Compostatge de fems de
boví i nou decret de
dejeccions ramaderes
Jornada tècnica
JUNEDA, dimarts 21 de novembre de 2017

Presentació
La gestió de les dejeccions ramaderes
és un dels principals reptes que ocupa
als ramaders catalans en aquest
moment.
El compostatge dels fems de boví és
una bona opció per a revaloritzar
aquest ric subproducte; Rafaela
Cáceres (IRTA) donarà a conèixer les
bases del procés de compostatge, els
sistemes existents i el maneig per a la
seva conducció adequada. Per tant,
es proporcionaran elements claus per
a realitzar el compostatge en granja
d’aquests subproductes.
El Sr. Lluis Ubach (Agroxarxa) farà
una exposició sobre l’actual regulació
de les dejeccions a Catalunya, la seva
afectació al sector boví, i els canvis
que es preveuen a curt termini amb la
modificació del decret de gestió de la
fertilització i de les dejeccions
ramaderes.

Organització

Programa
18.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
18.15 h Presentació de la jornada
Sra. Raquel Serrat, responsable del Sector Boví de Carn d’Unió de
Pagesos.
18.30 h Compostatge de fems de boví
Dra. Rafaela Cáceres, investigadora de l’IRTA.
19.15 h Decret de dejeccions i fertilització: situació actual i canvis
Sr. Lluis Ubach, cap d’assessorament tècnic en projectes
d'enginyeria i valoracions d’Agroxarxa.
20.00 h Conclusions
Sra. Raquel Serrat, responsable del Sector Boví de Carn de la
Unió de Pagesos.
20.15 h Cloenda de la jornada
Sr. Ramon Bonet, coordinador comarcal de les Garrigues a la Unió
de Pagesos.

Lloc de realització
Complex Cultural
c. Roger de Llúria, 13
25430 - JUNEDA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Unió de Pagesos (Tel.:93 268 09 00 - A/e:
sectorbovicarn@uniopagesos.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de preinscripcions a
jornades del PATT del portal RuralCat:
http://ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat

1234
// 3,00
170978
1234/ 1,75
3,00

