
   
   

Novetats en cultius 
extensius el 2023 
Jornada tècnica 
Mollerussa, dissabte 18 de març de 2023 

Presentació 

En la recerca d'assolir els objectius marcats 
per la Comissió Europea, les noves 
polítiques agràries comporten el compliment 
d'una sèrie de compromisos que van més 
enllà de la PAC. Exigències que creen 
neguits i que, cal avaluar per prendre les 
decisions de gestió més adients per a 
aconseguir el màxim de viabilitat de les 
produccions. 

En aquesta jornada, es desgranarà com pot 
afectar en el cultiu de cereals la futura PAC, 
així com la legislació europea en front el 
fitosanitaris i la traçabilitat a través d'un nou 
quadern de camp electrònic. Per últim, es 
repassarà la situació de la plaga diabrotica, 
i també, de la possible utilització de biocides 
amb fosfur d'alumini per controlar la 
superpoblació de conills. 

Lloc de realització 

Saló Verd – Pavelló Firal 
Av. del Canal, s/n 
25230 Mollerussa 

Inscripcions 

Per a inscripcions i més informació: 
Oficina JARC Mollerussa 
Sra. Montse Segura 
Tel.: 973 600 725 
A/e: plaurgell@jarc.cat 
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Col·laboració 

 
 

Programa 

11.00 h Presentació de la jornada 
Sr. Vicenç Pascual. Cap sectorial de Cereals de Joves Agricultors i 
Ramaders de Catalunya (JARC). 

11.10 h Com ens afecta la nova PAC 2023-2027 
Sr. Jordi Vidal. Secretari tècnic de JARC. 

12.00 h Nou quadern de camp i situació actural de la plaga de la 
diabrotica del panis a la plana de lleida 
Sr. Xavier Auqué. Cap de la Secció d'Agricultura i Sanitat Vegetal a 
Lleida del DACC. 

12.30 h Pausa 

12.45 h El futur de la protecció vegetal amb la reforma de la PAC 
Sr. Ramon Torra. Enginyer agrònom i president de l’Associació de 
distribuidors per la protecció vegetal de Lleida (ADISPROVELL). 

13.15 h Ús controlat del fosfur d'alumini per reduir les 
poblacions de conills. Resultat en altres espècies 
Sr. Francesc Xavier Miarnau. Enginyer tècnic agrícola representant 
de Miarnau Agritecno SL. 

13.30 h Torn obert de preguntes 

14.00 h Cloenda de la jornada 
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