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1. NOVETATS EN EL QUADERN D’EXPLOTACIÓ:
D’EXPLOTACIÓ: REGISTRE DE LA TRAÇABILITAT
Segons comunicació del DARP i en compliment del Reial Decret
9/2015, de 16 de gener, pel
pe qual es regulen les condicions en
matèria d'higiene en la producció primària agrícola s’informa que
una de les novetats és l’obligació de registrar les dades
corresponents a la collita comercialitzada d’aplicació per a
qualsevol dels cultius agrícoles.
agrícoles En el següent enllaç http:/agricultura.gencat.cat/higiene
podeu trobar el model del quadern d’explotació actualitzat i altra informació d’interès com
el vostre número d’inscripció al Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA).
2. RESPONSABILITAT ÚS DELS PINSOS EN GRANJA
Atenent als controls que l’administració pública està duent a terme
en fàbriques de pinso, granges i escorxadors per tal de fer el
seguiment del correcte ús d’antibiòtics,
d’antibiòtics Cooperativa d’Ivars
recorda la importància d’evitar
d’evitar contaminacions creuades en les
sitges de pinso, i per tant de realitzar els buidatges complerts corresponents. Per altra
banda, tot posant a disposició dels socis ramaders l’assessorament
l’assessorament tècnic i veterinari
necessari, s’informa que la normativa fixa que el responsable final del maneig del
d pinso en
granja és el titular de l’explotació ramadera.
3. TAULA RODONA SOBRE EL PANÍS
Cooperativa d’Ivars participà en la Taula rodona: El cultiu del
panís. Aprofitaments que es celebrà el dijous 26 de gener a
Preixana dins les VI Jornades Tècniques organitzades pel DARP i
l’Ajuntament del municipi.
municipi Les exposicions dels ponents sobre les
diferents utilitzacions: Jaume Areny per ensitjat deshidratat (ALDAHRA FAGAVI), Antoni Pané
per pastone i Núria Llanes per pinso (COOPERATIVA D’IVARS) i Agustí
gustí Mariné per consum
humà (LIVEN AGRO), aportaren propostes innovadores per al sector, i demostraren que tant
en el cultiu del panís, com en el posterior processat i comercialització,
comercialització existeix encara avui
molt camp per recórrer.
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4. FORMACIÓ PER ALS SOCIS
OCIS
El dia 2 de febrer, una trentena d’agricultors iniciaren la formació
d’Aplicador
Aplicador de Fitosanitaris (nivell bàsic) a l’Aula Oberta de la
cooperativa a Ivars, a través de l’organització de l’ECA
l’
de Tàrrega,
tal com va fer-se
fer
el passat mes de desembre en relació al nivell
qualificat. Igualment el proper mes de març es realitzaran cursos d’A
d’Aplicador de Productes
Biocides en coordinació amb la Federació de Cooperatives Agràries.
Agràries En aquest sentit,
Cooperativa d’Ivars segueix la línia de facilitar
facilitar el compliment de les normatives del sector i la
formació de proximitat per a tots els socis i col·laboradors. Igualment,
Igualment restem a la seva
disposició, i els informarem de qualsevol altra proposta o iniciativa formativa.
formativa
5. PLANTA FOTOVOLTAICA DE TORREGROSSA: RESUM 2016
El passat 24 de gener es celebrà la reunió informativa anual dirigida
als socis que hi tenen participació.
participació La producció anual ha estat de
182.221 kWh,
kWh, destacant entre els factors limitants de l’exercici la
menor irradiació,
irradiació i el preu de mercat reduït.
reduït La planta de 99,56
kWp entrà en funcionament l’any 2008, i el seu estat de conservació
i ritme productiu és correcte. Tot i la incertesa jurídica i financera del sector, l’estructura de
gestió particular per aquesta planta, fa que la valoració global sigui mitjanament positiva.
Caldrà estar atents dels canvis legislatius que sembla puguin activar-se
se en els propers mesos.
6.. VALORACIÓ CAMPANYES DE PANÍS I PASTONE
A data d’avui, i a l’espera de dades definitives les entrades de panís
corresponents a la campanya 2016 poden quantificar-se
quantificar
en: 35.500 t
de panís sec en gra i 13.500 t panís humit per pastone, superant les
entrades ja significativement més elevades de la campanya 2015.
Amb aquest resultat, Cooperativa d’Ivars reforça la seva aposta d’afavorir la utilització de
productes de proximitat per a la fabricació de pinsos,
pinsos, fet que suposa alhora una reducció de
la contaminació ambiental i un augment de la qualitat de les matèries primeres.

AGENDA: Pròximes Convocatòries
Amb l’objectiu de facilitar la planificació de l’agenda a tots els socis i interessats, s’aniran
detallant amb antel·lació en aquesta secció, jornades o actes previstos en relació a l’activitat
agrària i ramadera. Podreu seguir-ne
seguir
l’última hora i el programa a: www.coopivars.coop
03/03/2017. VIII Jornada sobre els conreus farratgers.. Ivars d’Urgell. DARP – Unió de
Pagesos – Cooperativa d’Ivars.
17/03/2017. Jornada Tècnica sector porcí.
porcí. Ivars d’Urgell. Interporc – Fira de Mollerussa –
Federació Cooperatives Agràries
gràries de Catalunya – Cooperativas Agroalimentarias de España.
España
23/03/2017. Jornada de maquinària agrícola: cultius farratgers. DARP – Fira de Mollerussa –
Cooperativa d’Ivars. Sessió demostrativa en camp.
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