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BALANÇ DE L’ANY 2013
El component climàtic
L’any s’ha caracteritzat per dos fets inhabituals a
la nostra àrea d’influència:


Una primavera humida, amb precipitacions
freqüents i temperatures per davall de la
mitjana; fins a ben entrat juliol no hem gaudit
de valors normalitzats.



I un estiu que començà fresc i humit, però que
es va mantenir sec des de mig juliol fins a
mitjans de novembre; la tardor
ha estat, doncs, més seca del
que és normal, i no s’han
registrat pluges (o han sigut
escasses) ni al setembre ni a
l’octubre.

Això ha conduït a un retard en la
recol·lecció de la fruita; en totes les
varietats s’ha iniciat la collita uns 10-12 dies més
tard que l’any anterior.
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Quant a preus, tenim de tot: els cereals han sofert
una davallada, perdent gairebé un 30% del valor
que tenien fa dotze mesos. També ha reculat el
preu del panís i, darrerament, el de l’alfals.
En els fruiters, les diferents varietats de peres i
pomes han resultat força ben valorades (malgrat
que els volums grans s’han desat a les cambres
frigorífiques i aniran venent-se de forma diferida).
En canvi, la fruita de pinyol (i especialment els
préssecs plans o paraguaians) s’han vist
menysvalorats a partir de la segona quinzena de
juliol, patint dificultats importants a l’hora de la
venda.
Plagues i malalties
Destaquen, en la nostra apreciació, tres fets:
 La gravetat de la incidència de les podridures
per Monilia sp en la fruita de pinyol,
acompanyada a vegades per infeccions de
Rhizopus o Alternaria, conseqüència de la
climatologia que ja hem comentat i de la

I també s’han produït més afectacions per fongs
(Monilia en fruita de pinyol, Rovell i Septoria en
cereals, ...) del que és habitual a la zona.
Algunes calamarsades al juny i juliol, han
descarregat sobre les collites a l’estiu. S’ha tornat
a parlar de la necessitat dels cremadors de iodur
de plata per a protegir extensions de cultiu
importants, puix que les xarxes anti-pedra dels
fruiters són encara una solució limitada a algunes
parcel·les.
Les produccions agràries
S’han obtingut produccions en quantitats de
normals a bones en pràcticament tots els conreus;
a hores d’ara només queden per a recol·lectar
algunes finques d’olivera, on les pluges del mes
passat poden suposar una minva en el rendiment
de l’oli, però potser compensada per una millora
en el pes.

dificultat de fer aplicacions amb productes i
equips prou adequats.
 Les “vacances” de la Psil·la dels perers, que
tot i tenir una presència prou important fins al
juny, va deixar moltes plantacions tranquiles a
partir de mig estiu, permetent que la collita de
les diferents varietats es pogués fer sense
problemes. Potser l’estrena (amb autorització
excepcional i temporal) d’un nou insecticida hi
pot haver ajudat.

 L’aparició, després de més d’una dècada
sense presència, d’una sèrie de 15 focus de
Foc bacterià en finques de perera i pomera de
l’àrea Lleida; aquesta malaltia ja era present
en municipis pròxims de la província d‘Osca,
però ara se n’han trobat al Segrià i la
Noguera, i ja s’han fet arrencades d’arbres i
plantacions.
Aquests tres punts, i la major incidència de
malalties en general (malalties foliars dels cereals,
mildius en diferents cultius, ...) han conformat els
trets distintius de la campanya.

Normatives
Continuant amb els aspectes normatius, hem de
destacar que estem en ple procés d’implantació de
les directrius sobre l’ús sostenible dels
fitosanitaris, de manera que a partir de l’any
vinent les explotacions agrícoles hauran de portar
el quadern d’explotació segons model aprovat per
l’Administració, hauran de fer en els camps de
cultiu la Gestió Integrada de Plagues i, segons els
tipus de producció i la superfície, hauran de
contractar un assessor tècnic habilitat o associarse a una ADV o ATRIA; aquestes, entre altres
obligacions menors.
Com que ja ens hem referit a aquest tema en
altres informatius, no hi insistim ara, però aquesta
qüestió és la que ha comportat que el personal

Productes fitosanitaris
Poques novetats en aquest camp. Costa molt de
que apareguin noves solucions fitosanitàries
registrades. Sí que es produeixen petites
aportacions amb les “autoritzacions excepcionals”
d’algunes substàncies (normalment per períodes
de 3-4 mesos), com és el cas dels insecticides a
base de Spinetoram (per la Psil·la) i Spirotetramat
(pels pugons i la Psil·la).
Els canvis es produeixen en detalls, com les
autoritzacions (o desautoritzacions) per a una
plaga i conreu determinats, o del termini de
seguretat (TS) entre tractament i collita, o dels
límits màxims de residus (LMR) admesos, o fins i
tot de les dosis d’utilització i del nombre
d’aplicacions
permeses
en
una
mateixa
campanya. Cal anar amb molt de compte amb
totes aquestes qüestions, per a no cometre
irregularitats que puguin comportar problemes
legals o sanitaris.

AgroMòdol

d’
hagi dedicat, durant l’any que
ara acabem, temps i recursos per a poder oferir
als seus clients les soluciones més adequades i
ajudar-los a complir amb les obligacions que les
administracions van imposant.

BON NADAL!
Desitgem que en el 2014
puguem avançar clarament
en el sentit de millorar la nostra
eficiència tècnica i logística ,
de manera que tinguem
una millor relació
personal i professional
amb tots els clients, col·laboradors i
amics.

