147a Fira de Sant Josep

Novetats en ajuts 2019 i
fertilització orgànica en
cultius llenyosos i herbacis
Jornada tècnica
MOLLERUSSA, dissabte 16 de març de 2019
Presentació
L’objectiu principal de la jornada és
mostrar que els adobs orgànics poden
ser una excel·lent alternativa per a
aportar els nutrients necessaris als
cultius llenyosos (fruita dolça, fruita
seca, olivera) i als herbacis.
Substituir l’ús dels adobs químics per
orgànics pot ser un bon camí per
aconseguir bones collites i aprofitar els
subproductes de les nostres granges.
D’altra banda, s’exposaran els nous
requisits de la normativa de gestió de
les dejeccions ramaderes i la
fertilització orgànica, els ajuts vinculats
a aquestes temàtiques i les principals
novetats dels ajuts de la DUN 2019.

Programa
10.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.10 h Presentació de la Jornada
Sr. Lluís Viladrich, cap sectorial de cereals de JARC.
10.20 h Tipus i maneig de les dejeccions ramaderes en cultius herbacis
i llenyosos
Sra. Gemma Murillo, tècnica del Servei de Sòls i Gestió
Mediambiental de la Producció Agrària del DARP.
11.00 h Pausa
11.30 h Normativa de gestió de les dejeccions ramaderes i la
fertilització orgànica
Sr. Jordi Vidal, secretari tècnic de JARC.
12.00 h Ajuts vinculats a la gestió de les dejeccions i la fertilització
orgànica i novetats de la resta d’ajuts 2019
Sr. Jordi Vidal, secretari tècnic de JARC.
14.00 h Cloenda de la Jornada
Sr. Joan Carles Massot, president JARC Lleida.

Organització

Lloc de realització
Sala 2 Pavelló Fira de Mollerussa
Av. Del Canal, s/n
25230 MOLLERUSSA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de:
JARC Mollerussa (Tel.: 973 600 725 - A/e: plaurgell@jarc.cat )
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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