NOTA DE PREMSA
JARC DEMANA QUE SE SUPRIMEIXI EL REQUISIT DE L'ALÇADA DEL ROSTOLL A LES ZONES ZEPA CEREALISTES
La darrera campanya alguns productors ja han vist penalitzat l'ajut que havien de percebre per
incomplir aquest requeriment
JARC-COAG ha demanat que se suprimeixi el requisit de mantenir una alçada mínima de rostoll de 10
cm als secans occidentals (Noguera, Segrià i Garriggues) i de 20 cm als secans orientals (Urgell, Segarra)
en les zones qualificades com a ZEPA ja que la sequera d'aquest any farà difícil poder-ho complir en
moltes de les finques cerealistes d'aquesta àrea. Aquesta mesura dóna dret als productors als
cobrament d'un ajut agroambiental que té com a objectiu la millora dels hàbitats esteparis de la Plana
Agrícola de la Xarxa natura 2000 i es considera un dels compromisos principals a les parcel·les de
sembra, però enguany la forta sequera que hem patit al llarg de l'hivern i la primavera farà difícil poder
mantenir aquest principi.
JARC considera que aquesta causa és suficient per a justificar l'exempció als productors i alhora que se
suprimeixi cada a posteriors campanyes per tal que no es torni a donar una situació com la que s'ha
viscut la darrera campanya que ens hem trobat amb productors que ja han rebut les corresponents
penalitzacions, quan les situacions agronòmiques dels conreus impedien que es pogués donar
compliment a aquest requisit. Per evitar que la situació es repeteixi enguany, JARC reclama que aquest
requisit se suprimeixi.
A l'ajut agroambiental de la millora dels hàbitats esteparis de la Plana Agrícola de Xarxa natura 2000 se
sol·licita en el moment de fer la DUN 2012 que és quan es marca com un dels compromisos principals en
les parcel·les de sembra, el mantenir una alçada mínima de rostoll sense que es disposi de suficients
dades per saber si aquest es podrà complir o no.
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