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La Generalitat prepara una llei per
protegir el sòl agrari

Madrid diu que repartirà els fons
del PDR amb “criteris objectius”
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AGRICULTURA CAMPANYA

BANCA

La plujosa i freda primavera retalla
la producció i qualitat del farratge

CaixaBank
redueix la seua
participació
a Inbursa

En el cas del primer tall especialment, mentre que el tercer es preveu normal ||
El sector confia a poder començar a exportar al mercat xinès en tres mesos

❘ BARCELONA ❘ CaixaBank ha venut 59.271.775 accions del
grup financer Inbursa —suposa un 0,89% del seu capital social—, de manera que,
després d’aquesta operació,
la seua participació a l’empresa és d’un 9,01% del seu
capital social, va informar
ahir l’entitat financera a la
CNMV.
D’altra banda, la Comissió
Europea va acceptar ahir
l’adquisició d’una part significativa de la divisió de gas
natural liquat de Repsol i la
seua subsidiària Repsol Exploración per part de l’holandesa Shell.
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❘ LLEIDA ❘ Una primavera especialment freda i plujosa ha jugat
en contra del sector farratger,
al reduir especialment la producció al primer tall i dificultar
també el segon.A més, n’ha rebaixat la qualitat. En el tercer
tall es preveu que la producció es normalitzi tant en qualitat com en quantitat, van explicar ahir fonts del sector.
El responsable del sector de
farratges d’Unió de Pagesos, Jordi Piró, va explicar que l’alfals
necessita calor i que les pluges
d’una primavera freda s’han traduït en menys quilos dels previstos.Així mateix, les tempestes de pedra del mes de juny
han causat danys en finques
productores.
Per la seua part, des de JARC,
Robert Jaimejuan va afirmar
que més que descens de producció, s’aprecia una reducció
en la qualitat del producte a
causa de les condicions meteorològiques adverses. El fred i les
pluges, va assegurar, han provocat una minva i l’oferta d’alfals de primera qualitat és escassa. En els dos primers talls
(el segon s’està acabant i es prepara el tercer de forma general)
les pluges s’han traduït en el
creixement de males herbes,
“motiu pel qual no surten quilos de primera qualitat”, va afirmar.
Piró va situar el preu per a
l’agricultor al voltant dels 16
cèntims d’euro (unes 27 pessetes) per quilo. Jaimejuan assegura que es tracta de cotitzacions per a primeres qualitats,
mentre que les penalitzacions

ESTADÍSTIQUES

Menys renda
però més estalvi
de les famílies
espanyoles
Imatge d’arxiu de farratges produïts en finques de la província de Lleida.

PREVISIONS

Les condicions
meteorològiques fan
difícil poder arribar a fer
un sisè tall a Lleida
per a categories inferiors poden
oscil·lar entre els 4 i els 6 cèntims d’euro (de 8 a 10 pessetes).
Una meteorologia adversa
també ha retardat les segues entre talls. Si el més normal és fer-

ho cada 30 dies, segons Piró,
aquest any s’ha arribat a espaiar entre 38 i 40 dies. Per aquest
motiu, igual que Jaimejuan, considera que pot ser difícil que
moltes finques arribin a aconseguir fer un sisè tall, que acostuma a ser de menys volum de
quilos i que molts coneixen com
a “rebrot”.

Exportacions
Per la seua part, el director
d’Actel iTransalfals,Antoni Llaràs, va explicar que el sector

confia que en el termini de tres
mesos pugui ser una realitat
l’homologació d’empreses lleidatanes, i espanyoles en general, per poder exportar a la Xina. Es tracta d’un mercat de
gran potencial, però que comporta mesos d’inspeccions i tràmits per obrir les seues portes
a l’exportació de farratges.
De fet, el mercat farratger interior veu reduïda la demanda
per la crisi de la ramaderia, en
especial el boví de llet, i es busquen mercats a l’exterior.

❘ MADRID ❘ La taxa d’estalvi de
les llars i institucions sense
ànim de lucre es va situar en
l’1,2 % de la seua renda en
el primer trimestre, dada que
suposa 1,6 punts més que en
el mateix període del 2012,
segons dades de l’INE.
El primer trimestre del
2013, la renda disponible de
les famílies i institucions sense ànim de lucre va disminuir un 0,5 per cent i va baixar
a 163.443 milions d’euros,
com a conseqüència d’una
caiguda de la remuneració
d’assalariats del 6,1 per cent
interanual.
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La campanya d’ametlla,
la més baixa des del 2004

Lleida acull aquest mes el congrés
europeu de l’agricultura de precisió

❘ MADRID ❘ La campanya de l’ametlla 2013, amb un total de 29.857
tones d’ametlla en gra, serà un
35,24% inferior a l’anterior, que
va sumar 46.103 tones, segons
la segona estimació de producció realitzada per laTaula Nacional de Fruita Seca.
La taula, integrada per les organitzacions agràriesAsaja, COAG, UPA, Cooperatives Agroalimentàries d’Espanya i l’Associació Espanyola d’Organitzacions de Productors de Fruita Se-

❘ LLEIDA ❘ La Universitat de Lleida (UdL) acollirà entre els dies 7 i 11 de juliol el novè Congrés Europeu d’Agricultura de
Precisió, que serà la primera
vegada que se celebrarà a l’estat espanyol.
Sota el lema Afrontar nous
reptes aportant noves solucions, la trobada reunirà experts
dels cinc continents que tractaran els últims avenços tecnològics en teledetecció, robòtica, protecció de cultius, en

ca i Garrofes (Aeofruse), afirma
que es tracta de la collita més
baixa des de l’any 2004, i serà
inferior en un 30% a la mitjana
del període comprès entre el
2008 i el 2012.
Les organitzacions agràries
han assenyalat que les gelades,
els problemes de pol·linització
com a conseqüència de les contínues i abundants pluges en la
floració i l’esgotament de les
plantacions expliquen la reduïda collita.

regs de precisió, disseny experimental i l’anàlisi de dades,
entre altres àmbits. També
abordaran aspectes emergents
de l’agricultura de precisió com
ara l’energia, els cicles de vida o l’empremta de carboni i
aigua.
El congrés ja compta amb
uns 300 inscrits i ponents de
països com Austràlia, el Japó,
Nigèria, l’Iran,Alemanya o els
Estats Units.
En aquesta reunió interna-

cional, organitzada per la International Society of Precision Agriculture i el Grup d’Investigació en AgròTICa i Agricultura de Precisió de la UdL,
destaca la participació del grec
Spyros Fountas, de la Universitat de Thessaly, que tractarà
sobre la implantació de la fructicultura de precisió en cultius
com la poma o l’olivera, i el
francès Bruno Tisseyre, que
parlarà sobre la viticultura de
precisió.

