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El Departament d'Agricultura abona 254.831 € en
concepte de l'ajut per a la gestió de la fertilització
de l'any 2017
El pagament es va fer efectiu a finals de setembre a 154 beneficiaris
de 16 comarques i té un impacte sobre 6.875 hectàrees de conreu

GRUP EXPERTS
TRACTAMENTS
DEJECCIONS

Aquests ajuts, amb compromisos a 5 anys vista, s’emmarquen dins del Programa de
Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR.cat2020), amb el cofinançament del Fons
Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
L’objectiu d’aquesta línia d’ajut és millorar les pràctiques agràries que es duen a terme a les explotacions agràries relatives a la fertilització de conreus. Les millores d’aquestes pràctiques suposen sempre un grau de sostenibilitat superior als requisits
mínims que marca la normativa.
Més informació

Ja estan disponibles les ponències de la jornada sobre l’ús del GPS que va organitzar el DARP a Lleida
Els aspectes normatius i com s’ha de fer el registre al ROMA de la nova maquinària d’aplicació de dejeccions ramaderes van ser alguns
dels temes tractats
La jornada es va centrar bàsicament en la gestió pel que fa al transport, l’aplicació
de dosis ajustades a les necessitats dels cultius i de com s’haurà de registrar la nova
maquinària. També es va fer un repàs dels trets més característics de la legislació
aplicable.
Durant la pausa les empreses que disposen d’aplicacions informàtiques per enregistrar la traçabilitat de GPS de dejeccions ramaderes van disposar d’un espai on exposar pòsters amb informació sobre els seus productes.

Ponències de la jornada:
1.– Traçabilitat GPS
2.– Ajustar la dosi aplicació
3.– Normativa aplicable
4.– Registre al ROMA

Recordar!!! que des del 19 de març de 2018 és obligatori enviar a una plataforma
informàtica, mitjançant GPS, les dades de les aplicacions de fems, purins, gallinasses, fases sòlides, etc., realitzades a més de 10 km de la granja.
Més informació
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