
Pla Anual de
formació agrària

Més informació: agricultura.gencat.cat

Presentació i objectius

InscripcionsRealització

Professorat

Formació 
Escoles Agràries

Fertilització: Decret 153/2019, DAN i Llibre  
de gestió de fertilitzants (LGF)

Olius, 20 d’abril i 18 de maig de 2021

Programa

El Decret 153/2019 regula la gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i altres
fertilitzants nitrogenats.
Aquest curs s'adreça tant a ramaders com agricultors que estan obligats a presentar la DAN i ha fer el
llibre de gestió de fertilitzants (LGF). És un curs totalment pràctic per a saber omplir correctament el llibre
i entendre els documents necessaris per a la correcta aplicació de les dejeccions ramaderes.

· ZONES VULNERABLES: SITUACIÓ ACTUAL.
· DECRET 153/2019 DE FERTILITZACIÓ EN DEJECCIONS RAMADERES

- Concentracions màximes de nutrients al sòl: 
- Adobs orgànics
- Fertilitzants químics

- Dosis màximes de Nitrogen que es poden aplicar en ZV (zona Vulnerable) i en ZNV 
(zona no vulnerable)
- Cal que incorpori les dejeccions ramaderes al sòl?
- Distàncies a respectar a l’hora de realitzar les aplicacions?
- Apilaments temporals
- Ús del conductímetre i equips GPS
- Períodes d’aplicació de fertilitzants (caps de setmana).
- Que he de conèixer com a agricultor-ramader de la normativa?
- Assessor  en fertilització

· QUI HA DE FER LA DAN? INFORMACIÓ GENERAL PER A RAMADERS I AGRICULTORS
· QUÈ ÉS EL LGF? 

- Què he d’anotar-hi?
- Qui està obligat a realitzar-lo?
- Quin format ha de tenir?

· LA GESTIÓ DE LA FERTILITZACIÓ, CONSELLS I RECOMANACIONS.

Lloc: Escola Agrària 
del Solsonès
Calendari: dies 20 
d’abril i 18 de maig
Horari: 16:00 a 20:00 h
Sessió en línia: 
20 d’abril
Durada del curs: 8 h

Us podeu preinscriure a l’apartat corresponent de la nostra web:
https://agora.xtec.cat/ecasolsones/formacio-continua/cursos/

Coordinadora:  Silvia Domingo, silviadomingo@gencat.cat

Cost del curs: Dret d’inscripció: 32 €

Servei de sòls i gestió mediambiental de la producció agrària, DARP
Anna Molins, Agroxarxa

Mascareta obligatòria i declaració responsable.

La realització de les sessions presencials al calendari del curs, queda condicionada 
a les mesures establertes en matèria de salut pública per la COVID-19.
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