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NOTÍCIES SOBRE NORMATIVES FITOSANITÀRIES
ACTUALITAT SOBRE L’ÚS SOSTENIBLE DE FITOSANITARIS EN ELS
CULTIUS
A conseqüència del Decret de l’any 2012 que regula l’ús de productes plaguicides a Espanya, ja
es coneixia la necessitat de practicar una GESTIÓ
INTEGRADA DE PLAGUES, que s’havia de posar
en pràctica obligatòriament a partir del gener del
2014 i que consisteix en:
-

La contractació d’un ASSESSOR TÈCNIC
habilitat pels organismes oficials per a la
majoria de conreus on es fa un ús intens
de fitosanitaris

-

La redacció anual d’un PLA D’ASSESSORAMENT

-

I el seguiment d’unes GUIES DE CULTIU
que el Ministeri d’Agricultura havia de publicar abans de finals del 2013, però la redacció de les quals s’ha retardat.

Des de fa uns dies ja estan disponibles, en la pàgina web del MAGRAMA, les dues primeres
“GUIAS”. Són les corresponents a UVA DE MESA
i UVA DE TRANSFORMACIÓN. I és probable que
pròximament en vagin apareixen d’altres com les
dels FRUITERS, CÍTRICS o algunes HORTÍCOLES.

Cada vegada tenim el tema més regulat. I queda
menys espai per l’enginy, l’experiència o la intuïció
dels tècnics assessors o prescriptors o dels propis
agricultors. Ja hi haurà “manuals” per a tot. Veurem si això facilita l’encert en el control sanitari o
no, però en tot cas, sabem que les autoritats
s’erigeixen en els savis que ens diuen com hem
d’actuar en els grans i petits detalls del dia a dia
en la protecció dels cultius.
En tot cas, les GUIAS publicades resulten força
ben fetes en la descripció de les plagues i malalties dels cultius de referència. Us en recomanem
la consulta a tots els que tingueu interès en les
patologies de la vinya.

ITÀLIA: Publicades les sancions per
l’incompliment de la seva norma nacional (equivalent al Decret al qual
fem referència en el punt anterior)
sobre ús sostenible de productes
fitosanitaris
En destaquem algunes:
 Per la producció i comercialització
d’especialitats sense autorització, multes
d’entre 15.000 i 150.000 euros.

 La sanció per aquells fabricants que no
respectin les recomanacions d’ús registrals, o no les indiquin en l’etiqueta del producte, podran ésser d’entre 40.000 i
150.000 euros, excepte en els casos que
afectin a quantitats mòdiques (llavors, “només” de 2.000 a 20.000 €).
 També estableix sancions pels usuaris de
fitosanitaris en aplicacions no indicades en
l’etiqueta: entre 35.000 i 100.000 euros, reduïbles a 2.000-20.000 € si afecten a petites produccions o superfícies.
 Multes pels que comercialitzin productes
que ja han finalitzat el termini d’ús decretat
en la seva retirada o desautorització: entre
20.000 i 35.000 €, i també d’entre 1.000 i
10.000 euros pels agricultors que les utilitzin en les seves finques.
 Etc.
No en coneixem la previsió espanyola ni catalana,
però “...cuando veas las barbas de tu vecino pelar,
pon las tuyas a remojar...”

tribució, i tanmateix cada dia parlem més de la
vigilància en el camp per a no deixar residus detectables en els conreus, de vegades fins al punt
de posar en perill la sanitat i la productivitat, o
d’incórrer en el risc de provocar resistències.
Cal conèixer, a més a més, que la EFSA segueix
revisant contínuament la situació i determinant
canvis basats en les dades experimentals que van
obtenint sobre molts dels productes. Per exemple,
estan en procés de revisió, entre d’altres, les següents substàncies: esfenvalerat, fludioxinil,
formetanat, isoproturon, picoxistrobin, pirimetanil,
tebuconazol, ...

FRANÇA : protecció de les abelles
en front de les aplicacions de fitosanitaris
Respecte a les abelles, el Ministeri d’Agricultura
francès proposa que, entre març i octubre, es podran aplicar fitosanitaris en períodes de floració
dels cultius sempre que es facin de nit.

BONES NOTÍCIES SOBRE EL CONTROL DE RESIDUS DE FITOFÀRMACS.
La EFSA (autoritat europea de seguretat alimentària) ha publicat recentment unes conclusions
sobre les analítiques de residus de fitosanitaris
realitzades l’any 2011 sobre més de 79.000 mostres de productes alimentaris, referents a 900
substàncies plaguicides i 647 tipus de produccions
agrícoles.

L’agència francesa de seguretat alimentària
(ANSES) ha fet un estudi que conclou que les
abelles se’n van al refugi, al capvespre, de manera
que l’efecte tòxic que puguin tenir determinats
productes per aquests insectes queda fortament
disminuït si les aplicacions es fan de nit.

Queda acreditat que el 97% dels resultats han
estat conformes amb les normes sobre residus
establertes en la UE, especialment amb els LMR’s
per a cada substància i producte vegetal.
Notícies com aquesta haurien de tranquil·litzar
força la societat, els mercats i les cadenes de dis-

Algunes respostes a la proposició del ministre, fan
incidència en el fet de que tractar de nit augmenta
el risc d’accidents i errors pels operadors i, malgrat
pugui respectar els pol·linitzants, pot ocasionar
problemes en la fauna nocturna, especialment els
insectes d’hàbits crepusculars.

