
Futur Agrari Butlletí 

Ja estan disponibles les fitxes 
tècniques que recullen les 

característiques dels 23 tipus 

d’abeuradors caracteritzats. 

Anar-hi Tecnologia al servei de la fertilització 
 

La presa d’imatges aèries no només permet 
observar l’estat de creixement del panís i així 
decidir si cal realitzar la darrera aportació de 
nitrogen en la fertilització de cobertora o no, el 
que pot suposar un estalvi econòmic, sinó que 
han servit per a detectar altres problemes de la 
parcel·la lligats a la qualitat del sòl o al 
funcionament dels sistemes de reg.  
Cada cop més el productor necessita disposar 
d’informació en el moment precís per a poder 
prendre mesures. 
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Una de les accions del projecte LIFE+ Futur Agrari és 
aplicar el concepte d’anàlisi del cicle de vida amb 
l’objectiu d’avaluar diferents alternatives de gestió de 
purins.  
Aquesta avaluació ambiental permetrà conèixer 
millor l’impacte i les possibilitats de millora dels 
diferents escenaris plantejats: 
• Introducció de cultius captadors de nitrogen en un 

cultiu de blat de moro amb destí com a co-substrat 
en una planta de biogàs 

• Introducció de línies d’arbres en un cultiu de 
cereal d’hivern amb aprofitament posterior com a 
fusta noble. 

• Introducció d’espècies llenyoses entre cultius de 
cereals i cursos d’aigua destinats a la producció de 
biomassa amb finalitats energètiques. 

VISITA EXPLOTACIÓ RAMADERA 
L’interès mostrat per més de 50 ramaders per conèixer in 
situ com funciona un separador sòlid-líquid per centrífuga, 
va propiciar que el Departament d’Agricultura organitzés 
una visita tècnica a una granja que ha decidit apostar per 
aquest tipus de sistema de tractament. 
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Informació tècnica:   

Fitxes caracterització abeuradors 
 
 
 

Fitxes accions del projecte 

Propera jornada a Mollerussa 
17 de març de 2016  
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