Butlletí de l’Oficina de fertilització
i tractament de dejeccions ramaderes

Sumari

 Novetat
 Actualitat

Núm. 3
Febrer 2018

Noves rectes per a l’ús del conductímetre
Ja estan disponibles a la web les noves rectes de relació
entre la CE i el contingut de nutrients del purí porcí

 Agenda activitats

Recta per al purí porcí d’engreix Ves-hi

 Novetats tècniques

Recta per al purí porcí de mares Ves-hi
Recta per al purí porcí de cicle tancat Ves-hi

Actualitat
LIFE+ Futur Agrari organitza la jornada cloenda del projecte. Llegir més

DUN 2018
ORDRE ARP/9/2018, de 30 de gener, per la qual s’estableix i es regula la DUN 2018
NOVETATS DUN 2018 AJUTS DIRECTES Llegir més
Enllaços relacionats

Dades obertes georeferenciades al servei de la millora i modernització del sector
agrari català. Llegir més
La DUN 2018 inclou les dades de cada explotació agrària i permet sol·licitar diferents
ajuts adreçats al sector. Llegir més
#fotoDUN2018: l’ús de fotografies georeferenciades per a mostrar la realitat de l’explotació. Llegir més

Agenda d’activitats
20 de febrer a Vilabertran
La gestió de la fertilització del sòl: clau per la millora de la sanitat dels cultius.
Programa
20 al 24 de febrer
Fira Internacional de Maquinària Agrícola FIMA
Programa
22 de febrer a Lleida
Estratègies de maneig del nitrogen en agricultura ecològica
Programa
22 de febrer a Olot
Canvis en la nova norma de gestió de les dejeccions ramaderes
Programa
23 de març a Vic
Canvis normatius i eficiència en l’aplicació de dejeccions ramaderes
Programa

Novetats tècniques
Ja estan disponibles les ponències de la jornada
cloenda del projecte LIFE+ FUTUR AGRARI
Minimització de nitrogen i altres elements en granges de porcí
L’elecció dels abeuradors Anar-hi
Les dietes en l’alimentació i nou mètode del balanç Anar-hi
L’eficiència en la separació mecànica dels purins Anar-hi
Eines per a la millora de la fertilització en cultius extensius
FertiNext: eina virtual per a la planificació de la fertilització Anar-hi
Instruments per a la millora de la fertilització Anar-hi
Equips de precisió per a l’aplicació de purins Anar-hi
Extracció de nutrients de sòls
Adaptació dels cultius captadors i el seu ús en plantes de digestió anaeròbia Anar-hi
Viabilitat dels sistemes agroforestals i dels filtres riparis Anar-hi
Avaluació ambiental del projecte Futur Agrari Anar-hi
Butlletins anteriors
Alta // Baixa

