Nº 89

www.agromodol.com

De nou a nou:

el primer butlletí el vam
editar el 1999 (vegeu-ne la portada), estem al
2009 i aquest és el butlletí núm. 89.

Desembre 2009

tot. De fet, el primer registre de calamarsa
és del 11 d’abril, a la zona del Segrià, i el
darrer del 12 de setembre, a l’Urgell i al Pla
d’Urgell; entremig, tota una sèrie que inclou
el fort vent del 17 de juliol i l’extensa i forta
pedregada del dia 1 d’agost.

2. UN ANY econòmicament DIFÍCIL
Els preus percebuts pels agricultors han
estat baixos i, en moltes ocasions, francament dolents. I això, com tots sabem, val
tant per les collites de cereals, de panís, de
fruita, de raïm, d’olives, ... En algun cas,
com aquest darrer, encara no es coneix el
resultat econòmic real, però tot fa preveure
que no serà gaire reeixit.
Tanta coincidència en els nous ens fa pensar
en que potser, en aquest darrer número de
l’any, podem intentar fer un resum en 9 punts (i
de cap manera exhaustiu!) de les qüestions
que han caracteritzat la darrera campanya.

1. UN ANY climatològic POC CONVENIENT
Les pluges han estat no només minses,
sinó mal repartides; els secans n’han sortit
perjudicats i, malgrat que puguem parlar de
l’excel·lent sanitat dels raïms gràcies a les
escasses pluges de final d’estiu, molts
conreus que no han disposat del reg
adequat han vist reduïda la collita.
També s’han d’afegir les pedregades, que
han causat danys importants en molts
conreus; en alguna situació s’han repetit i

Si a aquesta situació (de la qual hom en fa
culpable, principalment, a les grans cadenes distribuïdores d’aliments, per haver
volgut “afrontar la crisi” a base d’oferir
aliments a preus més baixos) hi afegim la
disminució dels volums que han aconseguit
treballar les centrals fructícoles per causa
dels danys ocasionats per les pedregades,
entendrem perquè els ànims del sector
estan tan “baixos”.

3. PERQUÈ ELS PRODUCTES
AGRARIS NO VALEN (al menys)
EL QUE COSTEN?
És la “pregunta del milió”, encara que el
milió (o més) el valdria una resposta
encertada i la proposta de solucions.
I no és només un comentari d’AGRO
MÒDOL; segons apareix publicat en el diari

“Segre” el dia 06.12.09, el Conseller
d’Agricultura
de
la
Generalitat
de
Catalunya, manifesta quatre desigs pel
2010, un dels quals és que “els agricultors
comencin a rebre un preu just pel seu
producte”. Encara que les declaracions dels
polítics sempre s’han de llegir amb
prudència, el Conseller al·ludit també
expressa que “el gran oblidat del 2009 ha
sigut l’agricultor, qui pitjor ho ha passat i ho
està passant”. I doncs?. Algú hi pot fer
alguna cosa?. A part de comentar-ho amb
els periodistes, hi ha algun Administrador
(autonòmic, estatal o europeu) que treballi
per a sol·lucionar-ho?.

4. CONTINÚEN LES “GUERRES
DELS LMR”
Quan la Unió Europea acorda i estrena la
definició Límits Màxims de Residus pels
fitosanitaris aplicables en tots els països,
algunes cadenes comercials (i alguns
països de fora de la UE que no semblaven
especialment preocupats pel tema) comencen a imposar criteris de reducció sobre els
aprovats oficialment. És una campanya
comercial suportada en el “...i jo encara
més net...” o es tracta senzillament d’una
mesura “de tria” de proveïdors?.
Els preocupa assegurar la qualitat dels
productes que posen a la venda, o els
preocupa només distingir-se de la seva
competència comercial?

5. S’ACCENTÚA LA DISMINUCIÓ
DE FITOSANITARIS
L’aplicació de la directiva 414 de l’any 1991
ha suposat la revisió de tots els productes
fitosanitaris que s’usaven en la UE; a falta
d’unes poques matèries actives, aquesta
qüestió estarà acabada a finals del 2009. Si
a l’inici hi havia 973 productes, i durant
aquests 17 anys se n’han presentat 149 de
nous, s’hauran analitzat un total de 1.122
matèries actives, i la previsió és que el
procés acabi amb l’aprovació de “només”
378 substàncies; és a dir: 744 matèries
actives s’hauran considerat no convenients
per a ésser usades en la U.E. El 75% dels
insecticides són fora d’ús.

6. La U.E. APROVA LA DIRECTIVA
SOBRE
L’ÚS
SOSTENIBLE
DELS FITOSANITARIS
Es coneix com la Directiva 2009/128/CE, i
ja preveu, entre altres mesures, que a partir

del 01.01.2014 la “gestió integrada de
plagues” serà obligatòria per a tots els
productors agrícoles de la U.E.

7. LA U.E. APROVA I PUBLICA EL
NOU REGLAMENT SOBRE LA
COMERCIALITZACIÓ
DELS
PRODUCTES FITOSANITARIS.
Conegut com a Reg. CE 1107/2009, fa
referència als procediments de comercialització dels productes fitosanitaris, i en
realitat és com la continuació de la Directiva
esmentada en el punt 5. Es continuaran
deixant fóra de joc nous productes que
mantenen les seves autoritzacions en els
països no adscrits a la U.E.?

8. A CASA, LA FEINA LA TENIM
TAMBÉ
AMB
EL
CANAL
SEGARRA-GARRIGUES
A Lleida, és un dels temes de l’any, i encara
segueix sense resoldre’s. Només s’han
ampliat les delimitacions de zones especials de protecció d’aus (ZEPA), però no
s’han publicat els Plans de Gestió d’aquestes àrees ni es coneixen les compensacions
a percebre en els casos en que no es pugui
fer ús del reg

9. CANVIEM JA EL 9 PEL 10!
Amb tot el que portem escrit (i reflexionat)
només podem formular aquest desig.
Cal que puguem fer unes bones festes de
Nadal, per a disfrutar-les en família,
tranquil·les i reconfortants, i preparar-nos
per a canviar ràpidament de calendari: ben

segur que dos anys dolents és difícil que es
donin, i pitjor que el 2009, no ho serà, el
2010. Això és el que us desitgem a tots,
clients, proveïdors i amics. Anem a per
l’excel·lent (el 10)!. Ja seria hora, no?.

