
Comunicat de premsa

Els dies 15 i 16 de juny s’han reunit a La Tallada d’Empordà experts en dejeccions 
ramaderes de diferents països amb l’objectiu d’avaluar actuacions que tècnics del 
projecte Futur Agrari estan portant a terme des de finals de 2013 

Dinamarca, França i Itàlia, països d’on provenien els experts, fa temps que treballen implantant

solucions pràctiques per a garantir la viabilitat de les explotacions ramaderes i per a reduir l’afectació

ambiental que poden ocasionar aquestes explotacions en zones d’alta densitat ramadera. Aquest motiu

fa especialment interessant la trobada per a poder contrastar amb els experts les accions dutes a terme

amb el projecte Futur Agrari i comentar els principals resultats obtinguts fins a la data, ja que són països

avançats en temes de gestió de dejeccions ramaderes i fertilització i que han desenvolupant estratègies

concretes segons les seves característiques.
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Durant el primer dia es van presentar els resultats

desglossats en els 3 blocs que conformen el projecte:

maneig de l’aigua i l’alimentació a la granja, aplicació

de dejeccions ramaderes als camps agrícoles per la

seva utilització com a fertilitzant i recuperació de

nutrients en sòls amb elevada fertilitat. Els experts

convidats es van mostrar interessats per l’evolució i

resultats de les accions i van ser força participatius

fent preguntes i aportacions de com s’ha fet front al

problema que representa la gestió de les dejeccions

en els seus respectius països. Va quedar constància

de la necessitat d’utilitzar tecnologia tant a la granja

com a l’aplicació a camp, així com l’ús de tractaments

previs i posteriors que suposen una millora en la

gestió de dejeccions ien l’estalvi energètic.



Comunicat de premsa

El segon dia, divendres 16 de juny, es va visitar la planta de biogàs de l’explotació ramadera SAT Sant

Mer, al Pla de l’Estany, on s’han desenvolupat a escala real els resultats de les proves de laboratori

efectuades als centres experimentals Fundació IRTA-Mas Badia i IRTA de Torre Marimon. Tot seguit el

grup es va dirigir a la granja pilot de porcí que l’IRTA té a Monells on s’han provat diferents estratègies

d’alimentació en base a dietes multifase i on s’ha pogut comprovar com les dietes més ajustades

generenmenys volum de purí i tenen menys pèrdues de nitrogen i fòsfor.
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Aquestes trobades d’experts serveixen

per a validar conjuntament les línies

d’actuació que s’estan seguint en el

projecte i dialogar sobre els resultats

obtinguts. Tanmateix, la participació

d’experts internacionals és molt útil per

conèixer de primera mà aquelles

actuacions què s’estan duent a terme

en països veïns pioners en gestió i

tractament de dejeccions ramaderes i

estudiar la possibilitat d’implantar

algunes de les solucions que ells han

adoptat.


