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BALANÇ DE L’ANY 2012
Per a fer-lo real del tot, hauríem d’encabir-hi
moltes notícies. Un any és una mida del temps
prou ampla per a que s’hi puguin contenir molts
esdeveniments. L’espai amb que acotem el
butlletí, en canvi, és molt limitat i, en
conseqüència, el balanç només podrem presentarlo a base de triar uns quants temes i resumir-ne la
descripció.
Tot i així, esperem encertar en les qüestions més
significatives que ens ha deparat el 2012.

1 – La CRISI
Amb majúscules. I sense gaire comentari
addicional. És la “plaga” més important de la
nostra societat, i rossega també el benestar i la
productivitat de les empreses agràries, que són el
nostre sector relacional. La patim tots, però
disposem de pocs mitjans per a superar-la per
nosaltres mateixos. En tot cas, si acceptem la
clàssica versió de l’ideograma xinèsque escriu
crisi amb un doble signe o concepte:
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2 – BALANÇ ECONÒMIC DE LES PRODUCCIONS AGRÀRIES
Malgrat la desfavorable situació general, els preus
que han aconseguit la majoria dels productes
agrícoles han resultat força acceptables. La fruita,
amb diferències estacionals i varietals se n’ha
sortit prou bé. I els cereals, el panís o l’alfals
també han tingut cotitzacions favorables. Fins i tot
els raïms i les olives (encara en recol·lecció d’una
collita escassa en els secans) han recuperat una
mica de valor, encara que segueixen en zona
baixa.
Les collites no han batut rècords quantitatius però
haurien resultat en conjunt acceptables sense les
tres pedregades registrades al juliol i l’agost, que
han minvat la qualitat i el volum de molts cultius,
fruiters i panís especialment.

3 – BALANÇ DE SITUACIÓ DE LES PLAGUES I
MALALTIES DELS CULTIUS

CRISI = AMENAÇA + OPORTUNITAT
esperarem sobrepassar ben aviat el primer
concepte i anar progressant cap al segon.

En els fruiters:
La Grafolita i l’Anàrsia han continuat presents,
però a diferència de l’any passat, sense produir
sorpreses desagradables (en el cas de la primera)
o danys quantiosos (per part de la segona).
La Carpocapsa ha obligat a mantenir l’atenció,
però sense ocasionar pèrdues importants; potser
ha sorprès una mica l’afectació soferta en finques
de pereres, on no resulta tan habitual.
En aquestes tres plagues, l’ús de les tècniques de
confusió (com les diferents formes de
CHECKMATE)
i la disponibilitat de nous
productes, com CORAGEN, n’han facilitat
extraordinàriament el control.
La Psil·la ha resultat complicada de controlar,
sobretot en les fases de finals de primavera o de

l’estiu; malgrat l’atenció que tècnics i fructicultors li
dediquen, i dels tractaments específics, no sempre
s’assoleix un èxit suficient.
Especialment preocupant han estat els alts nivells
de presència de la Mosca de la fruita i el seu
desenvolupament més primerenc del que és
habitual. En aquest cas, els sistemes basats en
atraients com BIOLURE i MAGNET han
proporcionat ajudes importants.
Trips i Àcars també han tingut repunts
poblacionals complicats de controlar i, en canvi,
els Pugonso la Filoxerano han ocasionat ni atacs
inicials ni reinfestacions tan greus com en als anys
anteriors.
Quan a les malalties, només la Cendrosa ha
tingut
manifestacions
significatives
i
generalitzades (en presseguers, especialment).
Motejat, Estemfilium, Monília, Arrufat i Cribat
no han passat d’algunes manifestacions
localitzades.
Encara que no s’han detectat afectacions
virulentes, caldrà vigilar especialment la presència
de bactèries com Erwinia i Xanthomonas,
presents en l’àrea de cultiu de Lleida-Osca.
En altres conreus:
La sequera de l’hivern i la primavera ha provocat
baixos rendiments en els ordis, i també dificultats
productives en altres cultius.
El cas més greu ha estat l’afectació de molts
camps de panís per diferents espècies de virus.
En l’olivera, es va detectar aviat la presència de la
Mosca, però no coneixem situacions que hagin
patit atacs importants.

4 – AGRO MÒDOL IMPULSA L’A.D.V.
Ens sentim satisfets d’haver estat protagonistes de
la seva formació i de l’activitat desenvolupada en
aquesta primera campanya.
Com que li vam dedicar el butlletí anterior (núm.
102, del mes d’octubre) ens limitem aquí a
subratllar-ho com a fet destacat i positiu.

5 – CANVIS EN LA DISPONIBILITAT DE
PRODUCTES FITOSANITARIS
S’han retirat les autoritzacions de productes com
Flufenoxuron (CASCADE) o Etoxiquina. Altres
productes, com Fenbutestan o Acetoclor, també
desapareixeran en les pròximes setmanes.
La revisió europea dels fitosanitaris. ha comportat,
fins ara, la retirada d’unes 300 matèries actives.

I no n’apareixen gaires de noves. Tot i això,
aquest any n’hem pogut estrenar dues en fruiters:
Spirotetramat (MOVENTO)
Clorantraniliprol o Rynaxypyr (CORAGEN)
Per altra banda, és cada vegada més freqüent
recòrrer a les “autoritzacions provisionals”,
temporals i per a uns usos concrets.
1991-2011: Directiva 91/414/CE
Objectiu: avaluació fitosanitaris
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

I ho són també els canvis en les autoritzacions per
a un producte determinat: per canvi en el LMR, en
la dosi, en el termini de seguretat, etc.

6 – EL REAL DECRET QUE REGULA L’ÚS
DELS FITOSANITARIS
El 14 de setembre es va aprovar el R. D.
1211/2012 sobre l’ús sostenible dels
productes fitosanitaris. Aquesta norma, que és
el resultat de traslladar a la legislació
espanyola una directiva europea del 2009,
comportarà canvis significatius en la manera
de fer l’adquisició de productes i el seu ús en
les finques. Ja en parlarem més abastament
en futurs butlletins.
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QUE ENS PERMETI DEIXAR ENRERA
LES “RETALLADES”
I LES DIFICULTATS
PER A ASSOLIR EL PROGRÉS I EL
BENESTAR QUE ESPEREM DES DE FA JA
UNS QUANTS ANYS!

