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Coneix i millora la gestió de les dejeccions 
ramaderes i de l’adob mineral. Automatitzat 
el llibre de dejeccions ramaderes i de gestió 
dels fertilitzants.

Applipur és una aplicació que facilita la feina als ramaders, 
agricultors, transportistes i tècnics o centres gestors; que 
gestionen dejeccions ramaderes i fertilitzants minerals.

Applipur 
la solució 4 en 1

Complir el PGDR 
(Pla Gestió Dejeccions 
Ramaderes)

Millorar la Gestió Real 
de les Dejeccions

Consultar la 
traçabilitat del 
PURÍ 
(consultable pel 
Transportista, l’Agricultor 
i el Ramader)

Automatitzar el 
LGDR 
(Llibre Gestió Dejeccions 
Ramaderes)

Utilització de l’aplicació
Si ets ramader:
 • Controlar els transports realitzats.
 • Definir sobre mapa tots els punts de càrrega.
 • Tenir la informació del que es genera a la teva explotació ramadera.
  Volum REAL generat (m3). Kg de N REALS generats.
 • Disposar al dia del LGDR automatitzat.

Si ets agricultor:
 • Conèixer els kg N aplicats a cada recinte de la teva finca.
 • Poder gestionar correctament els fertilitzants aplicats.
 • Generar automàticament el Llibre de Gestió dels Fertilitzants.

Si ets transportista:
 • Tenir el control i la justificació dels transports realitzats.
 • Assegurar que estàs aplicant la dosi de N adient.
 • Conèixer els kg N transportats.
 • Decidir al moment si aplicar o no les dejeccions a un recinte, del que coneixes 

l’històric.
 • Conèixer sobre mapa els kg N que es poden aplicar a cada recinte.
 • Saber quins recintes té assignats el PGDR de la granja origen.
 • Possibilitat d’equipar l’aplicació amb un GPS de seguiment i enviament de les 

dades dels transports per seguir la normativa del DARP.

Si ets tècnic o centre gestor:
 • Supervisió del compliment del PGDR.
 • Seguiment al dia de les activitats realitzades a explotacions ramaderes i agrícoles.
 • Tenir elaborat el  LGDR al moment i amb un sol clic.

Adobs: purins, adob mineral, gallinassa, fems, ...

Des de la web applipur.com pots generar un document vàlid a la 
normativa vigent, per presentar directament a l’administració tota 
la informació recollida des de l’aplicació.
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