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RETIRADA DE MOLTES AUTORITZACIONS DE PRODUCTES FITOSANITARIS
La Unió Europea va engegar fa dotze
anys un procés de revisió de totes les substàncies actives usades com a fitosanitaris.
Aquesta revisió comporta examinar de nou
totes les dades referents a l’activitat biològica
dels productes, especialment la seva toxicitat
global i les característiques de l’impacte ambiental que el seu ús pot produir. Les empreses fabricants han d’aportar totes les dades
demanades per la Comissió i aquestes han
d’ésser satisfactòries; en cas contrari, el principi actiu veu revocada la seva autorització i
només es deixa un període de temps per a
acabar de destruir la quantitat de productes
formulats que hi pugui haver en el mercat.
Al final d’aquest procés, i del d’autorització de noves substàncies, quedarà una
llista única de productes que es podrà usar
en qualsevol dels països de la Unió.
La conseqüència pràctica d’aquesta situació és que contínuament van sortint disposicions oficials que restringeixen alguns usos
i que en prohibeixen totalment uns altres. Per
exemple, ja és de tots conegut que s’ha cancel·lat
el registre de substàncies com
D.N.O.C., ZINEB, LINDANE, ETIL-PARATION, FENVALERAT, i altres. Els productes
que les contenen ja no es poden vendre ni
usar.
També ha quedat sense registre el BENOMILO, encara que aquest es podrà usar,
en principi, fins al maig del 2004.
En altres casos, el canvi en els LMR (Límits Màxims de Residus permesos en les collites), han provocat la cancel·lació d’autoritzacions en determinats cultius: és el cas ben
conegut del “Cycocel” en fruiters o el més
recent del DIMETOAT o “Rogor”, que es

Juliol 2003
manté autoritzat en olivera i cirerer, però s’ha
prohibit en pera i poma des de primers d’any.
Però el paquet més important de modificacions a l’autorització de productes fitosanitaris, va ésser publicat a finals de novembre
de l’any passat i suposa l’eliminació de més
de 300 matèries actives, de les quals unes 60
– 70 encara són habitualment utilitzades en
els nostres conreus. Entre les més conegudes s’hi troben:
Insecticides – Acaricides:
• Clorfenvinfos
• Etiofencarb
• Etió
• Fenpropatrí
• Fentoat
• Fonofos
• Forat
• Formotió
• Fosfamidó
• Isofenfos
• Mecarbam
• Monocrotofos
• Ometoat
• Tiometó
Fungicides i Insecticides:
• Arsenit sòdic
• Polisulfur de bari
Fungicides:
• Diclofluanida
• Ofurace
• Oxadixil
• Oxinat de coure
• Pirifenox
• Triforina
Herbicides:
• Bromacil
• Cianacina
• Difenzoquat
• Fomesafèn

•
•
•

Imazapir
Metolaclor
Terbutrina

Els formulats que contenen alguna d’aquestes matèries actives ja no es podran fabricar ni comercialitzar a partir del pròxim dia
1 d’agost (en el cas de la majoria d’insecticides i fungicides) o de l’1 de novembre (en
el cas de les substàncies herbicides). I només es podran continuar usant fins a finals de setembre o de desembre, segons
el cas. A partir d’aquestes dates, desapareixeran del mercat.
Cal remarcar, en aquest punt, que els distribuidors de fitosanitaris no podran, òbviament, fer vendes ni admetre devolucions de
productes caducats. Per això, Agro Mòdol ja
va avisant els seus clients de les formulacions que pròximament seran retirades, i procura donar alternatives que assegurin la permanència legal i eficaç al menys fins la pròxima campanya.
I és que la qüestió no s’acaba aquí. L’examen europeu continua, i es van anunciant
altres substàncies amb data de caducitat. Per
exemple, els registres actuals de les matèries
actives:
• Acefat
• Metalaxil
• Metil-paratió
caducaran el pròxim setembre, i no podran
ésser usats més enllà de la tardor del 2004.
Com reconeixen fins i tot alguns informes
oficials, resulta evident que les noves matèries actives que es van aprovant (fins ara,
una trentena a l’estat espanyol) no poden
cobrir completament les baixes de les que es
van prohibint; especialment en el camp dels
insecticides, i en els cultius de les zones
mediterrànies, es poden crear alguns problemes per:
Ø dificultats de control d’insectes
Ø aparició de resistències
Ø costos de control més elevats
Cada vegada tindran, doncs, més interès,
els sistemes alternatius de lluita i protecció, i
ens cal anar adaptant els catàlegs i les estratègies.

A Agro Mòdol intentem, també en aquesta qüestió, fer bé la feina. I la comencem, com podeu comprovar, oferint una correcta i puntual informació. Si teniu qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb el nostre Departament Tècnic.

La MOSCA DE LA FRUITA. Problema o malson.
En el nostre Butlletí Informatiu nº20 de
l´agost de l’any 2000 informàvem, de forma
més ó menys clara i entenedora, sobre la biologia, cicle i altres dades d’interès d´aquest
insecte. Ens agradaria molt que aquest article
hagués estat llegit amb interès i atenció.
El problema de la mosca de la fruita és
greu. Si bé estem segurs que l’article ha estat
llegit és molt humà que també hagi estat oblidat. I aixó per què?. Després de parlar amb
gent, es constata que la mosca encara que
sigui un problema que preocupa molt, s’oblida amb rapidesa, segurament perque el collir
és una operació més important que pensar
amb aquesta plaga. És ben normal. Per collir
es treballa.
Aquest fet ens hauria d´encendre totes les
llums vermelles dels diferents sistemes de
lluita i posar-los en pràctica. Amb la mosca
no s’hi juga i si algo s’hi juga és la collita. Cal
estar alerta.
La majoria de vegades ens quedem pendents de que se’ns avisi de si tractar o no ferho. Cal vigilar i estar atents.
La informació diària de l’evolució de les
captures en les nostres estacions de control,
la informació del Servei de Protecció del Vegetals, ADV, tècnics prescriptors, informació
del veí, informació de la zona, informació en
el bar del poble, etc, pot ser en aquest cas
una bona informació. No s’hi val a badar. No
es pot descuidar i deixar el tros obert. Un
descuit en aquest cas és fatal .
Per això, problema o malson?. Depèn de
l’angle en que es viu. Per al fruticultor probablement problema, per als qui segueixen la
plaga i han de fer recomanacions: un malson.

