Conreus extensius en
regadiu
Jornada tècnica
BELL-LLOC D’URGELL, 12 de novembre de 2019

Presentació
Un any més, la Cooperativa del Camp
Sant Miquel i l'Oficina Comarcal del
DARP al Pla d'Urgell, organitzem,
conjuntament, la jornada de conreus
extensius d'hivern en regadiu, a Belllloc d'Urgell.
El sector agrari de la nostra comarca,
amb l’ull posat al recent sortit Decret
153/2019 “Gestió de la fertilització del
sòl i de les dejeccions ramaderes”,
està inquiet per poder complir les
normes que fan referència a la
fertilització de la seva explotació.
També s’exposaran les dades de les
varietats més productives de cereals
d’hivern, per poder obtenir el màxim
rendiment i, com a conseqüència, una
major rendibilitat de l’explotació
agrària.
Finalment es tractarà sobre la
prevenció de riscos a l’explotació
agrària, tant per la manipulació de
productes fitosanitaris com per la
utilització de la maquinària agrícola.
Us hi esperem.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.45 h Benvinguda i presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Ramon Consola, alcalde de Bell-lloc d’Urgell.
Sr. Andreu Bosch, cap de l’Oficina Comarcal del Pla d’Urgell. DARP.
10.00 h Aspectes normatius per la gestió de les dejeccions ramaderes i la
fertilització
Sr. Antoni Ferrer, Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la
Producció Agrària. DARP.
11.00 h Pausa - cafè
11.30 h Noves varietats comercials d'ordi i blat tou per la zona de regadius
de Lleida
Sr. Antoni Lopez, IRTA.
12.30 h Seguretat en els equips de treball. Com protegir-nos en la
utilització de fitosanitaris
Sr. Màxim Bosch, Institut Català de Seguretat i Salut Laboral.
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
13.30 h Cloenda de la jornada
Responsable del DARP.

Lloc de realització
Sala Incubadora d’Empreses (Edifici IDA)
C/ Joan Oró, 3
25220 - BELL-LLOC D'URGELL

Col·laboració

Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies

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), o bé
 Cooperativa del Camp Sant Miquel de Bell-lloc
(Tel.: 973 560 372 – coopsantmiquel@hotmail.com)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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