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Ivars d’Urgell, 30 de juliol de 2020

BALANÇ DE NITROGEN EN GRANJA EN EXPLOTACIONS PORCINES
Es recorda als ramaders de porcí que els certificats de reducció de nitrogen al pinso de
Cooperativa d’Ivars (reducció del 35% per porcí d’engreix i del 29% per truges) tindran vigència
fins al 31 de març de 2022. A partir d’aquesta data, els ramaders tindran dues opcions:
Calcular i presentar anualment el balanç de nitrogen en granja (BNG). Aquesta opció
permetrà mantenir (o fins i tot incrementar) els percentatges de reducció de nitrogen actuals.
No presentar el balanç de nitrogen en granja. En aquest cas, la reducció de N al pinso
baixarà fins al 12% (porcí d’engreix) i fins al 0% en granges de truges. Caldrà modificar el pla de
dejeccions ramaderes i trobar terra addicional en cas que no n’hi hagi prou.
Des de Coopertiva d’Ivars es recomana presentar anualment el BNG. Aquest balanç s’ha de
presentar durant l’últim trimestre de cada any (Octubre – Desembre) i farà referència al període
comprés entre el setembre de l’any anterior i l’agost de l’any en curs.
La Cooperativa entregarà automàticament al DARP els consums de pinso de cada explotació.
Els ramaders, per la seva part, hauran de portar un registre precís d’entrades i sortides d’animals
(nº i pes mitjà anual) i portar plena la següent taula:
Inicial 1/09/2019
Categoria

Nº animals

Pes mitjà

Entrades
Nº animals

Pes mitjà

Sortides
Nº animals

Pes mitjà

Baixes
Nº animals

Pes mitjà

Final 31/08/2020
Nº animals

Pes mitjà

Mascle
Femella
Recria/Transició
Reposició
Cria
Engreix

Destaquem la importància de fer l’inventari inicial d’animals (nº i pes mitjà) a data 01/09/2020,
que correspon a la primera columna de la taula anterior.
Els interessats a presentar el balanç de nitrogen en granja es poden posar en contacte amb els
serveis tècnics de la Cooperativa.
Serveis Tècnics. Secció Agrícola
Rafael Pina 607 193 239 = Mar Ribalta 652 095 917 = Albert Alsina 637 897 570
Sebastian Cela 663 708 753 = Maria Rosa Llombart 674 325 308
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