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EL NOSTRE RESUM
DE L’ANY 2011
En tot un any d’activitat, succeeixen multitud de
situacions que, en la banda positiva o en la
negativa, haurien de quedar reflectides en un
balanç de la campanya. Però no tenim espai
suficient per a enumerar-les totes. Tanmateix, ens
sembla oportú (i esperem que interessant)
reflexionar sobre algunes de les principals
característiques de la producció i del comerç
agroalimentari en les àrees geogràfiques on es
desenvolupa la nostra activitat principal.
Des del punta vista d’AGRO MÒDOL, han estat
fets rellevants en l’últim any, els següents:
1. Els baixos preus percebuts pels
agricultors que produeixen fruita, raïm i
olives.
El cas més definidor de l’any l’ha constituït la
ruïnosa campanya comercial de la fruita de
pinyol, especialment en el cas de les
nectarines i la majoria de varietats de préssec.
Els preus percebuts han estat gairebé sempre
per davall dels costos de producció; només
algunes partides de cirera, albercoc, pruna i
les varietats planes (les que anomenen
col·loquialment com a “paraguaios” i
“platerines”) s’han salvat del diferencial
negatiu
de
preus,
malgrat
que
la
comercialització ha resultat també “pesada” i
el cobrament amb un excés de diferiment
respecte a l’entrega del producte en la central.
Va començar a anar malament a partir del cas
de les falses contaminacions de cogombres, a
la primavera, i ja no es va recuperar en tota la
campanya. Per quines causes? Vés a saber!.
La precaució excessiva de les autoritats
alemanyes, la crisi, les altes temperatures de
la primavera (que van ocasionar l’avançament
i la compactació de les collites), les baixes
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temperatures de l’estiu (que disminueixen,
diuen, l’apetència de menjar fruita), la debilitat
del sector productor davant de les grans
distribuïdores, ...
Segurament aquest conjunt de factors, i
encara bastants d’altres que ja no esmentem,
expliquen la situació, però no permeten
l’adopció de mesures correctores perquè ...
com solucionem una qüestió climatològica? o
una qüestió de manca de resposta de les
nostres autoritats? o com intervenim de
manera garantista (fixant uns preus mínims) si
no es pot intervenir en els mercats? [’els
mercats s’han convertit en unes entitats
supremes, inabastables i indescriptibles, no?].
La realitat és que no sabem com podem fer
jugar a favor de les nostres produccions tots
aquests factors i per tant, l’any vinent podrà
passar qualsevol cosa.

I, per a rematar-ho, s’han continuat definint
uns preus anormalment baixos en el vi o en
l’oli. Aquí potser no valen les raons de la
meteorologia ni de la por a les
contaminacions, però si les d’una estructura
que no afavoreix per a rés al productor de
raïm o d’olives.
2. Les bones produccions i preus
aconseguits en cultius extensius com
panís, blat i ordi.
En el costat contrari es poden situar aquests
cultius. Les produccions obtingudes, dins de
la variabilitat dels cereals (des dels secans

més àrids als regadius) han estat de normals
o bones fins a excepcionals, en algunes àrees
pel que respecta al panís.
I els preus s’han mantingut relativament
estables i normalitzats, de manera que han
constituït un bloc apreciable en rendiment
econòmic, especialment quan s’ha disposat
d’aigua per a regar.
3. Algunes
incidències
especialment
importants de diferents plagues.
Per exemple: en moltes finques de presseguers i nectarines s’han registrat poblacions
anormalment altes de GRAFOLITA, amb
danys en la fruita, i també problemes per afectacions d’ANÀRSIA (encara que el nivell
d’aquesta plaga no hagi estat tant diferent
d’anys precedents).

en general controls acceptables malgrat que
ja fa anys que pensem que la prohibició d’ús
d’alguns
insecticides
podria
portar
conseqüències de poca eficàcia i, per tant,
majors danys en la fruita. Hi ha hagut de tot,
certament, i no podrem baixar la vigilància,
però no estem gens descontents de
l’estratègia seguida.
De totes maneres, seguim treballant en nous
sistemes, de manera que per exemple hem
dedicat i dedicarem un esforç important en
determinar les condicions per a un ús eficaç
dels antocòrids.
4. El manteniment, malgrat les “retallades”, de les inversions públiques en la
transformació de terres de secà en
regadiu.
Ens referim, fonamentalment, a la construcció
del canal Segarra-Garrigues, que va avançant
en cobertura territorial, malgrat que no està
tan clar que els agricultors vegin clara
l’oportunitat de la transformació, donades les
condicions de cost de la mateixa i de l’aigua
per a reg, així com la incògnita de la viabilitat
econòmica dels cultius que es puguin fer en
les terres transformades.

La conseqüència per a la pròxima campanya
serà que caldrà fer un esforç superior per a
controlar
ambdues
plagues
i
“tallar”
l’increment de grafolites que podrien suposar
baixes
importants
en
la
producció
comercialitzable; des d’AGRO MÒDOL proposarem, en les situacions on s’ha qualificat com
a greu el problema, l’ús de tècniques de confusió sexual contra ambdós paràsits, complementades amb aplicacions primerenques
d’insecticides.
També comencem a patir per la poca varietat
de matèries actives amb diferents formes
d’actuació contra pugons, i hem comprovat
força casos de controls deficients da MYZUS i
DYSAPHIS.

5. Els canvis en els sistemes de gestió de
la sanitat vegetal.
En aquest capítol, cal que ens referim a la
Directiva i al Reglament que van aprovar la
Comissió i el Parlament europeu ja fa dos
anys. El segon ja ha entrat en vigor i fa
referència a l’autorització i comercialització de
productes fitosanitaris. Pel que fa a la directiva,
ja s’ha començat a transposar a la normativa
espanyola i busca aconseguir un ús sostenible
dels sistemes de control fitosanitari. De
moment ja s’ha publicat un decret que fa
referència a la revisió dels equips d’aplicació
(RD 1702, del 11 de novembre) i estem a
l’espera d’un altre que regularà les condicions
d’utilització dels productes, establint qüestions
com la necessitat de disposar d’un assessor
en sanitat vegetal per a cada explotació o la
obligatorietat de practicar un control integrat.
N’haurem de parlar més endavant, quan es
publiqui el decret corresponent.

En canvi, en altres casos com podria ésser la
PSIL·LA dels perers, creiem que hem obtingut
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