65a Fira Agrària de Sant Miquel

Nou decret de fertilització del
sòl i gestió de dejeccions
ramaderes
Jornada tècnica
LLEIDA, divendres 27 de setembre de 2019

Presentació
El Govern ha aprovat, el 3 de juliol de
2019, el Decret 153/2019, de gestió de
la fertilització del sòl i de les dejeccions
ramaderes. És un programa d’acció
reforçat, tal com preveu la Directiva
Nitrats en aquestes situacions, que ha
de permetre recuperar la qualitat de les
aigües.
Durant el seu desplegament es
preveuen tres grans línies d’actuació: la
millora en origen en la gestió de les
dejeccions
de
les
explotacions
ramaderes,
incloent-hi
el
seu
tractament; la innovació i millora en les
aplicacions als sòls, mitjançant una
fertilització orgànica d’excel·lència, i el
control
i
seguiment
d'aquestes
aplicacions,
garantint
la
seva
traçabilitat.
Aquesta jornada, es divideix en dues
parts: una primera, durant el matí, on es
tractarà més els aspectes lligats a les
explotacions ramaderes; i una segona,
durant la tarda, més enfocada als
aspectes del Decret lligats a l’aplicació
agrícola de les dejeccions ramaderes.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Programa
BLOC I: RAMADERIA
10.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.20 h Presentació de la jornada
Representant del DARP
10.40 h




Gestió de les dejeccions de les explotacions ramaderes:
Declaració anual per a ramaders/es
Nitrogen de referència. Limitacions a l’ampliació de bestiar
Reducció de nitrogen en les dietes. Balanç de nitrogen a la granja

12.40 h Taula rodona
13.30 h Cloenda
Representant del DARP
BLOC II: AGRICULTURA
16.00 h Inauguració de la jornada
Representant del DARP
16.20 h Aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes:
 La declaració anual per a agricultors/es
 El personal assessor en fertilització
 Maquinària i equipaments: GPS, conductímetre i tubs penjants
 Períodes d’aplicació, dosis, distàncies i incorporació de les aplicacions
18.40 h Taula rodona
19.30 h Cloenda de la jornada
Representant del DARP
Totes les ponències aniran a càrrec del personal del Servei de Sòls i Gestió
Mediambiental de la Producció Agrària del DARP.

Lloc de realització
Saló de Congressos de la Fira de Lleida.
Pavelló de vidre. Camps Elisis
Av. President Josep Tarradellas, s/n
25001 - LLEIDA

@ruralcat

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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