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La Fira de Ramaderia i Maquinària Agrícola de Nules complix 75 anys

L'Ajuntament de Nules, el qual pertany al
Consorci Gestor del Pacte Territorial per
l'Ocupació de la Plana Baixa, ha celebrat
aquest cap de setmana la LXXV Fira de
Ramaderia i Maquinària Agrícola.

La mostra, declarada d'Interés Turístic
Autonòmic, ha celebrat enguany la seua
edició número 75, en la que s'ha realitzat
una àmplia programació d'activitats i
conferències per a tots els públics.

En el Racó del Llaurador han tingut lloc
diferents ponències amb l'objectiu
d’informar a les persones assistents sobre
diversos temes d'actualitat relacionats amb
el sector agrari. Entre elles destaquen:

● “Situació actual de la citricultura
valenciana. Problemàtica del cotonet i altres
plagues” amb el ponent José Francisco
Sales, responsable del departament tècnic i
de la sectorial de cítrics d'AVA-ASAJA.
● “Sando, la clementina de segona
campanya” de José Francisco Nebot,
enginyer tècnic, especialista Sando i Joan
Antoni Caballol, CEO de Sando
Clementine.
● “Llançament de la Comunitat per un
preu just” amb Senen Porcar (Consultoria
d'innovació en valor), Pablo Rodrigo Juan
(Trazable), Vicente Domingo: CEMAS
(Centre Mundial de València per a
l'Alimentació Urbana Sostenible), Ana

Estrada, Qui és el cap? La marca dels
consumidors i Beatriz Romans de Food
Tech revista.
● “Agricultura de Precisió” junt amb
Sergi Arnau Lara, operador de drons i Javier
Lengua, enginyer agrònom.
● “El que l'agricultor ha de saber”, en
la que s'han tractat temes com la llei de la
Cadena Alimentària; l'agenda 2030; la llei
de Cremes; el tractament en fred; la llei
d'Estructures Agràries i la llei de Prevenció
de Pèrdues i Deixalla Alimentari, de la mà
de José Montaqut, Adán Carrilero i Víctor
Viciedo de l'Associació de llauradors de
Nules.
● I finalment, “Control biològic en
Cítrics” amb la ponent Claudia Escrig
Koppert, Partners with nature.

Així, doncs, la Fira de Ramaderia i
Maquinària Agrícola s'ha convertit en una
de les fires de maquinària i complements
per a l'agricultura més destacades i
importants que se celebren a la Comunitat
Valenciana.


