS, dimarts 23 de gener de 2018

Presentació

Programa

La producció agrícola té en la
fertilització un dels seus components
principals i una de les principals
despeses
de
les
explotacions
agrícoles. L’aplicació de dejeccions
ramaderes és una eina bàsica de
rendibilitat tant per l’agricultura com
per la ramaderia.
La gran importància que han adquirit
els
aspectes
mediambientals
relacionats
amb
les
pràctiques
agrícoles, ha fet necessari disposar
d’eines i instruments nous que
permeten ajustar la fertilització a les
necessitats del cultiu amb el major
respecte pel medi ambient.
Així mateix, en la utilització dels
fertilitzants cal tenir en compte la
legislació europea i la seva adaptació
a cada estat.

18.30 h Inscripcions
18.45 h Inauguració i presentació de la Jornada
Il·lm. Sr. Joan Talarn, alcalde de Bellvís.
Sr. Ferran de Noguera, director dels Serveis Territorials del DARP a
Lleida.
19.00 h Normativa actual i novetats previstes
Sr. Carles Esquerda, Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la
Producció Agrària. DARP.
20.00 h Aspectes agronòmics i econòmics en l’aplicació d’adobs orgànics
Sra. Elena Puigpinós, Oficina de fertilització i tractament de dejeccions
ramaderes. DARP.
21.00 h Cloenda de la Jornada
Sr. Andreu Bosch, cap de l’Oficina Comarcal del Pla d’Urgell. DARP.

Aquesta jornada pretén ajudar a
agricultors i ramaders a actualitzar
coneixements agronòmics, legals i de
gestió de la fertilització i les dejeccions
ramaderes.

Lloc de realització

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Sala d’actes del Casal Cultural
C/ Domènec Cardenal, 36
25142 BELLVÍS

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’Oficina
Comarcal del Pla d’Urgell (Tel.: 973 601 051 – A/e: apurgell.daam@gencat.cat
o a la Cooperativa Verge de les Sogues de Bellvís (Tel.: 973 565138 – A/e:
cserrano@coopbellvis.com ).
Ajuntament de Bellvís

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat
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