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PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ
La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca té atribuïdes, entre d’altres, les
funcions d’ordenació i foment dels sectors agraris i la sanitat vegetal i la formació i
la capacitació dels treballadors en aquests sectors.
Millorar la qualificació dels professionals de l’agricultura és de vital importància per
poder avançar en l’agricultura competitiva, sostenible i moderna. La capacitació
del personal que intervé en els tractaments, la distribució i la comercialització de
productes fitosanitaris és una de les prioritats estratègiques a què s’enfronta el
nostre sector; d’aquesta manera es podran assolir els objectius marcats a curt i a
mitjà termini pel que fa a l’ús sostenible dels productes fitosanitaris.
La complexa i canviant normativa que regula els tractaments, la distribució i la
comercialització de productes fitosanitaris fa necessària una revisió constant
dels manuals i dels programes formatius. La darrera revisió d’aquests manuals
ve regulat en el Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix
el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, i
posteriorment pel Document per a l’harmonització dels sistemes de formació dels
usuaris professionals de productes fitosanitaris, del Ministeri d’Agricultura i Pesca,
Alimentació i Medi Ambient.
Per això fa poc s’ha publicat el Decret 50/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, pel qual es regula la formació dels usuaris
professionals i venedors de productes fitosanitaris per a l’obtenció dels carnets
dels diferents nivells de capacitació a la comunitat autònoma de les Illes Balears,
que adapta i renova els continguts d’aquests nivells.
Es crea per primera vegada un nivell denominat curs pont, que permet incrementar
el nivell de capacitació de bàsic a qualificat sense la necessitat de passar per una
formació inicial de qualificat, com ocorria anteriorment.
Esperem que aquest manual sigui una eina útil per a l’alumnat d’aquests cursos i
que serveixi de suport per als professors que els impartixen.

Vicenç Vidal Matas
Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
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INTRODUCCIÓ. NORMATIVA QUE REGULA LA UTILITZACIÓ DE PRODUCTES FITOSANITARIS

I.1. EVOLUCIÓ DE LA NORMATIVA DE PLAGUICIDES
A ESPANYA
L’arribada a Europa de la fil·loxera durant la segona meitat del segle XIX va marcar un moment decisiu
en la manera d’enfocar les plagues dels vegetals i la possible manera de solucionar-les. A Espanya,
aquest fet va contribuir a accelerar la publicació de la Llei de plagues del camp de 21 de maig de
1908, que volia crear un sistema de defensa fitosanitària permanent i establir les regles generals
d’intervenció administrativa. Aquesta Llei ha estat vigent fins al 21 de novembre de 2002, en què es
publicà la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.
Des de 1908 fins a la primera meitat del segle XX les polítiques en matèria de gestió i control de
plagues van tenir com a principal objectiu establir sistemes de control dels plaguicides agrícoles. Es
van crear el Registre oficial central de productes i material vegetal, el Registre oficial de productors
i distribuïdors de productes fitosanitaris i l’Organització nacional de protecció vegetal. En els anys
seixanta es començaren a regular els plaguicides per protegir la salut del personal laboral, i als
setanta per protegir la salut dels consumidors. No fou fins al final del segle XX i principi del XXI que es
començà a regular el sistema de producció integrada en l’agricultura, amb el qual s’introduí una nova
manera d’entendre el control de plagues, que es basa en un model de gestió agrícola més sostenible
i respectuós amb el medi ambient.
Actualment l’ús sostenible dels productes fitosanitaris està regulat pel Reial decret 1311/2012, de 14
de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes
fitosanitaris. Aquesta norma persegueix reduir els riscos i els efectes de l’ús dels productes fitosanitaris
en la salut humana i el medi ambient, i fomentar la gestió integrada de plagues i l’ús de mètodes de lluita
alternatius, com els mètodes no químics. Un altre dels objectius d’aquest Reial decret és l’aplicació i el
desplegament reglamentari de certs preceptes relatius a la comercialització, la utilització i l’ús racional
i sostenible dels productes fitosanitaris que estableix la Llei 43/2002, esmentada.

I.2. NORMATIVA EUROPEA
En l’àmbit europeu, va ser necessari elaborar un marc regulador dels productes fitosanitaris. Són,
entre d’altres normes, la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre
de 2009, per la qual s’estableix el marc d’actuació comunitari per aconseguir un ús sostenible dels
plaguicides, i el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre
de 2009, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris i pel qual es deroguen les directives
79/117/CEE i 91/414/CEE del Consell.
Els objectius del Reglament són:
n Garantir un grau elevat de protecció de la salut humana, animal i del medi ambient, a la vegada

que salvaguardar la competitivitat de l’agricultura.

n Establir el procediment i els requisits per a l’aprovació comunitària de substàncies actives,

protectores i sinèrgiques, fixant uns criteris sanitaris i mediambientals per poder ser aprovades.

n Preveure el procediment per a l’autorització nacional de comercialització i ús dels productes

fitosanitaris, i establir per primera vegada el concepte d’avaluació zonal.

Per comercialitzar i utilitzar els productes fitosanitaris és necessari una autorització que comporta dur
a terme una avaluació de riscos estricta, segons el Reglament (CE) núm. 1107/2009. Tots els països
membres de la Unió Europea apliquen els mateixos procediments d’avaluació i autorització per poder
posar els productes fitosanitaris al mercat. Les substàncies actives s’autoritzen en l’àmbit comunitari,
mentre que els productes fitosanitaris que contenen aquestes substàncies actives requereixen
l’autorització dels estats membres. També hi ha normes comunitàries que defineixen el límit màxim de
residus (LMR) de plaguicides en aliments i pinsos, com el Reglament (CE) núm. 396/2005 del Parlament
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Europeu i del Consell, de 23 de febrer de 2005, relatiu als límits màxims de residus de plaguicides en
aliments i pinsos d’origen vegetal i animal i pel qual es modifica la Directiva 91/414/CEE del Consell.
Legislació europea:
n Directiva 94/3/CE de la Comissió, de 21 de gener de 1994, per la qual s’estableix el procediment

de notificació d’intercepció d’enviaments o d’organismes nocius procedents de països tercers
que presentin un perill fitosanitari imminent.

n Directiva 98/22/CE de la Comissió, de 15 d’abril de 1998, per la qual s’estableixen les condicions

mínimes per a la realització de controls fitosanitaris a la Comunitat, en àrees d’inspecció
diferents dels situats en el lloc de destinació, aplicats a vegetals, productes vegetals o altres
objectes procedents de països tercers.

n Directiva 2000/29/CE del Consell, de 8 de maig de 2000, relativa a les mesures de protecció

contra la introducció a la Comunitat d’organismes nocius per als vegetals o productes vegetals
i contra la seva propagació a l’interior de la Comunitat.

n Reglament 396/2005 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de febrer de 2005, relatiu

als límits màxims de residus de plaguicides en aliments i pinsos d’origen vegetal i animal i que
modifica la Directiva 91/414/CEE del Consell.

n Directiva 2008/61/CE de la Comissió, de 17 de juny de 2008, per la qual s’estableixen les

condicions en què determinats organismes nocius, vegetals, productes vegetals i altres objectes
enumerats en els annexos I a V de la Directiva 2000/29/CE del Consell, poden ser introduïts o
transportats dins de la Comunitat o de determinades zones protegides de la Comunitat amb
fins d’assaig o científics i per a activitats de selecció de varietats.

n Directiva 2009/127/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, per la

qual es modifica la Directiva 2006/42/CE pel que fa a les màquines d’aplicació de plaguicides.

n Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, per la qual

s’estableix el marc de l’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides.

n Reglament (CE) 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009,

relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris.

n Reglament (CE) 1185/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009,

relatiu a les estadístiques de plaguicides.

I.3. NORMATIVA ESTATAL
Entre la normativa estatal, trobem:
n Reial decret 401/1996, d’1 de març, pel qual s’estableixen les condicions per a la introducció

en el territori nacional de determinats organismes nocius, vegetals, productes vegetals i altres
objectes amb fins d’assaig, científics i per a l’activitat de selecció de varietats.

n Ordre de 20 de febrer de 1997 per la qual es regula l’autorització i el desenvolupament de les

inspeccions fitosanitàries que s’han d’efectuar en els magatzems d’envasament per a l’exportació
i la reexportació a països tercers de vegetals i productes vegetals.

n Ordre de 10 de desembre de 1998 per la qual s’estableixen les condicions necessàries per a

la realització de controls fitosanitaris en els punts d’inspecció fronterers, aplicats a vegetals,
productes vegetals o altres objectes procedents de països tercers.

n Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.
n Reial decret 58/2005, de 21 de gener, sobre mesures de protecció contra la introducció i la

difusió d’organismes nocius per als vegetals o productes vegetals, i per a l’exportació i el trànsit
cap a països tercers.
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n Reial decret 1013/2009, de 19 de juny, sobre caracterització i registre de la maquinària agrícola.
n Reial decret 1702/2011, de 18 de novembre, d’inspeccions periòdiques dels equips d’aplicació

de productes fitosanitaris.

n Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació per

aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.

n Reial decret 951/2014, de 14 de novembre, pel que es regula la comercialització de determinats

mitjans de defensa fitosanitària.

n Reial decret 971/2014, de 21 de novembre, pel qual es regula el procediment d’avaluació de

productes fitosanitaris.

n Reial decret 9/2015, de 16 de gener, pel qual es regulen les condicions d’aplicació de la

normativa comunitària en matèria d’higiene en la producció primària agrícola.

n Reial decret 71/2016, de 19 de febrer, pel qual es modifiquen el Reial decret 2611/1996, de

20 de desembre, pel qual es regulen els programes nacionals d’eradicació de malalties dels
animals, i el Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació
per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.

De la normativa esmentada, destaquen les normes que figuren a continuació:

Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal
L’any 2002 es va publicar la nova Llei de sanitat vegetal, que deroga, entre d’altres disposicions, l’anterior
Llei de plagues del camp, de 21 de maig de 1908, i la Llei de defensa de les muntanyes contra plagues
forestals, de 20 de desembre de1952. Els seus objectius són:
n Protegir els vegetals i els productes vegetals dels danys ocasionats per les plagues.
n Protegir el territori nacional i de la Unió Europea de plagues de quarantena i evitar que es

propaguin les que ja hi són.

n Protegir els animals, els vegetals i els microorganismes que anul·lin o limitin l’activitat dels

organismes nocius per als vegetals i per als productes vegetals.

n Prevenir els riscos per a la salut de les persones i els animals i per al medi ambient que puguin

derivar de l’ús de productes fitosanitaris.

n Garantir que els mitjans de defensa fitosanitaris reuneixen les condicions d’utilitat, eficàcia i

seguretat adequades.

Aquesta Llei estableix els mecanismes de prevenció i lluita contra plagues i malalties i indica les
obligacions dels agricultors de vigilar els seus cultius i facilitar tota mena d’informació a l’Administració.
També regula els intercanvis amb països tercers, en què exigeix el passaport fitosanitari. A més,
estableix les condicions per a la comercialització i l’ús dels mitjans per a la defensa fitosanitària, com
estar autoritzats i etiquetats i ser utilitzats adequadament.
Aquesta Llei obliga els distribuïdors i els venedors de productes fitosanitaris a:
n Posseir la titulació universitària per exercir de tècnic competent en matèria de sanitat vegetal

o bé disposar de personal que la posseeixi.

n Complir els requisits que s’estableixen per a l’emmagatzematge i la comercialització de mitjans

per a la defensa fitosanitària.

n Subministrar els productes fitosanitaris només a persones o entitats que compleixin les

condicions i els requisits legalment exigibles per a la tinença o l’ús dels productes.

S’estableixen les condicions següents per a la utilització de productes fitosanitaris, que són exigibles a
les persones que usin o manipulin els productes:
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n Estar informats de les indicacions i dels advertiments que figuren en les etiquetes i les

instruccions d’ús.

n Aplicar les bones pràctiques fitosanitàries.
n Complir els requisits de capacitació exigits.
n Seguir exactament els principis de lluita integrada aplicables i complir les disposicions relatives

a l’eliminació d’envasos buits.

A més, les empreses que ofereixen serveis d’aplicació de fitosanitaris han de:
n Disposar de personal amb els nivells de capacitació exigibles.
n Disposar dels mitjans d’aplicació adequats.
n Mantenir un règim de revisions periòdiques del funcionament dels equips d’aplicació.
n Formalitzar un contracte amb cada client, en el qual han de constar les dades d’aplicació que

s’han de dur a terme i les condicions posteriors que pertoqui complir.

Finalment, aquesta Llei preveu un règim d’inspeccions, infraccions i controls per als òrgans competents
de les comunitats autònomes. En general, regula les inspeccions i els programes sistemàtics de vigilància
en la fabricació, la comercialització i l’ús dels mitjans de defensa fitosanitària, i particularment el
compliment de les bones pràctiques fitosanitàries i la vigilància dels nivells de residus presents en els
vegetals i en els seus productes transformats.

INFRACCIONS I SANCIONS
La Llei de sanitat vegetal dedica el títol IV a regular el règim d’inspeccions, infraccions i sancions.
Classifica les infraccions en lleus, greus i molt greus, i fixa les sancions corresponents.
Són infraccions lleus:
n L’exercici d’activitats de producció, comercialització o de serveis amb l’autorització oficial

caducada.

n L’incompliment dels requisits per a la fabricació, la comercialització, l’emmagatzematge,

l’envasament i l’etiquetatge de vegetals i mitjans de defensa fitosanitària.

n La producció, el condicionament o la comercialització de vegetals, productes vegetals o els

transformats que superin els límits màxims de residus (LMR) amb nivells toxicològics sense
importància.*

n L’incompliment dels requisits per als llibres, les factures i qualsevol altra documentació.*
n La desatenció de la cura fitosanitària dels cultius, les masses forestals o el medi natural.*
n La utilització i la manipulació de mitjans de defensa fitosanitària sense respectar les condicions

d’ús o altres requisits exigits sempre que aquests no posin en perill la salut humana, la dels
animals o el medi ambient.*

n L’incompliment de l’obligació de comunicar a l’Administració l’aparició d’organismes nocius per

als vegetals o de símptomes de malalties per als vegetals i els seus productes quan no siguin
coneguts a la zona.*

n La interposició de dificultats a la tasca de la inspecció.*
n L’incompliment dels requisits en matèria de qualificació o titulació del personal relacionat

amb la fabricació, la comercialització o la utilització dels mitjans de defensa fitosanitària. La no
possessió del carnet d’usuari professional del nivell corresponent.*
*Sempre que no estiguin considerats com a greus.
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Són infraccions greus:
n Les que recull l’apartat anterior si expressament tenen aquesta qualificació.
n La producció, la fabricació o la comercialització de productes fitosanitaris sense l’autorització

administrativa.
n El falsejament de dades o documents que indueixin a confusió en les autoritzacions o les
llicències l’Administració.
n La fabricació i la comercialització de productes de composició o qualitat no autoritzada o en
envasos no autoritzats.
n La comercialització de productes amb etiquetatge, informació o publicitat que pugui induir a
confusió a l’usuari sobre els usos i les condicions per als quals van ser autoritzats, sobre
els requisits per a l’eliminació d’envasos o que no permeti identificar el responsable de la
comercialització.
n La comercialització de productes en envasos que presentin ruptures o fugues; etiquetes,
tancaments o precintes trencats, o que hagin estat transvasats.
n La utilització d’equips no autoritzats o que no respectin els requisits establerts per usar-los.
n L’impediment de l’actuació dels inspectors.
n L’incompliment de les mesures fitosanitàries establertes per combatre una plaga.
n El trencament de les mesures cautelars establertes.
Són infraccions molt greus:
n L’ocultació a l’Administració d’informació relativa a la perillositat dels productes fitosanitaris

per a qui els comercialitza o fabrica.

n La fabricació o la comercialització de fitosanitaris no autoritzats o amb etiquetatge, informació

o publicitat que n’oculti la perillositat.

n L’incompliment de les mesures establertes per l’Administració per combatre plagues

extraordinàriament greus o per mitigar-ne els efectes.

n El trencament de les mesures cautelars posant en circulació les mercaderies o els productes

immobilitzats.

n La utilització o la manipulació de mitjans de defensa fitosanitària no autoritzats, o d’autoritzats

sense respectar els requisits establerts, inclosa l’eliminació d’envasos quan això representi un
risc molt greu per a la salut humana, la sanitat animal o el medi ambient.

Les infraccions se sancionen amb multes segons la gravetat:
n Infraccions lleus: de 300 a 3.000 euros.
n Infraccions greus: de 3.001 a 120.000 euros.
n Infraccions molt greus: 120.001 a 3.000.000 d’euros.
La sanció es gradua en funció de:
n La reincidència.
n La intencionalitat.
n L’incompliment d’advertències prèvies.
n El dany i els perjudicis ocasionats.
n Els beneficis obtinguts.
n L’alteració social que pugui produir-se.
Quan les infraccions posin en perill la salut humana, la dels animals o el medi ambient, les sancions
s’incrementen un 50 %.
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Sancions accessòries: d’altra banda, segons el tipus d’infracció i el dany que pugui comportar, l’òrgan
competent pot resoldre:
n El decomís de mercaderies (despeses per compte de l’infractor).
n La destrucció de mercaderies (despeses per compte de l’infractor).
n La retirada de registres o autoritzacions administratives.
n El tancament temporal de l’empresa.
n La inhabilitació per obtenir subvencions o ajuts públics.

Multes coercitives: a més de les sancions aplicables, si la persona interessada no executa les obligacions
que estableix la Llei, se li poden imposar multes coercitives d’un import màxim del 20 % de la multa
fixada per a la infracció corresponent.

Reial decret 1702/2011, de 18 de novembre, d’inspeccions periòdiques dels equips
d’aplicació de productes fitosanitaris
Aquest Reial decret desplega les disposicions que estableix la Llei 43/2002, de 20 de novembre,
de sanitat vegetal, relatives als controls oficials per verificar el compliment dels requisits sobre el
manteniment i la posada a punt de les màquines d’aplicació de productes fitosanitaris, i estableix
la normativa bàsica en matèria d’inspecció. També té en compte la part relativa a la inspecció dels
equips d’aplicació de plaguicides de la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, de
21 d’octubre de 2009, per la qual s’estableix el marc de l’actuació comunitària per aconseguir un ús
sostenible dels plaguicides.
El principal objectiu d’aquesta norma és regular les inspeccions dels equips d’aplicació de productes
fitosanitaris per garantir la distribució i la dosificació correctes del producte i l’absència de fuites en les
operacions d’ompliment, buidada i manteniment.
A més, regula l’elaboració d’un cens dels equips que s’han d’inspeccionar i estableix els requisits de les
estacions d’inspecció tècnica d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris (ITEAF), els seus titulars i el
personal tècnic encarregat de les inspeccions.

Incompliments del manteniment dels equips d’aplicació

Aquest Reial decret es completa amb quatre annexos relacionats amb:
n Els requisits de salut i seguretat i de medi ambient per a la instal·lació dels equips d’aplicació

de productes fitosanitaris.

n La instrumentació de la inspecció tècnica.
n El certificat i el butlletí de la inspecció.
n Els criteris bàsics dels programes de formació del personal que pertanyen a les estacions ITEAF.
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Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació
per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris
El Reial decret 1311/2012, que incorpora a la legislació espanyola la Directiva 2009/128/CE del
Parlament Europeu i del Consell, s’ha d’aplicar a totes les activitats fitosanitàries, tant en l’àmbit agrari
com en àmbits professionals diferents de l’agrari.
Aquest Reial decret té els objectius següents:
n Establir el marc d’acció per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris mitjançant

la reducció dels riscos i els efectes de l’ús dels productes fitosanitaris per a la salut humana i
el medi ambient, i el foment de la gestió integrada de plagues i de plantejaments o tècniques
alternatius, com ara els mètodes no químics.

n L’aplicació i el desplegament reglamentari de certs preceptes relatius a la comercialització, la

utilització i l’ús racional i sostenible dels productes fitosanitaris que estableix la Llei 43/2002.

Les obligacions que estableix aquest Reial decret comporten canvis importants en la legislació fins
ara vigent sobre:
n Els requisits per a la venda.
n L’obligació d’informació i sensibilització dels usuaris.
n Els requisits de formació dels usuaris segons els nivells de responsabilitat tant en l’àmbit

agrícola com d’usuaris d’altres camps (jardineria, etc.).

n La revisió obligatòria i la inspecció periòdica dels equips d’aplicació.
n La prohibició de tractaments aeris excepte en casos excepcionals.
n La implantació obligatòria de la gestió integrada de plagues i l’assessorament en els cultius.
n Els requisits per a la protecció del medi aquàtic i l’aigua potable.
n L’establiment d’àrees sensibles d’especial protecció amb restriccions en els tractaments.
n Les condicions per a la gestió d’envasos i restes (de brou de tractaments i rentatge).
n Les condicions de manipulació i emmagatzematge de plaguicides.
n L’establiment d’un pla d’acció nacional que permeti avaluar l’eficàcia de les mesures adoptades.

A més, es prohibeix als usuaris no professionals l’ús de productes fitosanitaris, excepte en els casos que
preveu l’article 48 del Reial decret 1311/2012:
n En jardins domèstics d’exterior i horts familiars, amb productes expressament autoritzats per

a ús no professional en aquests àmbits, d’acord amb els requisits que especifica l’annex VIII del
Reial decret 131/2012.

n A la jardineria domèstica d’interior, amb productes envasats com a aerosols o en altres tipus

d’envasos concebuts expressament per a l’aplicació directa del contingut, d’acord amb els
requisits que especifica l’annex VIII del Reial decret 131/2012.

Els envasos de productes fitosanitaris que es comercialitzin per a usuaris no professionals no poden
excedir les capacitats següents:
n Un litre, quan es tracti d’aerosols o altres tipus d’envasos dissenyats per aplicar directament el

producte fitosanitari ja diluït.

n 500 g o 500 ml per a qualsevol altre tipus de preparat.

Els usuaris no professionals només poden utilitzar els productes expressament autoritzats per a ús no
professional en aquests àmbits. Han de guardar els productes fitosanitaris en un armari fora de l’abast
dels nens, preferentment a un local on aquests no tinguin accés.
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FORMACIÓ D’USUARIS PROFESSIONALS I VENEDORS
El Reial decret 1311/2012 estableix que a partir del 26 de novembre de 2015 els usuaris professionals i
els venedors de productes fitosanitaris han d’estar en possessió d’un carnet que acrediti coneixements
apropiats per exercir la seva activitat, segons els nivells de capacitació establerts. Queda exclòs d’aquest
requisit el personal dels distribuïdors les tasques dels quals no incloguin la venda ni la manipulació de
productes fitosanitaris per a ús professional.
NIVELLS DE CAPACITACIÓ
n Nivell bàsic: per a persones auxiliars de tractaments terrestres i aeris, inclosos els no agrícoles,
i els agricultors que els apliquen a l’explotació pròpia sense utilitzar personal auxiliar fent servir
productes fitosanitaris que no siguin gasos tòxics, molt tòxics o mortals, ni en generin. També
s’expedeixen per al personal auxiliar de la distribució que manipuli productes fitosanitaris.
n Nivell qualificat: per als usuaris professionals responsables dels tractaments terrestres,

inclosos els no agrícoles, i per als agricultors que apliquin tractaments utilitzant personal auxiliar.
També per al personal que intervingui directament en la venda de productes fitosanitaris
d’ús professional, capacitat per proporcionar la informació adequada sobre l’ús, els riscos i
les instruccions per mitigar aquests riscos. El nivell qualificat no atorga capacitació per aplicar
tractaments que requereixin els nivells de fumigador o de pilot aplicador.

n Fumigador: per a aplicadors que apliquin tractaments amb productes fitosanitaris que siguin
gasos classificats com a tòxics, molt tòxics o mortals, o que en generin. Per obtenir aquest carnet
és necessari haver adquirit els carnet dels nivells bàsic i qualificat.
n Pilot aplicador: per al personal que apliqui tractaments fitosanitaris mitjançant aeronaus, sens

perjudici del compliment de la normativa específica que regula la concessió de llicències en
l’àmbit de la navegació aèria.

Carnet d’usuari professional de productes fitosanitaris del Govern de les Illes Balears

El Reial decret 1311/2012 també estableix els programes amb els continguts mínims per a cada tipus
de curs, les condicions per obtenir el carnet d’aplicador de plaguicides i per homologar els cursos de
capacitació, i el format i la informació que ha de tenir cada carnet.
És important destacar que la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes
Balears ha elaborat el Decret 50/2016, de 29 de juliol, pel qual es regula la formació dels usuaris
professionals i venedors de productes fitosanitaris per a l’obtenció de carnets dels diferents nivells
de capacitació a la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb la finalitat d’adaptar la normativa
reguladora de la formació i l’obtenció de carnets a la comunitat autònoma de les Illes Balears a la de
l’Estat espanyol (Reial decret 1311/2012).
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Pla d’Acció Nacional per a l’Ús Sostenible de Productes Fitosanitaris
Amb la intenció d’aconseguir els propòsits del Reial decret 1311/2012, el Ministeri d’Agricultura i
Pesca, Alimentació i Medi Ambient, juntament amb les comunitats autònomes i altres departaments
de l’Administració General de l’Estat, coordina l’elaboració del Pla d’Acció Nacional per a l’Ús Sostenible
de Productes Fitosanitaris (d’ara endavant PAN). Els seus objectius són:
n Fomentar la gestió integrada de plagues (GIP) per preservar un sector agrícola, forestal i

alimentari pròsper, que asseguri una contribució positiva al medi ambient, mitjançant un model
sostenible de producció compatible amb la utilització racional de productes fitosanitaris.

n Reduir els riscos i els efectes derivats de la utilització de productes fitosanitaris, especialment

en l’àmbit de la salut humana i del medi ambient.

El PAN té un període d’aplicació pluriennal, com a mínim de 5 anys, per disposar de dades comparatives
que permetin avaluar l’eficàcia de les actuacions. A més, anualment el Ministeri d’Agricultura i Pesca,
Alimentació i Medi Ambient ha d’elaborar un informe dels resultats de l’aplicació del PAN durant l’any
anterior, que inclogui una avaluació d’aquests pel que fa al compliment dels objectius. Aquests informes
anuals de resultats, a més de les possibles actualitzacions del PAN, s’han de publicar a la seu electrònica
del Ministeri (www.mapama.es).

Registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària (ROPO)
D’acord amb el que estableix l’article 43.5 del Reial decret 1311/2012, el Ministeri d’Agricultura i Pesca,
Alimentació i Medi Ambient ha creat una aplicació informàtica per a l’intercanvi d’informació sobre
les inscripcions en el Registre oficial de productors i operadors (ROPO). Aquesta aplicació permet
la consulta pública d’entitats i operadors registrats, amb una doble finalitat: d’una banda, donar a
conèixer als sol·licitants l’estat de les sol·licituds en temps real, i de l’altra, informar el públic en general
de l’habilitació d’un operador o d’una entitat concreta per a qualsevol activitat relacionada amb la
comercialització, la distribució i l’ús de qualsevol mitjà de defensa fitosanitària.
Per tant, la inscripció en el ROPO és un requisit imprescindible per a les activitats següents:
n Subministrament dels mitjans de defensa fitosanitària, excepte els equips i la maquinària

d’aplicació, incloent-hi la fabricació o producció, la comercialització, la logística,
l’emmagatzematge, la distribució, la venda o la cessió en general.

n Aplicació de tractaments fitosanitaris:

· La prestació de serveis, tant d’empreses com de cooperatives o altres entitats, amb el
personal propi.
· La desinfecció i els tractaments postcollita amb caràcter industrial o corporatiu, mitjançant
instal·lacions o equips fixos.
n Assessorament.
n Manipulació i utilització de productes fitosanitaris d’ús professional.

www.mapama.gob.es

A les Illes Balears, per inscriure’s al ROPO és necessari presentar una sol·licitud d’inscripció al
Departament de Sanitat Vegetal de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de
les Illes Balears, almenys amb un mes d’antelació al començament de les activitats. La validesa del
certificat d’inscripció és de deu anys, i el termini de renovació comença dotze mesos abans que caduqui.
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ASPECTES NOUS DEL REIAL DECRET 1311/2012

Esquema dels nous conceptes introduïts pel Reial decret 1311/2012, de 14 de desembre
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El Reial decret 971/2014, de 21 de novembre, pel qual es regula el procediment
d’avaluació de productes fitosanitaris (ROPF)
Aquest Reial decret, que deroga el Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta
el sistema harmonitzat comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes fitosanitaris,
estableix que els productes fitosanitaris només es poden comercialitzar en el territori nacional si
prèviament han estat autoritzats i inscrits en el Registre oficial de productes i material fitosanitari.
D’aquesta manera l’Estat aplica els mecanismes necessaris perquè només es puguin comercialitzar
els productes fitosanitaris que siguin útils i eficaços per combatre les plagues però que no comportin
riscos col·laterals.
A causa dels canvis constants en el Registre de productes fitosanitaris provocats per la revisió de la Unió
Europea, el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient regula i actualitza periòdicament
la informació del Registre a fi que sigui precisa i eficaç per conèixer tots els operadors implicats en l’ús
dels productes fitosanitaris.
Els productes fitosanitaris autoritzats es poden consultar a l’àrea d’agricultura de la pàgina web del
Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient. El Registre consta de cinc apartats que
permeten obtenir informació sobre:
n
n
n
n
n

Els productes fitosanitaris autoritzats a Espanya.
Les substàncies actives homologades per elaborar-los.
Les instruccions per al registre de productes fitosanitaris.
Els límits màxims de residus en productes vegetals.
Els documents sobre el reconeixement oficial d’assajos.

Es poden fer les consultes:
n Per número de registre o nom.
n Per substància activa.
n Per plaga.
n Per aplicació/plaga.
n Per àmbit d’ús.
La base de dades del Registre de productes fitosanitaris s’actualitza cada trenta dies, cosa que contribueix
a posar a disposició de tots els usuaris una informació precisa, fiable i actual que, sens dubte, ajuda
a utilitzar els productes fitosanitaris d’una manera més responsable, més segura, més eficaç i cada
vegada més respectuosa amb el medi ambient.

www.mapama.gob.es
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Reial decret 951/2014, de 14 de novembre, pel que es regula la comercialització de
determinats mitjans de defensa fitosanitària (MDF)
L’objecte d’aquest Reial decret és establir els requisits per a la comercialització de determinats mitjans
de defensa fitosanitària (MDF), i regular la comunicació de fer-ho a què es refereixen els articles 44
i 45 de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, i també el seu registre oficial per al
coneixement de les administracions públiques i de qualsevol altra part interessada. A més, deroga
l’Ordre APA/1470/2007, de 24 de maig, per la qual es regula la comunicació de comercialització de
determinats mitjans de defensa fitosanitària.
Estan inclosos en el seu àmbit d’aplicació exclusivament els organismes de control biològic, les
trampes i altres mitjans o dispositius de monitorització que no estiguin directament vinculats amb
el control de plagues.
Aquest Decret, que adequa la normativa reguladora nacional a la de la Unió Europea, aclareix que els
mitjans de defensa fitosanitària que regula l’article 45 de la Llei 43/2002 i que es poden comercialitzar
sense autorització prèvia són els organismes de control biològic no exòtics, les trampes i altres mitjans
o dispositius de monitorització.
D’aquesta manera, els operadors que vulguin posar al mercat aquests mitjans de defensa fitosanitària
ho han de comunicar a l’Administració competent i han de posar de manifest que no sols es compleixen
tots els requisits exigibles sinó que, a més, la posada al mercat d’aquests es fa sota la responsabilitat
exclusiva de l’operador, a qui correspon disposar de la informació acreditativa dels requisits exigits.
S’exceptuen del règim de comunicació prèvia, i se sotmeten a autorització, els organismes de control
biològic exòtics.

Reial decret 71/2016, de 19 de febrer, pel qual es modifiquen el Reial decret 2611/1996,
de 20 de desembre, pel qual es regulen els programes nacionals d’eradicació de malalties
dels animals, i el Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el
marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris
Mitjançant aquesta modificació es permet que els carnets expedits d’acord amb l’Ordre ministerial
de 1994 sobre homologació de cursos de capacitació per a l’aplicació de tractaments de plaguicides,
puguin mantenir la validesa fins que caduquen.

Permetent que els carnets d’usuaris professionals de plaguicides es renovin un cop n’hagi
vençut la vigència s’evita la renovació automàtica de tots els carnets prevista per a 2016.
A més, el Reial decret modifica la norma sobre programes nacionals d’eradicació de malalties dels
animals, i amplia el període de vacunació de femelles en determinades àrees o explotacions contra la
brucel·losi bovina.

I.4. NORMATIVA AUTONÒMICA
A l’àmbit de les Illes Balears hi ha dues normes recents:
n Decret 4/2016, de 29 de gener, pel qual es qualifica d’utilitat publica la lluita contra la plaga

del morrut roig de la palmera (Rhynchophorus ferrugineus, Olivier) a la comunitat autònoma de les Illes Balears i s’estableixen les mesures fitosanitàries per lluitar contra aquesta
plaga i prevenir-la.

n Decret 50/2016, de 29 de juliol, pel qual es regula la formació dels usuaris professionals

i venedors de productes fitosanitaris per a l’obtenció dels carnets dels diferents nivells de
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capacitació a la comunitat autònoma de les Illes Balears. La Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca ha elaborat aquest Decret, que regula la capacitació d’usuaris professionals
de productes fitosanitaris.

Decret 4/2016, de 29 de gener, pel qual es qualifica d’utilitat pública la lluita contra
la plaga del morrut roig de la palmera (Rhynchophorus ferrugineus, Olivier) a la
comunitat autònoma de les Illes Balears i s’estableixen les mesures fitosanitàries
per lluitar contra aquesta plaga i prevenir-la
Aquest Decret té per objecte qualificar d’utilitat pública la lluita contra el morrut roig de la palmera
i establir les mesures fitosanitàries obligatòries per lluitar contra aquesta plaga. Els aspectes més
rellevants són:
n Es declara zona demarcada tot el territori insular de les illes de Mallorca, Menorca,

Eivissa i Formentera:
· Àrea d’eradicació de la plaga: àrea definida per les autoritats fitosanitàries on el nivell
d’infestació de la plaga és baix i encara és possible eradicar-la amb actuacions de prevenció
i lluita. Són els municipis de la costa nord–serra de Tramuntana.
· Àrea de contenció de la plaga: àrea definida per les autoritats fitosanitàries on el nivell
d’incidència de la plaga és elevat, i les actuacions de prevenció i lluita van encaminades
a reduir el nivell de població de la plaga. Correspon a la major part dels municipis de Mallorca.
· Àrea de contenció prioritària: àrea on la incidència de la plaga és intermèdia, entre l’àrea
d’eradicació i l’àrea de contenció. Són els municipis de Calvià, Campos, Llucmajor, Marratxí,
Palma i Pollença.

n Mesures fitosanitàries per a productors, comerciants i importadors de plantes sensibles:

· S’afegeix l’obligatorietat de mantenir un quadern de camp amb els continguts que detalla
l’annex I del Decret.
· S’afegeix l’obligatorietat d’oferir, en el moment de la venda, informació adequada sobre la
protecció que requereixen les espècies sensibles.
· Es mantén l’obligatorietat de comunicar la introducció a la comunitat autònoma d’espècies
sensibles amb almenys quinze dies d’antelació.
n Mesures fitosanitàries obligatòries per a les persones i les entitats públiques o privades

propietàries de plantes sensibles:
· Continua l’obligatorietat de notificar l’aparició de símptomes a les autoritats fitosanitàries.

· S’han d’eliminar les palmeres afectades que no puguin ser sotmeses a tractaments
fitosanitàries que evitin la dispersió de la plaga, ja sigui perquè l’afectació està en un estat
molt avançat o per dificultats de dur-hi a terme els tractaments. Aquesta destrucció s’ha de
fer seguint les directrius que detalla l’annex V.
· Estableix els tractaments aplicables a les zones demarcades.
· Es manté la comunicació obligatòria de les podes a les àrees d’eradicació.
· Es prohibeix instal·lar trampes a les àrees d’eradicació, tot i que excepcionalment ho poden
fer les autoritats fitosanitàries. A les àrees de contenció prioritària només en poden col·locar
les autoritats fitosanitàries, i a les de contenció, també les entitats públiques o privades per
mitjà de personal qualificat.
n Mesures específiques per a les empreses de serveis de jardineria i tractaments:

· Les empreses de serveis que duguin a terme podes, sanejaments i altres pràctiques culturals
a les palmeres han d’estar inscrites al ROPO i acreditar un curs d’especialització en treballs
de palmeres, que té una vigència de cinc anys.
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n Marc de col·laboració amb els ajuntaments i altres administracions locals:

· Les autoritats fitosanitàries han de facilitar la informació relativa als avisos de sospita
d’infestació d’exemplars de plantes sensibles de la seva propietat i col·laborar en les activitats
de prospecció al municipi i en les denúncies d’infraccions per l’incompliment de les mesures
fitosanitàries.

Secció de Sanitat Vegetal
El Departament de Sanitat Vegetal de les Illes Balears vol ser una referència per a professionals, i oferir
la màxima informació i formació de noves plagues i malalties que puguin aparèixer.
En la web oficial de Sanitat Vegetal de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(http://sanitatvegetal.caib.es) es poden consultar:
n El nou visualitzador d’Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB), amb els

casos d’afectació per la plaga del morrut roig de la palmera a les Illes Balears.
n Els butlletins de sanitat vegetal.
n Publicacions, conferencies i jornades informatives.
n Les sol·licituds específiques per a cada tipus de tramitació, ja sigui per a tractaments específics
o per a la gestió de restes vegetals.
n Els avisos fitosanitaris.
n Estudis.
n Tríptics informatius.
n Guies de plagues i enemics naturals.

Per comunicar avisos de la plaga o sol·licitar més informació:
Direcció General d’Agricultura i Ramaderia Servei d’Agricultura

971 17 66 66
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Tant els agricultors com les empreses del sector agrícola tenen com a objectiu fonamental obtenir
unes produccions agrícoles sanes i elevades, cosa que comporta un rendiment econòmic positiu per
a l’activitat que duen a terme, però per aconseguir aquest objectiu depenen de molts factors. Un dels
més importants és la protecció dels cultius de les plagues i les malalties.
Un cultiu sense protecció és més vulnerable a l’atac de plagues i malalties. Aquests atacs es coneixen
com danys als cultius, i es poden classificar en:
n Danys parasitaris (d’origen biòtic): són els danys provocats per l’acció d’un organisme (que pot

ser animal, vegetal, fong, bacteri o virus) que viu a costa de la planta.

n Danys no parasitaris (d’origen abiòtic): són els danys provocats per causes fisiològiques,

accidents meteorològics, desequilibris nutricionals o simplement per un mal maneig de les
pràctiques culturals. Per tant, en aquests danys no influeix cap organisme viu.

Conceptes relacionats amb els danys als cultius:
n Malaltia: alteració a la morfologia o la fisiologia de la planta provocada pels danys ocasionats
(siguin parasitaris o no). Per exemple, la tuberculosi de l’olivera, l’oïdi, el repiló o ull de gall, etc.
n Plaga: proliferació d’una agrupació d’animals, plantes o microorganismes d’una mateixa espècie

que s’alimenta de plantes (fitòfags) de qualsevol tipus o classe, que devora un cultiu produint
pèrdues econòmiques per damunt d’un nivell determinat (llindar econòmic). Per exemple, la
plaga de la llagosta, la plaga de l’escarabat de la patata, etc.

n Mala herba: planta que creix en un lloc on no es vol que creixi. No ataca directament el cultiu

provocant danys, sinó que es caracteritza per tenir una capacitat de dispersió elevada i una gran
persistència i per ser molt competitiva. Disminueix el rendiment del cultiu, interfereix amb les
estructures agràries, com les canalitzacions d’aigua, o en els processos de collita i comercialització.
En són exemples la rosella, la verdolaga, la jonça, etc.

Poll de Sant Josep

Efecte del calabruix a la síndria

1.1. AGENTS CAUSANTS DE DANYS D’ORIGEN
PARASITARI
Els agents causants de danys parasitaris (biòtics) es poden classificar en:
1. Paràsits animals

· Insectes
· Àcars
· Nematodes
· Mol·luscs
· Miriàpodes i vertebrats

2. Fongs
3. Bacteris
4. Virus
5. Fanerògames o plantes paràsites
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1.1.1. Paràsits animals
Els danys ocasionats a les plantes per paràsits animals es deu a l’acció d’insectes, àcars, nematodes,
mol·luscs, miriàpodes i vertebrats.

1.1.1.1. Insectes
Taxonòmicament els insectes es classifiquen en regnes, subregnes, ordres i classes.
Classificació dels insectes
Regne

Subregne

Animal

Vertebrats

Ordre (Phyllum)

Classe

Arthropoda

Crustacea

Invertebrats

Myriapoda
Arachnida
Insecta

Els insectes es poden definir com artròpodes (potes
articulades) invertebrats. Presenten un esquelet extern
format per la quitina, que constitueix una coberta
protectora (la cutícula), que dóna consistència al cos.
Aquesta substància és impermeable a l’aigua, però no a les
matèries greixoses. Els productes fitosanitaris que actuen
per contacte han de tenir un gran poder de penetració
per poder travessar la cutícula i danyar l’insecte.
En estat adult presenten un cos dividit en tres regions
(cap, tòrax i abdomen), tres parells de potes i un parell
d’antenes. També solen presentar ales (normalment
quatre), encara que hi ha espècies que no en tenen. Els
insectes respiren per mitjà de les tràquees.
n

Parts d’un insecte

Cap
Consta de sis segments, que no es poden diferenciar
visualment ja que estan fusionats en una única
estructura anomenada capsula cefàlica, que correspon
al crani dels vertebrats. En el cap hi ha els ulls, les
antenes (són el seus òrgans sensitius) i l’aparell bucal.
El dany directe que els insectes fan a les plantes gairebé
sempre és el resultat de la seva activitat alimentària.
Alguns insectes, però, poden provocar danys directes al
marge de l’alimentació, per exemple, a l’hora de fer la
posta. La gran varietat d’hàbits alimentaris dels insectes
fa que hagin desenvolupat diferents tipus d’aparells
bucals. El tipus d’aparell bucal és un indicador del dany
que poden provocar. Es poden classificar en:

Tipus d’aparells bucals

· Aparell bucal mastegador: és el més primitiu i del qual deriven els altres. Està format per
mandíbules fortes, destinades a tallar i triturar les plantes, i preparat per a l’alimentació sòlida.
El trobem en insectes adults del grup d’ortòpters (llagosta, grills, etc.), coleòpters (escarabats),
neuròpters (crisòpids) i algun himenòpter.
· Aparell bucal xuclador: està preparat per a l’alimentació líquida; no presenta mandíbules, sinó
que està format per una estructura tubular flexible, que roman enrotllada quan no es fa servir
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per menjar, amb la qual l’insecte xucla l’aliment. És característic de les papallones.
· Aparell bucal mastegador–xuclador: consta d’una espècie de llengüeta amb la qual recull el
nèctar i unes mandíbules que utilitza com a eina de treball (en el cas de les abelles, per exemple,
per manipular la cera). L’exemple més característic és l’abella.
· Aparell bucal picador–xuclador: és una transformació del tipus mastegador per adaptar-se a
l’alimentació liquida. Està adaptat per poder travessar el teixit de la planta i xuclar els líquids
vegetals (saba o contingut cel·lular). La xinxa de camp, la mosca blanca, la psil·la, el pugó i la
cotxinilla tenen aquest tipus d’aparell bucal.
n

Tòrax
El tòrax és la regió intermèdia dels insectes i consta de tres segments, amb un parell de potes
articulades a cadascun. Les ales apareixen en els segments segon i tercer. Típicament els insectes
presenten dos parells d’ales, encara que hi ha espècies que només en presenten un parell o fins i tot
que no en tenen (àpters).

n

Abdomen
La regió posterior del cos és l’abdomen. Consta d’onze segments, encara que gairebé mai es distingeixen.
Cada segment sol tenir un parell d’estigmes (obertures a l’exterior del sistema respiratori). Les femelles
posseeixen un apèndix anomenat ovopositor al darrer segment, que serveix per a la posta.
La reproducció és sexual, encara que en alguns casos es pot donar la partenogènesi (reproducció sense
la intervenció del mascle, com per exemple a les formigues). Normalment els insectes són ovípars i les
femelles ponen els ous, però algunes espècies són vivípares i les larves surten cap a l’exterior en un
estat molt desenvolupat abandonant l’ou dins la femella (el pugó, el poll de San Josep, etc.).
Després de la reproducció comença la metamorfosi, en què se succeeixen canvis molt marcats entre
els estats de desenvolupament del cicle de vida. Se’n distingeixen dos tipus:
· Metamorfosi incompleta o senzilla. No és una metamorfosi autèntica, ja que gairebé no canvien
de forma durant el creixement. Els estadis juvenils es pareixen molt als estadis adults, i només
varia la mida del cos, el color i la presència d’ales i d’aparells genitals en els adults. Aquest tipus
de metamorfosi es dóna en llagosts, paneroles, pugons i cotxinilles.

Metamorfosi incompleta o senzilla

· Metamorfosi completa. En aquest cas l’insecte experimenta grans canvis de forma durant la
seva vida. La morfologia, la fisiologia i l’ecologia de les larves són radicalment diferents de les
dels estadis adults. Això implica que entre l’estadi larvari i l’adult hi ha un estadi de transició
(pupa) durant el qual l’individu està quiet, no s’alimenta i sofreix una reorganització notable.
Correntment, en els lepidòpters (papallones) la larva s’anomena eruga, i la pupa, crisàlide.

Metamorfosi completa
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Es diferencien quatre fases successives:
n Primera fase: ou. Els ous són de formes diverses, i les femelles els poden pondre aïllats
o en grup, segons l’espècie.
n Segona fase: larva. Normalment té aspecte de cuc, i canvia d’aparença i de mida durant el
desenvolupament. Així que creix, fa la muda: el teixit que cobreix el cos cau i se substitueix
per un altre. Aquesta fase és la més nociva, ja que solen menjar amb gran voracitat.
n Tercera fase: nimfa, pupa o crisàlide. Una vegada que la larva s’ha desenvolupat per
complet, entra en una fase en què roman immòbil, encara que continua transformant-se a
l’interior. Durant aquest estadi consumeix les reserves acumulades durant la fase de larva.
Per tant, no provoca danys.
n Quarta fase: adult o imago. És el resultat de les fases anteriors. En estat adult sol menjar
molt poc o res. Els mascles s’aparellen amb les femelles i aquestes fan la posta.
Aquest tipus de metamorfosi es dóna en coleòpters (escarabats), lepidòpters (papallones),
himenòpters (vespes, abelles, etc.), dípters (mosques i mosquits), etc.
Els insectes constitueixen una classe zoològica molt nombrosa i diversa, i són els que provoquen
més plagues. Es divideixen en ordres atenent a les seves característiques. Així, la classificació dels
insectes és la següent:

Isòpters: es coneixen vulgarment com a

tèrmits i també com a formigues blanques. Són
un grup d’insectes socials que construeixen
nius. Presenten aparell bucal mastegador
i metamorfosi senzilla. S’alimenten de la
cel·lulosa de la fusta i dels seus derivats. N’hi
ha amb ales i sense ales.

Tèrmit

Ortòpters: pertanyen a aquest ordre la

llagosta, el grill i el cadell. Presenten aparell
bucal mastegador i metamorfosi senzilla.
Tenen el tercer parell de potes adaptat per
saltar, amb tèbies i fèmurs allargats.

Llagost

Dictiòpters: pertanyen a aquest ordre la

cuca molla i el pregadéu. Presenten aparell
bucal mastegador i metamorfosi senzilla. El
pregadéu és depredador, i sol alimentar-se de
grills, llagostes, mosques, etc.

Pregadéu
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Heteròpters: pertanyen a aquest ordre les xinxes
i algun insecte beneficiós, com el mírid. Presenten
aparell bucal picador-xuclador, metamorfosi senzilla i
dos parells d’ales.

Xinxa de l’ametller

Homòpters: hi pertanyen algunes de les plagues

agrícoles més conegudes: la cotxinilla, el pugó, la
psil·la i la mosca blanca, principalment. Presenten
l’aparell bucal picador-xuclador i metamorfosi senzilla.
Hi ha espècies amb ales i sense ales.
Pugó alat

Tisanòpter: denominat vulgarment trip. Són difícils

de veure a simple vista perquè són petits i viuen
amagats a les plantes. Presenten l’aparell bucal
picador-xuclador, dos parells d’ales estretes amb
serrells i metamorfosi senzilla. Són insectes vectors:
transmeten malalties d’una planta a una altra, com
el virus del bronzejat del tomàquet (TSWV, per les
sigles en anglès), que es transmet fonamentalment
mitjançant el trip Frankliniella occidentalis.
Trip

Coleòpters: constitueix l’ordre d’insectes més
nombrós (els escarabats pertanyen a aquest grup).
Són insectes que habiten majoritàriament a terra
o en materials en descomposició. Hi ha espècies
fitòfagues, però també un gran nombre d’espècies
depredadores d’insectes i àcars. Presenten l’aparell
bucal mastegador, dos parells d’ales i metamorfosi
completa. El primer parell d’ales no és apte per al vol,
protegeix l’insecte, mentre que el segon, amagat sota
el primer, té la funció de permetre el vol. Normalment
és la larva la que provoca els danys, però hi ha alguns
adults que també en provoquen (l’escarabat de la
patata, per exemple). N’hi ha també de beneficiosos,
com la marieta, que s’alimenta de pugons, àcars i
cotxinilles, entre d’altres.

Larva cap gros

Adult cap gros
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Himenòpters: els insectes d’aquest grup

són gairebé més importants pels aspectes
beneficiosos que pels perjudicials. Molts
dels enemics naturals de plagues es troben
en aquest grup. Són les abelles, les vespes
i les formigues. Presenten l’aparell bucal
mastegador (les larves) o mastegador-xuclador
(els adults) i metamorfosi completa.
Abella

Neuròpters: els insectes d’aquest grup són

majoritàriament depredadors, encara que
alguns adults s’alimenten de pol·len. Presenten
l’aparell bucal mastegador (les larves), dos
parells d’ales membranoses i metamorfosi
completa. Les crisopes pertanyen a aquest
grup, i la larva depreda altres insectes.
Crisopa

Dípters: en aquest ordre s’inclouen les
mosques, els mosquits i els tàvecs. Són els
enemics principals dels cultius agrícoles;
s’alimenten de sang humana i d’altres
vertebrats, i transmeten malalties serioses
(malària, malaltia de la són, febre groga).
La característica principal és que només
presenten un parell d’ales. L’aparell bucal
és mastegador (les larves) o mastegadorxuclador (els adults); les larves són àpodes (no
tenen potes), i la metamorfosi és completa.
Lepidòpters: també és un dels ordres
més amplis entre els insectes. Són les
denominades vulgarment papallones. Els
adults es caracteritzen perquè tenen dos
parells d’ales escamoses i de colors, i les
larves (anomenades erugues) presenten falses
potes. L’aparell bucal és xuclador (els adults)
o mastegador (les larves), i la metamorfosi,
completa. La larva, que s’alimenta de plantes,
és la que provoca danys al cultiu.

Mosca de l’olivera

Comparativa de Tuta absoluta (esquerra) i
Phthorimaea operculella (dreta) en fase adulta

Comparativa de Tuta absoluta (esquerra) i
Phthorimaea operculella (dreta) en fase de larva
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1.1.1.2. Àcars
Taxonòmicament els àcars es classifiquen en regnes, subregnes, ordres i classes.
Classificació dels àcars
Regne

Subregne

Animal

Vertebrats
Invertebrats

Ordre (Phyllum)

Classe

Arthropoda

Crustacea
Myriapoda
Arachnida
Insecta

Els àcars, com a plagues o animals beneficiosos, es
comporten i tracten de manera similars als insectes.
Són de mida petita, i es diferencien dels insectes
perquè tenen el cos dividit en dues parts, cefalotòrax
i abdomen.
Les característiques morfològiques fonamentals dels
àcars són:
n Absència d’antenes i ales. Els òrgans sensorials
estan associats als òrgans bucals i a les
potes.
n Segmentació abdominal a vegades no visible
o inexistent. L’abdomen té forma globosa i
al final es troben les glàndules secretores
de seda.
n Presència de gnatosoma anterior o part del

cos on es troben les peces bucals; quelícers
(adaptats a perforar, xuclar o trossejar els
vegetals) i pedipalps (sensorials). Se situen
al cefalotòrax, on també trobem els ulls i
les potes.

La reproducció dels àcars és per via sexual. Passen
pels estats d’ou, diversos estats de larva (amb tres
parells de potes i sense orificis genitals) i diversos
estats de nimfa i adult (amb quatre parells de potes
i orificis genitals). El poder de multiplicació dels
àcars és molt elevat, ja que les femelles poden
pondre entre cent i dos-cents ous cada dos o tres
dies i poden viure de 20 a 28 dies. Si les condicions
ambientals són bones (entre 23-30 ºC i ambient
sec), el cicle biològic es pot completar en 8-14 dies.
Normalment només s’aparellen per primavera,
però si hi ha bones condicions ambientals i menjar
suficient, poden aparèixer tot l’any. L’alimentació
consisteix en una base de saba i líquids de les
cèl·lules vegetals, i també en:
n Plantes: fulles, tiges, molses, falgueres, flors,

arrels i tubercles.
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n Líquens i microorganismes.
n Altres artròpodes.
n Altres àcars (fitoseids).

Els àcars que s’alimenten dels cultius provoquen
deformacions i pèrdua de qualitat i transmeten
malalties. Com a plaga agrícola, cal destacar l’aranya
roja, l’aranya groga, l’aranya blanca i el Vasates.

Danys per Panonychus citri

1.1.1.3. Nematodes
Els nematodes són organismes invertebrats molt
petits, la major part no observables a simple vista.
Normalment tenen el cos allargat, cilíndric, més o
menys transparent i no segmentat, protegit per una
cutícula molt resistent. Comunament es coneixem
com a cucs rodons. Els mascles són allargats i es mouen
lliurement, mentre que les femelles són sedentàries i
tenen una forma més arrodonida.
Les espècies fitoparàsites (paràsites de plantes) viuen
al sòl i s’alimenten de les arrels i les tiges subterrànies
de les plantes. Tenen la boca constituïda per un estilet
amb el qual punxen l’arrel i s’alimenten dels teixits,
particularment dels vasos conductors. Es reprodueixen
sexualment, encara que hi pot haver partenogènesi.
El cicle de vida dura 3-4 setmanes, i passen pels estats
d’ou, juvenil (es desenvolupen a l’interior de l’ou) i
adult. Solen passar les primeres fases de l’estat larvari
a l’interior de la planta afectada, i si les condicions
ambientals són desfavorables, la larva pot detenir el
desenvolupament i enquistar-se fins que milloren.

Nematode

Recorren petites distàncies. Se solen desplaçar gràcies
a l’aigua de reg, les sabates, els estris agrícoles i en
general qualsevol transport de terra que passi per una
zona contaminada.
Els danys que provoquen a les plantes apareixen
principalment a les arrels, en forma d’agalles, zones
voluminoses o lesions, que els dificulten l’absorció
d’aigua i nutrients i provoquen que s’acabin
podrint. Consegüentment, la planta s’esgrogueeix
i creix menys, i pot arribar a morir. Els danys més
importants es produeixen a cultius hortícoles i de
flors i a alguns fruiters.

Símptomes de Meloidogyne en una melonera

1.1.1.4. Mol·luscs
Són animals de cos fluix, que presenten tres característiques úniques al regne animal:
n Un peu muscular.
n Una conxa calcària secretada per un tegument anomenat mantell.
n Un òrgan d’alimentació anomenat ràdula.
Els mol·luscs terrestres (caragols i bavoses) poden originar greus problemes als cultius, especialment a
plantes hortícoles.
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1.1.1.5. Miriàpodes i vertebrats
Els miriàpodes són un grup d’animals similars als insectes, però que tenen el cos dividit en dues
regions: cap i tronc. El tronc és llarg i està format per molts segments i multitud de parells de potes.
Comunament són coneguts com centpeus i milpeus, viuen normalment a l’interior del sòl i en ocasions
s’alimenten d’arrels i tubercles, tot i que hi ha espècies que s’alimenten de les parts aèries.
En els grups dels vertebrats trobem els conills, les llebres i els talps, que poden arribar a provocar danys
econòmics considerables, sobretot en cultius de cereals i hortícoles. La utilització de plaguicides no
és un mètode eficaç per combatre’ls. Per assolir un equilibri de les poblacions és necessari fomentar
pràctiques respectuoses amb el medi ambient i amb els depredadors d’aquestes espècies.
Algunes aus també són responsables de danys als cultius, com ara picades a la fruita, fins i tot als locals
on s’emmagatzema la collita.

1.1.2. Fongs
Són organismes microscòpics que tenen un cos vegetatiu (miceli) format per filaments ramificats (hifes).
La reproducció dels fongs és per espores en estat latent, que es dispersen per l’acció del vent, la pluja, els
insectes o els agricultors mateixos. L’estat latent s’interromp només quan l’espora es troba en condicions
favorables per germinar; llavors en surt una primera hifa, que s’anirà convertint en un miceli.
Els fongs no fan la fotosíntesi, per la qual cosa necessiten obtenir els nutrients de les plantes que parasiten.
Per tant, es diu que són paràsits obligats. Tenen, per tant, alimentació heteròtrofa. Així i tot, podem trobar:
n Fongs sapròfits: s’alimenten de substàncies en descomposició. Per exemple, el xampinyó

o la trufa.
n Fongs paràsits: s’alimenten dels líquids interns d’altres éssers vius.
n Fongs simbiòtics: s’associen amb altres organismes i es beneficien mútuament.

Viuen en llocs humits, amb abundant matèria orgànica en descomposició i ocults a la llum del sol. Perquè
aparegui la malaltia és necessària la presència de la planta hoste, del fong patogen i de condicions
ambientals favorables per al desenvolupament del fong, normalment humitat relativa elevada (>80 %)
i temperatura càlida (>20 ºC).
Hi ha fongs que desenvolupen el miceli a l’exterior de la planta, de manera que només algunes hifes
penetren els teixits (per exemple, l’oïdi), però d’altres poden entrar dins els teixits vegetals de les
plantes directament rompent l’epidermis, a través de ferides o bé d’obertures naturals de la planta
(per exemple, el míldiu).
Els principals símptomes d’atacs de fongs són:
n Esgrogueïment, taques i necrosi del teixit (els causen l’oïdi, el repiló o ull de gall i el míldiu).
En general, per combatre’ls s’aconsella aplicar mesures culturals que afavoreixin la ventilació i
l’entrada de llum a la copa de l’arbre de manera que la humitat de la planta es redueixi.

Oïdi a vinya (Uncinula necator )

Repiló o ull de gat a olivera (Spilocaea oleaginae)
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n Crostes, xancres, agalles i deformacions (rovell, sarna o Taphrina)

Xancre a broc d’ametller causat per Phomopsis amygdali

Fulles d’ametller afectades per arrufat (Taphrina deformans)

Rovell (Tranzschelia pruni-spinosae)

n Podridures de teixits, principalment del coll i les

arrels, com Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia o
Sclerotinia. A la part aèria es produeix marciment
o dessecació acompanyats o no d’esgrogueïment.
Són eficaços els tractament químics dirigits al coll
de la planta o aplicats amb l’aigua de reg.

Exsudació de la goma i decoloració interna en un
cítric afectat per Phytophthora

El 90 % de malalties a les plantes són causades per fongs. Per combatre els fongs fitoparàsits hi ha
una multitud de productes fitosanitaris eficaços, però també són eficaços els mètodes preventius i
culturals, com ara:
n Evitar copes molt denses de fullatge (s’ha d’afavorir l’entrada de l’aire i del llum del sol).
n Tapar les bases d’aigua de reg per evitar contaminar-les amb espores de fongs.
n Evitar el reg i la fertilització excessius.
n Eliminar les restes de collites d’anys anteriors.
n Utilitzar plantes sanes, llavors certificades i substrats desinfectats.

A part d’això, hi ha fongs beneficiosos per a l’agricultura, com són les micorizes, que formen una
simbiosi entre el fong i la planta que beneficia el seu desenvolupament, o altres que s’utilitzen en la
lluita biològica, com són Beauveria bassiana, que s’utilitza contra erugues, termites, mosques blanques,
pugons, escarabats i tisanòpters, o Verticillium lecanii, que s’utilitza contra mosques blanques i pugons.
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1.1.3. Bacteris
Els bacteris són microorganismes unicel·lulars
microscòpics sense nucli ni clorofil·la que proliferen
en qualsevol tipus de matèria orgànica en
descomposició. Són d’alimentació heteròtrofa: no
poden fer la fotosíntesi per elles mateixes i necessiten
obtenir l’aliment de la matèria orgànica o de la planta
que parasiten.
La reproducció dels bacteris és asexual, mitjançant
divisió cel·lular. En un medi adequat es poden
reproduir de manera molt ràpida: en pocs dies
hi pot haver milions de bacteris. En canvi, si les
condicions no són favorables per a la reproducció,
els bacteris perden l’aigua i es protegeixen amb una
membrana resistent fins que les condicions tornen
a ser favorables. Tant per a la reproducció com
per a la dispersió necessiten una humitat elevada i
temperatures suaus (més del 80 % d’humitat relativa
i temperatura de 18-25 ºC).

Tuberculosi a olivera causada per Pseudomonas savastanoi

A diferència dels fongs, els bacteris no poden penetrar
les plantes perforant l’epidermis, sinó que necessiten
una via d’entrada (ferides o obertures naturals). La
disseminació és per mitjà de diferents agents, com la
pluja, el vent, el contacte entre plantes, els insectes o
fins i tot les eines de poda o d’altres treballs agrícoles.
Una malaltia provocada per un bacteri s’anomena
bacteriosi, i els danys que provoca poden ser menys
greus, més bé estètics, o molt importants, fins i tot la
mort. A títol d’exemple el bacteri Erwinia amylovora
produeix el foc bacterià, i mata especies de la família
de les rosàcies, ja siguin arbres fruiters (perera,
pomera, nesprer i codonyer) o ornamentals.

Foc bacterià a fruiter causat per Erwinia amylovora

Els principals símptomes d’atacs de bacteris són:
n Tumors com a conseqüència d’un desen-

volupament excessiu i desordres als teixits
(tuberculosi a l’olivera).
n Taques foliars.
n Crostes als fruits
n Taques necròtiques a la tija.
n Lesions als fruits.
n Podridura tova als fruits.
n Necrosi de teixits, com el foc bacterià.
n Afeccions vasculars que dificulten la circulació
de la saba.
Per combatre els bacteris fitopatògens no hi ha cap
control químic efectiu. Només asseguren la protecció
del cultiu les mesures de control basades en la
prevenció, com ara:
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n Evitar la formació de ferides durant la poda o durant la recol·lecció.
n Evitar el reg i la fertilització excessius.
n Utilitzar plantes sanes, llavors certificades i substrats desinfectats.
n Eliminar les plantes infectades.
n Desinfectar les eines de poda.

Com passa amb els fongs, també hi ha bacteris beneficiosos per a l’agricultura, com per exemple els
que viuen en simbiosi amb les lleguminoses formant arrels més gruixades. Aquests bacteris s’alimenten
dels compostos que forma la planta i alhora aporten nitrogen que capten directament de l’atmosfera
i que la planta pot aprofitar. Un bacteri beneficiós és el Bacillus thuringiensis, que és efectiu contra
erugues i s’utilitza molt en la lluita biològica.

1.1.4. Virus
Són organismes microscòpics d’estructura molt senzilla, formats per una molècula de material
genètic envoltada d’una càpsula de proteïna. De la mateixa manera que els bacteris i els fongs, són
paràsits obligats: necessiten viure a l’interior de les plantes que parasiten per poder reproduir-se. A
més, també necessiten una via d’entrada a la planta, normalment a través de ferides mecàniques o
amb un vector.
A diferència dels bacteris i els fongs, els virus no tenen capacitat de desplaçarse per si mateixos, ni amb el
vent ni amb l’aigua. Es desplacen d’una planta a una altra amb les llavors, per contacte entre les plantes,
des del terra (nematodes, fongs, etc.) o amb un insecte que l’adquireixi en una planta contaminada i
l’injecti en una altra. Els insectes que fan aquest procés es coneixen com a vectors. Solen ser els trips,
els pugons, les mosques blanques o els mosquits. S’anomena virosi qualsevol malaltia transmesa per
virus a les plantes. Pot afectar qualsevol vegetal, especialment arbres fruiters i hortalisses.
Les infeccions virals poques vegades maten la planta,
però la infecció és de per vida. Els principals símptomes
d’atacs de virus són:
n Tumors com a conseqüència d’un desen-

volupament excessiu i desordres als teixits.
n Taques anulars a les fulles.
n Deformació de fruits i arrugaments de fulles.
n Mosaics (del tabac, del tomàquet, del pebre).
n Nanisme.
n Clorosi.
n Assecament i necrosi de teixits.
n Afeccions vasculars que dificulten la circulació
de la saba.

Deformacions a albercocs causades per Sharka

Necrosi dels teixits a una lletuga causada pel virus del
bronzejat

Anelles cloròtiques a un pebre causades pel virus del bronzejat
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No hi ha productes químics per combatre els virus. Per tant, només es pot actuar amb les mesures de
control basades en la prevenció del cultiu, com ara:
n Eliminar les males herbes amb feines mecàniques o químiques, ja que aquestes poden servir

d’hoste al virus en el període d’intercultius.
n Utilitzar plantes sanes.
n Mantenir la densitat de població del vector tan baixa com sigui possible. Actuar amb productes
químics contra els vectors quan hi ha presència de la malaltia vírica.
n Destruir totes les restes dels cultius immediatament després de la recol·lecció per reduir els riscos.
n Eliminar totes les plantes que mostrin un aspecte sospitós i, per seguretat, també les plantes
adjacents. És recomanable prèviament polvoritzar la planta amb un insecticida per evitar que
els possibles insectes vectors passin a altres plantes.
n En cas d’arribar a un nivell d’infecció elevat (>50 %), destruir el cultiu.
n Destruir les restes dels cultius immediatament després de la recol·lecció.
n No cultivar espècies sensibles en una mateixa parcel·la l’any següent.

1.1.5. Fanerògames o plantes paràsites
Les plantes paràsites són plantes que no tenen clorofil·la i no
poden fer la fotosíntesi per elles mateixes. Per això, parasiten
altres vegetals per alimentar-se i desenvolupar-se.
El sistema de parasitisme pot ser tant per la part aèria del
cultiu (per exemple, la cuscuta), com per les arrels (per
exemple, el frare, que afecta les faves i els gira-sols). Fins i
tot pot atacar espècies llenyoses (per exemple, el vesc, que
se situa sobre les branques dels arbres, on s’alimenta de la
saba, i en conseqüència, debilita la planta).
Cuscuta

1.2. AGENTS CAUSANTS DE DANYS D’ORIGEN
NO PARASITARI
Els agents causants de danys d’origen no parasitari es poden classificar en:
n Falta o excés de llum.
n Acció de temperatures extremes: calor o gelada. Les temperatures superiors 40 ºC provoquen

danys en quasi totes les hortalisses; les inferiors a 0 ºC poden arribar a destruir completament
les plantes, sobretot les hortícoles, tot i que n’hi ha de més resistents (pastanaga, bròquil,
remolatxa, etc.) que d’altres (solanàcies, mongeta verda, etc.).
Els sistemes més utilitzats per protegir les plantes de les gelades són:
· Maneig del cultiu als hivernacles.
· Reg per aspersió.
· Estufes o escalfadors.
· Núvols de fum capaços de formar una barrera entre la radiació infraroja nocturna de la
terra i la planta.
· Torres antiglaçades previstes d’aspes per moure les capes d’aire.
n Agents meteorològics adversos (vent, pluja o calamarsa). Aquests agents poden provocar
ofegament de la planta, caiguda de fulles i fruits, cops als fruits, etc.
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n Falta o excés d’aigua.
n Mala estructura del sòl, que pot provocar un mal arrelament de la planta, amb la conseqüència

d’obtenir una menor captació de nutrients i d’aigua.
n Acidesa o alcalinitat del sòl.
n Desequilibris nutricionals (falta o excés dels elements principals (N, P i K) i de la resta d’elements
essencials per al cultiu. A títol d’exemple:
· L’excés de nitrogen fa el cultiu més sensible als atacs d’àcars, i pot provocar, entre d’altres
símptomes, gomosi i molta fulla i poca flor.
· La falta de fòsfor retarda la floració i provoca fulles més petites, entre d’altres
conseqüències.
· La manca de potassi fa que la planta tendeixi a deshidratar-se més ràpidament, sobretot en
dies forts de calor, i pot reduir la resistència a malalties, entre d’altres efectes.
n Fitotoxicitat per tractaments fitosanitaris.
n Danys mecànics a causa de la maquinària del camp, la recol·lecció, les eines de poda, etc.

Acció de la gelada a una carxofa

Acció de temperatures extremes a un tomàquet

1.3. MALES HERBES
Les males herbes són plantes que creixen on no haurien de créixer i es converteixen en indesitjables
tant per a l’agricultura com per a la jardineria. No ataquen directament el cultiu ni li provoquen danys,
però es caracteritzen per tenir una capacitat de dispersió elevada i una gran persistència i per ser
molt competitives. Disminueixen el rendiment del cultiu, interfereixen amb estructures agràries, com
les canalitzacions d’aigua, o en els processos de collita i comercialització. No tenen cap utilitat per a
l’agricultor, i fins i tot poden ser perjudicials per als homes, per als animals i per a les collites.
Juntament amb les plagues i les malalties, les males herbes són responsables del descens en la
producció de molts cultius. D’altra banda, els herbicides comercials representen la quarta part del total
de productes fitosanitaris utilitzats en agricultura.
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1.3.1. Classificació
Podem classificar les males herbes:
n Segons el comportament amb els herbicides:
· De fulla estreta: principalment les gramínies (civada borda, margall, etc.) i les ciperàcies.
Contra aquestes males herbes és aconsellable utilitzar herbicides sistèmics.
· De fulla ampla: principalment la rosella, el lepidi campestre, el ravenell, etc. En aquest
cas, és més adequat utilitzar herbicides de contacte.
n Segons el cicle de vida:

· Anuals (amb un cicle de vida d’un any).
· Biennals (amb un cicle de vida de dos anys).
· Perennes (romanen al sòl diversos anys consecutius).
n Segons la biologia i la forma de reproduir-se:

· Que només es reprodueixen per llavor.
· Que es reprodueixen per llavor i per brotada de gemmes (perennes).
· Que es reprodueixen només per òrgans vegetatius (perennes).

Verdolaga

Civada borda

1.3.2. Danys que provoquen
Els principals danys que provoquen són:
n Competeixen amb el cultiu principal pels elements necessaris per al desenvolupament de

qualsevol planta (aigua, llum i nutrients). Atès que les males herbes són més competitives que
els cultius poden arribar a ser les dominants.
Algunes
emeten toxines que inhibeixen el creixement del cultiu.
n
n Són hostes i transmissores de plagues i malalties.
n Dificulten els treballs agrícoles, com la recol·lecció.
n Disminueixen la qualitat de la collita i el rendiment.
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1.4. PLAGUES I MALALTIES A LES ILLES BALEARS
En aquest apartat es detallen les plagues i malalties més comunes a les Illes Balears, i les d’introducció
recent que s’han convertit en plagues considerables i difícils de combatre.

1.4.1. Plagues i malalties comunes a les Illes Balears
Les Illes Balears, encara que tenen un territori escàs, presenten una diversitat de cultius agrícoles molt
extensa. Els principals són l’ametller, l’olivera, la vinya, el cereal i el tomàquet. A més, hi ha una gran
presència de varietats ornamentals tant a jardins públics com privats. A part d’això, s’ha de tenir en
compte que a les Illes Balears el clima és perfecte per al desenvolupament de moltes plagues i malalties,
i que els hiverns suaus dels darrers anys fan que el cicle de vida dels patògens s’allargui encara més. Per
tant, podem dir que els nostres cultius estan molt exposats a l’atac de plagues i malalties.
Entre les més plagues i malalties més comunes a les Illes Balears destaquen:
Identificació

Danys

Nom comú: repiló o ull de gall.
Espècie més comuna:
Fusicladium oleagineum (fong).
Cultiu afectat: olivera.

Lesions a la fulla, en forma de
taques
circulars,
començant
en tonalitats negres, passant a
tonalitats verdes-grogues i acabant
en tonalitats obscures.
Símptomes de repiló

Identificació
Nom comú: mosca de l’oliva.
Espècie més comuna:
Bactrocera oleae (insecte).
Cultiu afectat: olivera.

Danys
Picades a l’oliva produïdes per la
femella. La larva es desenvolupa
dins l’oliva.

Danys per mosca de l’oliva

Identificació
Nom comú: assecament de
l’ametller.
Espècie més comuna:
Neofusicoccum, Eutypa i
Phaeoacremonium (fongs de
la fusta).
Cultiu afectat: ametller.

Danys
Assecament
progressiu
que
comença en una branca. Necrosi
interna dins la branca, que
obstaculitza la conducció d’aigua
o saba i produeix l’assecament i
la caiguda de les fulles. En pocs
anys, l’arbre mor.

Identificació

Danys

Nom comú: brot sec
Espècie més comuna:
Phomopsis amygdali (fongs
de la fusta).
Cultiu afectat: ametller.

Produeix l’assecament dels brots
de l’any. Durant primavera-estiu
s’observen xancres ovalats, a partir
dels quals els brots s’assequen, les
fulles tornen grogues i s’aferren
al brot.

Danys a l’ametller

Danys a l’ametller
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Identificació

Danys

Nom comú: cuc cap gros.
Espècie més comuna: Capnodis
tenebrionis (insecte).
Cultiu afectat: fruiters de pinyol,
albercoquer, melicotoner, prunera, ametller i cirerer.

L’adult s’alimenta dels brots
a la primavera i l’estiu. Les
larves perforen les arrels i
l’interior del coll. L’arbre
es debilita i, en cas d’atacs
intensos, mor.
Danys a l’ametller provocats per la larva

Identificació

Danys

Nom comú: míldiu.
Espècie més comuna:
Plasmopora viticola (fong).
Cultiu afectat: vinya.

A les fulles apareixen taques de
color verd clar o groc a l’anvers i
un polsim blanquinós al revers.
El raïm adquireix una curvatura
en forma de S, els capitells
florals s’assequen i la rapa
s’enfosqueix adquirint un color
marró xocolata.

Danys als fruits i a les fulles de la vinya

Identificació

Danys

Nom comú: cuc de rossinyol.
Espècie més comuna:
Agriotes sp. (insecte).
Cultiu afectat: patata.

Els danys, els produeixen les larves,
que s’alimenten dels tubercles.
Els adults no en produeixen.
Provoquen la depreciació de la
collita, i les ferides afavoreixen
l’entrada de fongs.
Danys a una patata

Identificació

Danys

Nom comú: mosca blanca.
Espècie més comuna: Bermisia
tabaci, Trialeurodes vaporariorum i Aleyrodes proletella
(insectes).
Cultiu afectat: tomàquet,
cogombre, carabassó, albergínia i d’altres. També
afecta plantes ornamentals
i espontànies.

Les nimfes xuclen la saba de
les plantes i deixen taques a
les fulles. També segreguen
melassa, que afavoreix el
creixement del fong Capnodium
sp. (mascara o negreta), que
deteriora el fruit i redueix la
capacitat fotosintètica i de
transpiració de la planta. A més,
són transmissores de virosis.
Danys a un cultiu hortícola
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Identificació

Danys

Nom comú: aranya roja.
Espècie més comuna:
Tetranychus urticae (àcar).
Cultiu
afectat:
moltes
espècies vegetals, tant de
conreus hortícoles com
ornamentals.

S’alimenta del teixit vegetal i de la saba
de la planta. Els símptomes apareixen al
revers de les fulles en forma de taques
grogues produïdes quan l’àcar succiona
el contingut cel·lular. Això redueix la
capacitat fotosintètica i el creixement de
la planta.

Danys d’aranya roja

Identificació

Danys

Nom comú: minador de les fulles.
Espècie més comuna:
Liriomyza
trifolii,
Liriomyza
bryoniae, Liriomyza huidobrensis i
Liriomyza strigata (insectes).
Cultiu afectat: la major part
d’espècies hortícoles, i també
plantes ornamentals i espontànies.

Creen mines a les fulles que
poden causar-hi dessecació i
caiguda prematura, amb un
reducció de la producció. A més,
obren una via d’entrada per a
malalties i fongs.

Danys de minador de fulles

1.4.2. Plagues i malalties que han arribat a les Illes Balears
Els darrers anys han aparegut plagues que no són pròpies a les Illes Balears, i que s’han convertit en
molt greus per la capacitat de reproducció i la dificultat d’eradicar-les.
Entre les més greus destaquen:
Identificació

Danys

Nom comú: arna o eruga del tomàquet.
Espècie més comuna: Tuta absoluta
(insecte).
Cultiu afectat: tomàquet, tot i que també
es pot trobar a altres solanàcies, com la
patata, el tabac o l’albergínia.
Origen: Amèrica del Sud.
Detectada: el 2008.
Insectes auxiliars: mírids Nesidiocoris i
Macrolophus (depredadors naturals).
Estratègies de lluita:
· Col·locació de trampes delta i d’aigua.
· Tractaments preventius amb matèries
actives autoritzades, com abamectina,
clorantraniliprol o metaflumizona.
Mesures culturals:
· Eliminació de les restes afectades.
· Retirada del material de poda del terra.
· Rotació dels cultius.
· Utilització de planters sans.

La larva ataca les fulles,
els brots i els fruits,
preferentment verds. A les
fulles fa mines o galeries
subepidèrmiques inicialment
semblants a les de Liriomyza
sp., encara que després
s’eixamplen i formen taques
translúcides que arriben a
deshidratar la zona; als brots
perfora galeries ascendents,
i als fruits fa les galeries al
llarg del pericarpi i mostra
preferència per començar-les
a la zona protegida pel calze.

Danys a un tomàquet i a una fulla
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Identificació

Danys

Nom comú: poll roig de Califòrnia.
Espècie més comuna:
Aonidiella aurantii (cotxinilla) (insecte).
Cultiu afectat: cítrics
Origen: Califòrnia.
Detectada: el 2006.
Insectes auxiliars: Aphytis (parasitari).
Estratègies de lluita: tractaments
preventius i curatius amb matèries actives autoritzades: oli
parafínic, piriproxifèn, clorpirifòs,
metilclorpirifòs, espirotetramat.

Ataca fulles, brots i fruits.
La importància econòmica
es deu a la depreciació per
la presència de cotxinilles
sobre els fruits, on, a
diferència d’altres cotxinilles,
es distribueix per tota la
superfície.

Danys a un cítric

Identificació

Danys

Nom comú: morrut roig de la palmera.
Espècie més comuna:
Rhynchophorus ferrugineus (escarabat).
Cultiu afectat: palmera
Origen: Malàisia.
Detectada: el 2006.
Estratègies de lluita:
· Per a danys inicials: sanejament mecànic i
eliminació de les parts afectades fins a arribar al
teixit sa. Seguidament, un tractament insecticida.
· Per a danys generalitzats: eliminar les parts
afectades, fins i tot el capitell. Pot quedar el tronc
si s’han tallat les restes superiors i no hi ha
galeries de l’insecte en el tall.
· Eliminació de les restes de la manera que estableix
la normativa.
· Matèries actives autoritzades: clorpirifòs 48 %,
imidacloprid 20 %, fosmet 50 %, abamectina 1,8 %.

Al principi les fulles noves que surten de
l’ull acaben en forma de punta de fletxa
o bé mostren folíols retallats en forma de
V lateral sobre la fulla. Després, algunes
fulles del centre de la corona, encara
verdes, tomben i s’entrecreuen amb les
altres. Si alguna d’aquestes fulles es
desprèn poden observar-se les galeries
provocades per la larva, capolls adossats
al raquis de la fulla o fins i tot larves en
estadis finals. Al final, totes les fulles van
cedint per l’acció barrinadora de la larva.
La palmera acaba morint.

Nou decret: Decret 4/2016, de 29
de gener, pel qual es qualifica
d’utilitat pública la lluita contra la
plaga del morrut roig de la palmera
(Rhynchophorus ferrugineus, Olivier)
a la comunitat autònoma de les
Illes Balears i s’estableixen les
mesures fitosanitàries obligatòries
per lluitar contra aquesta plaga i
prevenir-la.

Danys a una palmera
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Identificació

Danys

Nom comú: eruga barrinadora de la palmera.
Espècie més comuna:
Paysandisia archon (lepidòpter).
Cultiu afectat: garballó (Chamaerops humilis).
Origen: Amèrica del Sud (l’Uruguai i l’Argentina).
Detectada: el 2002. La primera detecció fou a Mallorca, a
l’hotel Formentor de Pollença. Actualment es troba estesa
per gairebé tot el territori de Mallorca i Menorca. No s’ha
detectat ni a Eivissa ni a Formentera.
Estratègies de lluita:
· Prospeccions periòdiques a tot el territori per detectar
les palmeres afectades.
· Inspeccions periòdiques a comerciants i productors
de palmeres per detectar palmeres afectades i per
comprovar que compleixen les mesures obligatòries
per combatre la plaga.
· Divulgació i formació.
· Destrucció de palmeres afectades.
· Prospeccions del Servei de Sanitat Forestal i assaig
amb atraients per a trampes de captura.

Les larves comencen a menjar-se les
fulles tendres i després penetren al
tronc i es mengen l’ull. Poden arribar
a matar el garballó si es mengem el
meristema apical. A les fulles apareixen
orificis com els que s’observen en la
imatge. A la part exterior, a la corona
del garballó, apareixen serradures
i melassa, fet que indica que hi ha
erugues menjant a l’interior.

Dany a una fulla

Actualment no hi ha disponible cap mètode de control
que sigui efectiu. Pot succeir que no quedi cap garballó
natural d’aquí a 20-25 anys a les Illes Balears si no es
troba cap depredador o un altre mètode de control.

Adult de Paysandisia archon

Identificació

Danys

Nom comú: virus de l’arrissat groc del tomàquet de Nova Delhi
(ToLCNDV). El transmet la mosca blanca Bemisia tabaci.
Cultiu afectat: cucurbitàcies.
Origen: l’Índia.
Detectada: el 2015.
Estratègies de lluita:
controlar Bemisia tabaci, eliminar les plantes afectades i
evitar el solapament de cultius susceptibles.
Danys a un carbassó

Identificació

Danys

Nom comú: Monoxia obesula (coleòpter).
Cultiu afectat: salat blanc (Atriplex halimus). També en són hostes
les plantes del gènere Juniperus i Tamarix.
Detectada: el 2015, a la zona costera del Carnatge. És la primera
cita coneguda a Espanya.
Estratègies de lluita:
· A la zona de detecció del insecte: tractament contra
crisomèlids a tots els vegetals hostes durant l’hivern i
tractament preventiu a l’arribada de la primavera.
· Fora de la zona demarcada: inspeccions visuals.

Mossega les fulles i pot produir la
defoliació total de la planta.
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Identificació

Danys

Nom comú:
nematode daurat de la patata.
Espècie: nematode (Globodera sp.)
Cultiu afectat: patata.

Afecta principalment l’activitat
de les arrels ja que en reduirles fa que el volum de sòl que
la planta explora per absorbir
aigua i nutrients sigui molt
més petit; influeix sobretot en
l’absorció de nitrogen, potassi i
fòsfor. Això dóna lloc a menys
tubercles i de mida més petita.
Nematode

1.5. ORGANISMES NOCIUS DE QUARANTENA
I IMPLICACIONS LEGALS
A continuació es presenta un quadre del calendari d’informes dels principals organismes nocius de
quarantena:
Normativa
comunitària
i estatal

Organisme nociu

Cultiu

Consell
Insular

Comunitat
Autònoma

Comunitat
Autònoma

Estat

Dir. 2000/29/CE
Reg. (CE) 882/2004
RD 58/2005

Pla anual d’inspeccions n-1/n

Diversos

23 de gener

30 de gener

Dec. 2007/365/CE
Dec. 2008/776/CE
Dec. 2010/467/UE
O. ARM/605/2009/D4/2016

(I) Rhynchophorus ferrugineus

Palmae

24 de gener

31 de gener

Dec. 2012/535/UE

(N) Bursaphelenchus xylophilus
· Informe de prospeccions
· Informe de resultats
· Mesures d’eradicació
· Plans d’acció

Fusta i plantes d’Abies, Cedrus,
Larix, Picea, Pinus, Pseudotsuga
i Tsuga.

25 de gener

1 de febrer

Patata, terra

22 de febrer

1 de març

Patata, tomàquet

24 de març

31 de març

Acer sp., Aesculus
hippocastanum, Alnus sp.,
Betula sp., Carpinus sp., Citrus
sp., Corylus sp., Cotoneaster
sp., Fagus sp., Lagerstroemia
sp., Malus sp., Platanus sp.,
Populus sp., Prunus sp., Pyrus
sp., Salix sp. i Ulmus sp.

24 de març

31 de març

Dir. 2007/33/CE
RD 920/2010

(N) Nematodes del quist de
la patata Globodera pallida,
Globodera rostochiensis

Dec. 2012/270/EU

(I) Epitrix sp.

Dec. 2012/138/UE
Dec. 2014/356/UE

(I) Anoplophora chinensis

(I)= Insecte / (F)= Fong / (B)= Bacteri / (V)= Virus / (N)= Nematode / (M)= Mol·lusc / (OO)= Oomicet
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Normativa
comunitària
i estatal

Organisme nociu

Cultiu

Consell
Insular

Comunitat
Autònoma

Comunitat
Autònoma

Estat

Dec. 2015/893/UE

(I) Anoplophora glabripennis

Acer sp., Aesculus sp., Alnus
sp., Betula sp., Carpinus sp.,
Cercidiphyllum sp., Corylus
sp., Fagus sp., Fraxinus sp.,
Koelreuteria sp., Platanus sp.,
Populus sp., Salix sp., Tilia sp.
i Ulmus sp.

24 de març

31 de març

Dir. 93/85/CEE
Dir. 2006/56/CE
OM 22/3/1994
O. APA/718/2007

(B) Clavibacter michiganensis
ssp. sepedonicus

Patata

24 d’abril

1 de maig

Dir. 98/57/CE
Dir. 2006/63/CE
RD 1644/1999
O. APA/719/2007

(B) Ralstonia solanacearum

Patata, tomàquet

24 d’abril

1 de maig

Dec. 2002/757/CE
Dec. 2004/426/CE
Dec. 2007/201/CE

(OO) Phytophthora ramorum

Diversos, principalment
Rhododendron, Camellia i
Viburnum.

24 d’octubre

1 de
novembre

Dec. 2007/433/CE
RD 637/2006
RD 65/2010

(F) Fusarium circinatum
(Gibberella circinata)

Pinus sp. i Pseudotsuga
menziesii

8 de
novembre

15 de
novembre

Dec. 2015/789/UE
Dec. 2016/764/UE

(B) Xylella fastidiosa

Olea sp., Catharanthus sp.,
Nerium sp., Prunus sp, Vinca
sp., Malva sp., Portulaca sp.,
Quercus sp. i Sorghum sp.

23 de
novembre

30 de
novembre

Dir. 92/70/CE
Reg. 690/2008
Reg. 823/2009
Reg. 17/2010
Reg. 361/2010
Reg. 436/2011
OM 31/1/94

Estudis de zones protegides

Erwinia amylovora,
Anthonomus grandis,
Curtobacterium
flaccumfaciens pv.
flaccumfaciens, Leptinotarsa
decemlineata i Sternochetus
mangiferae.

23 de
novembre

30 de
novembre

RD 1201/1999
RD 1512/2005
RD 246/2010

(B) Foc bacterià
Erwinia amylovora

Amelanchier, Chaenomeles,
Cotoneaster, Crataegus,
Cydonia, Eriobotrya, Malus,
Mespilus, Photinia davidiana,
Pyracantha, Pyrus i Sorbus.

23 de
novembre

30 de
novembre

(M) Pomacea (Perry)

Vegetals destinats a plantacions,
excepte llavors, que pugin créixer
en aigua o en un sòl que estigui
permanentment saturat d’aigua.

23 de
novembre

30 de
novembre

Dec. 2012/697/UE

(I)= Insecte / (F)= Fong / (B)= Bacteri / (V)= Virus / (N)= Nematode / (M)= Mol·lusc / (OO)= Oomicet
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Normativa
comunitària
i estatal

Organisme nociu

Cultiu

Consell
Insular

Comunitat
Autònoma

Comunitat
Autònoma

Estat

Dec. 2012/756/UE

(B) Pseudomonas syringae pv.

Pol·len i vegetals vius destinats
a plantacions, excepte les
llavors d’Actinidia lindl.

24 de
desembre

31 de
desembre

Dec 2004/200/CE

(V) Mosaic del cogombre (Pep MV)

Tomàquet

24 d’abril

31 d’octubre

Dec 2014/690/EU

(I) Dryocosmus kuriphilus

22 de
novembre

30 de
novembre

Castanyer

(V) Virus de l’arrissat groc
del tomàquet de Nova Delhi
(ToLCNDV)

Cucurbitàcies (èmfasis en
carbassó) i solanàcies.

(I) Trioza erytreae

Cítrics

(I) Drosophila Suzukii
Dir. 69/464/CEE
O. de 28 de febrer de 1986
Dec. 2014/62/EU
Dec. 2014/63/EU

Maduixa, gerd, figuera, nabiu,
cirerer.

(F) Synchytrium endobioticum

Patata

1 de gener
(llista de varietats resistents)

(I) Diabrotica virgifera

Blat de moro

30 de novembre

Plantes de Fragaria sp.
procedents de l’Argentina o de
Xile des de l’1 de juny al 30
de setembre (informe tècnic
postcollita, any n+1).

1 de març (2) (any n+1)

Dec. 2003/248/CE
Dec. 2007/212/CE
Dec. 2011/74/CE
Dec. 2003/249/CE
Dec. 2007/221/CE
Dec. 2011/75/CE
Dec. 2016/159/UE
Reg. (UE) 652/2014

Expedients de cofinançament
de plagues subjectes a mesures d’emergència (antics
expedients de solidaritat) per
brots comunicats des de
l’1 de gener de 2016.
· Informació preliminar
(notificació).
· Sol·licitud de subvenció.
· Actualització dels costos.
· Sol·licitud de pagament
i informe tècnic.

Diversos, segons el compliment
de les condicions de les
directrius sobre solidaritat.

· Informació preliminar: un mes
des de la notificació del brot.
· Sol·licitud de subvenció:
5 mesos des de la notificació
del brot.
· Actualització dels costos:
cada 2 mesos des de la
sol·licitud de subvenció.
· Sol·licitud de pagament i
informe tècnic: 5 mesos des
de la decisió financera o final
d’eradicació.

Dir. 2000/29/CE
Reg. (CE) 1040/2002
Reg. (CE) 738/2005
Dec. 2014/910/UE
Directrius sobre solidaritat
RD 58/2005

Expedients de cofinançament
de plagues subjectes a
mesures d’emergència (antics
expedientes de solidaritat) per
brots comunicats abans del
31 de desembre de 2015.
· Tramesa d’informe.
· Tramesa de sol·licitud de
pagament i de factures
de l’expedient de l’any.
· Informe tècnic de les
mesures aplicades.

Diversos, segons el compliment
de les condicions de les
Directrius sobre solidaritat.

31 de març / 30 de juliol (any
n+1) / 30 de setembre

(I)= Insecte / (F)= Fong / (B)= Bacteri / (V)= Virus / (N)= Nematode / (M)= Mol·lusc / (OO)= Oomicet
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Normativa
comunitària
i estatal
Reg. 652/2014/UE

Dir. 2008/61/CE

Organisme nociu

Cultiu

Projectes de finançament de
prospeccions.
· Tramesa del programa.
· Informe intermedi.
· Tramesa de factures,
documents de pagament
i informes finals.

Diversos, segons el compliment
de les condicions de les
Directrius sobre solidaritat.

Excepcions als annexos
de la Directiva 2000/29/
CE per entrada i circulació
d’organismes nocius i
productes vegetals amb
fins científics.

Consell
Insular

Comunitat
Autònoma

Comunitat
Autònoma

Estat

Programa: 30 d’abril
· Informe intermedi:
30 de juliol (any n).
· Informe final:
31 de març (any n+1).

1 d’agost

La Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, defineix com a plaga de quarantena la plaga que
pugui tenir importància econòmica potencial i que figuri en la llista comunitària o hagi estat qualificada
així pel Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.
La normativa europea i nacional estableix per als diversos estats membres l’obligació de dur a terme
prospeccions als seus territoris per conèixer la situació de determinats organismes nocius per als
vegetals (organismes de quarantena).
És molt important detectar els primers focus d’una plaga que apareix per primera vegada en un estat
membre o en una part d’aquest, per evitar que s’hi estableixi, sempre que sigui possible, o almenys que
s’hi propagui. També és important conèixer la situació i l’evolució de les plagues establertes, per evitar
que es propaguin a altres territoris.
El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient estableix un calendari anual de
prospeccions d’organismes de quarantena i de plans o programes de prevenció, eradicació o control
de determinades plagues vegetals d’interès a Espanya, que les comunitats autònomes han de dur a
terme, i també la data de lliurament dels informes amb els resultats obtinguts. A més, per a les plagues
de quarantena, té elaborats plans de contingències nacionals, protocols d’inspeccions i prospeccions
i requisits per a la circulació de material vegetal. Per tant, qualsevol troballa que pugui tenir relació
amb algun dels organismes de quarantena que s’esmenten a continuació, per als quals s’han de fer
prospeccions oficials a la comunitat autònoma de les Illes Balears, convé que es comuniqui a la Secció
de Sanitat Vegetal de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
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1.5.1. Nematode de la fusta del pi (NFP)
(Bursaphelenchus xylophilus)
És originari d’Amèrica del Nord. A Europa es va detectar per primera vegada a Portugal l’any 1999. Es
tracta d’un organisme nociu de quarantena que provoca una malaltia greu a les espècies del gènere
Pinus sp. i a altres coníferes. Aquesta malaltia, coneguda com seca o marciment del pi, consisteix en un
decaïment sobtat dels arbres afectats. En els processos de reproducció i difusió de la plaga intervé el
vector del gènere Monochamus.

Vector transmissor del nematode (Monochamus galloprovincialis)

Danys del NFP

1.5.2. Foc bacterià (Erwinia amylovora)
El foc bacterià és una malaltia greu que afecta fonamentalment plantes de la família de les rosàcies,
tant fruiters (de llavor) com ornamentals i silvestres, i causa perjudicis greus fitosanitaris i econòmics.
L’agent que el causa és el bacteri Erwinia amylovora, considerat un organisme nociu de quarantena a
la Unió Europea. Hi ha legislació específica sobre mesures preventives contra la introducció i la difusió
d’aquest bacteri (RD 58/2005) i un programa nacional d’eradicació i control del foc bacterià de les
rosàcies (RD 1201/1999).
Espanya ha tingut durant molts anys la consideració de zona protegida d’aquest organisme nociu,
ja que la malaltia no hi era, i els brots que es detectaven es trobaven en procés d’eradicació. Des
de l’any 2011, determinades comunitats autònomes o part d’aquestes (País Basc (Guipúscoa),
Navarra, la Rioja, Aragó, València (comarques de l’Alt Vinalopó i el Vinalopó Mitjà i els municipis Torís
i Alboraig), Múrcia, Castella la Manxa, Extremadura i Castella i Lleó) han perdut el reconeixement de
l’estatus de zona protegida del foc bacterià, a causa que la malaltia s’ha establert en tot o en part del
territori. No obstant això, la resta de comunitats autònomes o part d’aquestes continuen mantenint el
reconeixement de zona protegida.

Danys del foc bacterià a una perera
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1.5.3. Xancre bacterià del kiwi
(Pseudomonas syringae pv. actinidae)
El xancre bacterià del kiwi és una malaltia que afecta les plantes del gènere Actinidia, produïda pel
bacteri Pseudomonas syringae pv. actinidae (Psa). La malaltia està distribuïda en els principals països
productors de kiwi.
La malaltia es va detectar per primer cop a la Unió Europea el 2007-2008 al sud d’Itàlia, i posteriorment
en països veïns productors de kiwi: França (2010), Portugal (2010), Espanya (2011) i Suïssa (2011). Com
a conseqüència d’aquestes deteccions, i del risc que representa per al cultiu del kiwi a la Unió Europea,
la Comissió va adoptar mesures per impedir-ne la introducció i la propagació.
La principal via de dispersió de la malaltia és el comerç de plantes i pol·len del gènere Actinidia. La
circulació d’aquest material vegetal es troba regulat en l’annex II de la Decisió 2012/756/UE.

Xancre bacterià del kiwi

1.5.4. Psil·la africana dels cítrics
(Trioza erytreae (Psylloidea: Triozidae))
La psil·la africana dels cítrics és un petit insecte alat que s’alimenta de la saba dels cítrics i altres rutàcies
ornamentals. S’observa en els brots joves, on les nimfes provoquen deformacions: agalles obertes a les
fulles que semblen berrugues. Aquest insecte és un vector capaç de transmetre una malaltia greu, no
present a Espanya, considerada com l’amenaça més gran de la citricultura mundial: el huanglongbing
(HLB) o enverdiment dels cítrics (greening). D’origen subsaharià, actualment és a Espanya i Portugal:
arxipèlag de Madeira (1994), Illes Canàries (2002), Galícia i nord de Portugal continental (2014).

Disposició de nimfes a la fulla, deformació en el revers i l’anvers

1.5.5. Xylella fastidiosa
Xylella fastidiosa és un bacteri que es va detectar per primera vegada a Europa a l’octubre de 2013 al
sud d’Itàlia (regió de Pulla), que afectà oliveres (hoste no habitual), ametllers i baladres, tot i que la seva
distribució fins llavors havia estat restringida al continent americà i a Taiwan. En conseqüència, la Comissió
ha establert mesures per evitar-ne la introducció a països tercers i la propagació des de la zona afectada
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fins a la resta de la Unió Europea (Decisió 2015/789/UE i modificacions posteriors). Aquesta legislació
obliga tots els països de la Unió Europea a fer controls per a una detecció precoç del bacteri.
A l’octubre de 2016 ha estat detectada a l’Illa de Mallorca, més concretament a la localitat de Porto Cristo
(Manacor). A causa de la gran quantitat d'hostes de Xylella fastidiosa, així com l'enorme repercussió
econòmica que està ocasionant en el territori europeu, suposa l'organisme nociu més rellevant i prioritari
de cara a la seva lluita i eradicació per part del Departament de Sanitat Vegetal del Govern Balear.

Té més de tres-cents hostes, i produeix danys greus en cultius molt importants al nostre país, com ara
cítrics, vinya, ametllers i presseguers, i també en nombroses espècies ornamentals. La seva presència
a les plantes és la responsable de diverses malalties amb conseqüències econòmiques greus per
a la producció agrícola: clorosi variegada dels cítrics, malaltia de Pierce a la vinya, phony peach als
presseguer, nanisme a l’alfals i cremat de fulles en altres espècies llenyoses.
És un dels principals patògens de quarantena a la Unió Europea. El recull la Directiva 2000/29/CE, i el
RD 58/2005 el transposa a la legislació nacional.
Aquest bacteri provoca un decaïment ràpid i generalitzat de la planta, i en els casos més greus, les fulles
i les branques se sequen i finalment la planta mor. En moltes de les espècies hostes, la presència del
bacteri no manifesta cap símptoma, cosa que en dificulta enormement la detecció. Es transmet d’una
planta a una altra mitjançant l’acció d’un insecte vector, de manera que la principal via de propagació
de la malaltia és el comerç de material vegetal contaminat des de zones on el bacteri és present.
L’eradicació d’aquesta malaltia un cop detectada és molt difícil, per la qual cosa la millor estratègia
és la prevenció.
El Departament de Sanitat Vegetal de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
(http://www.caib.es) ha dictat ponències i repartit material divulgatiu per donar a conèixer la
importància d’aquesta malaltia.

Danys a l’olivera i insecte vector de la Xylella fastidiosa a Europa (Philaenus spumarius).

1.5.6. Caragol poma
Les espècies del gènere Pomacea són mol·luscs gasteròpodes
de la família Ampullariidae. La major part són plagues invasores
de conseqüències greus. La plaga del caragol poma és molt
perillosa per la voracitat i la resistència a les condicions adverses,
i provoca pèrdues i danys considerables als arrossars. A més,
aquests caragols són espècies que afecten directament plantes
aquàtiques i algues i produeixen impactes sobre els ecosistemes
aquàtics que modifiquen l’estat o l’estructura de l’ecosistema i
les seves funcions.
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L’any 2009 es va detectar a l’hemidelta esquerre del delta de l’Ebre, a la província de Tarragona, l’espècie
Pomacea maculata, originària d’Amèrica del Sud i considerada una de les cent espècies invasores més
perjudicials del món. La seva biologia i etologia la fan molt perillosa, no només pels danys que ocasiona
al cultiu de l’arròs, sinó també pel risc mediambiental que representa per als hàbitats naturals on
s’instal·la. Actualment la presència de Pomacea a la Península està restringida al delta de l’Ebre, i no
s’ha trobat en altres zones arrosseres ni conques hidrogràfiques.

1.5.7. Saltiró de la patata (gènere Epitrix)
Té el nom comú de saltiró, a causa de la capacitat que té de
saltar. Aquesta plaga és originària d’Amèrica del Nord (Califòrnia),
on es troba àmpliament distribuïda, i es va introduir a Europa
de manera accidental el 2004. Va ser identificada per primera
vegada a Portugal, i actualment també és present a Espanya, a
determinats municipis de les comunitats autònomes de Galícia,
Astúries i Andalusia.
Les espècies del gènere Epitrix representen una amenaça per a
la producció de patata, ja que redueixen considerablement el
valor comercial del tubercle perquè hi fan galeries superficials.
A més, la plaga també causa danys a la planta, ja que s’alimenta
de les fulles. La detecció primerenca d’aquests coleòpters és
essencial per controlar-los.
A causa de la gravetat d’aquesta plaga, a les Illes Balears
s’han intensificat els esforços per evitar-ne la introducció. Se
segueixen les obligacions que estableixen la Decisió d’execució
2014/679/UE de la Comissió, el Protocol de prospeccions
nacional d’Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner),
Epitrix subcrinita (LeConte), Epitrix tuberis (Gentner) i el
Programa de Vigilància d’Epitrix sp. a centres de distribució i
venda de tubercles a les Illes Balears.

Danys del saltiró de la patata

1.5.8. Nematode daurat de la patata
(Globodera sp.)
El nematode daurat de la patata o del quist inclou dues espècies
del gènere Globodera: Globodera rostochiensis i Globodera
pallida, dues espècies molt similars, que solen ocupar el mateix
nínxol ecològic. Són els nematodes fitopatògens amb més
conseqüències en el cultiu de la patata.
Els danys afecten principalment l’activitat de les arrels ja que
en reduir-les fan que el volum de sòl que la planta explora per
absorbir aigua i nutrients sigui molt més petita, cosa que influeix
sobretot en l’absorció de nitrogen, potassi i fòsfor. Això dóna lloc
a menys tubercles, i de mida més petita.
Les pèrdues de rendiment per aquests nematodes són difícils
de predir, perquè depenen del nivell d’infestació i de la varietat
conreada, entre d’altres factors.
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1.5.9. Phytophthora ramorum
És un fong patogen, de conseqüències greus en arbres i
arbusts. Als Estats Units d’Amèrica es considera l’agent
causant de la seca i la mort de diverses espècies del gènere
Quercus, al qual pertany l’alzina, malaltia que es coneix
amb el nom de mort sobtada del roure, per la rapidesa
amb què moren els arbres afectats. També pot afectar
coníferes i fagàcies, a les quals provoca lesions a la part
inferior del tronc, les branques i les fulles. En l’actualitat,
a Europa només s’ha detectat a plantes ornamentals,
a boscos propers a vivers i a centres de jardineria amb
plantes ornamentals infestades. En qualsevol cas, s’han
establert mesures legislatives per evitar la introducció i
la propagació del fong al medi natural, atesa l’amenaça
que representa per als nostres alzinars.

Danys de Phytophthora a una alzina

Estudis del IMEDEA han demostrat que l’arbocer (Arbutus unedo), la mata (Pistacia lentiscus), el garrover
(Ceratonia siliqua), l’aladern (Rhamnus alaternus) i el xuclamel (Lonicera implexa) són susceptibles a
l’atac del fong. Els assaigs sobre alzines (Quercus ilex) també han estat positius, i actualment aquesta
espècie es considera una de les més susceptibles de ser infectades.
És difícil descriure d’una manera sistemàtica els danys que origina el fong, ja que la resposta és diferent
segons l’espècie i la part afectada. En general, els símptomes es manifesten al tronc o a les branques:
al tronc causen xancres (ferides o esquerdes) a l’escorça, i a les fulles poden causar taques foliars
necròtiques localitzades o cremat o socarrat amb seca de brots i branquetes o sense.

1.5.10. Escarabat d'antenes llargues (Anoplophora chinensis)
És un escarabat de la família dels cerambícids. La principal amenaça és per als arbres fruiters (cítrics
especialment) i les plantes ornamentals llenyoses. Pot afectar més de quaranta gèneres de frondoses,
entre les quals destaquem les espècies següents: arç (Acer sp.), castanyer (Aesculus hippocastanum),
vern (Alnus sp.), bedoll (Betula sp.), carpí (Carpinus sp.), cítrics (Citrus sp.), avellaner (Corylus sp.),
nesprer (Cotoneaster sp.), Lagerstroemia sp., faig (Fagus sp.), pomera (Malus sp.), plataner (Platanus
sp.), pollancre (Populus sp.), Prunus sp., salze (Salix sp.) i om (Ulmus sp.)
Els adults s’alimenten de fulles, pecíols i escorça jove de diversos arbres, i poden causar la mort de
ramells durant la maduració, però els danys més greus, els causen les larves, a causa de les galeries
que recorren branques i tronc, on s’alimenten de la part llenyosa, de manera que interfereixen amb
l’aigua i el transport de nutrients i provoquen un ràpid declivi de l’arbre. Les ferides creades durant
el curs de l’alimentació augmenten la susceptibilitat de l’hoste a diversos patògens secundaris.

Adult, larva i danys de l’escarabat d’antenes llargues
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1.5.11. Gibberella circinata (anamorf: Fusarium circinatum)
Gibberella circinata és un fong paràsit que anteriorment es coneixia
pel nom del seu anamorf, Fusarium circinatum. És el causant de la
malaltia del xancre resinós. Aquest fong colonitza agulles, brots,
fruits, llavors, branques i troncs, i pot provocar l’avortament de brots,
pèrdua de pinyes, seca de branques i fins i tot la mort de l’arbre. Pot
afectar tant llavors com plàntules de viver i arbres adults.
Afecta una cinquantena d’espècies de pi (Pinus sp.), i també l’avet
de Douglas (Pseudotsuga menziesii). No totes les espècies mostren
la mateixa sensibilitat al patogen; a Espanya l’espècie més sensible
és el Pinus radiata. El pi ver (Pinus pinea) i el pi canari (Pinus
canariensis) hi tenen una susceptibilitat alta, i el pi blanc (Pinus
halepensis), intermèdia.
Els símptomes provocats per Gibberella circinata es poden
confondre amb els d’altres fongs, com Sphaeropsis sapinea, per
la qual cosa és imprescindible la confirmació del laboratori. Són
visibles en qualsevol època de l’any, però amb més probabilitat a la
tardor i a la primavera.

Danys de Gibberella circinata a un pi
adult i a un plançó

1.5.12. Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
(necrosi bacteriana o podridura anular)
La necrosi bacteriana o podridura anular, la causa un bacteri que afecta la patata. Les plantes no
solen manifestar símptomes d’aquesta malaltia fins al final del cicle de cultiu encara que poden estar
infectades. A les fulles causa el marciment, l’enrotllat de la vora dels folíols cap a dalt, engroguint els
espais internervals, i la necrosi, que pot afectar una o diverses tiges de la mateixa planta.
La infecció dels tubercles es produeix a través dels estolons, comença pel melic i avança pel teixit
vascular. D’aquesta manera, al principi la podridura afecta la zona que està immediatament sota la pell,
i dóna lloc a la podridura anular, que presenta forma d’anell. Aquest teixit es pot esmicolar fàcilment.

Danys de Clavibacter michiganensis a fulles i a un tubercle de la patatera

1.5.13. Ralstonia solanacearum
(marciment bacterià o podridura bruna)
La virosi marciment bacterià o podridura bruna afecta principalment la patata (Solanum tuberosum) i
el tomàquet (Lycopersicon lycopersicum), però també, encara que amb menys virulència, altres cultius
de la família Solanaceae, com l’albergínia, el pebrot i el tabac.
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Les plantes afectades mostren símptomes semblants als de
l’estrès hídric. Al principi de l’atac les fulles superiors, d’una o
diverses branques, llangueixen durant les hores de més calor,
però tornen a redreçar a la nit. A més, poden aparèixer estries
marrons a la tija, que s’estenen a partir del coll. Si es fa un tall
transversal, dels feixos vasculars s’allibera un exsudat bacterià
blanc i enganxós. Altres símptomes són el bronzejat de les fulles,
l’enfosquiment de l’interior de les tiges i finalment la necrosi de
tiges i fulles, amb la mort la planta.
En el tomàquet es produeix un esgrogueïment més o menys ràpid
de la planta; a la tija es desenvolupen nombroses arrels adventícies;
el teixit vascular presenta decoloracions marrons, i si es talla
transversalment allibera un exsudat bacterià blanc o groguenc.
Danys de podridura bruna a la patata

1.5.14. Rhynchophorus ferrugineus (morrut roig de la palmera)
Aquest coleòpter de la família dels curculiònids,
originari del sud-est asiàtic de la Polinèsia, s’ha estès de
manera continuada per altres zones de clima temperat,
colonitzant diferents espècies de palmeres. Les primeres
aparicions a l’Estat espanyol l’any 1995 es produïren a
les províncies de Granada i Màlaga; posteriorment va ser
detectat el 2004 a la Comunitat Valenciana. A Mallorca
es va detectar per primera vegada l’octubre de 2006 a
sa Ràpita (Campos), i després a Cala d’Or i a altres zones
de Santanyí, Felanitx i Pollença. Al final de 2007 es va
detectar també a s’Arenal de Palma i a Alaró. A Eivissa es
va detectar també el 2007 un focus proper a l’aeroport.
L’insecte ataca un gran nombre d’espècies de palmeres.
Al principi les fulles noves que surten de l’ull acaben en
forma de punta de fletxa o bé mostren folíols retallats
en forma de V lateral sobre la fulla. Després, algunes
fulles del centre de la corona, encara verdes, tomben i
s’entrecreuen amb les altres. Si alguna d’aquestes fulles es
desprèn poden observar-se les galeries provocades per la
larva, capolls adossats al raquis de la fulla o fins i tot larves
en estadis finals. Al final, totes les fulles van cedint per
l’acció barrinadora de la larva. La palmera acaba morint.

Morrut roig de la palmera

Estratègies de lluita:
n Per a danys inicials: sanejament mecànic i eliminació de les parts afectades fins a arribar al
teixit sa. Seguidament, un tractament insecticida.
n Per a danys generalitzats: eliminar les parts afectades, fins i tot el capitell. Pot quedar el tronc
si s’han tallat les restes superiors i no hi ha galeries de l’insecte al tall.
n Eliminació de les restes de la manera que estableix la normativa.
n Matèries actives autoritzades: clorpirifòs 48 %, imidacloprid 20 %, fosmet 50 %, abamectina 1,8 %.
n La vigilància i la ràpida destrucció de les palmeres afectades és imprescindible per evitar la
dispersió de la plaga.
Nou decret: Decret 4/2016, de 29 de gener, pel qual es qualifica d’utilitat pública la lluita contra la plaga
del morrut roig de la palmera (Rhynchophorus ferrugineus, Olivier) a la comunitat autònoma de les Illes
Balears i s’estableixen les mesures fitosanitàries obligatòries per lluitar contra aquesta plaga i prevenir-la.
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1.6. PRÀCTIQUES D’IDENTIFICACIÓ DE PLAGUES
I MALALTIES
El coneixement de plagues i malalties que afecten els cultius i les plantes ornamentals i forestals és
fonamental per prendre les decisions necessàries a l’hora d’actuar-hi en contra. A més, és una eina útil
per implantar els mètodes biològics, substituint cada vegada més els productes fitosanitaris per altres
mètodes més sostenibles.
Per a les pràctiques, els professors han de facilitar als alumnes fitxes de plagues, malalties i males
herbes, i els alumnes les han d’identificar i han d’especificar el dany que poden causar.
Exemple de plaga i malaltia:
Plaga

Mosca de l’oliva

Espècie

Insecte (Bactrocera oleae)

Cultiu afectat

Olivera

Danys

Picades al fruit per a la posta d’ous.
La larva s’alimenta del fruit.

Època d’aparició

Present a l’olivar des de juny fins a
octubre-novembre, segons les condicions atmosfèriques.

Mesures de control

Mostreig amb trampes.
Control químic.

Productes autoritzats

Deltametrín, fosmet,
lambda-cihalotrina

Malaltia

Míldiu

Espècie

Fong (Plasmopara viticola)

Cultiu afectat

Vinya

Danys

A les fulles apareixen taques de color
verd clar o groc a l’anvers i un polsim
blanquinós al revers. El raïm adquireix
una curvatura en forma de S, els capitells florals s’assequen i la rapa
s’enfosqueix adquirint un color marró.

Època d’aparició

Primavera-estiu.

Mesures de control

Eliminació del raïm i de les fulles atacades que hagin caigut al terra.
Ventilació de les fulles.
Control químic.

Productes autoritzats

Azoxistrobín, benalaxil, folpet, dimetomorf, etc.
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1.7. QÜESTIONARI
1. Els insectes es diferencies dels àcars per:
a) Els primers no presenten ales mentre que els segons en presenten en estat adult.
b) Els primers presenten tres parells de potes i ales en estat adult, mentre que els segons
presenten quatre parells de potes i no presenten ales.
c) Només es diferencien per la presència d’antenes.
d) Els primers pertanyen a la classe Arachnida, i els segons, a la classe Insecta.
2. El màxim desenvolupament dels fongs es dóna en les condicions següents:
a) Humitat i temperatura baixes.
b) Humitat baixa i temperatura elevada.
c) Humitat alta.
d) Humitat alta i temperatura càlida.
3. El virus són paràsits obligats que necessiten viure a l’interior de les plantes que parasiten per
poder multiplicar-se:
a) Vertader.
b) Fals.
4. L’excés o la falta de llum o aigua i els desequilibris nutricionals, entre d’altres, són agents causants
de danys d’origen parasitari a les plantes.
a) Vertader.
b) Fals.
5. Una mala herba:
a) No aporta cap benefici a l’agricultor.
b) Es cultiva juntament amb el cultiu agrícola.
c) Competeix amb el cultiu agrícola pels nutrients, l’aigua i el llum.
d) La a i la c són correctes.
6. Quin dels animals següents pertany al grup dels artròpodes?
a) Fongs.
d) Rosegadors.
c) Nematodes.
d) Miriàpodes.
7. Un dany d’origen parasitari està produït:
a) Per les condicions ambientals adverses.
b) Només pels insectes.
c) Per bacteris i fongs.
d) Per l’acció d’un organisme viu que viu a costa de la planta.
8. En el tòrax dels insectes adults es troben ubicats els òrgans següents:
a) Potes i ales.
b) Ales i ovopositor.
c) Ulls i aparell bucal.
d) Dos parells d’ales.
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9. S’entén per metamorfosi el conjunt de transformacions que sofreix un insecte des que és un ou fins
que es converteix en un individu adult. Es poden diferenciar dos tipus de metamorfosi:
a) Vivípara i hermafrodita.
b) Incompleta o senzilla i completa o complicada.
c) Partenogènica i complicada.
d) Incompleta i senzilla.
10. Generalment, els coleòpters presenten un aparell bucal:
a) Xuclador.
b) Picador-xuclador.
c) Mastegador.
d) Mastegador-xuclador.
11. Una plaga de quarantena és una plaga que té una importància econòmica potencial i que figura en
la llista comunitària o així ha estat qualificada pel MAPAMA.
a) Vertader.
b) Fals.
12. Quin organisme nociu ha estat detectat recentment a les Illes Balears?
a) Brot sec.
b) Míldiu.
c) Xylella fastidiosa.
d) Repiló.
13. Per evitar la propagació i l’establiment d’una nova plaga és important:
a) Detectar-la immediatament.
b) Eliminar els arbres i les plantes infectats ràpidament.
c) Conèixer com hi ha arribat.
d) No distribuir els fruits, els tubercles o altres productes dels vegetals infectats.
14. La Xylella fastidiosa és:
a) Un bacteri que produeix danys greus en cultius molt importants al nostre país, com ara
cítrics, vinya, ametllers, presseguers, i també en nombroses espècies ornamentals.
b) Un insecte alat petit que s’alimenta de la saba dels cítrics i altres rutàcies ornamentals, i
un vector capaç de transmetre una malaltia greu considerada com l’amenaça més gran de
la citricultura mundial: el huanglongbing (HLB) o enverdiment dels cítrics (greening).
c) Un mol·lusc molt voraç i resistent a les condicions adverses.
d) Un escarabat de la família dels cerambícids que parasita els arbres fruiters (cítrics
especialment) i plantes ornamentals llenyoses.

60

TEMA 2
MÈTODES DE CONTROL

MÈTODES DE CONTROL

Els mètodes de control que s’utilitzen per controlar les plagues, les malalties i les males herbes
que afecten els cultius es classifiquen en dos grups, segons actuïn de manera directa o indirecta. A
vegades l’elecció d’un mètode o un altre és difícil, perquè depèn de factors diversos, i, per tant, la
solució és combinar mètodes diferents.
Mètodes de control
Directes
Físics

Químics

Indirectes
Biològics

Legislatius

Genètics

Culturals

Control integrat

2.1. MÈTODES INDIRECTES
Inclouen les mesures encaminades a prevenir els danys ocasionats pels patògens. Són els mètodes
legislatius, genètics i culturals.

2.1.1. Mètodes legislatius
Consisteixen en l’aplicació de la normativa que regula les mesures d’actuació per garantir la protecció
dels cultius davant de possibles plagues, com és l’ús del passaport fitosanitari i la certificació de llavors.
n Passaport fitosanitari: és un document d’acompanyament en forma d’etiqueta que han de

portar determinats vegetals i productes vegetals per circular dins la Unió Europea. Garanteix
que el producte ha estat produït per una entitat inscrita en el Registre oficial i sotmesa als
controls que pertoquen. A més, garanteix la traçabilitat del material vegetal davant l’aparició
de qualsevol problema.

n Certificació de llavors: les llavors per a la sembra es verifiquen i s’inspeccionen, des de l’origen

fins a l’emmagatzematge.
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2.1.2. Mètodes genètics
Amb aquests mètodes, mitjançant la selecció, la hibridació i la genètica molecular, es persegueix:
n Incrementar i obtenir varietats de plantes resistents a determinades plagues i malalties, fins i tot

tolerants a patògens. Per exemple, s’han obtingut hortícoles resistents a virus i malalties o
cereals resistents al rovell.
n Aconseguir més adaptació al clima i al sòl.
n Incrementar la producció.
n Millorar la morfologia de les plantes (fruits, flors, etc.).

2.1.3. Mètodes culturals
Les bones pràctiques culturals i certes labors practicades durant molts anys han contribuït a
controlar l’impacte dels paràsits en els cultius. En destaquen les pràctiques prèvies al cultiu i durant
la implantació del cultiu:
n Pràctiques prèvies al cultiu:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Preparació del sòl.
Rotació de cultius.
Utilització de fems adequats, ben fermentats i dels quals es coneix l’origen.
Empelts sobre patrons més resistents.
Utilització de varietats resistents.
Eliminació de restes vegetals anteriors al nou cultiu.
Desinfecció d’eines.
Cultius en planters, utilització de substrats amb garantia sanitària.
Adequació de l’estructura de l’hivernacle perquè permeti un control climàtic òptim.
Instal·lacions de reg adequades a les necessitats de l’explotació, i que facilitin el maneig i
el manteniment.
· En el cas de tenir basses d’aigua, manteniment de les cobertes per impedir la transmissió
de patògens per mitjà de l’aigua de reg.
n Pràctiques durant el cultiu:

· Eliminació de les males herbes que puguin competir amb el cultiu.
· Eliminació de restes vegetals procedents de podes que puguin ser una font d’infecció o
infestació.
· Aportació equilibrada de l’adobament.
· Podes que permetin la formació adequada i l’equilibri dels òrgans de la planta.
· Eliminació dels òrgans i les plantes afectades per plagues i malalties quan es troben severament atacades.
· Manteniment del cultiu sa fins al final de la campanya.
· Desinfecció freqüent de les eines que s’utilitzen durant les pràctiques culturals habituals.
· Maneig adequat dels hivernacles.
· Regs correctes, tractant d’evitar especialment problemes d’estancament d’aigua.

2.2. MÈTODES DIRECTES
Totes les mesures que comporten una actuació directe sobre el patogen. Són els mètodes físics,
químics i biològics.
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2.2.1. Mètodes físics
Els mètodes físics es poden classificar en mesures d’actuació físiques i mecàniques, cadascuna amb
tècniques diferents.
n MESURES FÍSIQUES: es basen en la desinfecció del sòl mitjançant l’aplicació de calor:

· Desinfecció amb vapor d’aigua
Tècnica que utilitza el vapor d’aigua per desinfectar el sòl i eliminar patògens i llavors de
males herbes. Aquesta tècnica s’utilitza poc ja que requereix maquinària especifica i un
consum d’energia elevat.
· Solarització
Tècnica que aprofita l’energia solar per augmentar la temperatura del sòl, prèviament
humitejat i lliure de cultiu. Per això, es col·loca una làmina de plàstic transparent sobre el
sòl nu durant els mesos d’estiu. L’eficàcia d’aquesta tècnica depèn de la temperatura assolida
i del temps d’exposició.

Mètode de la solarització

Abans d’utilitzar aquest mètode s’han de tenir en compte les indicacions següents:
· Els efectes de la desinfecció s’incrementen amb dies llargs d’insolació.
· El polietilè (PE) utilitzat ha de ser fi i transparent. N’hi ha d’específics per a la solarització, que són de 40 micres d’espessor. Es recomana que estigui col·locat entre
30 i 45 dies.
· El terreny ha d’estar humit i lliure de restes vegetals.
· Abans de col·locar el polietilè, s’ha d’aplicar un reg abundant que arribi a uns 50 cm
de profunditat.
· La làmina s’ha de col·locar tan tensa com sigui possible i amb les vores ben
enterrades.
· S’han d’evitar les bosses d’aire.
Avantatges del mètode:
· Cost relativament baix.
· No presenta perillositat per a les persones, els animals o el medi ambient.
· No produeix residus químics.
· No altera les propietats fisicoquímiques del sòl.
· Incrementa els rendiments després de l’aplicació.
· En sòls arenosos, s’obté una bona eficàcia en el control de patògens.
· El temps de permanència de la làmina de polietilè es pot reduir si es combina amb
productes químics.
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Inconvenients del mètode:
· Només es pot aplicar en zones de clima càlid i amb una radiació solar elevada.
· L’eficàcia del mètode disminueix amb la profunditat del sòl.
· El sòl ha d’estar lliure de cultius entre 4 i 6 setmanes.
· En grans superfícies hi ha problemes de maneig.
· En zones de forts vents és difícil col·locar el plàstic i fixar-lo al terra.
· La presència d’animals provoca trencaments que li resten eficàcia.
· Biofumigació
Consisteix en la incorporació al sòl d’una gran quantitat de matèria orgànica fresca, rica
en nitrogen, juntament amb una quantitat elevada d’aigua, per arribar a les condicions
d’anaerobiosi. El sòl es pot segellar mitjançant l’aportació d’aigua o bé col·locant una làmina
de plàstic, que retindrà els gasos generats al màxim de temps possible. Aquests gasos que
es desprenen de la descomposició de la matèria orgànica (amoni, derivats de sofre, etc.) són
letals per als microorganismes patògens. Una vegada feta l’aportació de la matèria orgànica
es recomana compactar el terreny mitjançant el rodet.
A més, amb aquesta tècnica s’aconsegueix millorar la fertilitat del sòl.
Si el sòl se segella amb una làmina de plàstic transparent, el mètode s’anomena biosolarització,
ja que combina l’efecte de la temperatura amb els gasos generats.
n MESURES MECÀNIQUES

Són les mesures que eviten o dificulten el contacte directe entre els agents causants de anys i
les plantes. Es classifiquen en barreres i trampes.
· Barreres
Són elements físics, de materials diferents, que protegeixen els cultius.
· Malles: se solen col·locar a les vores i finestres dels hivernacles.
· Encoixinat: cobriment del terreny amb una làmina de plàstic (negre o transparent),
que evita el contacte directe de la planta i els fruits amb la humitat del sòl. En el cas
de col·locar làmina de color negre es controla l’aparició de males herbes.
· Doble porta o porta i malla: l’Ordre de 12 de desembre de 2001 obliga a col·locar
una doble porta o una porta i una malla d’una densitat mínima de 10 x 20 fils/cm2 a
l’entrada dels hivernacles.
· Trampes
Serveixen per atraure i capturar insectes adults.
· Cromàtiques: són generalment de plàstic, de colors diferents i cobertes d’una cera
enganxosa, on els insectes, atrets pel color, queden enganxats.
· Color groc: atrau especialment pugons, mosques i minadors.
· Color blau: atrau especialment trips.

Làmines cromàtiques
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· De feromones: porten un suport de plàstic impregnat de feromones a l’interior, que
atrau els insectes adults. Normalment se sol acompanyar d’una pastilla insecticida
que mata l’insecte o bé es col·loca una substancia enganxosa als fons, de manera que
hi queden enganxats.
Tipus de feromones:
· Sexuals: atrauen individus de sexe contrari per evitar l’aparellament.
· Alarma: estimulen la fugida de l’insecte.
· Agregació: originen concentracions que afavoreixen l’eliminació.
· Dispersió: afavoreixen la disgregació de grups d’individus.
Utilització:
· Tècnica de monitoratge, per detectar el moment d’aparició de l’insecte o per
elaborar corbes de vol que permetin conèixer l’evolució del patogen.
· Tècnica de captura massiva, per capturar tants insectes com sigui possible.
· Tècnica de confusió sexual, en què s’atrauen insectes del sexe contrari a la
feromona utilitzada.

Trampes de feromones, per a dípters (esquerre) i lepidòpters (dreta)

· Lumíniques: s’utilitzen per capturar insectes nocturns, com lepidòpters, coleòpters,
etc. Atrauen els insectes perquè l’elevada il·luminació de la trampa respecte a l’ambient
exterior alerta els seus mecanismes fotoreceptors, fent que vagin cap al focus de llum.
· Atraients alimentaris: desprenen olors que atrauen els insectes. Aquests atraients
poden ser extractes de plantes, fruita madura i triturada, farina de peix, etc. S’han de
col·locar a favor del vent.

2.2.2. Mètodes químics
Aquests mètodes es basen en la utilització de substàncies químiques de síntesi per controlar els
fitopatògens. Tanmateix, els aspectes següents fan que es qüestioni el mal ús d’aquest mètode:
n El desconeixement de la manera d’actuar dels productes químics.
n L’elecció inadequada del moment del tractament.
n Els problemes amb els residus.
n La creixent consciència ecològica.
n Els efectes negatius que poden produir en la salut de consumidors.
n Els efectes negatius en el medi ambient.
Per tant, cal adoptar un seguit de mesures a l’hora d’utilitzar aquests mètodes:
n Comprovació de la necessitat d’aplicar-los.
n Elecció correcta del producte.
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n Lectura i comprensió de l’etiqueta.
n Assessorament tècnic.
n Tècniques d’aplicació correctes.

Així i tot, aquest mètode genera avantatges i inconvenients:
AVANTATGES:
· Facilitat d’adquisició.
· Facilitat d’aplicació.
· En cas que sigui efectiu, l’efecte s’observa ràpidament.
INCONVENIENTS:
· Gairebé tots els plaguicides presenten algun grau de toxicitat per a les persones, per al medi
ambient i per a la fauna auxiliar.
· Poden produir danys als cultius sobre els quals s’aplica.
· L’ús indiscriminat provoca l’adaptació dels patògens, donant lloc a l’aparició de resistències.
· La contaminació que produeixen provoca desequilibris entre les diferents espècies de
l’ecosistema, potenciant l’augment de fitoparàsits en detriment de les poblacions de la
fauna útil.
· Genera residus de plaguicides en els productes agrícoles.

2.2.3. Mètodes biològics
Aquest mètode consisteix a combatre les plagues i les malalties de les plantes amb altres organismes
vius que s’alimenten d’ells o els destrueixen, provocant-los la mort. Normalment són fauna auxiliar
autòctona o productes de preparats de plantes.
n FAUNA AUXILIAR
És la fauna que es troba present de manera natural a cada zona, que actua espontàniament.
La presència i l’actuació d’aquesta fauna es veuen afavorides quan menys tractaments químics
s’hi apliquen. Dins la fauna auxiliar, podem trobar:

· Depredadors: són insectes que en estat de larva o adult s’alimenten d’altres insectes
d’espècies diferents. Per exemple, la marieta (Coccinella septempunctata) contra pugons
i altres plagues, l’àcar depredador (Phytoseiulus persimilis o Amblyseius californicus), que
controla l’aranya roja i els trips, etc.
· Parasitaris: es desenvolupen en estat larvari dins o sobre un altre insecte. Per exemple,
Cales noaki, que controla la mosca blanca dels cítrics, l’Encarsia formosa, que parasita la
mosca blanca i els còccids, o la Diglyphus isaea, que parasita els minadors.
· Microorganismes: són preparats comercials a base de bacteris, fongs o virus perjudicials
per als insectes que originen plagues, però que respecten les plantes i els altres insectes
o animals que hi hagi al cultiu. Per exemple, el Bacillus thuringiensis contra els lepidòpters,
Lecanicillium muscarium contra la mosca blanca i els trips, etc.
n PRODUCTES DE PREPARATS DE PLANTES

Són preparats comercials a base de substàncies produïdes per les plantes (ortigues, cua de cavall,
valeriana, etc.), que s’apliquen al cultiu per controlar les plagues. Els efectes són diversos:
·
·
·
·
·

Augmenten la resistència contra l’atac de malalties o insectes.
Actuen com a repel·lents (all, ceba, etc).
Són tòxics per a alguns insectes.
Estimulen el creixement de plantes (dent de lleó).
Poden ser font de cultiu de microorganismes antagonistes.
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2.3. PRESA DE DECISIONS EN PROTECCIÓ FITOSANITÀRIA:
PLANIFICACIÓ, MESURES CULTURALS, TÈCNIQUES DE
MOSTREIG I TRAMPES
A l’hora de detectar una plaga o malaltia a les nostres plantes, a vegades és difícil prendre una decisió
de quin és el mètode correcte per combatre’l. Per tant, és necessari seguir un criteri per establir les
millors pràctiques per fer front als agents nocius.
n Planificació: es tracta de reconèixer els símptomes i saber identificar plagues i malalties als

nostres cultius, i a partir d’aquí establir una planificació per combatre’ls. A més, és important
saber quan és el moment més susceptible de la plaga a l’hora d’aplicar els tractaments.

n Mesures culturals: aconseguim reduir la infestació i controlar els agents nocius abans d’haver

d’aplicar un tractament químic. Per exemple, passar els cultivadors, que ens ajuda a matar
larves; eliminar restes de cultius d’anys anteriors; desinfectar eines de poda, etc.

n Tècniques de mostreig i trampes: ens ajuden a capturar insectes en estat adult, ja sigui en

forma de mostreig o bé amb captura massiva. Aquestes tècniques són molt útils per saber
quan hi ha un nivell de plaga elevat que pot perjudicar els rendiments econòmics i a la vegada
ens serveix per decidir quan és el millor moment per aplicar el tractament, que serà quan hi
hagi un nivell més elevat de plaga.
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2.4. QÜESTIONARI
1. La solarització és un mètode físic de lluita contra malalties i plagues. En general, amb relació a l’eficàcia del mètode, quina afirmació és certa?
a) Més eficàcia a més temperatura i menys temps d’exposició.
b) Més eficàcia a més temperatura i més temps d’exposició.
c) La temperatura no influeix en el mètode.
d) No depèn del temps d’exposició.
2. El mètode de lluita que combat plagues i malalties amb altres organismes vius es denomina:
a) Lluita química.
b) Lluita biològica.
c) Lluita integrada.
d) Lluita física.
3. Per a una solarització adequada és necessari utilitzar:
a) Productes químics.
b) Plàstic negre.
c) Plàstic transparent.
d) Insectes auxiliars.
4. Les trampes cromàtiques són mètodes de lluita mecàniques que atrauen els agents causants de la
plaga. En concret, les de color blau serveixen per capturar fonamentalment:
a) Trips
b) Aranyes vermelles.
c) Fongs.
d) Mosques blanques.
5. Per a la tècnica de control basada en les relacions sexuals provocades per l’atracció d’individus del
sexe contrari, s’han d’utilitzar:
a) Trampes cromàtiques.
b) Malles.
c) Feromones.
d) Trampes lumíniques.
6. Els mètodes de control es classifiquen en:
a) Directes (legislatius i biològics) i indirectes (físics, químics i genètics).
b) Directes (legislatius, genètics i biològics) i indirectes (físics, químics i culturals).
c) Directes (físics, químics i biològics) i indirectes (legislatius, genètics i culturals).
d) Directes (legislatius, genètics i culturals) i indirectes (físics, químics i biològics).
7. La desinfecció del sòl mitjançant l’aplicació de calor és un mètode de control:
a) Biològic.
b) Físic.
c) Cultural.
d) Químic.
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8. La fauna auxiliar autòctona, utilitzada en la lluita biològica, es defineix com:
a) La fauna present de forma natural a cada zona, que actua de manera espontània.
b) Organismes vius que s’amollen a una zona concreta per acabar amb la plaga.
c) Organismes que formen part de preparats comercials per controlar les plagues.
d) Insectes que transmeten malalties als cultius.
9. El Bacillus thuringiensis és un preparat comercial a base de bacteris que s’utilitza per combatre:
a) Fongs.
b) Trips.
c) Lepidòpters.
d) Àcars i mosques blanques.
10. El mètode de control consistent en la incorporació al sòl de gran quantitat de matèria orgànica
fresca rica en nitrogen juntament amb una elevada quantitat d’aigua per assolir condicions
d’anaerobiosi s’anomena:
a) Solarització.
b) Desinfecció.
c) Biofumigació.
d) Desinfecció amb vapor d’aigua.
11. Quin dels elements físics següents no és una mesura mecànica per combatre les plagues?
a) Trampa cromàtica.
b) Fauna auxiliar.
c) Malla.
d) Encoixinat.
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3.1. CONTROL BIOLÒGIC
El control biològic és un mètode de control de plagues, malalties i males herbes, que consisteix a
utilitzar organismes vius amb l’objectiu de controlar les poblacions de l’organisme patogen. Aquest
control es du a terme de manera directa o dirigida per reduir la densitat d’una plaga per sota del llindar
econòmic de danys.
El llindar econòmic de danys és el nivell de població de plaga que en ser sobrepassat necessita una
intervenció que el redueixi, ja que altrament el cultiu corre el risc de patir pèrdues econòmiques
superiors al cost de les mesures de lluita previstes i als efectes indesitjables que aquesta intervenció
pugui comportar.
Segons el tipus d’organisme viu utilitzat, es pot distingir entre:
n Lluita macrobiològica, en què s’utilitzen organismes depredadors i parasitaris.
n Lluita microbiològica, en què s’utilitzen microorganismes entomopatògens (virus, bacteris,

fongs i nematodes).

L’objectiu principal del control biològic és aconseguir que els enemics naturals mantinguin les plagues
en nivells tan baixos que no arribin a produir pèrdues econòmiques.

3.1.1. Tipus de control biològic
Hi ha tres tipus de control biològic: clàssic o per importació, per augment i per conservació.
n Control biològic clàssic o per importació

Consisteix en la regulació d’una plaga exòtica mitjançant la importació o introducció dels
enemics natural del país d’origen de la plaga.
Per a aquest control és necessari haver elaborat amplis estudis ecològics, a fi d’assegurarse, abans d’introduir una nova espècie, que és segura per a l’ecosistema on s’ha d’introduir.

n Control biològic per augment

Consisteix a incrementar la població d’enemics naturals presents a l’ecosistema de manera
artificial. Hi ha dos tipus de control:
· Control biològic inoculatiu, que consisteix a alliberar els enemics naturals de la plaga
de manera periòdica durant el temps de permanència del cultiu, perquè es multipliquin i controlin la plaga durant un període de temps determinat, però no permanent.
És el més utilitzat en cultius hortícoles d’hivernacle.
· Control biològic inundatiu, que consisteix a alliberar massivament l’enemic natural
perquè controli la plaga.

n Control biològic per conservació

Té com a objectiu afavorir la presència dels organismes beneficiosos que existeixen de
manera natural i potenciar-ne l’activitat. Per exemple, amb les mesures següents:
· Utilització de plaguicides selectius.
· Maneig de cobertes vegetals que fomenten la presència de la fauna auxiliar beneficiosa
en actuar com a refugis alternatius i aliment per a la fauna auxiliar beneficiosa.
· Utilització de tanques vegetals en els entorns de la parcel·la que poden allotjar també
una gran quantitat de depredadors naturals.
· Utilització de plantes que actuen com refugi per a organismes beneficiosos en cultius
hortícoles d’hivernacle.
Aquesta és la tècnica més respectuosa amb el medi ambient. No obstant això, el
desenvolupament d’una estratègia d’aquest tipus requereix amplis estudis enfocats des de
disciplines diverses, que generalment són llargs i costosos.
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3.1.2. Avantatges i inconvenients del control biològic
AVANTATGES:
· No hi ha risc de toxicitat per a les persones i les plantes.
· No cal respectar terminis de seguretat.
· No hi ha problemes de residus.
· No contamina el medi ambient.
· Manté l’equilibri ecològic.
· Evita l’aparició de plagues secundàries.
· Poden arribar a matar una àmplia gamma d’insectes.
INCONVENIENTS:
· Encara no hi ha al mercat productes biològics per controlar eficaçment tots els enemics de
les plantes.
· De vegades, l’eficàcia del control depèn de les condicions climàtiques.
· S’han d’evitar els tractaments químics.
· És difícil trobar productes destinats a la lluita macrobiològica.
· Requereix assessorament tècnic per aplicar-lo de manera adequada.
· Els agents de control biològic són susceptibles als insecticides.
· Els resultats no són molt apreciables a curt termini.

3.2. LLUITA INTEGRADA
La lluita integrada és un sistema de control d’organismes perjudicials que, tenint en compte el medi
ambient i la dinàmica de les poblacions de les espècies paràsites, utilitza totes les tècniques i els mètodes
de lluita disponibles de la manera més compatible possible, mantenint les poblacions parasitàries en
nivells inferiors als que causen danys econòmics o pèrdues inacceptables.
A la pràctica, permet oferir als consumidors productes obtinguts segons criteris de qualitat comercial
(calibre, color, presentació, etc.) i de qualitat sanitària. Engloba un seguit d’accions destinades a la
protecció fitosanitària, basada principalment en els conceptes següents:
n Té en compte l’hàbitat i la dinàmica de les poblacions, tant de les plagues com dels seus

enemics naturals.
n Compatibilitza totes les mesures de control, directes i indirectes.
n Persegueix mantenir el nivell de població de les plagues per sota dels llindars econòmics,
de manera que només s’apliquen actuacions quan el cost de l’aplicació és més baix que les
pèrdues ocasionades per la plaga si no s’actués.
n Dóna molta importància a la conservació del medi ambient.
Requereix tres àrees de competència: prevenció, seguiment-observació i intervenció.
PREVENCIÓ: té com a objectiu reduir la infestació parasitaria, i es basa en l’adopció de
mesures indirectes com:
· Rotació de cultius.
· Eleccions de varietats sanes i més resistents.
· Higiene tant de les eines del camp com del cultiu.
· Reg adequat.
· Fertilització equilibrada.
· Coneixement del maneig del cultiu.
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SEGUIMENT-OBSERVACIÓ: es basa en accions necessàries per determinar el moment adequat de l’aplicació i el tipus de mesures que s’han de prendre.
· Seguiment de camp.
· Consell tècnic.
· Quadern de camp.
· Observació i evolució de les plagues.
INTERVENCIÓ: consisteix a actuar sobre la plaga, decidir quines mesures directes es duran a
terme per eradicar la plaga.
· Control físic i mecànic.
· Control biològic.
· Control químic.

3.2.1. Avantatges i inconvenients de la lluita integrada
AVANTATGES:
· S’incrementen les garanties sanitàries per a consumidors i aplicadors.
· Generalment, es redueix el nombre de tractaments químics.
· Es milloren les produccions en qualitat i quantitat.
· Es redueix l’impacte ambiental negatiu.
· La normativa comunitària afavoreix aquest tipus de tècniques amb ajudes.
INCONVENIENTS:
· Hi ha certa dificultat per conèixer amb exactitud l’aparició de plagues i malalties.
· La lluita biològica encara presenta problemes d’aplicació a causa de la falta de disponibilitat
de fauna auxiliar.
· La lluita química pot no ser gaire efectiva, atès que només poden utilitzar-se productes de
baixa toxicitat, molt específics i amb un curt termini de seguretat.
· La presa de dades i el mostreig s’han de fer de manera freqüent i rigorosa, la qual cosa
exigeix un assessorament tècnic adequat.
· Totes aquestes mesures comporten la necessitat de disposar d’aparells de mesura, trampes,
malles, productes, assessorament, etc.
· Es requereix una millora de la comercialització per estimular el consum d’aquests productes
i perquè els consumidors siguin capaços d’identificar-los.

3.3. GESTIÓ INTEGRADA DE PLAGUES
El Reial decret 1311/2012 estableix la gestió integrada
de plagues (GIP) com una pràctica obligatòria a les
explotacions agràries, amb la finalitat de minimitzar els
riscos per a la salut humana i el medi ambient a l’hora
de tractar les plagues dels cultius.
La GIP promou els mecanismes naturals de control de
plagues, malalties i males herbes amb la possibilitat
d’utilitzar productes fitosanitaris de manera raonada,
per cercar la mínima alteració possible dels ecosistemes
i el rendiment òptim de les collites, complint els
requeriments legals de la Unió Europea.
L’objectiu és evitar que es desenvolupin poblacions
d’organismes nocius i mantenir l’ús de productes
fitosanitaris i altres formes d’intervenció en nivells
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econòmicament i ecològicament justificats i que redueixin o minimitzin els riscos per a la salut humana
i el medi ambient.
Per a la GIP és necessari l’ús racional d’una combinació de mesures biològiques, biotecnològiques,
químiques, de cultiu i de selecció de vegetals, de manera que s’utilitzi la quantitat mínima de
productes fitosanitaris. Aquestes mesures de control s’han de combinar de manera intel·ligent per
mantenir els nivells poblacionals dels fitòfags per sota dels llindars econòmics de dany.
A la Unió Europea, aquesta pràctica està recollida en la Directiva 2009/128/CE. En la normativa
espanyola, el Reial decret 1311/2012 estableix l’obligatorietat d’implantar la GIP a tot el territori
nacional, des de l’1 de gener de 2014, per a tots els àmbits professionals tant agraris com no agraris, a
excepció dels espais d’ús privat, com espais verds o espais amb algun tipus de vegetació a habitatges
o àrees que siguin exclusivament d’accés privat o veïnal.

3.3.1. Principis generals de la GIP
Es basa en els principis següents:
n Mesures per prevenir o eliminar organismes nocius:
· Rotació de cultius.
· Tècniques de cultiu adequades.
· Varietats resistents o tolerants i de llavors i material
vegetal sa.
· Pràctiques de fertilització i reg equilibrat.
· Pràctiques culturals.
· Protecció i millora d’organismes beneficiosos.

Rotació de cultius

n Els organismes nocius han de ser objecte de seguiment.
n Sobre la base dels resultats de la vigilància, els usuaris professionals han de decidir si apliquen

mesures fitosanitàries i en quin moment, tenint en compte el llindar de cada organisme nociu
establert per a la regió i també les zones específiques, els cultius i les condicions climàtiques
particulars.

n Els mètodes sostenibles biològics, físics i altres de no químics s’han d’aplicar abans que els

mètodes químics, sempre que permetin un control satisfactori de les plagues.

n Els productes fitosanitaris aplicats han de ser als més específics possible per a la plaga i han

de tenir els efectes secundaris mínims per a la salut humana, els organismes beneficiosos i
el medi ambient.

n Els usuaris professionals han de limitar la utilització de productes fitosanitaris.
n Quan el risc de resistència a una mesura fitosanitària sigui conegut i el nivell d’organismes nocius

requereixi repetir l’aplicació de productes fitosanitaris als cultius, s’han d’aplicar les estratègies
disponibles contra la resistència, amb la finalitat de mantenir l’eficàcia dels productes. Això
pot incloure l’ús de productes fitosanitaris múltiples amb diferents maneres d’acció.

n Els usuaris professionals han de comprovar l’eficàcia de les mesures fitosanitàries aplicades,

tenint en compte les dades registrades sobre la utilització de productes fitosanitaris i el
seguiment dels organismes nocius.

3.3.2. Com es compleix l’aplicació de la GIP
D’acord amb el Reial decret 1311/2012, compleixen la gestió integrada de plagues:
n Les explotacions certificades en producció ecològica segons el Reglament (CE) 834/2007.
n Les explotacions certificades en producció integrada segons el Reial decret 1201/2002 o altra
normativa vigent a cada comunitat autònoma.
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n Les explotacions que formin part d’agrupacions o altres entitats d’assessorament en lluita

integrada oficialment reconegudes, com ara les Associacions per al Tractament Integrat de
l’Agricultura (ATRIAS) o les Associacions de Defensa Vegetal (ADV).
n Les explotacions acollides a sistemes de producció certificada aprovats pel Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient.
A més, cada explotació agrària ha de disposar d’un registre de tractaments fitosanitaris en el quadern
d’explotació o quadern de camp (vegeu el tema 13), en què s’han d’anotar les dades generals de
l’explotació, el nom de l’assessor en GIP (si s’escau) i de les persones aplicadores, els equips d’aplicació
de productes fitosanitaris que utilitza, tots els tractaments fitosanitaris aplicats a cada parcel·la i els
resultats dels anàlisis de residus (si s’han fet).
Les explotacions agràries que no estiguin acollides a algun dels sistemes de producció o assessorament
esmentats, han de disposar d’un assessorament tècnic que permeti garantir que es compleixen els
principis generals en què es fonamenta la GIP.

3.4. FIGURA DE L’ASSESSOR EN GIP
Per complir els requisits que estableix la normativa vigent i ajudar a prendre adequadament les decisions
fitosanitàries, a partir de l’1 de gener de 2014 l’agricultor ha de disposar d’un assessor en GIP que
estigui reconegut. No requereixen aquest assessor les explotacions o els tipus de produccions que es
consideri que tenen un consum baix de productes fitosanitaris (vegeu la taula 1). L’assessorament ja es
compleix si es pertany a una ADV o s’està certificat en producció integrada o en producció ecològica.
Independentment de la mida de cada parcel·la o recinte, quan en una explotació hi hagi més de
5 hectàrees de superfície que no estiguin exemptes d’assessorament, s’ha de rebre assessorament per
a aquesta part de l’explotació.
n Exemple 1: una explotació formada per 10 ha d’ordi en secà + 5 ha d’ametller en secà + 1,5 ha

de pomera en regadiu + 1 ha de perera en regadiu és una explotació exempta totalment.

n Exemple 2: una explotació formada per 7,1 ha d’ametller + 2,8 ha d’olivera + 1,4 ha de raïm de

taula en regadiu + 1,4 ha de taronger en regadiu és una explotació exempta d’assessorament
per a la part d’ametller i no exempta d’assessorament per a les altres 5,6 ha.

L’assessor en GIP és un especialista universitari o de formació professional superior, amb una titulació
habilitant segons detalla l’annex II del Reial decret 1311/2012. Actualment, les clarament habilitants
són les titulacions d’enginyer agrònom, enginyer tècnic agrícola, enginyer forestal, enginyer tècnic
forestal, tècnic superior en paisatgisme i medi rural i tècnic superior en gestió forestal i del medi
natural. Els assessors en GIP han d’obtenir reconeixement oficial i s’han d’inscriure en el Registre
oficial de productors i d’operadors de mitjans de defensa fitosanitària (ROPO).
L’assessor ha de dissenyar un pla de control que li permeti mantenir actualitzada la informació relativa
a l’estat sanitari de cada cultiu. Així podrà intervenir de manera ràpida i efectiva abans que una plaga
o una malaltia es converteixin en un problema sanitari o de qualitat per a la producció. El mètode que
s’ha d’aplicar es pot resumir en:
n Diagnòstic: identificació, localització, origen i nivell de població de la plaga o malaltia.
n Planificació de l’actuació: valoració d’alternatives i definició de les mesures que s’han d’adoptar.
n Avaluació: supervisió de les mesures de control utilitzades, anàlisi de l’eficàcia i adopció de

mesures alternatives, si és necessari.
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Exemples d'explotacions agràries considerades de baixa utilització de productes fitosanitairis

REQUEREIXEN ASSESSOR EN GIP
Secà

Regadiu

Hivernacles
Cultiu protegit

Cereals (excepte arròs i blat de les
índies dolç)

No

-

-

Arròs

-

A partir de 2 ha

-

Lleguminoses en gra (excepte
mongetes seques)

No

-

-

Mongetes seques

No

A partir de 5 ha

-

A partir de 2 ha

A partir de 2 ha

-

Farratges (excepte alfals)

No

-

-

Alfals

No

A partir de 5 ha

-

Hortalisses i flors (amb excepcions)

No

A partir de 2 ha

-

Bledes, blat de les Índies dolç,
carbassó, cols, enciam, meló, mongetes
verdes, síndria, tomàquet, etc.

No

A partir de 2 ha

A partir de 5 ha

Xampinyó

No

No

-

Fruiters cítrics

No

A partir de 2 ha

-

Fruiters no cítrics (amb excepcions)

No

A partir de 2 ha

-

Ametllers, garrofers

No

-

-

Raïm de taula

A partir de 2 ha

A partir de 2 ha

-

Raïm de transformació

A partir de 5 ha

A partir de 5 ha

-

Olivar

A partir de 5 ha

A partir de 5 ha

-

Vivers

A partir de 0,5 ha

A partir de 0,5 ha

A partir de 0,5 ha

Horts familiars

No

No

-

Pastures, matollar

No

-

-

Exemples

Patates

Més explotacions a: www.mapama.gob.es

3.4.1. La GIP en l’àmbit no agrari
Fora de l’àmbit agrari, també és obligatori contractar l’assessorament en GIP, d’acord amb l’article 46 del
Reial decret 1311/2012, per a les aplicacions de fitosanitaris a les àrees verdes següents:
n Espais utilitzats pel públic en general, incloent-hi les àrees verdes i d’esbarjo, amb vegetació
ornamental o per a ombra, dedicades a l’oci, l’esbarjo o la pràctica d’esports (parcs oberts o
jardins confinats).
n Camps d’esport oberts o confinats.
n Espais utilitzats per grups vulnerables (col·legis, camps de jocs infantils, centres d’assistència
sanitària o residències per a ancians).
n Xarxes de serveis: àrees no urbanes, com els ferrocarrils, les àrees de conducció d’aigües de reg
o de drenatge, de línies elèctriques, de tallafocs o d’altres, tant de domini públic com privat.
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n Zones industrials: àrees d’accés restringit, de domini públic o privat, com ara les centrals

elèctriques.

n Camps de multiplicació de llavors o altre material de reproducció vegetal.
n Centres de recepció de productes hortofructícoles, magatzems, plantes de transformació,

condicionament o envasament (tractaments confinats de postcollita, preembarcament o
quarantena de vegetals i productes vegetals, de desinfecció de llavors etc.).

Queden exemptes d’assessorament en GIP les aplicacions de fitosanitaris a espais verds d’ús privat a
habitatges o annexos als habitatges (jardins domèstics d’exterior o d’interior) i els horts familiars per a
aprofitament familiar o veïnal.

3.4.2. Documents per a l’assessorament
L’assessorament en GIP queda justificat mitjançant els tres documents següents, el quals es poden descarregar
de la pàgina web del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (www.mapama.gob.es):
n Contracte d’assessorament: acredita la relació contractual i l’existència d’un compromís

d’assessorament específic en matèria de GIP entre l’assessor i el productor. S’hi defineix el
contingut mínim del contracte d’assessorament.

n Descripció de l’explotació assessorada: s’hi identifica i descriu exhaustivament l’explotació,

en concret les principals incidències fitosanitàries. Aquest document consta d’un apartat de
descripció general de l’explotació, un apartat específic de l’avaluació de l’estat fitosanitari de
l’explotació i una avaluació del risc mediambiental de la utilització de productes fitosanitaris.

n Registre d’actuacions fitosanitàries: s’hi reflecteix qualsevol manera d’intervenció fitosani-

tària a la parcel·la. Totes les actuacions fitosanitàries, les ha de fer l’agricultor, amb la indicació
prèvia de l’assessor.

3.5. GUIES DE GIP APROVADES PEL MINISTERI
D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
Les guies de GIP tenen com a finalitat servir d’orientació a agricultors i assessors per aconseguir
implantar els principis de gestió integrada de plagues a tota la producció agrícola nacional, un dels
requisits per a totes les explotacions agrícoles que duen a terme la seva activitat a Espanya, segons el
capítol III del Reial decret 1311/2012.
Aquestes guies recullen les plagues i les malalties que poden afectar cada cultiu, la metodologia de
mostreig, els criteris per estimar el risc, els mètodes que es poden utilitzar i les substàncies que es
poden aplicar. A més, el Servei de Sanitat Vegetal i la Xarxa d’Alerta i Informació Fitosanitària emeten
butlletins amb informació actualitzada de les plagues i sobre la idoneïtat de noves actuacions.
Actualment, el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient té elaborades les guies de
cultius següents, que es poden descarregar de la seva pàgina web (www.mapama.gob.es).
n Vinya

· Guia GIP del raïm de transformació
· Guia GIP del raïm de taula
n Guia GIP de l’olivar
n Guia GIP de cítrics i subtropicals
n Fruiters no cítrics
· Guia GIP dels fruiters de llavor
· Guia GIP dels fruiters de pinyol
· Guia GIP de l’ametller
· Guia GIP de l’avellaner
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n Cultius herbacis

· Guia GIP dels cereals
· Guia GIP del blat de les Índies
n Industrials
· Guia GIP de la patata
· Guia GIP del tabac
· Guia GIP del cotó
n Hortícoles
n Forestals

3.6. REGISTRE DE DETERMINATS MITJANS DE DEFENSA
FITOSANITÀRIA (MDF). ORGANISMES DE CONTROL
BIOLÒGIC (OCB)
L’article 45 de la Llei 43/2002 estableix el marc aplicable als mitjans de defensa fitosanitària diferents
dels productes fitosanitaris i dels organismes de control biològic. La comercialització d’aquests
mitjans requereix la comunicació prèvia a l’òrgan competent de la comunitat autònoma i al Ministeri
d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient per a la inscripció en el Registre Oficial de Productes
i Material Fitosanitari, llevat que hi sigui aplicable el requisit d’autorització prèvia.
D’altra banda, l’objecte del Reial decret 951/2014 és establir els requisits per a la comercialització de
determinats mitjans de defensa fitosanitària i regular la comunicació que s’exigeix, a què es refereixen
els articles 44 i 45 de la Llei de sanitat vegetal, i el seu registre oficial per al coneixement de les
administracions públiques i de qualsevol altra part interessada.
Estan inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret exclusivament:
n Els organismes de control biològic (OCB)
n Les trampes i les feromones de monitoreig.
n Altres mitjans o dispositius de monitorització que no estiguin directament vinculats amb el
control de plagues, d’ara endavant els MDF.
S’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret:
n Les substàncies, els productes i els preparats que entrin en l’àmbit d’aplicació del Reglament
(CE) 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, relatiu a la
comercialització de productes fitosanitaris i pel qual es deroguen les directives 79/117/CEE
i 91/414/CEE del Consell.
n Les substàncies i els preparats compresos en l’àmbit d’aplicació del Reglament (UE) 528/2012
del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2012, relatiu a la comercialització i
l’ús dels biocides.
n Els fertilitzants.
n Els mitjans d’aplicació dels productes fitosanitaris, regulats en el Reial decret 1702/2011, de 18
de novembre, d’inspeccions periòdiques dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris.
D’acord amb la disposició transitòria establerta en el mateix Reial decret, els mitjans de defensa fitosanitària
que actualment es comercialitzen a l’empara de l’Ordre APA/1470/2007 (derogada pel Reial decret) han
de presentar, en el termini de sis mesos des de la publicació del Reial decret, la sol·licitud que hi figura
annexa juntament amb la documentació requerida, la qual ha de complir els requisits que estableix la
Instrucció de 17 de desembre de 2014 de la Direcció General de la Sanitat de la Producció Agrària.
Les consultes d’MDF es poden fer directament a la pàgina web del MAPAMA:

www.mapama.gob.es
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3.7. QÜESTIONARI
1. La lluita biològica consisteix a combatre plagues i malalties de les plantes amb altres organismes
vius que s’alimenten d’ells o els destrueixen. Un dels inconvenients d’aquesta pràctica es:
a) Hi ha certa dificultat a l’hora de trobar productes destinats a la lluita biològica.
b) No contamina el medi ambient.
c) No s’ha de respectar cap termini de seguretat.
d) No provoca problemes de residus.
2. La lluita integrada:
a) Es basa en l’ús racional i controlat de productes fitosanitaris.
b) Té en compte l’hàbitat i la dinàmica de les poblacions.
c) No té en compte l’espècie parasitada.
d) No comptabilitza totes les mesures de control.
3. La lluita integrada requereix tres àrees de competència:
a) Prevenció i intervenció.
b) Seguiment–observació.
c) Prevenció i observació.
d) Prevenció, seguiment-observació i intervenció.
4. La lluita integrada:
a) És un sistema de control d’organismes perjudicials que respecta el medi ambient i que
permet oferir als consumidors productes obtinguts segons criteris de qualitat comercial i
sanitaris.
b) És un sistema de control d’organismes perjudicials que respecta el medi ambient en què
està prohibit l’ús de productes fitosanitaris.
c) És un sistema de control d’organismes perjudicials que respecta el medi ambient en què
només es té en compte la fauna auxiliar.
d) És un sistema que no es té en compte en agricultura.
5. El control biològic inoculatiu consisteix a:
a) Alliberar massivament els enemics naturals.
b) Inocular un virus a totes les femelles.
c) Alliberar els enemics naturals periòdicament durant la permanència del cultiu.
d) Inocular un bacteri a totes les femelles.
6. Totes les explotacions agràries, independentment de la mida i l’ús, tenen l’obligació de disposar d’un
tècnic que els assessori en GIP.
a) Vertader.
b) Fals.
7. Indicau quina de les afirmacions següents, relacionades amb la GIP, és correcta:
a) La GIP és obligatòria només per a les explotacions certificades en producció integrada.
b) La GIP només permet l’ús d’organismes vius per al control de malalties i plagues dels cultius.
c) La GIP es fa mitjançant l’aplicació de pràctiques amb baix consum de productes fitosanitaris,
donant prioritat als mètodes no químics.
d) La GIP és voluntària; per dur-la a terme basta inscriure’s a la pàgina web del Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
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8. Els organismes de control biològic i les trampes es consideren mitjans de defensa fitosanitària (MDF):
a) Vertader.
b) Fals.
9. Indicau quina de les explotacions agràries següents no requereix la figura d’un assessor en GIP:
a) Una explotació de 5 ha d’arbres fruiters de clovella (ametllers i garrofers), 2,5 ha de patata
de secà i 4,5 ha de cereals de secà.
b) Una explotació de 2 ha de viver.
c) Una explotació d’1 ha d’hortalisses i 0,7 ha de mongetes seques de regadiu.
d) Una explotació d’1,9 ha de fruiters cítrics de regadiu i 4 ha d’olivar.
10. L’assessor en GIP:
a) Ha de ser un especialista universitari o de formació professional superior, amb una titulació
habilitada segons el Reial decret 1311/2012.
b) Ha de dissenyar un pla de control que li permeti mantenir actualitzada la informació relativa
a l’estat sanitari de cada cultiu.
c) És obligatori per dur un control adequat de les plagues a qualsevol tipus d’explotació
agrària a les Illes Balears de qualsevol dimensió.
d) Ha d’obtenir reconeixement oficial i estar inscrit en el Registre oficial de productors i
d’operadors de mitjans de defensa fitosanitària (ROPO).
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I PRODUCCIÓ ECOLÒGICA

PRODUCCIÓ INTEGRADA I PRODUCCIÓ ECOLÒGICA

4.1. INTRODUCCIÓ
Històricament l’agricultura ha tingut la
producció d’aliments com a objectiu únic,
sense tenir en compte les conseqüències de
les pràctiques que ha utilitzat per aconseguirlo. En els darrers anys s’ha posat de manifest
que l’agricultura de subsistència ha canviat les
condicions físiques de l’entorn i ha provocat
canvis irreversibles en els ecosistemes.
D’altra banda, la societat és cada vegada més
conscient de la necessitat de conservar el
medi ambient i la importància de la seguretat
alimentària. Per això, els hàbits de consum
estan canviant a favor de productes que
porten implícits factors de qualitat, i alhora
Olivar cultivat amb tècniques de producció integrada
hi ha una necessitat creixent de produir de
manera sostenible.
En resposta a aquestes necessitats recents neixen els conceptes i la pràctica de la producció integrada
i l’agricultura ecològica. Tots dos són sistemes de producció sostenible que donen prioritat a l’obtenció
d’aliments de qualitat mitjançant tècniques respectuoses amb el medi ambient. Aquests sistemes
valoren la qualitat, la seguretat i el respecte al medi ambient, donant un valor afegit al producte
respecte dels sistemes convencionals.
Els agricultors que decideixen voluntàriament produir amb el sistema de producció integrada o de
producció ecològica han de complir les normes establertes i sotmetre’s a una certificació del procés per
obtenir un segell distintiu dels seus productes. Aquest segell marca la diferència entre els productes a fi
que els consumidors puguin identificar fàcilment el sistema de producció amb què s’han obtingut.

4.2. PRODUCCIÓ INTEGRADA
La producció integrada és un sistema de producció d’aliments que utilitza mètodes respectuosos per
a la salut humana i per al medi ambient. Aquest sistema de producció respon a les demandes de
seguretat i qualitat alimentària que exigeixen els consumidors.
Està dirigit a garantir la salut del productor i el consumidor, i alhora respecta el medi ambient. Per
assolir aquests objectius, es prioritza l’ús selectiu de les tècniques menys agressives i dels productes
menys nocius, tant per als éssers humans com per a la flora i la fauna silvestres.
La qualitat dels seus productes s’avalua amb paràmetres de qualitat externa basats en la protecció i el
respecte del medi ambient, i amb paràmetres de qualitat interns per garantir la qualitat i la seguretat
alimentària dels productes.
Encara que en l’àmbit internacional no hi ha un concepte únic de producció integrada, l’Organització
Internacional de Lluita Biològica (OILB), que va promulgar les bases de la producció integrada al principi
dels anys noranta, la defineix com un sistema agrícola de producció d’aliments i altres productes d’alta
qualitat que utilitza recursos i mecanismes de regulació naturals per evitar les aportacions perjudicials
per al medi ambient i garantir l’agricultura sostenible a llarg termini.
En l’àmbit nacional, el Reial decret 1201/2002, de 20 de novembre, pel qual es regula la producció
integrada de productes agrícoles, defineix la producció integrada com “els sistemes agrícoles d’obtenció
de vegetals que utilitzen al màxim els recursos i els mecanismes de producció naturals i asseguren a
llarg termini una agricultura sostenible, amb la introducció de mètodes biològics i químics de control,
i altres tècniques que compatibilitzin les exigències de la societat, la protecció del medi ambient i la
productivitat agrícola, i també les operacions fetes per manipular, envasar, transformar i etiquetar els
productes vegetals acollits al sistema”.
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La finalitat de la producció integrada (PI) és obtenir productes d’alta qualitat, minimitzar l’ús de productes
agroquímics, reduir els residus i optimitzar els mètodes de producció, mitjançant una integració plena
de tots els recursos disponibles.
Els objectius específics perseguits per la producció integrada són els següents:
n Obtenir productes de gran qualitat.
n Protegir la salut del consumidor i el productor.
n Aplicar processos productius respectuosos.
n Promoure la diversitat de l’ecosistema agrícola

respectant la fauna i la flora autòctones.
n Justificar i minimitzar l’ús de productes químics
i els residus.
n Potenciar l’activitat conservadora del medi rural
i del paisatge.
n Produir amb tècniques que tenen en compte
els coneixements tècnics i científics.
n Adaptar-se a la manera de producció intensiva
de les empreses agrícoles actuals, assegurant
la viabilitat econòmica.
n Gestionar correctament els recursos naturals.

Logotip de producció integrada

4.2.1. Els principis de la producció integrada
La producció integrada es basa en els principis següents:
n S’aplica de manera holística (global)

Es basa en la regulació dels ecosistemes, la importància del benestar animal i la preservació
dels recursos naturals.

n Minimitza els impactes indesitjables i els costos externs sobre la societat

Els efectes secundaris perjudicials de les activitats agrícoles, com l’excés de nitrats o la
contaminació d’aigua potable pels pesticides, impliquen costos molts elevats per a la societat.
Aquests costos externs s’han de reduir.

n La unitat d’execució de la producció integrada és l’explotació agrícola

Quan només es practica en zones aïllades de l’explotació, la producció integrada no és compatible
amb l’enfocament holístic. Les estratègies importants, com l’equilibri dels nutrients o la rotació
de cultius, adquireixen sentit si es fa a tota l’explotació.

n Els coneixements sobre producció integrada dels agricultors s’ha d’actualitzar regularment

La visió, la motivació i la capacitat professional de l’agricultor per satisfer les necessitats de la
producció integrada estan vinculades a les seves habilitats professionals adquirides i actualitzades
amb l’experiència i la formació regular.

n Ha de mantenir l’estabilitat dels ecosistemes agrícoles

Els ecosistemes agrícoles són la base per a la planificació i l’execució de totes les activitats
agrícoles, especialment si tenen un impacte ecològic potencial.

n Els cicles de nutrients ha de ser equilibrat, i les pèrdues s’han de minimitzar

Això significa intentar minimitzar la pèrdua de nutrients (per exemple, per lixiviació). La fertilitat
intrínseca del sòl s’ha de conservar i augmentar.

n El control integrat és la base de la presa de decisions en la protecció de conreus

La gestió integral de plagues és una estratègia de control que consisteix bàsicament en
l’aplicació racional d’una combinació de mesures biològiques, biotecnològiques, químiques,
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de cultiu o de selecció de vegetals, de manera que l’ús de productes de protecció vegetals
es limiti al mínim necessari.
n La diversitat biològica s’ha de reforçar

La biodiversitat biològica inclou la diversitat genètica, d’espècies i d’ecosistemes. És la
columna vertebral de l’estabilitat dels ecosistemes.

n La qualitat de la producció s’ha d’avaluar mitjançant paràmetres ecològics del sistema de

producció i paràmetres de qualitat interna i externa
Els productes agrícoles produïts amb un alt nivell de qualitat no solament han d’assolir un
alt nivell en els paràmetres convencionals, com la qualitat externa i la interna, sinó que també
han de complir els requisits de qualitat que no són visibles per als consumidors, com la qualitat
de la producció (qualitat ambiental), la qualitat de la cria dels animals, el transport i el sacrifici
(qualitat ètica) i les condicions dels treballadors agrícoles d’acord amb la Carta de la Organització
Internacional del Treball de l’Organització de les Nacions Unides (qualitat social).

4.2.2. Avantatges i desavantatges de la producció integrada
La producció integrada aporta beneficis importants:
n Per al consumidor:

· Disposa de productes d’alta qualitat garantida i certificada.
· Garanteix la traçabilitat del producte.
· Permet, amb l’etiquetatge, diferenciar fàcilment els productes.
n Per a l’agricultor:

· El sistema de producció és viable econòmicament.
· Utilitza racionalment els mitjans de producció.
· Redueix el consum de fertilitzants i pesticides.
· Es redueix la càrrega contaminant dels sistemes convencionals.
· Es milloren les condicions de treball.
· Augmenta l’habilitat i els coneixements dels agricultors.
· Augmenta la qualitat de vida a les zones rurals.
n Per al medi ambient:

· Garanteix la sostenibilitat del sistema.
· S’eliminen o redueixen les fonts de contaminació actuals de l’agricultura.
· Es mantenen les múltiples funcions de l’agricultura.
· Es diversifica el paisatge i es conserva la vida silvestre.
D’altra banda també presenta alguns inconvenients o dificultats, com ara:
· Requereix més treball administratiu i tècnic.
· Pot implicar costos addicionals relacionats amb el seguiment, les anàlisis, les inspeccions
periòdiques i les certificacions.
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4.2.3. Legislació sobre producció integrada
Encara que el 1998 el Parlament Europeu va adoptar una resolució demanant una normativa europea,
actualment en l’àmbit europeu no hi ha cap legislació sobre producció integrada. La manca d’una norma
global que uneixi criteris ha propiciat una heterogeneïtat considerable entre les normatives estatals, i
ha fomentat el desenvolupament de sistemes de certificació privada. Aquesta situació no ha afavorit el
desenvolupament d’aquest model de producció.
Normativa nacional
n Normes generals:
· Reial decret 1201/2002, de 20 de novembre, pel qual es regula la producció integrada
de productes agrícoles.
· Reial decret 108/2010, de 5 de febrer, pel qual es modifiquen diversos reials decrets
en matèria d’agricultura i indústries agràries, per adaptar-los a la Llei 17/2009, de 23
de novembre, sobre el lliure accés de les activitats de serveis i el seu exercici.
n Normativa específica per al cultiu:

· Ordre APA/370/2004, de 13 de febrer, per la qual s’estableix la norma tècnica específica
per a la identificació de garantia nacional de producció integrada de cultius hortícoles.
· Ordre APA/1657/2004, de 31 de maig, per la qual s’estableix la norma tècnica específica
de la identificació de garantia nacional de producció integrada de cítrics.
· Ordre APA/677/2006, de 28 de febrer, per la qual s’estableix la norma tècnica específica
per a la identificació de garantia nacional de producció d’all.
· Ordre APA/684/2006, de 28 de febrer, per la qual s’estableix la norma tècnica específica
per a la identificació de garantia nacional de producció integrada de cotó.
· Ordre APA/42/2007, de 17 de gener, per la qual s’estableix la norma tècnica específica
per a la identificació de garantia nacional de producció integrada de remolatxa sucrera.
n Normativa sobre la identificació del producte:

· Ordre APA/1/2004, de 9 de gener, per la qual s’estableix el logotip de la identificació de
garantia nacional de producció integrada.
n Normativa sobre l’autorització de productes fitosanitaris:

· Resolució de 18 d’octubre de 2004 de la Direcció General d’Agricultura per
s’estableix la llista de substàncies actives de productes fitosanitaris autoritzats
usats en la producció integrada de cítrics.
· Resolució de 18 d’octubre de 2004 de la Direcció General d’Agricultura per
s’estableix la llista de substàncies actives de productes fitosanitaris autoritzats
usats en la producció integrada de productes hortícoles.

la qual
per ser
la qual
per ser

Normativa autonòmica
n Normes generals:
· Decret 131/1997, de 24 d’octubre, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel
qual s’aprova la denominació genèrica agricultura integrada.
· Decret núm. 66/1998, de 26 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de la denominació
genèrica agricultura integrada i del seu Consell.
n Normativa específica per al cultiu:

· Resolució de la directora general d’Agricultura de 7 de maig de 2002 per la qual s’aprova
la Norma tècnica per a la producció integrada d’ametlla en l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
· Resolució de la directora general d’Agricultura de 23 de gener de 2003 per la qual
s’estableixen les normes tècniques per a la producció integrada de cítrics a la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
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· Resolució del director general d’Agricultura i Desenvolupament Rural de 7 de juliol de
2010 per la qual s’estableix la Norma tècnica per a la producció integrada de l’olivar a
l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
· Resolució del director general d’Agricultura i Desenvolupament Rural de 10 de setembre
de 2010 per la qual s’estableix la Norma tècnica de la producció integrada de raïm per
a vinificació en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
· Resolució del director general de Medi Rural i Marí de 23 de maig de 2012 per la qual
s’estableix la Norma tècnica per a la producció integrada d’hortalisses en l’àmbit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
· Resolució de la directora general de Medi Rural i Marí de 28 d’octubre de 2014 per
la qual s’estableix la Norma tècnica per a la producció integrada de cereals d’hivern en
l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
· Resolució de la directora general de Medi Rural i Marí de 16 març de 2015 per la qual
s’estableix la Norma tècnica per a la producció de fruita seca en l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
· Resolució de la directora general de Medi Rural i Marí de 31 març de 2015 per la qual
s’estableix la Norma tècnica per a la producció integrada de fruita dolça en l’àmbit de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
· Resolució de la directora general de Medi Rural i Marí de 15 abril de 2015 per la
qual s’estableix la Norma tècnica per a la producció integrada d’arròs en l’àmbit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
· Annex VI: Control integrat de les plagues i malalties en el cultiu d’olivar.
· Annexos específics dels cultius d’hortalisses: cultiu de maduixes.
· Annexos específics dels cultius d’hortalisses: cultiu de tomàquet.
· Annexos específics dels cultius d’hortalisses: cultiu d’albergínia.
· Annexos específics dels cultius d’hortalisses: cultiu de brassicàcies.
· Annexos específics dels cultius d’hortalisses: cultiu de carxofa, fava, mongeta verda i pèsols.
· Annexos específics dels cultius d’hortalisses: cultiu de cucurbitàcies.
· Annexos específics dels cultius d’hortalisses: cultiu de enciam i escarola.
· Annexos específics dels cultius d’hortalisses: cultiu de liliàcies.
· Annexos específics dels cultius d’hortalisses: cultiu de maduixes, créixens i gerds.
· Annexos específics dels cultius d’hortalisses: cultiu de patata.
· Annexos específics dels cultius d’hortalisses: cultiu de pebrot.
· Organismes de control autoritzats a les Illes Balears.

4.2.3.1. Organismes de control autoritzats a les Illes Balears
En l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, la denominació genèrica d’agricultura
integrada es va crear l’any 1997 mitjançant el
Decret 131/1997, de 24 d’octubre. L’any 1998,
mitjançant el Decret 66/1998, de 26 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament de la denominació
genèrica agricultura integrada i del seu Consell,
es van aprovar les normes de procediment i es va
establir el Consell Regulador de la Denominació
Genèrica Agricultura Integrada de les Illes
Balears. Aquest Consell ha elaborat les normes
tècniques de producció integrada de patata,
pebrot, tomàquet, ametlla, fruites cítriques, etc.

Evolució històrica de la producció integrada a les Illes Balears
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4.2.4. Bases agronòmiques de la producció integrada
Els productes regulats en producció integrada han de complir els requisits que estableixen les normes
generals, que recullen des del material vegetal fins als tractaments postcollita i la conservació dels
productes. Hi trobem les normes generals dels productors, que es presenten a continuació, i les normes
generals per a elaboradors i envasadors.
Les normes generals d’operadors de producció defineixen les pràctiques agrícoles que han de complir
els operadors, especialment les relatives al material de producció vegetal, fertilitzants, fitosanitaris,
gestió de residus i envasos, prevenció de riscos laborals, sanitat vegetal i medi ambient. Són:
· Aspectes agronòmics generals
· Sòl, preparació del terreny i conreu
· Sembra i plantació
· Fertilització i esmenes
· Poda
· Reg

· Control integrat
· Tractament postcollita i conservació
· Emmagatzematge
· Envasament
· Conservació de l’entorn
· Quadern d’explotació

Cal destacar que abans de començar a produir és necessari tenir una anàlisi de sòl i d’aigua de les
explotacions agrícoles o unitats homogènies de cultiu (UHC).
A més, per al control de les plagues i les malalties, s’autoritzen determinades matèries actives (acaricides,
fungicides i insecticides), d’acord amb els criteris de perillositat més baixa per als humans, la fauna i el
medi ambient; l’efectivitat en el control de la plaga o patogen; la selectivitat (s’ha d’evitar la toxicitat
per als pol·linitzadors i els enemics naturals); els residus i el risc d’aparició de poblacions resistents, i
els límits màxims de residus (LMR), amb l’objectiu de garantir que es compleix la legislació espanyola
relativa als LMR de productes fitosanitaris.
La maquinària utilitzada en l’aplicació de productes fitosanitaris ha de trobar-se en bon estat de
funcionament, amb la qual cosa disminueixen els efectes contaminants per excés de producte
i les pèrdues econòmiques. Per això, el Departament de Sanitat Vegetal de la Direcció General
d’Agricultura i Ramaderia ofereix un servei oficial d’inspecció d’equips per a tractaments fitosanitaris
(www.sanitatvegetal.caib.es).

4.2.5. Registre d’Operadors d’Agricultura Integrada
4.2.5.1. Qui s’hi pot inscriure
Hi ha dues alternatives per constituir-se com a operadors en producció integrada:
n Com a productor individual.
n Com a Associació de Producció Integrada (API), mitjançant una agrupació de persones o

entitats que agrupa diferents productors, constituïda mitjançant qualsevol forma jurídica, o
integrada en una altra organització prèviament constituïda reconeguda per l’autoritat competent.

4.2.5.2. Procés d’inscripció
Els operadors de producció integrada estan obligats a:
n Complir la normativa
Han de conèixer i complir les normes genèriques i les normes tècniques específiques que
s’estableixen per a cada cultiu o grup de cultiu per a les Illes Balears.
n Disposar d’assessorament tècnic
Han de disposar d’un servei tècnic competent, responsable de dirigir i controlar que es
compleixen les normes de producció integrada, que pot ser qualsevol persona física o jurídica
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que presti serveis tècnics d’assistència i disposi de la formació mínima que exigeix la normativa
de producció integrada.
n Inscriure’s en el Registre d’Operadors de Producció Integrada
Tant els operadors productors com els elaboradors i envasadors s’han d’inscriure en el Registre
d’Operadors de Producció Integrada. Entre d’altres requisits, per inscriure’s en el Registre han
de signar un compromís en què declarin que estan en condicions de produir o comercialitzar
d’acord amb els sistemes de producció integrada.

Un cop inscrits en el registre, han de reflectir en un quadern de camp o d’explotació totes les
actuacions que duen a terme a l’explotació, en el cas d’operadors que es dediquen només a obtenir
productes vegetals, o en un quadern de conservació, en el cas d’operadors elaboradors i envasadors.
Les anotacions en el quadern amb les anàlisis i les inspeccions corresponents serveixen per comprovar
que es compleixen els requisits que fixa la norma tècnica del cultiu.
Anualment, han de notificar a l’òrgan o l’entitat de certificació, amb anterioritat a la data que es
determini, el programa de producció, detallant les parcel·les i els volums produïts i comercialitzats.
La norma de producció integrada estableix tres grups d’operadors:
n Certificació per a la producció al camp. Es pot sol·licitar la certificació individual o per a grups
de productors.
n Certificació per a l’emmagatzematge o la manipulació dels productes. En aquest cas s’inclou
també l’envasament.
n Certificació per a la transformació de productes.
Només es pot aplicar la denominació genèrica agricultura integrada als productes produïts, elaborats
o envasats per titulars inscrits en el Registre. El dret a usar la denominació genèrica en propaganda,
publicitat, documentació o en les etiquetes és exclusiu del Consell de la Denominació Genèrica
Agricultura Integrada i de les firmes inscrites en els registres.

El sistema de certificació es basa
en la verificació in situ i documental
dels requisits i de les obligacions que
s’estableixen en les normes genèriques
i específiques sobre producció integrada
per a cada campanya i segons el registre
d’operador en el qual estigui inscrit.
Logotip de la denominació genèrica agricultura integrada de les Illes Balears

Procediment de certificació de producció integrada
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4.3. PRODUCCIÓ ECOLÒGICA
La producció o agricultura ecològica és un mètode d’obtenció de productes agraris i alimentaris que posa
un especial èmfasi en la utilització de productes i tècniques al més naturals possibles, excloent totes les
que potencialment poden malmetre la qualitat del producte final o el medi ambient en què s’obtenen.
La normativa que regula aquest mètode de producció agrària és aplicable a tots els productes procedents
de l’agricultura, inclosa l’aqüicultura, que es comercialitzen o es volen comercialitzar com a ecològics:
n Productes agraris vius o no transformats.
n Productes agraris transformats destinats a ser utilitzats per a l’alimentació humana.
n Aliments per als animals.
n Material de reproducció vegetativa i llavors per al cultiu.

Aquest sistema comprèn totes les activitats de producció, elaboració, manipulació i comercialització
d’aquest tipus de productes, tant d’origen vegetal com animal. Els productes de la caça i de la pesca
d’animals salvatges no es consideren producció ecològica.
L’aplicació d’aquest sistema d’obtenció de productes
agraris i alimentaris implica que totes les empreses
que en participen han de complir una normativa
europea, i estar sotmeses al control i la certificació
d’un seguit d’organismes de control, amb la finalitat
d’oferir una garantia suficient als consumidors.
La producció ecològica és un sistema general
de gestió agrícola i producció d’aliments que
combina les millors pràctiques ambientals, un
elevat nivell de biodiversitat, la preservació de
recursos naturals, l’aplicació de normes exigents
sobre benestar animal i una producció conforme
a les preferències de determinats consumidors
Cultiu ecològic d’oliveres
per productes obtinguts a partir de substàncies i
processos naturals. Així doncs, els mètodes de producció ecològics exerceixen un paper social doble,
aportant, d’una banda, productes ecològics a un mercat específic que respon a la demanda dels
consumidors, i de l’altra, béns públics que contribueixen a la protecció del medi ambient, al benestar
animal i al desenvolupament rural.
Els principals objectius de l’agricultura ecològica són:
n Assegurar un sistema viable de gestió agrari que:
· Respecti els sistemes i els cicles naturals, preservi i millori la salut del sòl, l’aigua, les plantes
i els animals i l’equilibri entre ells.
· Contribueixi a aconseguir un grau alt de biodiversitat.
· Faci un ús responsable de l’energia i dels recursos naturals, com l’aigua, el sòl, les matèries
orgàniques i l’aire.
· Compleixi rigoroses normes de benestar animal i respongui a les necessitats de
comportament pròpies de cada espècie.
· Obtingui productes d’alta qualitat.
n Obtenir una àmplia varietat d’aliments i altres productes agrícoles que responguin a la demanda
dels consumidors de productes obtinguts mitjançant processos que no danyin el medi ambient,
la salut humana, la salut i el benestar dels animals ni la salut de les plantes.

4.3.1. Principis generals de la producció ecològica
La producció ecològica està basada en els principis bàsics següents:
n La conservació i el manteniment del sòl
Les tasques i les tècniques que s’apliquen al maneig del sòl han d’anar encaminades a conservar
i augmentar el contingut de matèria orgànica, l’activitat dels microorganismes que hi habiten i
l’estructura del sòl, evitant-ne l’erosió, la compactació o l’esgotament.
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Aquests objectius s’aconsegueixen mitjançant pràctiques culturals adequades i sistemes de
cultiu adequats, com ara:
· La diversificació de la producció, inclosa la forestal.
· Les rotacions i les associacions de cultius.
· La reducció de les tasques en profunditat.
· La fertilització orgànica, mitjançant el reciclatge de les deixalles i els subproductes d’origen
vegetal i animal com a recursos per a l’explotació.
n El maneig de plagues i malalties

Aquest sistema de gestió es basa principalment en l’adopció de mesures destinades a prevenir
l’aparició de plagues i malalties, com ara:
· El manteniment d’un nivell òptim de nutrients al sòl.
· L’ús adequat de l’aigua.
· L’afavoriment de l’aparició i el manteniment a l’explotació d’enemics naturals de les plagues.
· L’ús d’espècies i varietats resistents a plagues i malalties.
· La pràctica de tècniques culturals beneficioses, com l’eliminació de parts danyades, les
podes d’aclarida, etc.
Tot i aquestes mesures, quan apareix una plaga o una malaltia s’ha de valorar el dany potencial
que podria provocar al cultiu, amb la finalitat de determinar si val la pena aplicar tractaments
per eliminar-la. Si es considera necessari recórrer a l’ús de productes, es poden emprar els
que preveu el Reglament 834/2007 (CE) del Consell, de 28 de juny de 2007, sobre producció i
etiquetatge dels productes ecològics, i pel qual es deroga el Reglament (CEE) 2092/1991.
S’ha de prioritzar:
· La lluita biològica contra plagues.
· La utilització de substàncies naturals procedents de plantes o minerals tant per a la nutrició
com en la lluita contra plagues i malalties.
· La utilització de mètodes físics de lluita.
· La utilització de plantes atraients o repel·lents de plagues.

n El maneig de males herbes

S’ha de fer mitjançant tasques mecàniques o mètodes físics.
n Els recursos hídrics
Els sistemes de producció ecològica han de fer un ús responsable de l’aigua. Cal prestar una
atenció especial al maneig dels sistemes de reg, tant des del punt de vista dels requisits per a
la neteja i el manteniment dels equips com del consum i la qualitat de l’aigua.
n El manteniment de la biodiversitat
Quan disminuïm la biodiversitat en els sistemes agrícoles provoquem una pèrdua de l’equilibri
entre els diferents components, fet que es manifesta en la presència de plagues i malalties. Per
aquest motiu, la biodiversitat és indispensable perquè un sistema s’autoreguli i sigui sostenible
Algunes de les tècniques emprades per preservar la biodiversitat són:
· El manteniment de la flora espontània tant en marges com en zones de cultiu.
· La pràctica de les rotacions i les associacions de cultiu.
· La implantació de tanques en els límits de les zones de producció.
· La prohibició d’usar productes químics de síntesi.
· La prohibició d’usar organismes modificats genèticament (OMG) i productes produïts a
partir d’OMG o mitjançant OMG.
n Aspecte econòmic

El rendiment econòmic és un altre dels factors que més preocupa l’agricultor. S’ha comprovat
que l’agricultura ecològica obté rendiments productius similars o més grans que els sistemes
de producció convencionals, ja que se’n pot obtenir més rendiment econòmic a causa del valor
afegit d’aquests productes i la demanda creixent del mercat de productes ecològics.
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4.3.2. Legislació sobre agricultura ecològica
Normes europees (CE)
El dia 1 de gener de 2009 va entrar en vigor el nou
marc normatiu europeu que regula la producció
agroalimentària ecològica, l’etiquetatge i el control
dels aliments i els productes ecològics. Des de
llavors, la producció ecològica es regula per mitjà
del Reglament (CE) 834/2007 del Consell.
Aquest Reglament estableix els objectius i principis
Logotip d’agricultura ecològica de la Unió Europea
relatius a:
n Totes les etapes de producció, preparació i distribució dels productes ecològics i els
seus controls.
n L’ús d’indicacions en l’etiquetatge i la publicitat.
El logotip d’agricultura ecològica de la Unió Europea ofereix als consumidors garanties plenes
que l’origen i la qualitat dels aliments i de les begudes compleixen els requisits que estableix el
Reglament de producció ecològica de la Unió Europea.
Des de l’1 de juliol de 2010, el logotip ecològic de la Unió Europea és obligatori en tots els
productes ecològics envasats que hagin estat produïts a qualsevol dels estats membres de la
Unió Europea i compleixin les normes establertes.
Normativa estatal
La normativa europea estableix que les autoritats i els organismes de control han de mantenir
una llista actualitzada dels operadors subjectes al seu control, que ha d’estar a disposició de les
parts interessades.
Per facilitar la consulta unificada dels operadors espanyols i coordinar les actuacions de
les comunitats autònomes s’elaborà el Reial decret 833/2014, de 3 d’octubre, pel qual
s’estableix i regula el Registre General d’Operadors Ecològics i es crea la Mesa de Coordinació
de la Producció Ecològica. Mitjançant aquest Reial decret, el Ministeri d’Agricultura i Pesca,
Alimentació i Medi Ambient creà el Registre General d’Operadors Ecològics, que incorpora les
dades que consten en els registres o sistemes d’informació de les autoritats competents de les
comunitats autònomes en una plataforma única , per facilitar-ne la consulta. Així mateix, amb
l’objectiu de coordinar l’actuació de les autoritats competents de les comunitats autònomes
en matèria de producció ecològica, l’Administració central ha creat la Mesa de Coordinació
de la Producció Ecològica, com a òrgan col·legiat adscrit a la Direcció General de la Indústria
Alimentària del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.
Normativa autonòmica
En el cas de les Illes Balears, la unitat de control és
el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica
(CPBAE), que es va crear l’any 1994 mitjançant el Decret
99/1994, de 21 de setembre, com a autoritat única de
control dels productes agroalimentaris ecològics del
territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears i
com a òrgan col·legiat i desconcentrat de la Conselleria
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

Logotip d’agricultura ecològica de les Illes Balears
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4.3.3. El control i la certificació
La normativa preveu un sistema de certificació i control amb l’objectiu de garantir que els productes
comercialitzats com a ecològics compleixen els requisits que estableix la legislació. Mitjançant
el sistema de certificació i control s’obté l’autorització per usar la marca agricultura ecològica,
un distintiu que s’insereix en l’etiquetatge perquè el consumidor pugui diferenciar els productes
procedents de la producció ecològica.
El control i la certificació de la producció ecològica a Espanya corresponen a les comunitats
autònomes, per mitjà de les conselleries o dels departaments d’agricultura, que actuen com
a autoritat competent en la matèria. Per això existeix un segell d’identificació per als productes
ecològics per a cada comunitat autònoma.
A la comunitat autònoma de les Illes Balears, l’òrgan encarregat de la certificació dels productes
agroalimentaris ecològics és el Consell Balear de la Producció Agrícola Ecològica, el CBPAE.
Les entitats de control i certificació han de complir la norma UNE-EN 45011, de requisits generals per
a entitats que duen a terme la certificació del producte. En el cas dels organismes de control privats,
han d’estar, a més, acreditats per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC).
El procés de certificació i control està format per un seguit d’etapes que ha de seguir l’operador per
aconseguir els documents acreditatius de la producció ecològica. Inclou un programa de seguiment amb
l’objectiu de garantir que les condicions de producció i maneig es mantenen en el transcurs del temps.
Hi ha un període de conversió, que és l’interval de temps que ha de transcórrer des que l’explotació
s’inscriu en l’organisme de control i comença a produir de manera ecològica fins que pot comercialitzar
la producció amb la qualificació d’agricultura ecològica. La normativa estableix un període de dos
anys per a cultius anuals i de tres per a cultius pluriennals.
A les Illes Balears, aquestes hectàrees corresponen majoritàriament a olivar (951 ha), vinyes
(1.943 ha), cítrics (389 ha), fruits secs (2.526 ha), fruiters (1.103 ha), hortalisses (3.293 ha), cereals
(6.269 ha) i llegums (4.250 ha).

Superfície d’agricultura ecològica a Espanya el 2014
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4.4. QÜESTIONARI
1. Amb relació a la producció integrada, quina de les afirmacions següents és correcta?
a) El seu principal objectiu és controlar les poblacions parasitàries que poden causar danys
als cultius usant productes fitosanitaris.
b) És un sistema de producció d’aliments que utilitza mètodes respectuosos per a la salut
humana i per al medi ambient.
c) La contaminació provocada per l’agricultura no és una qüestió important.
d) No persegueix l’obtenció de productes de gran qualitat.
2. Alguns dels avantatges del sistema de producció integrada per als consumidors són:
a) La disponibilitat de productes d’alta qualitat garantida i certificada, fàcilment identificables
gràcies al sistema d’etiquetatge.
b) El consumidor pot conèixer la quantitat de productes fitosanitaris que contenen els
aliments.
c) Requereix més esforç formatiu dels agricultors.
d) Cap de les afirmacions anteriors és correcte.
3. El terme API significa:
a) Associació de Productors Informats.
b) Amics de la Producció Integrada.
c) Associació de Productors Integrats.
d) Associació de Productes Íntegres.
4. Amb relació a la producció ecològica, quina de les afirmacions següents no és correcta?
a) La producció ecològica comprèn totes les activitats de producció, elaboració, manipulació
i comercialització d’aquest tipus de productes d’origen vegetal però no els d’origen animal.
b) És un mètode d’obtenció de productes agraris i alimentaris que posa un èmfasi especial en
la utilització de productes i tècniques al més naturals possibles.
c) Els productes de la caça i de la pesca d’animals salvatges no es consideren producció
ecològica.
d) És un sistema de gestió basat en l’adopció de mesures destinades a prevenir l’aparició de
plagues i malalties.
5. Les explotacions inscrites en el Registre d’Operadors de Producció Integrada han de reflectir en un
quadern de conservació totes les actuacions que duen a terme a les seves explotacions.
a) Verdader.
b) Fals.
6. Pel que fa al control i la certificació de la producció ecològica, quina de les afirmacions següents
és correcta?
a) A les Illes Balears, la unitat de control és el Consell Balear de la Producció Agrària
Ecològica (CPBAE).
b) El període de conversió és l’interval de temps que ha de transcórrer des que l’explotació
s’inscriu en l’organisme de control i comença a produir de manera ecològica fins que pot
comercialitzar les seves produccions amb la qualificació d’agricultura ecològica.
c) Té per objectiu garantir que els productes comercialitzats com a ecològics compleixen els
requisits que estableix la legislació.
d) Totes les afirmacions anteriors són correctes.
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7.Què és un aliment ecològic?
a) Un aliment que ha estat produït sense utilitzar productes químics de síntesi i que està
lliure de residus tòxics.
b) Un aliment que ha estat produït utilitzant les tècniques tradicionals agrícoles.
c) Un aliment que ha estat produït segons les normes de producció ecològica i ha estat
certificat com a ecològic per mitjà d’organismes de control i certificació autoritzats.
d) Un aliment que està considerat aliment saludable de màxima qualitat.
8.El quadern de conservació és obligatori:
a) Per a les explotacions inscrites en el Registre com a productes integrats.
b) Per als operadors elaboradors i envasadors inscrits en el Registre com a productors integrats.
c) Per als distribuïdors i comerços de productes ecològics.
d) Per als productors de productes fitosanitaris permesos en PI.
9.La normativa europea vigent que regula la producció ecològica als estats membres és:
a) El Decret 9/1994, de 21 de setembre.
b) El Reglament 834/2007, de 8 de juny.
c) El Reglament 2092/1991, de 24 de juny.
d) El Reial decret 833/2014, de 3 d’octubre.

99

TEMA 5
ELS PRODUCTES FITOSANITARIS

ELS PRODUCTES FITOSANITARIS

5.1. PRESENTACIÓ DELS PRODUCTES FITOSANITARIS
La Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, defineix els productes fitosanitaris com:
“les substàncies actives i els preparats que continguin una o més substàncies actives presentats en
la forma en què s’ofereixen per distribuir-los als usuaris, destinats a protegir els vegetals o productes
vegetals contra les plagues o evitar-ne l’acció, millorar la conservació els productes vegetals, destruir
els vegetals indesitjables o parts de vegetals, o influir en el procés vital dels vegetals d’una manera
diferent de com actuen els nutrients.”
L’ús de productes fitosanitaris amb l’objectiu de controlar les plagues que redueixen la qualitat i la
productivitat dels conreus, produeix un augment del rendiment i la producció de l’agricultura. No
obstant això, comporta conseqüències negatives i riscos per al medi ambient i la salut humana. En
conseqüència, és molt important que se’n reguli l’ús i que tant consumidors com aplicadors coneguin
què són i per a què serveixen.
El Reglament (CE) 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, relatiu a la
comercialització de productes fitosanitaris i pel qual es deroguen les directives 79/117/CEE i 91/414/
CEE, recull les definicions següents:
n Substància activa o ingredient actiu tècnic:
Substància orgànica o inorgànica, natural, sintètica o biològica, que posseeix una determinada
activitat plaguicida amb un grau de puresa establert. En l’etiqueta de qualsevol producte
fitosanitari ha d’aparèixer la concentració i l’estat de la substància activa que conté el producte:
· Concentració: quantitat de substància activa, expressada en percentatge (%), tant per
mil (‰) o part per milió (ppm).
· Estat: estat original de la substància activa i com es dilueix. S’expressa en pes/volum (p/v),
pes/per (p/p) o volum/volum (v/v).
n Protector:
Substància o preparat que s’afegeix a un producte fitosanitari per eliminar-ne o reduir-ne els
efectes toxicològics en determinades plantes.
n Sinergista:
Substància o preparat que pot augmentar l’activitat de les substàncies actives d’un producte
fitosanitari.
n Coformulant:
Substància o preparat que s’utilitza o està destinat a utilitzar-se en un producte fitosanitari o en
un adjuvant, però que no és una substància activa, protectora o sinergista.
n Adjuvant o coadjuvant:

Substància o preparat que consisteix en un coformulant, o en un preparat que conté un o diversos
coformulants, en la forma en què se subministren a l’usuari, i es comercialitza perquè l’usuari el
barregi amb un producte fitosanitari, per millorar-ne l’eficàcia o altres propietats plaguicides.
Un producte fitosanitari comercial, quan s’adquireix a un distribuïdor, pot estar compost per una
substància activa, protectora, sinergista o coformulant. En el cas d’un adjuvant, pot contenir, a més de
l’adjuvant, un o més coformulants.
Els productes fitosanitaris es poden trobar al mercat en estat sòlid, líquid o gasós.
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Tipus i formes d’aplicació de productes fitosanitaris segons l’estat de presentació del producte

Estat del producte

Forma d’aplicació

SÒLID

Pols per aspersió (DP)
Soluble en pols (SP)
Pols mullable (WP)
Esquers granulats (Gr)
Grànuls dispersables en aigua (WG)
Bosses solubles d’aigua
Pastilles o càpsules

LÍQUID

Líquid soluble (LS)
Líquids emulsionants (LE)
Concentrat soluble (SL)
Emulsió d’oli en aigua (EW)
Emulsionant concentrat (EC)
Suspensió concentrada (SC)
Suspensió de càpsules (CS)

GASÓS

Gas
Aerosols
Comprimits fumigants

Les principals característiques dels productes fitosanitaris són:
n La toxicitat, que és el potencial que presenta la substància de causar danys a l’estructura o

a les funcions d’un organisme que s’hi ha exposat. Això depèn de la quantitat de la substància
administrada o absorbida i del temps d’exposició.
Els pesticides poden repercutir directament en organismes vius provocant-los la mort a causa
de la seva toxicitat aguda (efectes tòxics produïts per una sola exposició de curta durada) o
afectar el creixement o altres funcions segons la seva toxicitat crònica (efectes tòxics a llarg
termini produïts per diverses exposicions).

n La fitotoxicitat, que fa referència als danys causats en cultius per una mala gestió. Els símptomes

o les manifestacions externes que apareixen amb més freqüència són cremades, defoliació,
taques, decoloracions, etc.

n La persistència, que es refereix al temps que un plaguicida roman en el medi ambient sense

patir cap transformació o degradació a causa d’agents físics naturals (la llum solar), productes
químics (reacció amb aigua) o productes biològics (microorganismes). Un plaguicida persistent
conserva les propietats físiques i químiques durant un període de temps llarg. Per això, té una
alta probabilitat d’interacció amb els éssers vius, d’acumular-se en els diferents compartiments
de l’entorn natural i de produir efectes tòxics en els organismes.
La persistència d’un plaguicida s’expressa indicant la vida mitjana o temps necessari perquè
desaparegui la meitat del residu en condicions normals. Per exemple, si la vida mitjana és de
100 dies, la meitat de la substància estarà present com a un residu 100 dies després de l’aplicació,
una quarta part hi estarà 200 dies, i una vuitena part, 300 dies. La duració normalment
s’expressa en un rang de lleugera, poca, moderada, alta o permanent.
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5.2. REGISTRE OFICIAL DE PRODUCTES FITOSANITARIS
El Registre de productes fitosanitaris autoritzats, que es pot consultar en la pàgina web del Ministeri
d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, a l’Àrea d’Agricultura, consta de cinc apartats que
permeten obtenir informació sobre:
n
n
n
n
n

Els productes fitosanitaris autoritzats a Espanya.
Les substàncies actives homologades per elaborar-los.
Les instruccions per al registre de productes fitosanitaris.
El límit màxim de residus en productes vegetals.
Els documents sobre el reconeixement oficial d’assajos.

Les consultes es poden fer per:
n
n
n
n
n

Número de registre o nom.
Substància activa.
Plaga.
Aplicació a plagues.
Àmbit d’utilització.

A més, el Registre permet consultar els canvis que s’hagin produït en un període de temps determinat,
els productes cancel·lats, el límit màxim de residus de cada substància i les instruccions que s’han de
seguir per inscriure noves substàncies al Registre.
La base de dades del Registre de productes fitosanitaris s’actualitza amb una periodicitat de 30 dies, fet
que contribueix a posar a disposició dels usuaris una informació precisa, fiable i actual que, sens dubte,
ajuda a utilitzar els productes fitosanitaris d’una manera més responsable, més segura, més eficaç i
més respectuosa amb el medi ambient.
El Registre de productes fitosanitaris del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient es
pot consultar en la pàgina web del Ministeri:

www.mapama.gob.es

5.3. CLASSIFICACIÓ DELS PRODUCTES FITOSANITARIS
Els pesticides es poden classificar tenint en compte diversos criteris. Aquí es presenten algunes
d’aquestes classificacions.

5.3.1. Segons l’àmbit d’aplicació
n Àmbit agrari:

· Cultius.
· Plantacions agrícoles.
n Àmbit diferent de l’agrari (segons l’article 46 del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel

qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris):
· Espais utilitzats pel públic en general.
· Camps d’esport.
· Espais utilitzats per grups vulnerables.
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· Espais d’ús privat
- Jardineria exterior domèstica (JED).
- Jardineria interior domèstica.
- Horts familiars.
· Xarxes de serveis.
· Zones industrials.
· Camps de multiplicació.
· Centres de recepció.

5.3.2. Segons l’agent sobre el qual actua
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Insecticides: control d’insectes.
Fungicides: control de fongs.
Herbicides: control de males herbes.
Acaricides: control d’àcars.
Nematicides: control de nematodes.
Antibiòtics o bactericides: control de bacteris.
Mol·lusquicides o helicides: control de mol·luscs.
Raticides: control de rates.
Desinfectants de sòls.

5.3.3. Segons el grup químic sobre el qual actua
· Insecticides naturals: provenen de substàncies químiques d’origen natural. Són:
- Nicotines, que s’obtenen de la planta del tabac.
- Rotenones, que s’obtenen de les arrels, les fulles i les llavors de les plantes.
- Piretrines, que s’obtenen d’una espècie de flors de crisantem.
· Olis minerals: que s’obtenen de petrolis o altres olis.
· Compostos d’origen mineral, com el coure o el sofre.
· Organoclorats: actuen per contacte o ingestió. Són polivalents o d’ampli espectre, i més
persistents que els organofosforats. La major part estan prohibits per l’alta toxicitat i perquè
s’acumulen a la cadena alimentària.
· Organofosforats: presenten diferents maneres d’actuar, encara que en general afecten el
sistema nerviós. Són polivalents o d’ampli espectre.
· Carbamats: n’hi ha d’ampli espectre i d’específics per a pugons, mosca blanca i nematodes.
· Piretroides: similars a les piretrines naturals.
· Inhibidors de quitina (IGR): impedeixen la formació de quitina amb la qual cosa alteren el
desenvolupament normal de l’insecte. Normalment actuen per contacte i ingestió.

5.3.4. Segons l’especificitat sobre el paràsit
Pel nombre de paràsits que poden controlar:
· Polivalents o d’ampli espectre: actuen sobre diversos paràsits.
· Puntuals o selectius: actuen sobre un sol paràsit.
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5.3.5. Segons el comportament en la planta
· Sistèmics: entren en el sistema de la planta i s’incorporen al flux de la saba arribant a tots els
òrgans de la planta.
· Penetrants o translaminars: s’han d’aplicar a la part a aèria o a les arrels de la planta;
s’introdueixen al teixit, on es fixen, i no es mouen a altres parts de la planta.
· Superficials o de contacte: es queden a la superfície de la planta on s’apliquen.

5.3.6. Segons el mode d’acció sobre el paràsit
n Insecticides: es poden classificar segons la via d’entrada del producte al paràsit:

· Per contacte: actuen sobre l’organisme paràsit en entrar-hi en contacte.
· Per ingestió: actuen en ser ingerits pel paràsit.
· Per inhalació o asfixiant: actuen a través de l’aparell respiratori de l’insecte.
· Mixtos: actuen per ingestió, inhalació i contacte.
Segons si atreuen o repelen els insectes:
· Repel·lents: s’utilitzen per allunyar els paràsits perjudicials (naftalina, etc.).
· Atraients: atrauen els agents nocius per poder capturar-los (esquers, feromones, etc.)
Segons l’estat de desenvolupament dels paràsits sobre els quals actuen:
· Adulticides: actuen sobre els adults.
· Larvicides: actuen sobre les larves.
· Ovicides: actuen sobre els ous.
n Fungicides: es poden classificar en:

· Preventius: s’apliquen abans que s’hagi produït la infecció per evitar que germinin les
espores del fong.
· Penetrants: actuen contra fongs de penetració incipient o superficial.
· Curatius o sistèmics: s’apliquen quan la planta ja està infectada, penetrant-la i impedint
el desenvolupament del fong.

5.3.7. Segons la perillositat
Segons les propietats fisicoquímiques i toxicològiques, alguns pesticides es consideren substàncies o
preparats perillosos. Es poden classificar tenint en compte la perillositat de la manera següent:
n Segons les propietats fisicoquímiques:

· Explosius (E): poden explotar alliberant una gran quantitat de calor i gasos, fins i tot en
absència d’oxigen.
· Comburents (O): produeixen combustió en contacte amb altres substàncies, especialment
amb substàncies inflamables.
· Fàcilment inflamables (F): poden escalfar-se, emetre gasos o encendre’s fàcilment en
entrar en contacte amb una font d’energia feble.
· Extremadament inflamable (F+): són inflamables en contacte amb l’aire a temperatura i
pressió normals.
n Segons l’efecte sobre la salut:

· Nocius (Xn): poden provocar efectes aguts o crònics, i fins i tot la mort, per inhalació,
ingestió o penetració cutània.
· Tòxics (T): poden provocar efectes aguts o crònics, i fins i tot la mort, per inhalació,
ingestió o penetració cutània en petites quantitats.
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· Molt tòxics (T+): poden provocar efectes aguts o crònics, i fins i tot la mort, per inhalació,
ingestió o penetració cutània en molt petites quantitats.
· Corrosius (C): poden destruir teixits vius per contacte.
· Irritants (Xi): poden provocar una reacció inflamatòria pel contacte breu, prolongat o
repetit amb la pell o les mucoses.
· Sensibilitzants: poden provocar una reacció d’hipersensibilització per inhalació o
penetració cutània, de manera que una exposició posterior a la substància o al preparat
produeix efectes nocius característics.
· Carcinògens: poden provocar càncer o augmentar-ne la incidència per inhalació, ingestió
o penetració cutània.
· Mutagènics: poden produir defectes genètics hereditaris o augmentar-ne la freqüència
per inhalació, ingestió o penetració cutània.
· Tòxics per a la reproducció: poden produir efectes nocius no hereditaris a la descendència,
o augmentar la freqüència d’aquests, o afectar de manera negativa la funció o la capacitat
reproductiva masculina o femenina, per inhalació, ingestió o penetració cutània.
n Segons els efectes sobre el medi ambient:

· Perillosos per al medi ambient (N): poden presentar un perill immediat o futur per a un
o més components del medi ambient.
n Segons el seu efecte sobre la fauna:

· Categoria A: substàncies i preparats innocus o molt poc perillós.
· Categoria B: substàncies i preparats mitjanament perillosos.
· Categoria C: substàncies i preparats perillosos o molt perillosos.
n Segons l’efecte sobre les abelles:

· Pràcticament inofensius: no afecten les poblacions d’abelles i es poden utilitzar durant
la floració.
· Toxicitat moderada: encara que afecten les abelles, es poden aplicar quan aquestes no
són als cultius (al vespre).
· Tòxiques: afecten les abelles i no es poden aplicar a cultius en flor.

5.3.8. Segons l’efecte sobre la fauna auxiliar
Els pesticides poden reduir la població de fauna auxiliar beneficiosa per al control de plagues o la
capacitat per controlar les plagues. Segons aquests efectes, es poden classificar en:
n
n
n
n

Inofensius (1): < el 25 % de reducció en la capacitat de control.
Poc perjudicials (2): del 25 % al 50 % de reducció en la capacitat de control.
Moderadament perjudicials (3): del 50 % al 75 % de reducció en la capacitat de control.
Altament perjudicials (4): més del 75 % de reducció en la capacitat de control.

5.3.9. Classificació dels herbicides
5.3.9.1. Segons la finalitat per a la qual s’utilitzen
n Herbicides totals: destrueixen tota la vegetació sobre la qual s’apliquen.
n Herbicides selectius: en condicions normals, destrueixen només les males

herbes i respecten el cultiu.
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5.3.9.2. Segons la manera d’actuació
n Herbicides residuals: romanen al sòl el temps suficient per matar les males herbes en el

moment de la germinació.
n Herbicides de contacte: només cremen o eliminen la part de la planta que mullen.
n Herbicides sistèmic: penetren la planta, es barregen amb la saba i es distribueixen per tota la planta.

5.3.9.3. Segons el moment d’aplicació respecte de la sembra
o l’emergència del cultiu
n Presembra o preplantació: s’apliquen després de la preparació del terreny, però abans de

sembrar o plantar el cultiu.
n Preemergència: s’apliquen després de la sembra o plantació del cultiu, però abans que neixi
la planta.
n Postemergència: s’apliquen després del naixement de les males herbes i de les plantes
cultivades.

5.4. CRITERIS D’ELECCIÓ DELS PRODUCTES FITOSANITARIS
Per a una elecció correcte dels productes fitosanitaris s’han de tenir en compte els aspectes següents:
n Eficiència: triar els productes que per l’acció de xoc i la persistència són més eficients per

controlar la plaga identificada, mantenint la població d’aquesta sota el llindar de danys.
n Mescles: comprovar la compatibilitat dels productes per fer la barreja, en el cas d’haver de
controlar dues plagues o d’utilitzar dues matèries actives per a una mateixa plaga.
n Llindars de tolerància: no aplicar tractament si no s’ha assolit el llindar establert, sota els
criteris d’economia, ecologia i toxicologia, per a cada una de la plagues.
n Terminis de seguretat i límits màxims de residus (LMR): no escollir productes amb períodes
de seguretat que no es podran complir per la proximitat de l’època de recol·lecció. Així es
poden controlar els LMR (quantitat màxima legal de residus de plaguicides en productes
vegetals per poder comercialitzar-los i consumir-los sense afectar la salut dels consumidors).
n Riscos per a la salut de l’aplicador: triar els productes que presentin menys riscos toxicològics.
n Riscos ecològics: tenir en compte la influència del producte sobre la fauna auxiliar (enemics
naturals, abelles, etc.), els animals superiors (mamífers, peixos, aus, etc.) i el medi ambient
en general.
n Aspectes econòmics: escollir un producte que sigui rendible econòmicament en el cultiu. Per
tant, s’ha d’estudiar si els beneficis prevists dels cultius permeten utilitzar-lo.

5.5. IDENTIFICACIÓ I INTERPRETACIÓ DE L’ETIQUETA I LES
FITXES DE SEGURETAT. NOU SISTEMA D’ETIQUETATGE CLP
L’etiqueta, que obligatòriament acompanya els envasos dels productes fitosanitaris, informen l’usuari de totes les característiques del producte, les aplicacions autoritzades i les mesures que cal adoptar per optimitzar-ne l’eficàcia i evitar que de l’aplicació derivin danys per a la salut dels aplicadors,
els consumidors, el medi ambient o els mateixos vegetals tractats. Aquesta informació està avalada
per l’Administració, que prèviament ha aprovat el text.
Abans d’utilitzar el plaguicida, és imprescindible llegir-ne l’etiqueta amb cura i seguir les instruccions
i les recomanacions que conté.
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5.5.1. Dades i condicions de l’etiqueta
El Reglament CLP (Classificació, Etiquetatge i Envasat, per les sigles en anglès de Classification,
Labelling and Packaging) és la nova legislació europea per a la classificació, l’etiquetatge i
l’envasament dels productes químics, adoptada per la Unió Europea mitjançant el Reglament (CE)
1272/2008, i és el resultat d’una harmonització dels criteris d’àmbit mundial i d’una nova forma
d’expressió de les característiques ja conegudes. Els productes mantenen la mateixa composició,
propietats, condicions d’ús i eficàcia, però a causa de la implementació del Reglament CLP, les
etiquetes han de presentar nous pictogrames.
Durant un període de dos anys (des de l’1 juny de 2015 fins a l’1 de juny de 2017) poden coexistir
productes classificats, etiquetats i envasats d’acord amb la normativa anterior, la Directiva
1999/45/CEE (DPD), juntament amb els productes reclassificats de conformitat amb el Reglament
CLP. A partir de l’1 juliol de 2017 només es poden comercialitzar productes etiquetats d’acord amb
el Reglament CLP.
La informació i les recomanacions de les etiquetes es representen en tres àrees diferenciades:
n Àrea d’informació sobre els riscs:

· Informació sobre la perillositat del producte (pictogrames).
· Indicacions de perill, com “Perill d’incendi o de projecció” o “Mortal en cas d’ingestió”.
Són frases que, assignades a una classe o categoria de perill, descriuen la naturalesa
dels perills d’una substància o mescla perillosa, incloent-hi, si s’escau, el grau de perill.
S’anomenen frases H.
· Consells de seguretat, com “Protegiu-lo de la humitat” o “Manteniu-lo fora de l’abast de
nens”. Són frases que descriuen la mesura o les mesures recomanades per minimitzar o
prevenir els efectes adversos causats per l’exposició a una substància o mescla perillosa
durant l’ús o l’eliminació. S’anomenen frases P.
· Informació sobre la gestió de l’envàs.
n Àrea de registre:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

El nom, l’adreça i el número de telèfon del proveïdor o dels proveïdors.
Nom comercial del preparat.
Composició amb el nom i el contingut de les substàncies actives.
Nom i contingut d’altres substàncies perilloses que acompanyen la substància activa.
Contingut net de producte fitosanitari, expressat en unitats legals de mesura.
Número d’inscripció en el Registre oficial i data de vigència.
Número i data del lot de fabricació.
Tipus d’acció i formulació.
Data de caducitat (només quan en condicions normals d’emmagatzematge el període
de conservació del producte sigui inferior a dos anys).

n Àrea d’utilització:

·
·
·
·
·
·

Àmbits d’utilització.
Cultius i plagues per a les quals està autoritzat.
Dosis i èpoques d’aplicació.
Termini de seguretat.
Instruccions per utilitzar-lo.
Recomanacions, incompatibilitats i riscs de fitotoxicitat, si n’hi ha.

Quan la forma o la mida reduïda del contenidor no permet incloure la informació que ha de constar en
l’etiqueta, aquesta ha de figurar en etiquetes plegables o penjades o en un envàs exterior.
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Distribució de la informació en una etiqueta d’un producte fitosanitari

Àrea d’informació del risc

Símbols i indicadors de perill:

Àrea de registre

Nom comercial:
Tipus de producte:
Tipus de formulat:

Àrea d’utilització
Característiques:
Aplicacions autoritzades:
Dosis i forma d’ús:
Termini de seguretat:
Moment d’aplicació:
Incompatibilitats:
Precaucions d’ús:

Frases de risc:
Consells de prudència:
Recomanacions en cas
d’intoxicació o accident:
Condicionaments preventius
de riscos:
Gestió d’envasos:

Composició: (en %, p/p o p/v)
Inscrit en el Registre oficial de productes fitosanitaris amb el núm.
Contingut net:
Registrat per:
Fabricat per:
Distribuït per:
Lot de fabricació núm.:
Data de fabricació:
Ús reservat a agricultors i aplicadors professionals.
Abans d’utilitzar el producte,
llegiu atentament l’etiqueta.

Advertència:
Les recomanacions i la informació
que facilita l’empresa són fruit
d’amplis i rigorosos estudis i
assajos. Això no obstant, en
l’ús poden intervenir nombrosos factors que escapen al
control de l’empresa (preparació,
barreges, aplicacions, clima,
etc.) La companyia garanteix
la composició, la formulació
i el contingut. L’usuari és
responsable dels danys causats
per la inobservança total o parcial
de les instruccions de l’etiqueta.

5.5.2. Nova classificació de perillositat segons el Reglament
(CE) núm. 1272/2008 (CLP)
El Reglament (CE) núm. 1272/2008 (en endavant CLP) va entrar en vigor el 20 de gener de 2009, a causa
de la necessitat d’incorporar a la normativa comunitària els criteris del sistema globalment harmonitzat
(SGA) de les Nacions Unides sobre la classificació, l’etiquetatge i l’envasament de substàncies i mescles
químiques per aconseguir l’harmonització internacional.
Un dels objectius principals del CLP és determinar si una substància o mescla presenta propietats que
hagin de ser classificades com a perilloses. Un cop s’han identificat aquestes propietats i s’ha classificat
la substància o la mescla, els perills detectats s’han de fer constar en l’etiquetatge. Així mateix, per
vetllar pel subministrament segur de les substàncies i les mescles perilloses s’estableixen disposicions
relatives a l’envasament.
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En la taula següent es mostra la nova classificació de substàncies i mescles perilloses:
Classificació de les substàncies perilloses i les mescles segons el Reglament CLP

RISCOS FÍSICS

RISCOS PER A LA SALUT

PERILL PER AL MEDI AMBIENT

Explosius

Toxicitat aguda

Perill per al medi aquàtic

Gasos inflamables

Corrosió o irritació cutània

Perill addicional per a la UE

Gasos oxidants

Sensibilització respiratòria
o cutània

Perill per a la capa d’ozó

Gasos a pressió

Mutagenitat en les cèl·lules
germinals

Líquids inflamables

Carcinogenicitat

Sòlids inflamables

Toxicitat per a la reproducció

Substàncies i barreges que
reaccionen espontàniament

Toxicitat específica en òrgans
diana en una exposició única

Líquids de silicona

Toxicitat específica en òrgans
diana en exposicions repetides

Sòlids de silicona

Perill per aspiració

Substàncies i mescles que
experimenten escalfament
espontani
Líquids oxidants
Sòlids oxidants
Peròxids orgànics
Substàncies i mescles
corrosives per als metalls

5.5.3. Símbols i indicacions de perill
L’etiqueta dels productes fitosanitaris ha d’indicar clarament la perillositat del producte, amb la finalitat
de protegir l’usuari, el públic en general i el medi ambient. Per això, els símbols i les indicacions de perill
han d’ocupar un lloc destacat i visible en l’etiqueta.
Els nous pictogrames presenten un quadrat recolzat sobre un vèrtex que conforma un marc de color
vermell, amb un símbol negre a l’interior sobre fons blanc. Acompanyant el pictograma hi ha d’aparèixer
una de les paraules d’advertència següents, les quals fan referència a la gravetat del perill:
n PERILL: per a les categories més perilloses.
n ATENCIÓ: per a les categories menys perilloses.
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Relació entre els pictogrames antics i els del nou Reglament CLP
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Relació entre els pictogrames antics i els del nou Reglament CLP
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El nou pictograma de seguretat que alerta dels perills per a la salut humana de mutagenitat, carcinogenicitat,
sensibilització respiratòria, etc. presenta un ampli rang de perillositat, des de “perill” a “atenció”, que amb
els pictogrames antics correspon a “tòxic” i “nociu” respectivament, com es detalla en la figura següent:

Detall del nou pictograma del Reglament CLP per als riscos de “perill” i “atenció”

A continuació es presenten algunes de les indicacions de perill per mitjà de les frases H del nou Reglament CLP:
n
n
n
n
n
n

H200: explosiu inestable.
H221: gas inflamable.
H335: pot irritar les vies respiratòries.
H340: pot provocar defectes genètics.
H351: se sospita que pot provocar càncer.
H400: molt tòxic per a organismes aquàtics.

5.5.4. Fitxes de dades de seguretat
Les fitxes de dades de seguretat dels productes fitosanitaris proporcionen informació sobre els perills
que impliquen l’ús i el maneig d’aquests productes químics. Aquesta informació és imprescindible
perquè l’usuari pugui adoptar els mètodes de treball adequats per minimitzar els riscos sobre la salut
i el medi ambient.
El personal responsable del màrqueting, la fabricació, la importació o la distribució d’un producte
fitosanitari classificat com a perillós ha de facilitar a l’usuari professional una fitxa de dades de seguretat
del producte, en paper o en format digital. Si aquestes mercaderies perilloses es venen al públic amb
la informació suficient perquè l’usuari prengui les mesures necessàries per protegir la salut i el medi
ambient, no és necessari facilitar la fitxa de seguretat, excepte si es demana expressament.
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La fitxa de dades de seguretat ha d’estar escrita com a mínim en la llengua oficial de l’estat on es
distribueix, i ha d’incloure la informació següent:
n Identificació de la substància / del preparat i del proveïdor.
n Identificació dels perills.
n Composició/Informació sobre els components.
n Primers auxilis.
n Mesures contra incendis.
n Mesures en cas d’abocament o fuga accidental.
n Manipulació i emmagatzematge.
n Controls de l’exposició / la protecció individual.
n Propietats fisicoquímiques.
n Estabilitat i reactivitat.
n Informació toxicològica.
n Informació ecològica.
n Consideracions relatives a l’eliminació.
n Informació relativa al transport.
n Informació reglamentària.
n Altra informació que el proveïdor consideri important per a la salut i la seguretat de l’usuari

o per a la protecció del medi ambient.

Interpretació d’etiquetes
L’etiqueta dels productes fitosanitaris és un resum de les seves característiques. Llegir-les és molt
important ja que proporcionen a l’usuari final la informació necessària per al control dels organismes
que s’han de combatre, i també sobre els riscos i els perills del producte i les precaucions que s’han de
seguir mentre se l’usa i manipula.
L’objectiu de dur a terme una pràctica d’interpretació d’etiquetes de plaguicides és que els alumnes
aprenguin a interpretar la informació que contenen, i reconeguin les substàncies actives i el nivell de
toxicitat. Segons aquesta informació, han de ser capaços de valorar la idoneïtat del producte per al
tractament requerit i descriure les operacions que s’han de fer per utilitzar-lo amb la màxima eficiència
i els mínim risc per a la salut i l’entorn.
Els alumnes han de:
n Llegir i interpretar l’etiqueta d’un producte fitosanitari, i identificar les parts de l’etiqueta,

els pictogrames, els consells, els riscos, la informació tècnica, etc.
n Calcular la dosi per a diferents casos teòrics.
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Imatge d'etiqueta completa de producte herbicida (glifosat) concentrat soluble
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Imatge d'etiqueta completa de producte herbicida (tribenuron-metil) granulat dispersable en aigua.
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5.6. TIPUS DE SUBSTÀNCIES ACTIVES. LLISTA DE
SUBSTÀNCIES INCLOSES I EXCLOSES
La Directiva 91/414/CEE del Consell, de 15 de juliol de 1991, relativa a la comercialització de productes
fitosanitaris, intenta unificar en l’àmbit de la Unió Europea les legislacions sobre els productes
fitosanitaris i les seves matèries actives.
Categories de substàncies actives segons el Reglament 1107/2009
n Substàncies actives convencionals/estàndard: a un producte se li concedeix una validesa d’un

màxim de 10 anys, lligat a la de la substància activa.
n Substàncies actives de baix risc: poden presentar molts menys riscos que altres substàncies;
tenen una caducitat de 15 anys.
n Substàncies bàsiques: no són substàncies preocupants. Els productes compostos únicament
per substàncies bàsiques aprovades, o acompanyades d’un simple diluent, no necessiten ser
autoritzades.
n Substàncies actives candidates a substitució: són substàncies de possible risc per a la salut
pública o per al medi ambient, que es classifiquen en aquest apartat amb la finalitat de
garantir que se suprimeixin i se substitueixin per alternatives més adequades
progressivament. Les substàncies actives candidates a substitució no s’aprovaran durant
més de set anys, ni tan sols en el cas de renovació. Si la substància activa satisfà un o més
dels criteris d’exclusió, només s’aprovarà durant cinc anys.
L’annex I de la Directiva recull una llista de matèries actives que es poden usar en els productes
fitosanitaris. Aquestes substàncies actives estan sotmeses a un programa de revisió que determina
que s’incloguin en l’annex I o se n’excloguin. Les substàncies actives que no compleixen els requisits en
el procés de revisió s’exclouen de la llista comunitària i no es poden comercialitzar en les fórmules de
productes fitosanitaris.

Llistat de substàncies actives de productes fitosanitaris acceptades, excloses i en revisió comunitària
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La llista completa es pot consultar en la pagina web de Sanitat Vegetal de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient: http://www.mapama.
gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/pdf/Lista_Sustancias_activas_aceptadas_excluidas.pdf.
La Directiva 91/414/CEE es va transposar l’ordenament jurídic estatal mitjançant el Reial decret
2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema harmonitzat comunitari d’autorització
per comercialitzar i utilitzar productes fitosanitaris.
En compliment de l’Ordre APA/1610/2003, de 17 de juny, per la qual es regula la retirada dels productes
fitosanitaris que contenen substàncies actives excloses de la llista comunitària, el Ministeri d’Agricultura
i Pesca, Alimentació i Medi Ambient elabora de manera periòdica una llista amb els canvis recents
relatius a les substàncies actives incloses i excloses.
L’article 3 d’aquesta Ordre estableix les obligacions dels titulars d’autoritzacions, operadors i usuaris de
productes fitosanitaris en el moment de la venda. Els distribuïdors i qualsevol altre operador de la xarxa
comercial estan obligats a:
n Suspendre la comercialització dels productes fitosanitaris afectats per l’Ordre dins el termini

que correspongui. La mateixa obligació els pertoca, si escau, respecte dels productes que no
hagin estat sobreetiquetats com correspon.
n Acceptar les devolucions d’aquests productes efectuades pels usuaris i altres clients seus, i
custodiar-los fins a la recollida, sempre que les devolucions es produeixin abans d’expirar el
termini màxim per utilitzar-los i tenir-los.
n Habilitar un magatzem centralitzat de retirada i un sistema de recollida, mitjançant la xarxa de
distribució, de les existències en poder d’operadors i usuaris.
n Comunicar de manera fefaent als seus distribuïdors i a altres operadors de la seva xarxa
comercial, les condicions en què s’efectuaran la recollida de les existències i les devolucions
d’agricultors i usuaris que es produeixin.
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5.7. QÜESTIONARI
1. Indicau quin dels grups següents de plaguicides està destinat al control de les males herbes:
a) Insecticida.
b) Herbicida.
c) Nematicida.
d) Fungicida.
2. Els plaguicides s’utilitzen formulats, és a dir, degudament preparats per obtenir la màxima fectivitat en
el seu ús. Els components que modifiquen positivament algunes característiques físiques o químiques
de la matèria activa per millorar-ne l’eficàcia són:
a) La substància activa.
b) Els materials inerts.
c) Els additius.
d) Els coadjuvants.
3. La persistència d’un plaguicida:
a) És la capacitat de la substància de romandre en el medi ambient sense patir cap
transformació o degradació per agents físics naturals o productes químics o biològics.
b) Es refereix als danys causats en cultius per una mala gestió d’aquests.
c) Es refereix a la data de caducitat del producte.
d) És la capacitat de la substància de mantenir-se enganxada a la superfície de les fulles.
4. Segons el comportament dels tipus de plaguicides següents, quin arriba a totes les parts de la planta
sense que hagi estat aplicat a tota la planta?
a) Penetrant.
b) Superficial.
c) De contacte.
d) Sistèmic.
5. Quin tipus de coadjuvants augmenten la viscositat i l’adherència del producte, per augmentar la
durada del producte a la fulla?
a) Els dispersants.
b) Els mullants.
c) Els tensioactius.
d) Els adherents.
6. L’etiqueta d’un producte fitosanitari es compon de tres àrees d’informació:
a) El risc, l’àrea de registre i l’àrea d’utilització.
b) El comercial, la composició i l’àrea de riscos.
c) Els ingredients, l’àrea de presentació i l’àrea d’ús.
d) Les mesures preventives, l’àrea de registre i l’àrea d’utilització.
7. De les afirmacions següents sobre l’etiqueta de productes fitosanitaris, quina és la correcta?
a) Els consells de seguretat, les frases P, ens indiquen com gestionar l’envàs un cop s’ha
acabat el producte.
b) L’etiqueta dels plaguicides ha d’indicar la perillositat del producte.
c) Les etiquetes de dimensions reduïdes d’envasos petits no han d’incloure la informació
relativa a la utilització del producte.
d) Les etiquetes han d’estar sempre escrites en l’idioma oficial del país on s’ubica el productor
del producte.
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8. Per obtenir més informació sobre un producte fitosanitari de la disponible en l’etiqueta de l’envàs, la
qual és imprescindible perquè l’usuari pugui adoptar els mètodes de treball adequats per minimitzar
els riscos sobre la salut i el medi ambient, s’ha de consultar:
a) La fitxa informativa.
b) El registre del productes.
c) Les substancies incloses i excloses.
d) La fitxa de seguretat.
9. Segons l’origen químic del producte fitosanitari, les piretrines són:
a) Compostos d’origen mineral.
b) Organofosforats.
c) Inhibidors de quitina.
d) Insecticides naturals.
10. Un plaguicida polivalent o d’ampli espectre és el que:
a) Actua sobre diversos cultius.
b) Actua sobre diversos paràsits.
c) Actua en diverses formes de presentació.
d) Actua en diverses mescles i combinacions de productes.
11. Una substància que en contacte amb teixits vius pot destruir-los es diu que és:
a) Corrosiva.
b) Tòxica.
c) Comburent.
d) Nociva.
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RISCOS PER AL MEDI AMBIENT DERIVATS DE LA UTILITZACIÓ DE PRODUCTES FITOSANITARIS

6.1. RISCOS PER AL MEDI AMBIENT
L’ús massiu i descontrolat de plaguicides químics posa en risc l’equilibri del medi natural, ja que aquests
productes es poden incorporar a la cadena alimentària i alterar-lo, produint a llarg termini modificacions
greus en els ecosistemes naturals.
Els principals riscos per al medi ambient derivats de l’ús de plaguicides són les alteracions del sòl, de la
qualitat de les aigües superficials i subterrànies i de la fauna. La interconnexió entre ecosistemes fa que
l’entrada d’un contaminant en un d’aquests (aeri, terrestre, aquàtic) pugui circular fàcilment d’un a l’altre.

Esquema de les interconnexions ecosistèmiques

6.1.1. Risc de contaminació de l’aire
El risc de contaminació de l’aire es produeix des del primer moment, amb la mateixa aplicació del producte
fitosanitari sobre la planta o el sòl, ja que part del producte queda en suspensió. A més, a través de l’efecte
de deriva, el producte pot ser arrossegat i dispersat a altres llocs. Els factors més importants que s’han de
tenir en compte a l’hora de l’aplicació per evitar o reduir la contaminació de l’aire són:
n Les condicions climàtiques: la velocitat i la direcció del vent, la temperatura, la humitat, etc.
n La forma de presentació i d’aplicació del producte.
n La maquinària emprada.

Mesures per evitar o reduir la contaminació de l’aire
Tenint en compte els factors principals que poden determinar en gran mesura la intensitat de
contaminació aèria, per reduir la contaminació de l’aire s’han de seguir les instruccions següents:
n Utilitzar un equip adequat a les condicions i les dimensions del cultiu.
n Evitar fer els tractaments si fa vent.
n Mantenir una distància de seguretat respecte dels nuclis urbans o dels habitatges rurals.
n Ajustar la mida de gota (pressió de treball i tipus de filtre) per evitar les gotes exces-

sivament petites.
n Emprar equips d’aplicació que evitin l’efecte de deriva, quan sigui possible.
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Aplicació aèria amb avioneta de productes fitosanitaris

6.1.2. Risc de contaminació del sòl
La contaminació del sòl es produeix principalment per:
n L’aplicació de productes directament.
n El degoteig de productes que, aplicats sobre les plantes, cauen a terra.
n La deriva o l’arrossegament de partícules pel vent o per l’aigua de pluja.
n Les males pràctiques en els processos de neteja de la maquinària, si s’aboquen els sobrants
del brou de tractament.
El
n mal estat de la maquinària d’aplicació, ja que es poden produir fuites.
Un cop a terra, molts plaguicides pateixen una degradació ràpida i els seus residus desapareixen en
un termini més o menys curt, però d’altres, com els insecticides organoclorats, hi romanen durant
molt més temps, ja que pateixen una degradació més lenta. En l’acumulació de productes no només
influeix el temps de degradació, sinó també el tipus de sòl (els sòls argilosos retenen més residus que
els arenosos, per exemple).
Mesures per evitar o reduir la contaminació del sòl
n Evitar tractaments en dies amb vent encara que sigui feble.
n No aplicar més brou del necessari, i respectar el punt de degoteig.
n Ajustar la dosi i la velocitat d’aplicació, i mantenir l’equip en perfectes condicions.
n Eliminar els envasos usats i els seus residus amb criteris de protecció del medi ambient i
d’acord amb les normes legals vigents.
n No abocar a terra el brou sobrant ni el de la neteja de l’equip d’aplicació.

6.1.3. Riscos sobre la fauna
L’aplicació de productes fitosanitaris representa un risc potencial per a la fauna salvatge i els animals
de granja o de companyia, sobre els quals es poden produir efectes no desitjables pel contacte o per la
ingestió directa o indirecta de plaguicides.
Un cop al medi, ja sigui al sòl, a l’aire o a les aigües superficials o subterrànies, els productes químics
es poden incorporar als animals que hi viuen i acumular-se a la cadena tròfica o alimentària, i poden
arribar a ser perillosos, i fins i tot letals, per a algunes espècies.
Els insectes que pol·linitzen els cultius o la fauna ornitològica d’un ecosistema es poden veure afectats
pels núvols de fitosanitaris que es formen durant els tractaments, especialment els aeris. Aquests
núvols contaminants poden ser arrossegats pel vent cap a zones allunyades de les tractades, posant
també en risc la fauna d’aquestes altres zones.
Entre els grups de fauna més susceptibles hi ha:
n La fauna silvestre en general; des de les aus fins a la fauna aquàtica.
n Les abelles, de gran interès agrícola, ja que afavoreixen la pol·linització.
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Bioacumulació dels tòxics a la cadena tròfica

Importància de les abelles

n La fauna auxiliar beneficiosa per al control de plagues dels conreus, els insectes i els àcars

que ajuden en el control natural de les plagues.
n El bestiar, si els productes fitosanitaris s’apliquen a zones de pastura o llocs on el bestiar
pugui tenir accés.
n Els animals de companyia.
Mesures per evitar la contaminació de la fauna
n Assenyalar, de manera ben visible, la zona on s’ha aplicat

el tractament, indicant el producte que s’ha utilitzat i la
data fins a la qual no pot tornar a entrar el bestiar.
n Actuar només quan se superi el llindar econòmic de
danys (no aplicar tractaments rutinaris o sistemàtics).
n Utilitzar el producte més selectiu possible, en comptes
dels d’ampli espectre.
n No utilitzar sempre el mateix producte, per evitar-ne un
ús repetitiu.
n Utilitzar les dosis recomanades.
n Evitar les mescles de productes, sempre que sigui
possible.
n Conèixer la fauna auxiliar beneficiosa i permetre que es
desenvolupi.
n No aplicar tractaments en època de floració.
n Si hi ha eixams propers a la zona on s’ha d’aplicar el
tractament, avisar els apicultors perquè adoptin les
mesures adequades.
Mantenir
els ramats i els animals de companyia fora
n
de l’àrea d’aplicació durant el temps necessari per evitar
intoxicacions indesitjades.

Sistema de senyalització de l'espai
tractat amb plaguicides

6.1.4. Riscos de contaminació de l’aigua
Les aigües superficials (torrents, rius, llacs, embassaments, etc.) es poden contaminar de manera
directa per l’ús de productes fitosanitaris simplement per arrossegament, amb l’aigua de reg o de
pluja, de plaguicides o de sòl contaminat amb aquests productes. La contaminació de les aigües
superficials i subterrànies té conseqüències directes sobre la salut de la fauna i humana, ja que tots
depenem d’aquest recurs.
L’aigua de pluja s’infiltra en el sòl arrossegant les partícules que s’hi troben. Si aquest sòl es troba
contaminat, l’aigua d’infiltració transportarà els residus dels camps superficials a les capes més
profundes, i pot arribar al nivell freàtic del sòl i contaminar els aqüífers i els rius subterranis.
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Lixiviació: el procés de migració descendent d’elements solubles del sòl, originat per l’aigua de pluja o per infiltració

La Directiva marc de l’aigua té diversos objectius: la prevenció i la reducció de la contaminació, la
promoció de l’ús sostenible de l’aigua, la protecció del medi ambient, la millora de la situació dels
ecosistemes aquàtics i l’atenuació dels efectes de les inundacions i de les sequeres.
En aquest sentit, el Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació
per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, estableix un seguit de mesures per
evitar la contaminació tant concreta com difusa de les masses d’aigua i la contaminació de les aigües
per al consum humà:
Mesures per evitar la contaminació difusa de les masses d’aigua
n En la mesura possible, s’ha d’evitar aplicar productes fitosanitaris a superfícies molt

permeables (sòls arenosos).

n Quan s’apliquin productes fitosanitaris, s’ha de respectar una banda de seguretat mínima

de 5 metres respecte de les masses d’aigua superficial, sens perjudici que s’hagi de deixar
una banda més ampla quan així s’estableixi en l’autorització i figuri en l’etiqueta del producte
fitosanitari. No queden afectats per aquest requisit els cultius que creixen en terrenys
inundats, com és el cas de l’arròs.
n S’ha d’evitar aplicar qualsevol tractament amb vent superiors a 3 metres per segon.
Mesures obligatòries per evitar la contaminació concreta de les masses d’aigua
n No omplir els dipòsits dels equips d’aplicació directament des dels pous o punts

d’emmagatzematge d’aigua, ni des d’un llit d’aigua, excepte en el cas que s’utilitzin equips
amb dispositius antiretorn o quan el punt de captació estigui més alt que la boca d’ompliment.
n Cobrir els punts d’aigua susceptibles de contaminació per productes fitosanitaris, com ara
els pous situats a la parcel·la que s’ha de tractar, de manera que se n’eviti la contaminació
almenys durant els tractaments.
n Evitar aplicar tractaments sobre les zones que no en siguin objectiu; particularment,
l’aplicació s’ha d’interrompre en els girs i, si s’escau, en acabar les fileres de cultiu.
n Fer les operacions de regulació i comprovació de l’equip d’aplicació prèviament a la barreja
i la càrrega del producte fitosanitari, i almenys a 25 metres dels punts i de les masses d’aigua
susceptibles de contaminació.
Mesures obligatòries per evitar la contaminació en zones d’extracció d’aigua per a consum humà
n El titular de l’explotació, i també qualsevol altra persona o empresa que requereixi tractaments

amb productes fitosanitaris per a ús professional, ha d’identificar els pous i les masses d’aigua
superficial utilitzades per a extracció d’aigua per a consum humà que puguin ser afectades
directament pel tractament. Si és el cas, cal fer l’anotació corresponent en el quadern
d’explotació o en el Registre de tractaments.
S’ha
de deixar una distància sense tractar de 50 metres com a mínim respecte dels punts
n
d’extracció d’aigua per a consum humà, tant de les masses d’aigua superficials com dels pous.
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6.2. MESURES EN CAS DE CONTAMINACIÓ ACCIDENTAL
La manipulació de plaguicides porta implícits uns certs riscos d’intoxicació, contaminació, etc., com a
conseqüència de diferents factors, com pot ser un mal ús dels productes fitosanitaris, maquinària en
mal estat de conservació, vessaments accidentals, etc.
Els vessaments accidentals poden tenir lloc durant el transport, l’emmagatzematge, la preparació del brou o
l’aplicació del plaguicida. En cas de vessament accidental, cal evitar, en la mesura possible, que el plaguicida
continuï vessant, taponant o obstruint el punt de fuga, i seguidament adoptar les mesures següents:
n Si es tracta d’un vessament de petita magnitud, el personal que s’encarregui de retirar-

lo i netejar la zona afectada s’ha de protegir amb un equip de protecció individual (EPI)
i cercar ajuda, si cal. S’han de tenir en compte les recomanacions següents:

· Si el vessament es produeix durant el transport del producte o a prop d’un vehicle,
estacionar-lo, aturar el motor i eliminar qualsevol focus de calor a la zona.
· Mantenir persones i animals allunyats de la zona del vessament.
· Retirar els envasos danyats i introduir-los en algun tipus de contenidor estanc.
· Cobrir la zona afectada del vessament amb algun producte inert absorbent (draps,
sorra, serradures, etc.).
· Recollir el material absorbent i dipositar-lo en un contenidor estanc.
· Si cal, retirar el sòl contaminat i dipositar-lo en un contenidor estanc.
· No netejar mai el vessament amb aigua per evitar la difusió o la infiltració del
contaminant.
n En cas de vessaments de gran magnitud, cal trucar de seguida al telèfon d’emergències (112)

per informar de l’accident (ubicació, tipus de producte químic vessat, volum del vessament,
etc.). El servei de emergències enviarà un equip preparat per contenir i netejar el vessament.
Mentre s’esperen els equips tècnics cal mantenir persones i animals allunyats de la zona.

6.3. CONDICIONALITAT
La condicionalitat és un instrument comunitari per promoure una agricultura europea moderna, de
qualitat, multifuncional i sostenible. Està regulada pel Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament
i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, la gestió i el seguiment de la política
agrícola comuna, pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm.
2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell, i el Reial decret
1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s’estableixen les normes de la condicionalitat que han de
complir els beneficiaris que rebin pagaments directes, determinades primes anuals de desenvolupament
rural o pagaments en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola.
La condicionalitat és una manera d’expressar la idea que un agricultor o un ramader que vulgui rebre
ajuts no només ha de produir aliments sinó que ho ha de fer respectant la legislació vigent (requisits
legals de gestió) i tenint cura de l’explotació tant des del punt de vista productiu com mediambiental
(bones condicions agràries i mediambientals). Així s’incentiva el compliment dels principis de la
sostenibilitat en l’exercici de l’activitat agrària.
Les bones condicions agràries i mediambientals (BCAM) són els requisits mínims que s’exigeixen
perquè totes les terres agràries es mantinguin en un estat acceptable des del punt de vista agrari i
mediambiental. Les normes exigides per l’Estat espanyol (Reial decret 2352/2004, de 23 de desembre,
sobre l’aplicació de la condicionalitat en relació amb les ajudes directes en el marc de la política agrícola
comuna) s’agrupen en cinc blocs dirigits principalment a la protecció del sòl:
Normes per combatre l’erosió
n Mantenir les terrasses de retenció en bon estat de conservació.
n Cultivar conreus adaptats a les condicions dels pendents dels terrenys.
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n En àrees de risc d’erosió elevat (pendents superiors al 35 % i longitud en la direcció de màxima

pendent), mantenir el sòl permanentment protegit per una coberta vegetal.

n Altres mesures segons els tipus de cultius herbacis, llenyosos o terres de guaret, de retirada o

no conreades.

Normes per conservar la matèria orgànica del sòl. Gestió de rostolls i restes de poda
n No cremar rostolls, llevat que la crema estigui autoritzada per l’autoritat competent per raons
fitosanitàries. En aquest cas, ha d’estar condicionada al compliment de les normes establertes
en matèria de prevenció d’incendis.
n Eliminar les restes de collita de cultius herbacis i de poda de cultius llenyosos, si s’escau,
d’acord amb la normativa establerta.
Normes per evitar la compactació i mantenir l’estructura del sòl
n No dur a terme treball del sòl ni permetre el pas de vehicles sobre el terreny, sense justificació,
en sòls saturats, terrenys entollats (llevat dels arrossars) o amb neu.
Normes de manteniment mínim de superfícies agrícoles
n Protegir les pastures permanents; no cremar ni rompre les pastures permanents, excepte
per a tasques de regeneració de la vegetació. Per garantir el bon maneig de les pastures
permanents, l’agricultor pot optar per mantenir un nivell mínim de càrrega ramadera
efectiva igual o superior a 0,1 UBG/ha.
n Evitar la invasió en terres de cultiu de les espècies de vegetació espontània no desitjada
següents: Sycios angulatus L. i Solanum carolinense en camps de blat de moro (panís,
moresc) i Leptochloa sp., Leersia oryzoides i Sagittaria sp. en camps d’arròs.
n Mantenir els oliverars en bon estat vegetatiu.
n No abandonar els cultius. En cas contrari, dur a terme els treballs necessaris per evitar la
invasió arbustiva i la degradació de la pastura.
Normes per evitar el deteriorament dels hàbitats
n Mantenir l’estructura del terreny. No modificar les característiques topogràfiques ni els
elements estructurals del terreny, llevat que ho autoritzi l’autoritat competent.
n Acreditar el dret d’ús per a superfícies de regadiu.
n Instal·lar i mantenir en bon estat els sistemes de mesurament d’aigua.
n No aplicar productes fitosanitaris, fertilitzants, fangs de depuradora, compost, purins o fems
ni netejar la maquinària emprada per a aquestes aplicacions sobre terrenys entollats o amb
neu ni sobre aigües corrents o estancades.
n Utilitzar, a les explotacions ramaderes, tancs d’emmagatzematge o fosses, femers i basses
impermeabilitzades naturalment o artificialment, estanques i amb la capacitat adequada,
per emmagatzemar els fems ramaders, a fi d’evitar el risc de contaminació de les aigües
superficials i subterrànies.

6.4. MESCLES EN EL CAMP
La mescla és una pràctica habitual en l’agricultura. En determinats tractaments fitosanitaris és necessari
combinar productes, com ara en tractaments que requereixin adjuvants o mullants, o en l’addició de
ceres en tractaments postcollita. Els principals motius que expliquen les mescles en el camp són:
n Millorar l’eficàcia i aprofitar els efectes complementaris del tractament sobre una plaga,

una malaltia o les males herbes.
Agrupar
en una única aplicació el control de més d’una plaga o de diverses malalties o
n
males herbes, que necessiten una aplicació simultània en el temps. Així es redueix la despesa
d’aigua, les emissions de CO2 a l’atmosfera, la compactació del sòl o els efectes de deriva
per la successió d’aplicacions fitosanitàries.
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Mesures per fer correctament la barreja al camp
n Llegir detingudament l’etiqueta dels productes que es volen barrejar: S’ha de comprovar

que tots els productes estan autoritzats per al cultiu i la plaga o l’objectiu del tractament, les
dosis, el període d’aplicació, i si existeixen barreges admeses, recomanades o compatibilitats
o incompatibilitats fisicoquímiques identificades pel fabricant.

n Adoptar mesures específiques de prevenció i protecció: Utilitzar les mesures de protecció,

condicions d’ús i mesures de mitigació indicades en l’etiqueta o la fitxa de dades de seguretat,
prenent com a referència el producte de la barreja amb més mesures de seguretat.

n Revisar i mantenir l’equip d’aplicació en bones condicions i calibrat: Comprovar que

l’equip d’aplicació estigui en bon estat, calibrat i amb la selecció dels broquets adequada,
i que hagi estat inspeccionat d’acord amb el que estableix el Reial decret 1702/2011, de 18
de novembre, d’inspeccions periòdiques dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris.
A més, es recomana seguir les directrius del projecte TOPPS-PROWADIS, relatives a l’ajust
adequat dels equips d’aplicació. Es pot trobar informació més detallada a: http://www.
topps-life.org i a http://www.proyecto-topps.es.

n Barrejar els productes en l’ordre adequat: L’ordre d’incorporació a la cisterna de tractament

es basa en la solubilitat del tipus de formulació. A continuació, s’indica l’ordre recomanat per
incorporar els productes al tanc:
*S’ha d’introduir en primer lloc només en el cas que es tracti de reguladors de pH específics. Quan
s’utilitzin substàncies amb propietats mullants que tinguin un efecte regulador de pH s’han d’introduir
a la cisterna segons l’ordre assignat als surfactants/mullants.

Ordre recomanat de mescla segons el tipus de producte

És important conèixer el pH de l’aigua i de cada producte, ja que en la barreja s’ha d’abocar primer el més
àcid (pH més baix) i en darrer lloc el més bàsic (pH més alt). En cas d’aigües alcalines s’ha de fer servir un
corrector de pH, que s’ha d’introduir al tanc en primer lloc, abans que la resta dels productes.
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Per a més informació sobre aquest tema, consultau la Guia de bones pràctiques per a la barreja
en camp de productes fitosanitaris, disponible a la pàgina web del Ministeri d’Agricultura i Pesca,
Alimentació i Medi Ambient, a Sanitat Vegetal: www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidadvegetal/guiabuenaspracticasmezclasfinalcorregido_tcm7-361281.pdf
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6.5. QÜESTIONARI
1. Per evitar la contaminació de l’aire per l’aplicació de productes fitosanitaris cal:
a) Aplicar els plaguicides en dies de vent a fi que els residus es dispersin.
b) Ajustar la mida de la gota (pressió de treball i tipus de filtre) per evitar les gotes
excessivament petites.
c) Emprar equips d’aplicació que potenciïn l’efecte de deriva, quan sigui possible.
d) Aplicar els fitosanitaris pocs dies abans de previsió de pluja a fi que aquesta netegi l’ambient.
2. Entre les principals causes de contaminació dels sòls per l’aplicació de productes fitosanitaris hi trobem:
a) El degoteig de productes que, aplicats sobre les plantes, cauen a terra.
b) Les males pràctiques en els processos de neteja de la maquinària, si s’aboquen els sobrants
del brou de tractament.
c) La deriva o l’arrossegament de partícules pel vent o per l’aigua de pluja.
d) Totes les afirmacions anteriors són correctes.
3. En el cas de vessaments accidentals de petites magnituds:
a) S’ha de netejar el vessament aplicant aigua abundant fins que el producte s’hagi diluït i la
zona afectada quedi neta.
b) Cal evitar, en la mesura possible, que el plaguicida continuï vessant, intentant taponar o
obstruir el punt de fuga.
c) No és necessari l’ús d’equips de protecció personal.
d) El primer que cal fer és trucar al telèfon d’emergències (112), per informar del vessament.
4. Quin és l’ordre correcte per efectuar la mescla dels productes següents?
a) Dissolvent, regulador del pH, emulsions concentrades i pols mullable.
b) Regulador del pH, dissolvent, pols mullable i emulsions concentrades.
c) Dissolvent, emulsions concentrades, pols mullable i regulador del pH.
d) Dissolvent, regulador del pH, pols mullable i emulsions concentrades.
5. Quina de les mesures següents per evitar la contaminació de masses d’aigua no és correcta?
a) S’ha de deixar, com a mínim, una distància de 25 metres sense tractar respecte dels punts
d’extracció d’aigua per a consum humà, tant de les masses d’aigua superficials com dels
pous utilitzats amb aquesta finalitat.
b) L’equip d’aplicació s’ha de regular i comprovar prèviament a la barreja i la càrrega del
producte fitosanitari, i almenys a 25 metres dels punts i de les masses d’aigua susceptibles
de contaminació.
c) S’ha d’evitar aplicar tractaments sobre les zones que no siguin objectiu del tractament;
particularment, s’ha d’interrompre l’aplicació en els girs i, si s’escau, en acabar les fileres
de cultiu.
d) En la mesura possible, s’ha d’evitar aplicar productes fitosanitaris en superfícies molt
permeables.
6. La condicionalitat és un instrument comunitari per promoure una agricultura europea moderna,
de qualitat, multifuncional i sostenible.
a) Verdader.
b) Fals.
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7. Quina de les mesures següents no és adequada per evitar la contaminació de la fauna per l’aplicació
de productes fitosanitaris?
a) Utilitzar els productes més selectius possibles, en comptes dels d’ampli espectre.
b) Utilitzar sempre el mateix producte, per evitar l’ús de tipus diferents.
c) Evitar les mescles de productes, sempre que sigui possible.
d) No efectuar tractaments en època de floració.
8. Respecte de l’ordre de la barreja de productes fitosanitaris, quina de les afirmacions següents és
correcta?
a) Primer s’han d’incorporar al tanc els productes més bàsics.
b) En cas d’aigües alcalines, s’ha de fer servir un corrector de pH, que s’ha d’incorporar al
tanc en darrer lloc, un cop incorporats tots els altres productes.
c) En primer lloc s’han d’incorporar al tanc els productes amb el pH més àcid.
d) Cap de les afirmacions anteriors és correcte.
9. Segons les bones condicions agràries i mediambientals, quina de les mesures següent és apropiada
per combatre l’erosió del sòl?
a) Cultivar conreus adaptats a les condicions dels pendents dels terrenys.
b) Mantenir les terrasses de retenció en bon estat de conservació.
c) En àrees d’elevat risc d’erosió, mantenir el sòl permanentment protegit per una coberta
vegetal.
d) Totes les afirmacions anteriors són correctes.
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7.1. RESIDUS DELS PRODUCTES FITOSANITARIS
Anomenem residus dels productes fitosanitaris el conjunt de substàncies químiques que, com a
conseqüència dels tractaments fitosanitaris, romanen als vegetals tractats o als seus productes de
transformació. A més de les restes del plaguicida mateix, també es consideren residus els productes
resultants de la seva degradació, i també les impureses, que en algunes ocasions poden provocar
toxicitat per si mateixes.
La concentració d’aquests residus se sol presentar en parts per milió (ppm) o en mil·ligrams per quilo
de producte (mg/kg).
Les principals causes directes de generació de residus de plaguicides en els cultius estan relacionades
amb les pràctiques inadequades (per abús o mal ús) dels productes fitosanitaris.

7.1.1. Conceptes relacionats
Alguns dels conceptes clau relacionats amb els residus dels productes fitosanitaris són:
n Termini de seguretat: el període de temps que ha de transcórrer des de l’aplicació

d’un producte fitosanitari fins a la recol·lecció dels fruits o els vegetals tractats. Aquest
termini s’indica en les etiquetes dels productes fitosanitaris.

n Dipòsit inicial o dipòsit de productes fitosanitaris: quantitat de producte fitosanitari que

queda sobre el vegetal immediatament després del tractament.

n Vida residual mitjana (VR50): el temps, en dies, que triga la quantitat de residus a arribar a

un valor corresponent a la meitat de la quantitat inicial o dipòsit. S’expressa com a RL50, i
és una mesura quantitativa de la persistència dels residus d’un plaguicida.

n Persistència: el temps necessari perquè un plaguicida perdi, almenys, el 95 % de la

seva activitat sota condicions ambientals i dosis d’aplicació normals. Determina el poder
contaminant d’un plaguicida, que serà més gran com més persistent sigui.

n Límit màxim de residus (LMR) o tolerància: la concentració màxima de residus d’un producte

fitosanitari permesa legalment en la superfície o la part interna dels productes destinats
a l’alimentació humana o animal. S’expressa en parts per milió (ppm) o en mil·ligrams per
quilogram de l’aliment fresc (mg/kg).

Els criteris bàsics per determinar el límit màxim de residus d’un plaguicida són:
n Criteri toxicològic: fa referència a la ingesta diària de residus que no provoca cap efecte

nociu en les persones. Els nivells de toxicitat es classifiquen en:
· Nivell sense efecte (NEL, non effect level): dosi més elevada d’un determinat
plaguicida que, ingerida diàriament per animals d’experimentació (rates de laboratori,
gossos, etc.), durant almenys dos anys, no els produeix efectes nocius. S’expressa en
mil·ligrams per quilogram d’animal i dia (mg/kg dia).
· Ingestió diària admissible (IDA): segons la FAO/OMS, és la “quantitat de residus de
plaguicida que, ingerida diàriament per una persona durant tota la seva vida, no
mostra riscos apreciables segons els coneixements mèdics i sanitaris actuals”.
S’expressa en mil·ligrams per quilogram de pes de la persona al dia (mg/kg dia).
· Nivell permissible: concentració màxima de plaguicida permès en un aliment sense
risc toxicològic.

n Criteris agronòmics: permet determinar el nivell real de residus en els aliments d’origen

vegetal, expressat en mil·ligrams de plaguicida per quilo de producte collit (mg/kg).

Els valors dels LMR es poden trobar en l’annex II del Reial decret 280/1994, de 18 de febrer, pel qual
s’estableixen els límits màxims de residus de plaguicides i el seu control en determinats productes
d’origen vegetal, el qual ha estat modificat per diverses ordres, i en el Reial decret 971/2014, de 21 de
novembre, pel qual es regula el procediment d’avaluació de productes fitosanitaris.
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La Unió Europea ha publicat també diverses directives que marquen els LMR obligatoris per a certs
productes fitosanitaris als estats membres. Els LMR són d’àmbit europeu i es poden consultar en la
pàgina web següent:
http://EC.Europa.eu/sanco_pesticides/Public/index.cfm

7.1.2. Control dels residus
La millor manera de controlar la presència de residus de productes fitosanitaris en els cultius és reduirne l’aplicació a favor de la implantació de sistemes de producció més respectuosos amb el medi ambient
i la salut de les persones, com la producció integrada o la producció ecològica.
Quan el tractament amb productes fitosanitaris és necessari, s’han de seguir les mesures següents per
reduir la presència de residus de plaguicides als cultius:
n Respectar els terminis de seguretat establerts en les etiquetes i les fitxes de seguretat per a

cada producte fitosanitari.

n Emprar la dosis recomanada pel proveïdor; no emprar dosis excessives.
n Utilitzar plaguicides autoritzats per al cultiu que es vol tractar.
n Assegurar-se que els plaguicides que s’empren estan autoritzats i són legals.
n No aplicar plaguicides de manera innecessària o reiterada.
n Disposar d’un assessor tècnic qualificat per al control correcte de les plagues. Això ajuda a

reduir l’ús de plaguicides i, consegüentment, la presència de residus als cultius.

D’altra banda, l’Administració també pot dur a terme un seguit d’actuacions encaminades a eliminar o
reduir els residus de plaguicides, com les que s’assenyalen a continuació:
n Divulgar els LMR per a cada producte, i prohibir l’ús d’alguns productes fitosanitaris.
n Elaborar estudis per conèixer el comportament que té un producte fitosanitari després

d’aplicar el tractament.

n Fer controls i anàlisis sistemàtics dels productes vegetals comercialitzats dins dels seus

límits territorials, principalment per evitar la importació de productes que presentin residus
superiors als LMR fixats per llei.

n Executar un pla de vigilància dels residus.
n Dur a terme accions divulgatives per aconseguir reduir els residus.
n Fomentar el desenvolupament de les associacions de tractament integrat en agricultura

(ATRIA) i les associacions de productors integrats (API).

7.2. Seguretat alimentària
La seguretat alimentària és un sistema de control que té per objectiu assegurar la qualitat dels
productes alimentaris.
Segons el Reglament (CE) 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2002, pel
qual s’estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea la Autoritat
Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat alimentària,
“la lliure circulació d’aliments segurs i saludables és un aspecte essencial del mercat interior
i contribueix significativament a la salut i el benestar dels ciutadans, i també als seus interessos
socials i econòmics”. El Reglament estableix els requisits de seguretat alimentària, i especifica que
les empreses alimentàries i de pinsos s’han d’assegurar, en totes les etapes de la producció, la
transformació i la distribució que tenen lloc a les empreses sota el seu control, que els aliments
o els pinsos compleixen els requisits de la legislació alimentària pertinents als efectes de les seves
activitats, i han de verificar que es compleixen aquests requisits.
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L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) és un organisme
autònom, adscrit al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat per mitjà de la Secretaria General
de Sanitat i Consum, resultat de la fusió entre l’Institut Nacional del Consum i l’Agència Espanyola
de Seguretat Alimentària i Nutrició. Integra i exerceix, en el marc competencial de l’Administració
general de l’Estat, les funcions relacionades amb la promoció i el foment dels drets dels consumidors
i usuaris en béns i serveis, i també la seguretat alimentària i la nutrició saludable.
Els objectius fonamentals de l’AECOSAN són:
n Exercir la promoció i el foment dels drets dels

consumidors i dels usuaris, tant en matèria de
seguretat dels productes com dels seus
interessos econòmics.
la seguretat alimentària,
n Promoure
oferint garanties i informació objectiva als
consumidors i als agents econòmics del
sector agroalimentari espanyol.
n Planificar, coordinar i desenvolupar estratègies i actuacions que fomentin la informació,
l’educació i la promoció de la salut en l’àmbit de la nutrició, i en particular en la prevenció
de l’obesitat.
Els sistemes de control oficial es troben descrits en el Pla Nacional de Control Oficial de la Cadena
Alimentària (PNCOCA), que és el document que estableix els controls oficials al llarg de tota la cadena
alimentària, des de la producció primària fins als punts de venda. Tots els estats membres de la Unió
Europea estan obligats a disposar d’un pla nacional de control pluriennal, d’acord amb el Reglament
(CE) núm. 882/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 abril de 2004, sobre els controls oficials
per garantir la verificació del compliment de la legislació en matèria de pinsos i aliments i la normativa
sobre sanitat animal i benestar dels animals.
En els productes alimentaris són objecte de control paràmetres com ara els organismes modificats
genèticament (OMG), els al·lergògens, els contaminants, els additius, els additius en pinsos, els
cossos estranys, els metalls pesants, l’etiquetatge, les micotoxines, els microorganismes, els elements
organolèptics, els envasaments i els materials, els residus de pesticides, la irradiació i els residus de
substàncies veterinàries.

La seguretat alimentària implica el compliment de normes nacionals i comunitàries estrictes

L’AECOSAN disposa de la Xarxa d’Alerta Alimentària, que permet mantenir una vigilància constant davant
de qualsevol risc o incidència, relacionat amb els aliments, que pugui afectar la salut dels consumidors.
L’objectiu d’aquest Xarxa és garantir als consumidors que els productes que es troben al mercat són
segurs i no presenten riscos per a la salut.
Per aconseguir aquest objectiu, la Xarxa es basa en l’intercanvi ràpid d’informació entre les diferents
autoritats competents, facilitant d’aquesta manera la localització i les actuacions oportunes sobre els
productes alimentaris que puguin repercutir directament en la salut dels consumidors.
La base legal de funcionament del sistema és el Reglament (CE) 178/2002 del Parlament Europeu i
del Consell.
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7.3. Toxicitat dels plaguicides
La toxicitat és la capacitat d’una substància química, en aquest
cas d’un plaguicida, de causar danys als organismes vius. Depèn
de la quantitat de la substància administrada o absorbida i del
temps d’exposició.
La toxicitat, segons la forma d’actuació a l’organisme, pot ser:
n Aguda: la substància química produeix efectes

adversos per a la salut després de l’absorció d’una
dosi única o de diverses dosis en un període de
temps curt, inferior a 24 hores.
La toxicitat aguda es pot expressar per mitjà de
la dosi letal 50 o DL50, que es considera la unitat
de toxicitat. És la quantitat de matèria activa
Els símptomes de la intoxicació aguda es
(mg) per quilogram de pes (kg) requerit per matar
manifesten en menys de 24 hores
el 50 % dels animals de laboratori exposats a
aquella substància. En el cas dels plaguicides, la DL50 es determina per a les diferents vies
d’exposició (oral, dèrmica i respiratòria) i en diferents espècies d’animals. Com més baix és la
DL50, més tòxic és el producte.

n Crònica: la substància química produeix efectes tòxics acumulatius o efectes carcinogènics,

mutagènics o teratogènics (que poden induir lesions al fetus durant el seu desenvolupament
intrauterí) en l’ésser humà. Els efectes es produeixen per l’absorció de petites dosis durant
un període de temps considerable. Les substàncies que provoquen toxicitat crònica no
produeixen cap efecte en el moment de la ingestió o l’absorció en una dosi única.

n Subcrònica: la substància química produeix efectes nocius per l’exposició repetida a una

substància durant un període de temps curt.

Arran de la classificació anterior referida a la toxicitat dels plaguicides, els efectes nocius que produeixen
sobre la salut, o intoxicacions, també es classifiquen en aguts, crònics i subcrònics, segons el tipus de
substància que les provoqui, i, per tant, segons el temps transcorregut fins que apareixen símptomes.

7.3.1. Factors determinants de la toxicitat d’un
producte fitosanitari
L’efecte toxicològic d’una substància química d’un plaguicida depèn de diversos factors:
Propietats fisicoquímiques dels plaguicides
n Dosi o concentració: és el factor que més pot influir en la perillositat d’un plaguicida. Els

productes fitosanitaris més concentrats o amb dosis més altres són més perillosos.

n Formulació: les impureses i els components utilitzats en la preparació d’un plaguicida poden

modificar-ne la toxicitat.

n Mescles: les barreges poden fer aparèixer impureses imprevistes que augmentin la toxicitat.
n Solubilitat: aquesta propietat facilita l’absorció del plaguicida a través de determinats teixits.
n Volatilitat: aquesta propietat afavoreix la penetració per via respiratòria, sobretot en

èpoques caloroses.

n Presentació: el cos absorbeix més fàcilment els plaguicides líquids, però els plaguicides

en forma de pols o granulats penetren fàcilment a través de la pell si hi tenim contacte
mentre estem suats, i també entren fàcilment al nostre cos per inhalació. Per a una mateixa
concentració, un producte en pols sol ser més perillós que granulat o en pasta, en pols fina
més que en pols gruixuda, i en forma de gas més que en forma líquida.
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n Olor i color: l’absència d’olor i de color incrementa la perillositat d’una substància, ja

que presenta més risc de confusió amb altres productes. Les olors i els colors intensos o
característics alerten de la perillositat de les substàncies.

Condicions climàtiques
n Temperatura: les temperatures altes impliquen més perill d’absorció cutània i d’inhalació
d’un plaguicida.
n Humitat relativa i vent: la concentració del producte en l’atmosfera en el moment de

l’aplicació també depèn de la humitat relativa i del vent.

Factors fisiològics
n Estat fisiològic: alguns estats fisiològics poden augmentar la sensibilitat i el risc a les
substàncies tòxiques:
· La gestació: l’exposició durant aquest període pot produir risc d’avortament o altres
complicacions. Algunes substàncies tòxiques són nocives per al fetus i no per a la
mare, per la qual cosa cal extremar les precaucions.
· La lactància: en aquest període pot produir-se la intoxicació del nadó a través de la
llet materna. Hi presenten sensibilitat les mares i els lactants.
n Estat patològic: la presència de ferides a la pell i les alteracions d’alguns òrgans pot afavorir

l’acció mortal dels productes tòxics.

n Espècie: la toxicitat dels plaguicides varia considerablement segons l’espècie animal.

Altres factors
n Temps d’exposició: com més sigui el temps d’exposició més quantitat de plaguicida
entra al cos.
n Forma d’aplicació: és un altre factor important perquè modifica sobretot algunes

característiques físiques del producte fitosanitari. Segons sigui la tècnica d’aplicació (motxilla,
tanc, atomitzador, etc.) l’absorció serà més o menys fàcil.

7.4. Població exposada al risc dels plaguicides
El conjunt de la població està exposada al risc derivat de la producció i l’ús de productes fitosanitaris, ja
sigui directament o indirectament.
De manera directa, s’hi troba exposat el personal laboral que produeix, manipula o utilitza plaguicides,
tenint en compte tota la cadena des de l’elaboració fins a l’aplicació. De manera indirecta, tota la població
que no treballa directament amb productes fitosanitaris però que d’una manera o d’altra poden entrar-hi
en contacte, ja siguin els familiars o gent propera als treballadors que manipulen els productes fitosanitaris
o la població que consumeix productes amb residus de plaguicides.

El conjunt de la població està exposada al risc de fitosanitaris, directament o indirectament
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7.5. QÜESTIONARI
1. La capacitat de les substàncies químiques per produir efectes nocius per l’absorció de petites
quantitats durant un període de temps llarg s’anomena:
a) Toxicitat crònica.
b) Toxicitat subcrònica.
c) Toxicitat aguda.
d) Toxicitat subaguda.
2. Per reduir la presència de residus de plaguicides als cultius derivats de l’ús d’aquestes substàncies:
a) S’han de respectar els terminis de seguretat establerts en les etiquetes i les fitxes de
seguretat per a cada producte fitosanitari.
b) No s’han d’emprar dosis excessives, a no ser que la dosi recomanada pel proveïdor no
sigui eficaç.
c) Cal aplicar els plaguicides de seguida que es detecti la presència del paràsit o la malaltia.
d) S’han d’emprar sempre els plaguicides més persistents per assegurar un bon resultat.
3. El termini de seguretat d’un plaguicida és:
a) El període de temps que ha de transcórrer des de la detecció de la plaga o la malaltia fins
a l’aplicació d’un producte fitosanitari.
b) El període de temps que ha de transcórrer entre les aplicacions d’un producte fitosanitari.
c) El període de temps que ha de transcórrer des de l’aplicació d’un producte fitosanitari fins
a la recol·lecció dels fruits o vegetals tractats.
d) El període de temps que ha de transcórrer des de l’aplicació d’un producte fitosanitari fins
al consum dels fruits o vegetals tractats.
4. La població exposada al risc dels plaguicides és:
a) El personal laboral que produeix, manipula o utilitza plaguicides, tenint en compte tota la
cadena des de l’elaboració fins a l’aplicació.
b) Tota la població pot entrar en contacte amb productes fitosanitaris, ja sigui per mitjà de
familiars o gent propera als treballadors que en manipulen, o bé de la població que
consumeix productes amb residus de plaguicides.
c) Les dues afirmacions anteriors són correctes.
d) Només el personal que aplica tractaments amb plaguicides.
5. Les temperatures baixes afavoreixen l’absorció cutània o d’inhalació d’un plaguicida, fent augmentar
l’efecte tòxic d’un plaguicida.
a) Verdader.
b) Fals.
6. Quina de les afirmacions següents és una causa directa de generació de residus per l’aplicació de
productes fitosanitaris?
a) L’ús de dosis excessives.
b) No utilitzar equips de protecció individuals (EPI).
c) Respectar els terminis de seguretat.
d) Mantenir la maquinària d’aplicació en bon estat.
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7. El límit màxim de residus és:
a) La concentració mínima permesa legalment en l’aplicació dels productes fitosanitaris.
b) La concentració màxima permesa legalment en l’aplicació dels productes fitosanitaris.
c) La concentració mínima d’un residu d’un producte fitosanitaris permesa legalment en
els productes destinats a l’alimentació.
d) La concentració màxima d’un residu d’un producte fitosanitaris permesa legalment en
els productes destinats a l’alimentació.
8. Les intoxicacions cròniques es manifesten:
a) A curt termini.
b) A mitjà termini.
c) A llarg termini.
d) Segons les indicacions de l’etiqueta del producte.
9. El temps d’exposició i la forma d’aplicació dels plaguicides són factors determinants de la toxicitat
d’un producte.
a) Verdader.
b) Fals.
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8.1. SÍMPTOMES I EFECTES DELS PLAGUICIDES
SOBRE LA SALUT
Quan la persona encarregada de la manipulació o l’aplicació de productes fitosanitaris no pren les
mesures de protecció necessàries o bé ingereix de manera accidental alguna d’aquestes substàncies i
pateix una intoxicació, és habitual que apareguin símptomes diversos, alguns de més específics, segons
el grup químic del producte, i altres de més genèrics, com mal de cap, visió borrosa, falta de gana,
nerviosisme, dermatitis, etc.
Els símptomes i els efectes sobre la salut poden ser nombrosos i variables, segons la diversitat de
productes, el mode d’utilització, el temps i la manera d’exposició i, per descomptat, la sensibilitat
personal de cada individu.
Les taules següents exposen alguns signes que poden indicar la possibilitat d’intoxicació per
plaguicides fitosanitaris, i un resum dels símptomes i els efectes més comuns dels grups principals
de productes fitosanitaris.
Signes d’intoxicació

ÒRGAN O NIVELL

SÍMPTOMA

General

Debilitat i fatiga

Cutani

Irritació, dermatitis, canvi de color de pell, cremades

Ocular

Picor, ardor, llagrimeig, visió borrosa o pupil·les dilatades o contretes

Digestiu

Nàusees, vòmits, diarrea, ardor d’estómac, salivació abundant,
dolor abdominal

Respiratori

Irritació, tos, opressió al pit, dificultat per respirar, polipnea

Cardiovascular

Arítmies, edema pulmonar o bradicàrdia extrema

Neurològic

Marejos, mal de cap, trastorns de la consciència
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Símptomes i efectes dels grups de productes fitosanitaris

GRUP DE QUÍMICA

SÍMPTOMA

EFECTES

Organoclorats
Insecticides que són principalment
absorbits per via respiratòria
i digestiva. S’acumulen en el
sistema nerviós central, els teixits
grassos i la placenta.

Vòmits, diarrea, vertigen,
irritabilitat, mal de cap i
tremolors. Si l’exposició es
produeix en petites dosis,
poden produir problemes de
dermatitis.

Intoxicacions greus. Poden
produir lesions importants en
el fetge i els pulmons.

Organofosforats
Insecticides d’absorció per via
cutània, però també per via
respiratòria o digestiva.

Augment de la sudoració,
salivació i llagrimeig, mal
d’estómac, nàusees, vòmits
i diarrea. També debilitat,
rampes musculars, confusió
mental, marejos i somnolència.

La intoxicació produeix la
inhibició d’acetilcolinesterasa, un
enzim important per a l’activitat
del sistema nerviós. En les
intoxicacions agudes, el pacient
pot esdevenir cec o contreure
paràlisi i fins i tot morir. En les
intoxicacions cròniques, algunes
alteracions (tremolors) es poden
mantenir durant anys.

Carbamats
Insecticides d’absorció mixta
(per via digestiva, respiratòria i
cutània). Són poc persistents en
el medi ambient i no s’acumulen
en el cos. Els símptomes
d’intoxicació apareixen sob
tadament i desapareixen en
unes hores. No se n’han descrit
intoxicacions cròniques.

Augment de sudoració,
salivació i llagrimeig, mal
d’estomac, convulsions i difi
cultat per respirar. Tots els
símptomes es compliquen
amb el consum d’alcohol.

Inhibeix
l’activitat
de
l’acetilcolinesterasa, encara
que aquesta acció és més
fàcilment reversible que en
el cas dels organofosforats,
sense que per això els efectes
deixin de ser greus.
Redueix la fertilitat dels animals
amb què s’ha experimentat.

Bipirilits
Herbicides altament tòxics,
especialment si són absorbits
per via digestiva.

Irritació de la boca i la gola,
mal d’estómac, nàusees, vòmits
i diarrea. Després d’uns dies
poden aparèixer danys en el
ronyó i el fetge.

La intoxicació greu pot produir
un xoc i la mort només unes
quantes hores després de la
ingestió.
Les lesions són irreversibles.

Piretroides
Insecticides d’absorció mixta, amb
baixa toxicitat per a les persones
i el sòl, encara que molt tòxics
per als animals aquàtics. No són
persistents en el medi ambient ni
s’acumulen en el cos.

Irritació dels ulls i de la pell, picor
intens, esternuts i formigueig.

Alta capacitat de produir
al·lèrgies.
Les dosis molt altes poden
causar danys permanents al
sistema nerviós.

Neonicotinoides
Insecticides moderadament
tòxics que actuen per contacte
i ingestió.

Diarrea, mal de panxa, debilitat
del pols, paràlisi cardíaca.

Símptomes similars als de la
nicotina.
En casos extrems, convulsions
i fins i tot la mort.
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8.2. CONDUCTA EN CAS D’INTOXICACIÓ
Quan una persona pateix una intoxicació de qualsevol tipus causada per un pesticida, ha de ser
traslladada perquè rebi tractament mèdic al més aviat possible, portant l’etiqueta que figura a l’envàs
o l’envàs mateix. El personal sanitari pot obtenir informació d’aquesta etiqueta, principalment les
matèries actives, però també les possibles causes de la intoxicació, i, en conseqüència, aplicar el
tractament adequat.
La gran varietat de plaguicides i les diferents vies d’absorció (respiratòria, digestiva, cutània), fan que la
manera en què es presenten les intoxicacions sigui molt variada, circumstància que fa necessària una
actuació mèdica ràpida.
A més, altres malalties, com les malalties infeccioses o les causades per una calor excessiva, s’assemblen
bastant a les intoxicacions, fet que incideix encara més en la necessitat d’una actuació ràpida.
Segons la severitat de l’enverinament (la toxicitat del producte, la quantitat del producte absorbit, el
temps d’exposició i la via d’entrada al cos), poden aparèixer els símptomes següents:

Símptomes després d’una intoxicació

Recomanacions:
n Trasllat immediat de la persona afectada perquè rebi atenció sanitària.
n No entrar en cap zona o camp tractat, ni als voltants, fins que el producte estigui sec o assentat.
n Evitar romandre en locals, vehicles, etc., que continguin productes fitosanitaris o on

s’estiguin manipulant aquests productes.

n No utilitzar la mateixa roba o altres objectes que s’estiguessin utilitzant en el moment de la

intoxicació sense que abans hagin estat convenientment rentats.

n Seguir el tractament i els consells mèdics específics.

Si se sospita que s’ha produït una intoxicació per la manipulació o l’ús de plaguicides, s’ha d’actuar
seguint l’anomenada conducta PAS: protegir, avisar i socórrer.
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Protocol d’actuació en cas d’intoxicació: PAS

Protegir
La primera passa és protegir-se utilitzant l’equip necessari (guants, màscara, ulleres, etc.) per evitar
l’exposició al producte i apartar totes les persones, en especial la víctima, del lloc de l’accident.
Avisar
Un cop retirada la víctima, és important aconseguir assistència mèdica al més aviat possible, trucant a
l’112 o al 061, o traslladar al pacient al lloc més proper on es pugui aconseguir aquesta assistència.
Durant tot el procés d’assistència a la persona intoxicada, des que es detecta el problema fins que
s’aconsegueix l’actuació del personal sanitari, es pot obtenir informació trucant al Servei d’Informació
Toxicològica, que atén durant les 24 hores del dia.
Quan es faci la trucada al Servei d’Emergència o al d’Informació Toxicològica és important facilitar la
màxima informació possible sobre l’accident. Si és possible, s’ha de disposar de la informació següent:
n Producte causant de la intoxicació (recolliu les etiquetes dels envasos).
n Via d’absorció del producte.
n Equip de protecció que utilitzava la persona intoxicada.
n Edat i pes aproximats de la persona intoxicada. En cas que pugui parlar, cal preguntar-li.

Socórrer
Si no és possible traslladar urgentment la persona intoxicada, o bé mentre s’espera l’ajuda mèdica,
s’ha de fer el tractament de primers auxilis, que si bé no substitueix el tractament mèdic, pot salvar la
persona accidentada.
En primer lloc, cal comprovar els signes vitals de la persona intoxicada: és a dir, si està conscient i si té
respiració i pols. Si està conscient i respira bé, es poden dur a terme les actuacions següents mentre
arriba l’ajuda mèdica:
n Si el plaguicida ha entrat en contacte amb els ulls, rentar-los tan ràpidament com sigui

possible, amb aigua freda abundant a raig durant uns 15 minuts. Un cop rentats, tapar-los
amb un apòsit net.

En cas de necessitat, aviseu l’ambulància
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n Si el plaguicida ha entrat en contacte amb la pell, eliminar-lo al més aviat possible. Retirar

la roba contaminada (utilitzant guants impermeables) i aplicar aigua freda sense fregar. Si
s’ha produït irritació cutània, retirar la roba i tapar-la amb un apòsit net.

n Si el plaguicida ha estat inhalat, traslladar la víctima (no ha de caminar) a algun lloc on

hi hagi aire fresc tan aviat com sigui possible; afluixar totes la roba que estigui atapeïda i
mantenir la víctima al més tranquil·la possible i de costat amb el mentó cap amunt.

n Si el plaguicida ha estat ingerit,

· Comprovar l’etiqueta per veure si recomana provocar el vòmit. Si no diu res sobre
això, s’ha de contactar amb el Centre Nacional de Toxicologia per esbrinar si s’ha
de provocar. No s’ha d’induir al vòmit llevat que el Centre Nacional de Toxicologia o
específicament un metge aconsellin fer-ho. Si es recomana provocar el vòmit, introduir
un dit a la boca del pacient fins a tocar el final de la gola.
· Tampoc s’ha d’induir al vòmit si la víctima està inconscient o convulsionant. Podria
ofegar-se amb el vòmit i morir.
· És molt important que la persona intoxicada no fumi ni consumeixi cap beguda
alcohòlica.
· No s’ha de subministrar llet a una persona que hagi ingerit un plaguicida, perquè pot
facilitar l’absorció d’algun dels productes des de l’intestí.
· No s’ha de proporcionar res per via oral a pacients inconscients. A més, aquests s’han
de mantenir tombats de costat.
Si després d’aquestes mesures de primers auxilis es produeix una recuperació completa, cal buscar
assessorament d’un equip mèdic abans que el pacient torni a la feina.

8.3. PRIMERS AUXILIS
Quan una persona està inconscient i no respira espontàniament, s’han de començar ràpidament les
maniobres de reanimació cardiopulmonar. Per a això, cal:
· Assegurar el lloc dels fets, eliminar els perills que amenacin la seguretat pròpia, la del
pacient o la de les persones que s’hi trobin.
· Comprovar l’estat de consciència de la persona intoxicada. Per fer-ho, cal agenollar-se
a l’altura de les seves espatlles i sacseja-la amb suavitat.
· Acostar-se a la cara de la persona intoxicada i preguntar-li en veu alta si es troba bé.
Si respon, s’ha de deixar la víctima en la posició que es troba i fer-ne una valoració secundària, posant
solució als problemes que es vagin detectant, i tenint a mà l’etiqueta del producte fitosanitari.
Si no respon, cal:
· Demanar ajuda sense abandonar la víctima i col·locar-la en posició de reanimació:
amb el cap per amunt i els braços i les cames alineats sobre una superfície rígida i
amb el tòrax al descobert.
· Obrir-li la via aèria: col·locar una mà sobre el front i amb l’altra estirar el mentó cap
amunt, per evitar que la llengua impedeixi el pas de l’aire als pulmons (maniobra
front-mentó).
· Comprovar si respira normalment mantenint la via aèria oberta (amb la mirada, l’oïda
i el tacte durant no més de 10 segons).
Si la víctima respira normalment, cal:
· Col·locar-la en posició lateral de seguretat (PLS) i trucar a l’112 o buscar ajuda.
· Comprovar periòdicament que continua respirant.
Si la víctima no respira normalment, s’ha de demanar ajuda trucant a l’112 o demanant a algú que ho
faci i començar 30 compressions toràciques al centre del pit.
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Posició lateral de seguretat (PLS)

8.3.1. Reanimació cardiopulmonar (RCP)
n Posar al pacient sobre una superfície dura.
n Localitzar el punt d’aplicació del massatge en la línia mitjana del tòrax, aproximadament en

la meitat inferior de l’estèrnum (os pla), entre els dos pits.

n Col·locar-hi el taló de la mà dreta i a sobre el taló de l’esquerra, entrellaçant els dits de les

dues mans.

n Amb els braços estirats i perpendiculars a l’estèrnum, exercir pressió directa sobre el tòrax,

comprimint uns 4-5 cm, a un ritme d’unes dues compressions per segon.

n Alternar el massatge cardíac amb la respiració artificial, a un ritme de dues insuflacions cada

trenta compressions (30:2).

n Per a la respiració artificial, segellar els llavis de la víctima amb els de la persona que reanima,

pinçar el nas i bufar suaument, comprovant l’elevació del pit.

n Retirar-nos perquè la víctima expulsi l’aire i repetir l’acció.

Aquestes maniobres (massatge-respiració) no s’han d’aturar fins que arribi l’equip d’emergències,
llevat que apareguin dues respiracions espontànies de la víctima o moviments espontanis que
indiquin que s’ha recuperat.

Passos gràfics per a una RCP
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8.4. QÜESTIONARI
1. En una intoxicació en un accident per l’ús d’un pesticida, s’ha d’actuar seguint la conducta anomenada
PAS. Què volen dir aquestes sigles?
a) Protegir, alertar i sostenir.
b) Protocol d’alerta sanitària.
c) Passar, avisar i socórrer.
d) Protegir, avisar i socórrer.
2. Si la persona accidentada està conscient no cal portar l’etiqueta o l’envàs del producte que estava
fent servir, ja que podrà respondre a qualsevol qüestió que li plantegi el personal sanitari.
a) Vertader.
b) Fals.
3. Quan s’ha ingerit accidentalment un pesticida, no és recomanable provocar el vòmit, llevat que:
a) El pacient estigui inconscient.
b) El plaguicida estigui barrejat amb petroli.
c) La persona estigui conscient i així ho indiqui l’etiqueta del producte.
d) La persona que l’assisteix sàpiga provocar el vòmit molt bé.
4. En el cas d’intoxicació ocular, què s’ha de fer?
a) Esperar 10 minuts com a mínim per veure si es passa la irritació.
b) Posar un drap d’aigua freda a l’ull.
c) Rentar durant uns 10-15 minuts i col·locar apòsits nets.
d) Aplicar un antídot en forma de col·liri específic per a productes fitosanitaris.
5. Quina de les accions següents no és correcta per a la reanimació cardiopulmonar?
a) Localitzar el punt d’aplicació del massatge en la línia mitjana del tòrax, aproximadament
en la meitat inferior de l’estèrnum (os pla), entre els dos pits.
b) Posar el taló de la mà dreta en el punt d’aplicació del massatge i a sobre el taló de l’esquerra,
entrellaçant els dits de les dues mans.
c) Amb els braços estirats i perpendiculars a l’estèrnum, exercir pressió directa sobre el tòrax,
comprimint uns 20 cm, a un ritme d’unes dues compressions per minut.
d) Alternar el massatge cardíac amb la respiració artificial, a un ritme de dues insuflacions
cada trenta compressions (30:2).
6. Quan el plaguicida ha entrat en contacte amb la pell accidentalment:
a) S’ha d’aplicar un detergent o desinfectant directament on s’ha produït el contacte.
b) S’ha de retirar la roba contaminada.
c) S’ha d’eliminar el plaguicida al més aviat possible.
d) Si s’ha produït una irritació cutània, s’ha de retirar la roba i tapar la irritació amb un
apòsit net.
7. Quan es fa una trucada d’emergència o es visita un centre mèdic per una intoxicació per productes
fitosanitaris és important:
a) Indicar la via d’absorció del producte.
b) Indicar l’equip de protecció que s’emprava per aplicar el producte.
c) Indicar el producte fitosanitari que ha causat la intoxicació (per això pot ser útil aportar
l’etiqueta de l’envàs).
d) Totes les afirmacions anteriors són correctes.
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8. Alguns dels símptomes produïts per la intoxicació d’un piretroide són:
a) Vòmits i diarrees.
b) Augment de la sudoració.
c) Irritació dels ulls i de la pell.
d) Parada cardíaca.
9. Els marejos, el mal de cap i els trastorns en la consciència poden indicar una intoxicació que afecta
el sistema:
a) Neurològic.
b) Cardiovascular.
c) Ocular.
d) Digestiu.
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MESURES PER REDUIR ELS RISCOS SOBRE LA SALUT

9.1. RISCOS PER ALS OPERARIS DERIVATS
DE LA UTILITZACIÓ DE PLAGUICIDES
El risc dels plaguicides químics sobre la salut és la possibilitat de rebre dany dels productes fitosanitaris,
i depèn de l’efecte de tres factors: la toxicitat de la substància, la manera en què es produeix l’exposició
i el temps d’exposició.
Així doncs, el risc per a la salut disminueix com més s’aconsegueix disminuir qualsevol d’aquests factors.

Risc per a la salud = Toxicitat x Manera d’exposició x Temps d’exposició

9.2. REDUCCIÓ DEL RISC DE TOXICITAT DE LA SUBSTÀNCIA
Amb la informació recollida i l’assessorament del venedor o l’assessor s’obté informació sobre el
grau de toxicitat del producte fitosanitari, que servirà de base per prendre mesures per reduir el risc
d’intoxicació.
Cal escollir sempre les alternatives menys tòxiques i els envasos més còmodes i segurs, i seguir les
recomanacions següents:
n Utilitzar formulacions de baixa toxicitat i sense efectes acumulatius.
n Utilitzar presentacions de productes com tabletes efervescents, grànuls dispersables o

bosses solubles, ja que presenten menys perill d’intoxicació que les presentacions líquides
o en pols a l’hora de preparar els brous de tractament.

n Intentar substituir les formulacions que contenen dissolvents orgànics (emulsions) per

altres formulacions aquoses (suspensions) i sòlides, ja que les primeres tenen més capacitat
per travessar els teixits.

9.3. EXPOSICIÓ ALS PRODUCTES FITOSANITARIS
Cal tenir molt present que l’aplicador té una alta probabilitat de ser exposat als productes fitosanitaris.
Exposició accidental
Tipus d’accidents:
n Durant les operacions de preparació de la barreja i l’aplicació del producte en treballs

agrícoles, forestals i de jardineria. Aquests accidents generen els nivells més alts d’exposició
dels operaris amb el plaguicida.

n En processos de fabricació, envasament i transport, en què podem trobar-nos amb

vessaments, explosions o altres accidents similars. Són nivells d’exposició alts que posen en
risc les persones que fan aquestes funcions i, fins i tot, les que viuen o treballen a prop del
lloc de l’accident.

n En general, si els productes s’emmagatzemen fora dels envasos originals, en envasos de

begudes o similars, o si es barregen accidentalment amb aliments, o si els envasos no es
gestionen adequadament i s’utilitzen, per exemple, per guardar aliments.

Exposició durant el treball
Les persones amb risc d’exposició durant el treball són:
n Les que preparen les mescles. Són les que tenen més risc ja que el producte està en la

concentració més alta.
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n Les que apliquen el producte. Tot i utilitzar el producte més diluït, també estan en risc ja que

el contacte amb el plaguicida és diari.

n Les que treballen a zones que han estat tractades amb plaguicides o pròximes a zones on

es treballa amb plaguicides. Les persones que treballen en hivernacles estan sotmeses a
una exposició a plaguicides gairebé constant ja que el producte queda sobre el cultiu tractat.
Aquestes condicions també es donen en treballs relacionats amb l’elaboració i la distribució.

n Les que s’encarreguen del manteniment o de la reparació de la maquinària d’aplicació. També

han de prestar especial atenció a les mesures de protecció, ja que poden entrar en contacte
amb residus de plaguicides que queden en els equips o amb restes difícils d’eliminar.

9.3.1. Reducció del risc d’exposició
S’ha de reduir al màxim el contacte directe amb el plaguicida i protegir de manera adequada
totes les vies possibles d’entrada a l’organisme de la manera que es veurà més endavant. A més
d’aquesta protecció, hi ha nombroses actuacions particulars que redueixen considerablement el risc
d’intoxicacions. A continuació se’n detallen algunes:
Transport i emmagatzematge de productes fitosanitaris
Per evitar accidents, els productes s’han de transportar separats de persones alienes, d’animals i de
qualsevol altre tipus de producte, sempre en els envasos originals. S’han d’emmagatzemar a locals
aïllats i exclusius per a aquesta finalitat, amb característiques superiors pel que fa a instal·lacions
elèctriques i contra incendis, mantenint els envasos convenientment classificats i identificats.
Preparació del brou del tractament
Durant aquesta operació és pot produir contaminació per inhalació de vapors i per esquitxades i vessaments
en qualsevol part del cos, per la qual cosa cal utilitzar l’equip de protecció individual adequat (EPI).
Contingut de l’EPI:
n Granota de protecció química de tipus 4, 5 i 6.
n Màscara de goma amb certificat de filtre dos ABEK categoria III CE

(UNE-EN-140: 1999, UNE-EN-141:2001 i UNE-EN-143:2001).

n Guants de PVC.
n Ulleres de seguretat.

Protecció personal adequada en la preparació del tractament de fitosanitaris
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Aplicació dels productes fitosanitaris
Tots els mètodes d’aplicació dels productes fitosanitaris presenten un risc de contaminació per a les
persones encarregades d’aquesta operació. Una bona organització del treball pot ajudar a disminuir
aquest risc. En aquest sentit, cal seguir les recomanacions següents:
n Fer d’esquena al vent les aplicacions que es facin a peu.
n En el cas d’aplicar un tractament a l’interior d’un hivernacle, fer-ho deixant el núvol

polvoritzat darrere. Si l’aplicació es fa amb pistoles o llances, el més convenient és començar
el tractament al final de la línia de conreu, avançar en direcció al passadís i polvoritzar
només una banda del cultiu. Una vegada que el núvol polvoritzat s’ha dissipat, tractar el
costat de la línia restant.

n En hivernacles, usar una carreta amb barres verticals.
n Utilitzar broquets antideriva sempre que sigui possible.
n Fer els tractaments a l’interior d’un hivernacle caminant cap enrere i no tornant mai pel

carrer que s’acaba de tractar.

En els casos que excepcionalment s’autoritzi un tractament aeri, el personal auxiliar de terra, encarregat
d’indicar al pilot la zona que s’ha de tractar, corre un gran risc d’intoxicació.
Cabines tancades amb filtres
Les cabines tancades disposen d’uns filtres que netegen l’aire de l’habitacle del tractor amb un motor.
Canons o polvoritzadors hidropneumàtics
Aquests canons o polvoritzadors estan proveïts d’un deflector en forma de canó pel qual surt el
plaguicida a una distància de més de 10 metres de l’aplicador.
Nebulitzadors en fred o polvoritzadors pneumàtics
Aquests estris incorporen un panell electrònic de programació de posada en marxa i parada de l’equip,
per la qual cosa no és necessària la presència de personal en la fase d’aplicació. L’ús d’aquest sistema
està condicionat a espais tancats.

Canó o polvoritzador hidropneumàtic i nebulitzador en fred

9.3.2. Reducció del temps d’exposició
La planificació és, doncs, un element molt important per a una bona gestió de qualsevol empresa
agrària, de jardineria o manteniment, etc., però sobretot per a les que estan exposades a algun tipus
de risc. És important:
n Disposar de personal amb formació suficient per poder fer rotacions.
n Disposar de maquinària adequada per aplicar tractaments ràpids i efectius.
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9.4. VIES D’ABSORCIÓ DELS PLAGUICIDES
Els plaguicides poden entrar al cos per diferents vies: digestiva, respiratòria i cutània.

9.4.1. Via digestiva
L’entrada de plaguicida per via digestiva sol produir-se en la major part dels casos de manera accidental,
en ingerir aliments, beure o fumar després d’haver manipulat una substància tòxica sense haver-se
rentat les mans, o en ingerir aliments contaminats.
L’absorció de substàncies tòxiques comença a la boca, tot i que les zones de màxima absorció són
l’estómac i l’intestí. Per aquest motiu, com més temps romangui una substància tòxica a l’intestí, més
gran és la quantitat que passa a la sang i més greu és la intoxicació.
Per evitar l’entrada de plaguicides per via digestiva, s’ha d’evitar:
n Menjar, beure o fumar sense haver-se rentat les mans després d’aplicar plaguicides.
n Desencallar filtres amb la boca.
n Emmagatzemar plaguicides en ampolles de begudes o envasos d’aliments, per evitar que es
consumeixin accidentalment.
n Transportar o emmagatzemar plaguicides juntament amb aliments, per evitar que es
contaminin.

9.4.2. Via respiratòria
Per aquesta via poden penetrar a l’organisme els productes fumigants (gasos) i els vapors que desprenen
algunes substàncies tòxiques, a més de substàncies sòlides o líquides finament polvoritzades i disperses
a l’aire. Això passa especialment en els tractaments que es duen a terme amb aerosols i nebulitzadors.
Aquesta manera d’aplicació està cada dia més estesa.
Com més elevada és la temperatura més gran és el risc
S’ha d’anar amb compte durant les estacions més caloroses, sobretot en les hores de més calor, en què
s’han d’extremar les precaucions i protegir les vies d’accés del plaguicida (boca i nas).
Per evitar l’entrada de substàncies tòxiques per la via respiratòria, cal:
n Emprar mascaretes amb els filtres adequats.
n No emprar productes volàtils en espais tancats o amb l’aire en calma, i manipular sempre

els plaguicides a zones adequadament ventilades.
n Evitar respirar el núvol format pel plaguicida durant l’aplicació.
n En cas d’aplicar el tractament a peu un dia de vent (de no més de 3 m/s), aplicar el tractament
d’esquena al vent.

9.4.3. Via cutània
Les intoxicacions per via cutània poden ocórrer no només en grans vessaments o esquitxades d’un
plaguicida directament sobre la pell, sinó també per l’ús de robes contaminades o per una exposició
contínua a la polvorització. Els productes químics passen ràpidament de la roba a la pell i poden penetrar
en el cos fins i tot a través de la pell sana i sense ferides.
Els ulls, la boca, la llengua i la regió genital són zones especialment vulnerables; les mans i els braços
també estan particularment exposats quan es manipulen aquest tipus de productes.
És important destacar que el contacte d’aquestes substàncies amb les mucoses és fins i tot més perillós
que amb la pell. Durant el temps calorós augmenta la capacitat d’absorció de les mucoses i la pell, per
la qual cosa és important prendre les precaucions necessàries i protegir totes les zones vulnerables.

160

MESURES PER REDUIR ELS RISCOS SOBRE LA SALUT

Una altra via principal d’absorció de productes tòxics és la via ocular, per la qual cosa quan es manipulen
aquests productes és important protegir els ulls amb unes ulleres adequades.

9.5. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
La Directiva 89/686/CEE del Consell, de 21 de desembre de 1989, sobre aproximació de les
legislacions dels estats membres relatives als equips de protecció individual, defineix l’equip de
protecció individual com “Qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador perquè
el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la salut en el treball, i
també qualsevol complement o accessori destinat a aquesta finalitat”.
Aquests equips han de portar el distintiu de conformitat europea (CE), cosa que garanteix que,
seguint adequadament les instruccions d’ús, poden ser utilitzats sense risc per a la salut. A més,
han d’anar acompanyats obligatòriament de fulls informatius en què es detallin les característiques,
els riscos contra els quals protegeixen, consells útils d’ús, manteniment i neteja, la caducitat, el
deteriorament, etc.
Els equips de protecció utilitzats durant les activitats relacionades amb els tractaments fitosanitaris
es poden dividir en dos grans grups:
n Equips per a la protecció de la pell, entre els quals s’inclouen els que protegeixen cos,
peus, mans i ulls.
n Equips per a la protecció de les vies respiratòries.

9.5.1. Equip de protecció de la pell
La pell està considerada la via d’exposició principal als plaguicides, especialment en ambients oberts.
En la major part dels casos, l’entrada de productes fitosanitaris per aquesta via es produeix sense
irritació local, dolor o qualsevol altra indicació de penetració, per la qual cosa no és fàcil detectar la
contaminació encara que s’estigui produint. Les mucoses (ulls, llavis, boca i llengua) són les zones més
sensibles per a la penetració a través de la pell.
Els equips per a la protecció individual estan indicats per aïllar la pell del treballador de les accions
dels compostos químics i estan constituïts fonamentalment per vestits, davantal, guants, botes i
ulleres o viseres.

Tipus de mascaretes

Protecció del cos
La superfície del cos s’ha de protegir amb vestits que cobreixin principalment els braços i les cames,
zones amb gran risc d’esquitxades. És important que aquests vestits s’ajustin al coll, la cintura, els
canells i els turmells per impedir l’entrada de plaguicides per aquestes obertures.
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A l’hora de seleccionar el vestit protector del cos s’han de tenir en compte alguns factors, entre els
quals destaquen:
n La concentració del formulat i del brou del tractament.
n La manera d’aplicar el brou.
n El temps de contacte possible amb el producte aplicat.
n La perillositat d’entrada per via cutània.

El material emprat en la fabricació del
vestit també és un factor que s’ha de tenir
en compte a l’hora de seleccionar-lo. N’hi
ha de cotó, polièster, neoprè, PVC, etc.,
però la característica més important que
s’ha de valorar és l’hermetisme davant
dels productes, la permeabilitat del teixit
i la transpiració.
En general, els vestits de dues peces
impermeables són els més coneguts i
usats per a la protecció del cos, però en
les èpoques més caloroses no són els més
adequats per la manca de transpiració, per
la qual cosa l’aplicador sol rebutjar-los.
Els vestits de protecció contra productes
químics es classifiquen en sis tipus,
segons el tipus de substància de la qual
protegeixen i el tipus de material de què
estan fets.
Granota de protecció de productes químics de tipus 4, 5 i 6
Categoria de protecció de vestits, segons la política de personal de protecció CE (89/686/CEE)

Vestits de tipus 1 i 2

Protegeixen contra els productes químics o en forma de vapor. Estan fets amb
materials que no són impermeables ni transpirables.

Vestits de tipus 3

Protegeixen contra productes químics líquids. Estan fets amb materials que no
són impermeables ni transpirables.

Vestits de tipus 4

Protegeixen contra productes químics líquids en forma d’aerosol. Poden ser de
material transpirable o no, però han de ser impermeables.

Vestits de tipus 5

Protegeixen contra productes químics en forma de partícules sòlides. Estan
confeccionats amb materials transpirables i el nivell de prestació es mesura
per la resistència a la penetració de partícules sòlides.

Vestits de tipus 6

Ofereixen protecció limitada davant de petites esquitxades de productes químics
líquids. Estan confeccionats amb materials transpirables i el nivell de prestació
es mesura per la resistència a la penetració de líquid.
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Durant l’aplicació de plaguicides es recomanen els vestits de tipus 4, 5 i 6, ja que són transpirables i
protegeixen contra líquids en forma d’esprai, partícules sòlides i esquitxades.
Durant la preparació de la barreja s’ha d’usar un davantal impermeable, que pot ser de PVC, goma o
polietilè. De la mateixa manera, si hi ha risc que el producte arribi al cap, es recomana cobrir-lo amb la
caputxa que porta el vestit de protecció. La cara s’ha de cobrir amb una màscara de protecció completa.
Protecció dels peus
La part inferior de les cames i els peus són les parts del cos
amb més risc de patir esquitxades durant la manipulació dels
productes fitosanitaris. En conseqüència, s’ha de dur calçat
tancat i impermeable. Si és possible, botes de goma altes i
sense goma per dins, que arribin fins al tou de la cama i quedin
ajustades per dins dels pantalons del vestit.
El calçat de cuir no és adequat perquè absorbeix productes,
sobretot líquids, i no pot ser descontaminat ni rentat
freqüentment. Tampoc s’aconsellen espardenyes, sandàlies
o calçat similar perquè no eviten el contacte del plaguicida
amb la pell.
Exemple de tipus de botes

Protecció de les mans
Les mans són una altra de les zones del cos en risc continu de contacte amb els productes fitosanitaris,
de manera que la utilització dels guants durant la manipulació d’aquests productes és imprescindible.
El material de fabricació dels guants ha de ser impermeable. Els de làtex natural protegeixen contra
productes sòlids (pols i grànuls) i contra els solubles en aigua, però els de goma de nitril són els més
recomanables per la resistència a ser travessats per la major part dels dissolvents continguts en les
formulacions de plaguicides.
Alguns tractaments especials que s’apliquen a l’interior dels guants en faciliten l’ús. Per exemple:
n Cloració: rentada del guant de làtex amb aigua clorada. En millora el confort.
n Flocat: col·locació d’un recobriment tèxtil a l’interior del guant. Facilita l’aïllament, limita la
transpiració i millora el confort i la col·locació del guant.
n Empolsat: col·locació de pols (midó de blat de moro, per exemple) a l’interior del guant.
Limita els efectes de la transpiració.
Els guants s’han de seleccionar segons el risc durant l’aplicació del producte, triant els que presentin
més resistència a ser travessats, siguin prou flexibles per agafar fermament els envasos i s’ajustin a les
dimensions de la mà de l’operari. Han de quedar per dins de les mànigues del vestit. És molt important,
després de llevar-se el vestit, rentar-se les mans amb aigua i sabó abans i després de treure’s els guants.

És recomanable rentar-se amb el vestit de protecció, sempre que sigui impermeable.
Per desvestir-se, cal estirar dels extrems de les mànigues i dels pantalons, sense girar-les del
revés i amb els guants posats. D’aquesta manera s’evita la contaminació del cos.
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Protecció ocular i facial
Tant en el moment de fer les mescles de productes com durant els tractaments, convé protegir la
cara i els ulls per evitar les esquitxades de líquids, projeccions de partícules de pols o emanacions de
vapors o gasos.
En el mercat hi ha ulleres de protecció i viseres o pantalles. Aquestes darreres fan menys calor a l’usuari,
no s’entelen com les ulleres i, a més, protegeixen tota la cara. La ventilació pot ser directa, mitjançant
orificis, o indirecta, per mitjà de vàlvules. També hi ha ulleres amb tractaments antibaf.

Ulleres protectores i màscara completa

9.5.2. Equips per a la protecció de les vies respiratòries
Les vies respiratòries són una porta d’entrada de contaminants aerotransportats a l’organisme
considerable i perillosa. Per evitar la inhalació de pólvores fines, gasos i polvoritzacions de gotes fines,
especialment en locals poc o mal ventilats i en tractaments de cultius alts i densos, cal utilitzar equips
de protecció respiratòria.
Els equips de protecció respiratòria es classifiquen en dos grups:
n Equips filtrants (dependents del medi ambient): són equips que utilitzen un filtre per
eliminar els contaminants de l’aire inhalat per l’usuari. Poden ser:
· De pressió negativa: en inhalar, l’usuari crea una depressió a l’interior de la peça facial que
fa passar l’aire a través del filtre. Aquests se subdivideixen en:
- Equips filtrants sense manteniment: també anomenats autofiltrants. Són els que
es rebutgen totalment quan han arribat al final de la seva vida útil o capacitat de
filtració. No necessiten recanvis ni manteniment especial, ja que gairebé tota la seva
superfície és filtrant. Poden portar vàlvules d’exhalació i inhalació, i cobreixen el
nas, la boca i la barbeta.
- Equips amb filtres recanviables: es componen d’una peça facial que porta incorporats
un o dos filtres, que es rebutgen al final de la vida útil. Atès que la peça facial és
reutilitzable, aquest tipus d’equips requereixen una neteja i un manteniment periòdics.
Les peces facials poden ser de mitja màscara o de màscara completa.
· De ventilació assistida, també anomenats motoritzats: disposen d’un motoventilador
que impulsa l’aire a través d’un filtre i l’aporta a la zona de respiració de l’usuari. Es poden
utilitzar amb diferents tipus d’adaptadors facials: màscares, cascs, caputxes, etc.
n Equips aïllants (independents del medi ambient): aïllen l’usuari de l’entorn i proporcionen

aire net d’una font no contaminada. Proporcionen protecció tant per a atmosferes
contaminades com per la deficiència d’oxigen. Es fonamenten en el subministrament d’un
gas no contaminat respirable (aire o oxigen).
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Mitja màscara autofiltrant amb filtre bescanviable

Màscara autofiltrant amb filtre bescanviable

Filtres
Els filtres són els elements més importants de l’equip protector de les vies respiratòries. Han d’estar
marcats amb el símbol CE, segons la Directiva 89/686/CEE. Segons la forma de retenir el contaminant,
poden ser mecànics, químics o mixtos:
n Filtres mecànics: retenen partícules (pols, boires) que són atrapades per malles de fibres

que formen un entramat.
Aquests filtres s’identifiquen pel color blanc de l’etiqueta. S’anomenen amb la lletra P
seguida d’un nombre (1, 2 o 3), segons el poder de retenció:
Codificació de filtres segons la Norma UNE-EN 14387

CODI DE COLOR

Blanc

TIPUS DE FILTRE I CAMP D’APLICACIÓ PRINCIPAL

Ax

Gasos i vapors de compostos orgànics amb punt d’ebullició ≤ 65 °C
(acetona, per exemple)

A

Gasos i vapors de compostos orgànics amb punt d’ebullició > 65 °C
(etanol, glicerina, toluè, etc.)

B

Gasos i vapors inorgànics (àcid nítric, per exemple)

E

Diòxid de sofre i altres gasos àcids

K

Amoníac i derivats

Hg

Vapor de mercuri

NO

Òxids de nitrogen

SX

Gasos específics

P

Partícules
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Classificació dels filtres de partícules i adaptadors facials
segons EN-143 i a-140

Classificació de les màscares filtrants segons EN-149

TIPUS

PODER DE RETENCIÓ

TIPUS

PODER DE RETENCIÓ

P1

Baix. No s’ha d’utilitzar amb
productes fitosanitaris

FFP1

Baix. No s’ha d’utilitzar amb
productes fitosanitaris

P2

Mitjà

FFP2

Mitjà

P3

Alt

FFP3

Alt

Per exemple, un dispositiu de filtració amb les sigles FFP1 indica que es tracta d’una mascareta filtrant,
amb poder de retenció baix, que no s’ha d’utilitzar amb plaguicides.
n Filtres químics: retenen gasos o vapors químics en milers de microporus de carbó actiu

impregnat amb un tractament químic específic. Hi ha diferents tipus d’adsorbents per als
diferents tipus de gasos o vapors. Segons el contaminant sobre el qual actuen i la capacitat
d’absorció, es classifiquen en tipus i classes:
· Classe 1: filtres de baixa capacitat, fins a 1.000 ppm.
· Classe 2: filtres de capacitat mitjana, fins a 5.000 ppm.
· Classe 3: filtres de capacitat alta, fins a 10.000 ppm.

n Filtres mixtos: protegeixen contra gasos i pols o partícules en suspensió alhora.

Es distingeixen per la combinació de lletres i colors de les etiquetes.

Per exemple, si un filtre químic A2 indica un poder de retenció mitjà contra vapors orgànics i un E3 una
protecció contra gasos àcids amb un poder de retenció màxim, les sigles A2E3P2 indiquen que el filtre
és mixt i vàlid per a la retenció d’ambdós tipus de partícules químiques de manera simultània, i que,
a més, té un poder de retenció mitjà de pols o partícules sòlides. L’etiqueta anirà marcada amb una
banda de color marró, una de color groc i una altra de color blanc.
En la major part dels casos, s’aconsella utilitzar filtres mixtos per a la protecció contra productes
fitosanitaris. En general, contra vapors orgànics i pols s’han d’usar els filtres A/P (marró + blanc), i
contra els inorgànics, els B/P (gris + blanc), sempre que no s’especifiqui una altra cosa en les etiquetes,
i tenint en compte que el plaguicida aplicat sigui tòxic per via respiratòria.

9.5.3. Selecció de l'equip de protecció
Per seleccionar l’equip de protecció més adequat cal tenir en compte els aspectes següents:
n Tipus de contaminant (pols, boira, vapor, etc.).
n Mida de les partícules.
n Concentració del contaminant en el lloc de treball (l’ha de mesurar un expert; s’aconsella
consultar a mútues d’accidents o centres de prevenció).
n Riscos que s’han d’afrontar.
Característiques de l’equip:
n Prestacions.
n Adaptació a l’usuari (subjecció, sense olors, còmode, etc.).
n Pes (ha de ser el més baix possible).
n Màxima visió i audició de l’operari.
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9.5.4. Recomanacions de manteniment dels equips de
protecció individual
Un equip de protecció individual disminueix el risc d’intoxicació sempre que es faci servir i es mantingui
adequadament. A continuació, s’indiquen algunes recomanacions generals:
Recomenacions de manteniment dels EPI

Vestuari

· Comprovar-ne la condició abans d’utilitzar-los.
· Rentar-los abans de llençar-los, sempre que siguin impermeables.
· Rentar-los i mantenir-los separats d’altres peces de vestir.
· Substituir-los si són per llençar, segons les instruccions del fabricant.
· Evitar zones desgastades i esquinçades.
· Comprovar-ne la data de caducitat.

Davantals

· Rentar-los després de cada ús.
· Descartar-los quan mostrin signes de deteriorament i no puguin ser reparats.

Guants

· Comprovar-los acuradament abans d’utilitzar-los.
· Rentar-los per fora abans de treure’n les mans, i un cop tretes, per dins i fora.
· Eixugar-los abans de tornar-los a utilitzar.
· Substituir-los si tenen signes de deteriorament.

Calçat i botes
de goma

· Rentar-los al final de la jornada per dins i per fora.
· Eixugar-los abans de tornar-los a utilitzar.
· Inspeccionar-los periòdicament i substituir-los si tenen danys.

Ulleres
Pantalles

· Rentar-los després de cada ús.
· Reparar-ne els danys.
· Canviar-los quan pertoqui.

Mascaretes
Caretes

· Descartar les d’un sol ús.
· Rentar-les amb sabó amb pH neutre al final de la jornada laboral un cop
s’han desconnectat els filtres.
· No utilitzar dissolvents.
· Emmagatzemar-los en una bossa de plàstic o en un lloc net quan no s’usin.
· Canviar-los quan pertoqui.

Filtres

· Canviar-los en el moment que es detecta l’olor o el gust dels contaminants o
irritació a la boca, els ulls o les vies respiratòries. En el cas de filtres mecànics,
canviar-los quan s’observa un augment sobtat en la resistència a la respiració.
· Comprovar-ne les vàlvules, els arnesos, les peces facials i les lents, i
substituir les parts danyades.
· En qualsevol cas, seguir les instruccions del fabricant.
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S’han de tenir en compte els aspectes següents pel que fa als filtres:
n Els filtres químics tenen data de caducitat, per la qual cosa no s’han d’usar després d’aquesta

tot i que el segell de garantia estigui intacte. S’han de seguir les instruccions del fabricant.
n S’han de rebutjar una vegada es detecta l’olor o el gust dels contaminants o irritació a la
boca, els ulls o les vies respiratòries, o, en el cas de filtres mecànics, un augment sobtat en la
resistència a la respiració. Si són recanviables, cal rebutjar només el filtre; si són autofiltrants,
la mascareta completa.
No
poden ser rentats, bufats o regenerats.
n
n Netejar-los amb un drap sec o lleugerament humit.
n Guardar els equips en bosses o recipients adequats fora de l’àrea contaminada per evitar
una exposició innecessària del filtre al contaminant i allargar-ne el temps de vida.
n Tenir més precaució en usar equips de respiració amb filtre si es té el sentit olfactiu alterat,
ja que no es detecten olors.

168

MESURES PER REDUIR ELS RISCOS SOBRE LA SALUT

9.6. QÜESTIONARI
1. Una bona manera de reduir el temps d’exposició dels aplicadors als productes fitosanitaris es basa a:
a) Fer l’aplicació de nit, quan la temperatura és menor.
b) Fer rotacions amb el personal format.
c) Disposar de maquinària moderna i adequada per fer aplicacions ràpides i de manera eficaç.
d) Les respostes b i c són correctes.
2. La via principal d’exposició als plaguicides és:
a) Respiratòria.
b) Digestiva.
c) Cutània.
d) Ocular.
3. En referència als equips de protecció individual, indiqueu quina de les afirmacions següents és correcta:
a) Els vestits serveixen per protegir-se del fred quan s’apliquen tractaments hivernals.
b) Els equips de protecció individual es basen a aïllar els riscos del medi que envolten el
treballador.
c) Les granotes i els guants són els EPI principals.
d) A l’estiu no cal protegir-se perquè fa molta calor.
4. Els equips de protecció de les vies respiratòries s’utilitzen per:
a) Evitar la inhalació de gasos o vapors.
b) Evitar esquitxades a la zona pectoral.
c) Evitar la ingestió de líquids.
d) Evitar cops al pit.
5. Els filtres són els elements més importants dels equips de protecció de les vies respiratòries.
Assenyaleu quina de les precaucions de manteniment següents no és correcta:
a) Netejar-los amb un drap sec o lleugerament humit.
b) Rebutjar-los sempre després d’usar-los.
c) Guardar-los en bosses o recipients adequats fora de l’àrea contaminada.
d) Seguir les instruccions del fabricant.
6. Una de les recomanacions per al manteniment correcte dels vestits de protecció de la pell és:
a) Rentar-los un cop llevats.
b) Rentar-los i guardar-los amb la resta de la roba de casa.
c) Utilitzar-los diverses vegades encara que siguin d’un sol ús.
d) Rentar-los abans de desvestir-se.
7. Indiqueu quina de les afirmacions següents, relacionades amb el risc derivat de l’ús dels plaguicides,
és correcta:
a) La preparació del brou de tractament és una de les operacions que amb prou feines
comporta risc per a la persona que la du a terme.
b) Els tractaments a l’interior dels hivernacles s’han de fer caminant cap enrere.
c) Per aplicar tractaments aeris no cal utilitzar EPI.
d) L’ús de filtres antideriva no està recomanat en els tractaments fitosanitaris.
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La qualitat de la distribució dels productes fitosanitaris és fonamental per aconseguir una bona eficàcia
i per minimitzar el risc sobre el medi ambient durant l’aplicació.
La utilització de les tècniques i de les tecnologies adequades per a l’aplicació de productes fitosanitaris
és un requisit de màxima importància per aconseguir l’eficàcia desitjada en el control de plagues,
malalties i males herbes, alhora que redueix el risc d’impacte ambiental dels tractaments fitosanitaris.
Els productes fitosanitaris es poden trobar en tres estat i en diferents formes de presentació
segons l’estat: sòlid (pols o granulat), líquid (suspensió, emulsió o solució) i gas (fumigant o
gasificació per escalfament).
Els requisits bàsics per a una bona aplicació són:
n L’elecció correcta de l’equip i dels seus components.
n El manteniment en bon estat dels elements de distribució (broquets, tubs, filtres, etc.)
n Un bon calibratge, és a dir l’elecció dels paràmetres correctes per assegurar una
distribució adequada:
· Volum d’aplicació (l/ha).
· Cabal de la màquina (l/min).
· Velocitat real d’avanç (km/h).
· Amplada de treball (metres).

10.1. MÈTODES UTILITZATS PER A L’APLICACIÓ DE PLAGUICIDES
Els mètodes d’aplicació de productes fitosanitaris depenen del mitjà que sustenta la substància activa
del producte. Així, els mètodes d’aplicació de productes fitosanitaris poden classificar-se en:
Mètode per empolsada
Conjunt de tècniques que permeten distribuir un producte fitosanitari directament sobre les plantes en
forma sòlida, utilitzant com a maquinària les empolsadores.
Encara que és un mètode senzill, ràpid i amb una bona penetració del producte fitosanitari en la massa
vegetal, presenta inconvenients, com la poca adherència del producte aplicat a la planta, la gran influència
de les condicions climàtiques, la manca d’homogeneïtat en la distribució o l’alt risc per a l’aplicador.
Mètode per polvorització
Conjunt de tècniques que permeten distribuir un producte fitosanitari directament sobre les plantes,
en forma líquida.
Aquest és un mètode complex ja que per fer una aplicació correcta s’han de tenir en compte factors com:
n El lloc on s’aplica el tractament.
n El tipus de producte que s’ha d’aplicar.
n Les condicions atmosfèriques (temperatura, humitat o vent).
n La quantitat de producte que s’ha d’aplicar.
n La mida de gota generada.
Aquest mètode és bastant adequat per als tractaments amb herbicides, insecticides i fungicides, per la
bona uniformitat de distribució que es pot obtenir.
La mida de gota és un factor important en la polvorització, ja que determina, en part, el volum de brou per
unitat de superfície, el repartiment del producte en les fulles o la penetració de les gotes. Hi ha diversos
sistemes de polvorització, que es diferencien per la formació, la mida i el transport de les gotes:
n Polvorització hidropneumàtica.
n Polvorització mecànica.
n Polvorització pneumàtica.
n Atomització nebulització.
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Mètode per fumigació
Conjunt de tècniques que permeten distribuir el producte fitosanitari en forma de fum: gas o vapor.
És un mètode de gran penetració, ideal per a desinfecció de sòls, magatzems, etc., però presenta
riscos elevats de toxicitat. Requereix un nivell de capacitació específica, i sol estar reservat només a
personal especialitzat.
Mètode per quimigació
Conjunt de tècniques que permeten distribuir el producte fitosanitari per mitjà de l’aigua de reg; és
freqüent en les explotacions amb sistemes de reg localitzat, i en cap cas s’ha d’aplicar en sistemes
de reg per aspersió.
Presenta una gran uniformitat en l’aplicació dels productes, disminueix la quantitat de producte utilitzat
i el perill de l’aplicació i redueix la contaminació de l’ambient i els costos de mà d’obra. Pot presentar
problemes d’obstruccions i precipitats de productes.
Mètode per aplicació al sòl
És el conjunt de tècniques que permeten distribuir un producte fitosanitari en forma sòlida sobre el sòl.
Normalment s’utilitza per repartir homogèniament productes en forma de grànuls a terra, mitjançant
una maquinària similar a les adobadores, o en profunditat, al voltant de llavors, plançons, etc.,
mitjançant adobadores de profunditat o sembradores.

10.1.1. Qualitat de l’aigua
És important tenir en compte el control de l’aigua per fer les aplicacions. Ha de ser una aigua de qualitat
i neta per evitar que es degradin els productes i es malmeti la maquinària.
El pH de l’aigua s’ha d’acostar a 6 (pH àcid). Si és necessari, s’han d’utilitzar correctors de pH.
La duresa de l’aigua ve donada per la quantitat de carbonats i bicarbonats que conté (duresa permanent
i duresa temporal). Com més dura és l’aigua més pot generar precipitacions que obstrueixin els
conductes i els broquets.

10.1.2. Barreja de productes
La barreja de diferents productes s’ha de consultar al fabricant o al distribuïdor, principalment per evitar
problemes de fitotoxicitat. Els productes que es barregin han de ser compatibles per evitar reaccions
que en minimitzin l’efecte conjunt (efecte antagònic), o bé que el potenciïn (efecte sinèrgic). La barreja
de productes incompatibles també pot danyar la maquinària d’aplicació.
És important conèixer el pH de l’aigua i de cada producte, ja que en la barreja s’ha d’abocar primer el
més àcid (pH més baix) i en darrer lloc el més bàsic (pH més alt).
Per a més informació sobre l’ordre de la barreja de productes, vegeu el tema 6 o consulteu la Guia de
bones pràctiques per a la barreja en camp de productes fitosanitaris, disponible en la pàgina web del
Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, en l’apartat de Sanitat Vegetal.

10.2. IMPORTÀNCIA DE LA DOSI D’APLICACIÓ I DEL VOLUM
DE BROU DE TRACTAMENT
L’objectiu d’una aplicació de productes fitosanitaris és cobrir la superfície de les fulles, les tiges, etc. del
cultiu que s’ha de tractar.
És imprescindible conèixer la dosi del producte que s’ha d’utilitzar, però també és molt important
conèixer la maquinària (una motxilla, una bomba de barres, un atomitzador, etc.) i el volum de brou que
aquesta màquina gasta per unitat de superfície (volum d’aplicació, mesurat en litres per hectàrea).
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Aquest volum d’aplicació no ha de superar mai el volum en punt de degoteig, que és el volum màxim que
un cultiu pot retenir sense que s’escorri i es perdi gran part del producte fitosanitari, la qual cosa genera:
n Residus.
n Més despesa econòmica.
n Disminució de l’eficàcia del producte fitosanitari.
n Aparició de resistències.
n Risc d’intoxicació per a l’aplicador.
Aquest punt depèn de l’estat de desenvolupament del cultiu en qüestió. A mesura que les plantes es troben
més desenvolupades i adquireixen més port, el punt de degoteig s’assoleix amb més volum de brou.

Polvorització correcta (esquerra) / polvorització incorrecta (dreta)

10.2.1. Determinació del volum màxim de brou (l/ha)
En l’etiqueta del producte trobarem el volum màxim que s’ha d’aplicar segons el tipus i les
característiques del cultiu.
En el cas que l’etiqueta no l’especifiqui, s’ha d’aplicar un volum per sota del punt de degoteig, com
marca la taula orientativa de volums en el punt de degoteig segons els cultius i els tractaments.
A la llarga, l’experiència ajuda a determinar el volum d’aplicació (volum de brou en el punt de degoteig (l/ha)).
Volums orientatius del punt de degoteig

CULTIU

HERBICIDES

FUNGICIDES I INSECTICIDES

Camp de conreus

150

200

Hortícoles i plantes ornamentals

150

600

Hortícoles de port baix

150

500

Vinyes i arbres fruiters

150

400

Cítrics

150

1000

Intensiu d’oliveres

150

900

Extensiu d’oliveres

150

700

Sobre el sòl

300-400

Amb aquestes dades s’ha de calibrar la maquinària (tipus de filtres, pressió, velocitat d’avanç, etc.) per
aplicar el volum de brou necessari ajustat a la necessitat del producte fitosanitari i del cultiu. En el tema
següent es veurà com calibrar la màquina aplicadora.
Càlcul de la dosi
La dosi es pot presentar de dues formes:
n En percentatge (%)
n En concentració (l/ha)
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EQUIVALÈNCIES GENERALS

1 l = 1 dm3
100 dm3 = 100 l
1 l = 1.000 cm3
10 l = 10.000 cm3
0,1 l = 100 cm3
1 cm3 = 0,1 dm3 = 1 ml
1 ha = 10.000 m2
1 quarterada = 7.103,10 m2
1 quartó = 1.775,78 m2

REGLA DE TRES
dividir

A=B

x=

multiplicar

C =x

C

x

B

A

Per això, per calcular la quantitat de producte s’utilitza una de les dues expressions següents, segons
aparegui expressada la dosi.
Dosi en percentatge
Un percentatge ens indica els litres de producte per cada 100 litres de brou.
Per exemple:
2 % indica que es requereixen 2 l de producte per a 100 l de brou.
0,2 % vol dir que es requereixen 0,2 l de producte per a 100 l de brou.
La fórmula per calcular la quantitat de producte per volum de dipòsit és basa en la regla de tres:
Quantitat de producte (kg o l) =

dosi (%) x volum en dipòsit (l)
100

Exemple:
En una etiqueta d’un producte fitosanitari líquid apareix indicat que la dosi del producte que
s’ha d’aplicar és del 0,05 %. Si tenim una bomba manual amb un volum de 16 l, quina quantitat
de producte s’ha de dissoldre a la motxilla?
Quantitat de producte (kg o l) =

0,05 (%) x 16 (l)
100

176

= 0,008 l de producte
= 8 ml de producte

MÈTODES D’APLICACIÓ DE PRODUCTES FITOSANITARIS

O aplicant la regla de tres:
0,05 l de producte

100 l de brou

X l de producte

16 l de brou

Resolució de la regla de tres:
x =

0,05 x 16
100

= 0,008 l de producte

8 ml de producte

Dosi en concentració (l o kg/ha)
La concentració indica els litres o quilograms de producte fitosanitari que hem d’emprar per a
una hectàrea de superfície.
Quantitat de producte (kg o l) =

dosi

x volum en dipòsit (l)

volum d'aplicació

El volum d’aplicació correspon al volum en el punt de degoteig, ja que aquest és el màxim que
podem aplicar.
Per exemple:
Una etiqueta d’un herbicida líquid indica que la dosi de producte que s’ha d’aplicar és de 0,75 l/
ha. Si tenim un polvoritzador amb un dipòsit de 600 l, volem tractar 2 ha i el punt de degoteig és
de 150 l/ha, quina quantitat de producte s’ha de dissoldre en el tanc?
Sabem que el volum en el punt de degoteig és de 150 l/ha. Per tant, aquest és el volum d’aplicació.
També sabem que per a aquestes 2 ha no podem aplicar més de 300 litres de brou, ja que si
n’apliquem més perdrem producte i generarem residus.
Quantitat de producte (kg o l) =

Quantitat de producte (kg o l) =

dosi

x volum en dipòsit (l)

volum d'aplicació
0,75
150

x 300 (l)

= 1,5 litres de producte

Utilitzarem el tanc de 600 l, però només l’omplirem fins a 300 i hi posarem 1,5 l d’herbicida.
Aquí podem veure la importància del volum d’aplicació.
Per aquest motiu també és important saber calibrar la nostra màquina perquè apliqui el volum
indicat. En els capítols següents ho veurem.

10.3. UNIFORMITAT EN L’APLICACIÓ DEL PRODUCTE
Amb la finalitat de maximitzar l’eficiència i l’eficàcia del tractament s’ha d’aconseguir una uniformitat
de l’aplicació. Per aconseguir-ho cal:
n Maquinària d’aplicació adequada i en bones condicions (filtres, broquets, reguladors de
pressió, mànegues, ventiladors, etc.).
n Bona homogeneïtat del producte, imprescindible per garantir una certa uniformitat d’aplicació.
n Bona distribució: els broquets han de proporcionar cabals uniformes; s’ha d’evitar que hi
hagi desviacions superiors al 10 % respecte del cabal nominal marcat pel fabricant.
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n Equilibri de pressions entre la bomba (en el punt del manòmetre) i la sortida de broquets

inferior al 15 %.

n Uniformitat entre els cabals dels broquets de l’esquerra i de la dreta.

A fi que el tractament sigui correcte, és necessari disposar de poblacions de gotes dotades d’unes
característiques molt concretes: no han ser ni massa grans ni massa petites, i totes han de ser
aproximadament de la mateixa mida.
És important valorar els factors que fan que es trobi l’equilibri en la mida de la gota per aconseguir una
polvorització uniforme.
Alguns dels factors importants que s’han de conèixer són:
n El cultiu.
n El cicle biològic i les característiques pròpies de la plaga.
n Les característiques dels productes que hi ha al mercat.
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10.4. QÜESTIONARI I PROBLEMES DE CÀLCUL DE DOSI
1. En aplicacions amb un polvoritzador de raig projectat, la velocitat òptima del vent ha de ser:
a) De 0 a 1,5 km/h.
b) De 2 a 4 m/s.
c) D’1 a 2 m/s.
d) De 2,5 a 4 km/h.
2. Amb relació a la preparació de la barreja i la càrrega del dipòsit de l’equip d’aplicació, quina de les
afirmacions següents és correcta?
a) Les operacions de barreja i càrrega del dipòsit s’han de fer immediatament abans de
l’aplicació.
b) La barreja s’ha d’incorporar al dipòsit quan estigui completament ple d’aigua.
c) En cas de barrejar més d’un producte, primer s’hi ha de tirar el que té el pH més alt.
d) La barreja es pot remoure amb les mans, sempre que estiguin protegides amb guants.
3. En l’època de floració s’ha de fer especial atenció a l’aplicació de productes que puguin afectar les abelles.
a) Vertader.
b) Fals.
4. Quants litres equivalen 200 cm3?
a) 200 ml.
b) No es pot trobar l’equivalència.
c) 2 l.
d) 0,2 l.
5. Per controlar la velocitat del vent a l’hora de fer una aplicació es necessita:
a) Un cabalímetre.
b) Un tacòmetre.
c) Un velocímetre.
d) Un anemòmetre.
6. Perquè hi hagi una bona uniformitat de l’aplicació, s’ha de controlar:
a) El bon ús de la màquina i la pressió de la bomba.
b) La uniformitat no és important.
c) La bona distribució del broquets.
d) a i c són correctes.
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Problema 1
Si volem utilitzar el producte següent per eliminar una plaga de mosca de l’olivera utilitzant
la dosi màxima en un terreny de 500 m2 amb una motxilla de 15 l (volum real de 300 l/ha):
1. Quin volum de brou es necessita per a tot el terreny?
2. Quin volum de producte es necessita per a la motxilla?

Problema 2
Amb el producte Nuprid volem tractar una zona d’1 ha de tomàquets
contra els pugons, i disposem d’un polvoritzador amb un dipòsit de
500 litres.
L’etiqueta ens indica que la dosi contra pugons en els tomàquets
és de 0,075 % (75 cc/100 l) i que el volum d’aplicació ha de ser
de 400 l/ha.
Quina quantitat de producte es necessita per tractar l’hectàrea de
tomàquets?
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Problema 3
Hem de tractar un camp de 2,5 hectàrees d’api. L’etiqueta indica per a api una dosi de
0,4-0,5 l/ha i un volum d’aplicació de 400 l/ha.
Si tenim una bomba amb el dipòsit de 500 l, quina quantitat de producte es necessita?
Apliqueu la dosi màxima permesa.

Problema 4
En un hivernacle de 5.000 m2 amb producció ecològica de pebrot es presenta un atac de
mosca blanca. El tècnic ens recomana utilitzar la substància activa azadiractina 1 %, que
trobem amb el nom comercial de Neemazal.
En l’etiqueta indica que hem d’aplicar una dosi màxima de 0,15–0,3 %. La recomanació del
volum de brou per a aquest cultiu és de 600 l/ha.
1. Calculeu el volum de barreja que es necessita per al tractament.
2. Calculeu el volum de Neemazal que cal afegir a la barreja.
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11.1. CLASSIFICACIÓ DELS EQUIPS D’APLICACIÓ
Per fer un ús eficaç i eficient dels equips fitosanitaris i aconseguir tractaments de qualitat és important
conèixer els elements que conformen l’equip d’aplicació. Hi ha diferents equips específics per a cada
un dels mètodes d’aplicació:
n Empolsadora
n Polvoritzador
· Hidràulic
· Hidropneumàtic
· Centrífug
n Nebulitzador

11.2. EMPOLSADORES
Per a la distribució dels productes sòlids en forma de pols es recorre als equips anomenats empolsadores.
Segons la superfície que s’ha de tractar podem trobar:
n Empolsadores manuals o de motxilla: equips accionats manualment per l’operari que fa
l’aplicació; ideals per a tractaments en superfícies reduïdes.
n Empolsadores de tracció mecànica: equips utilitzats per a tractaments de grans superfícies

de cultiu. Són capaços de subministrar grans volums d’aire amb els quals s’aconsegueixen
amplades de treball de fins a 40 m.

Empolsadora manual i de motxilla

Amb aquestes màquines és difícil determinar l’amplada real de treball, que s’ha de mesurar mitjançant
un assaig en el qual es podrà apreciar la distància assolida pel núvol de pols.

Empolsadora suspesa i aplicació de l’empolsada

No s’han d’aplicar tractaments quan hi hagi vent, llevat que es tracti d’una brisa lleu. En qualsevol cas,
mai s’ha d’orientar la sortida de la pols contra el vent dominant, ja que l’amplada de treball es veurà
notablement reduïda i el repartiment serà molt irregular.
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11.3. POLVORITZADORS HIDRÀULICS, HIDROPNEUMÀTICS
I CENTRÍFUGS
11.3.1. Polvoritzadors hidràulics
Polvoritzadors de motxilla
Són equips accionats manualment per l’operari que fa l’aplicació; ideals per a tractaments en superfícies
reduïdes. Vegeu-ne els principals components en la figura següent:

Components polvoritzador de motxilla

Característiques generals dels polvoritzadors de motxilla:
n Capacitat: 5-16 l.
n Pressió regulable d’1,5 a 3 bar.
n Corretges per penjar-lo de l’esquena.
n Cambra excèntrica de gran capacitat i resistència.
n Accessori herbicida.
n Llança de llautó cromat.
n Broquet cònic regulable i adaptador d’accessoris.

Polvoritzadors hidràulics
Són equips en què el producte líquid és impulsat per una bomba a una determinada pressió, de manera
que en travessar un filtre calibrat i trobar-se amb la resistència que li ofereix l’aire a la sortida del doll,
es trenca en gotes fines.
S’utilitzen per a tractaments de superfícies de cultiu més grans. N’hi ha de diferents tipus, però tots són accionats
per la força d’una bomba que li proporciona la pressió per polvoritzar. Pot ser suspès o arrossegat.

Polvoritzador arrossegat en forma de carreta
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Els seus principals components són:
n Dipòsit: pot estar fabricat de polièster amb fibra de vidre (porós, difícil de netejar i sensible al
trencament), polietilè (més durada i més resistència als cops) o acer inoxidable (més pesant i car).

Polvoritzador suspès en un tractor i parts del polvoritzador

Els dipòsits han de presentar les característiques següents:
· Agitació suficient (mecànica o hidràulica).
· Boca d’ompliment àmplia i amb filtre.
· Mesurador de nivell ben visible i precís.
· Fons llis, que permeti un aprofitament complet del brou.
· Sortida o desguàs fàcilment accessible, que permeti una manipulació sense risc
d’esquitxades i que en cas d’accident o avaria permeti recollir la resta del brou preparat
que quedi a la cisterna.
· Tancament estanc (amb vàlvula antibuit per a l’entrada d’aire).
· Escullera per evitar l’empenta per la inèrcia del brou i evitar bolcades.
· Dipòsit d’aigua neta (per rentar en cas d’accident).
· Dipòsit per rentar els envasos.
· Dipòsit per incorporar els productes fitosanitaris.
· Dipòsit d’escuma (per evitar els solapaments en la polvorització).
· Dipòsit de neteja del circuit (per rentar la maquinària després del tractament).
n Vàlvula: impedeix el retorn (per evitar el retorn del brou a les canonades).
n Hidrocarregador: sistema que s’utilitza per carregar aigua al dipòsit. Pot ser un equip auxiliar

(independent de l’equip d’aplicació) o d’autoaspiració (utilitzats en els equips amb bombes
amb capacitat d’aspiració).

n Agitador: serveix per mantenir el brou homogeni dins el dipòsit. Pot ser mecànic (a tra-

vés d’hèlixs o paletes) o hidràulic (utilitza part del cabal proporcionat per la bomba per
homogeneïtzar el brou).

n Bomba: element encarregat de donar pressió al brou des del dipòsit fins als broquets. Les bombes

poden ser de diversos tipus:
· De membrana: la pressió pot arribar fins a 15 bar i el cabal subministrat varia entre 40 i
600 l/min. Treballa a baixa pressió.
· De pistó: són les que proporcionen pressions més altes, fins a 60 bar. El cabal subministrat
sol arribar a 140 l/min.

n Reguladors de pressió: mecanismes que regulen la pressió utilitzada. Poden ser accionats

manualment o de manera electromagnètica (control electrònic); han de ser accessibles a
l’operari i permetre una lectura correcta.
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n Manòmetres: indiquen la pressió en bars del brou a la sortida de la bomba. Poden ser de

dos tipus:
· Normals: totes les divisions de l’escala són iguals.
· Logarítmics: l’escala és pujant. Es recomanen pressions elevades.
Aquests components s’han de revisar freqüentment, estar sempre en bon estat de
funcionament i complir els requisits següents:
- Diàmetre mínim d’escala: 63 mm.
- Resolució (divisions de l’escala):
· De 0,2 bar per a pressions de treball inferiors a 5 bar.
· D’1 bar per a intervals de 5 a 20 bar.
· De 2 bar per a pressions més altes de 20 bar.
- Ser visible des del lloc de conducció, per poder controlar en tot moment la pressió
de treball.

n Filtres: elements encarregats de retenir les impureses o els objectes que pugui portar el brou de

tractament, evitant obstruccions en el circuit i els filtres. N’hi ha diversos tipus:
· Filtre de la boca d’ompliment.
· Filtre d’aspiració: col·locat entre la bomba i el dipòsit.
· Filtre d’impulsió: col·locat entre la bomba i els broquets.
· Filtres dels broquets.

Tots els filtres han de tenir un sistema que permeti obrir-los i netejar-los, fins i tot amb la cisterna
plena, sense provocar vessaments.
n Distribuïdor o aixetes: conjunt de vàlvules que permeten obrir i tancar el pas del líquid cap

als diferents sectors que fan la polvorització.

n Barres portabroquets: estructures allargades, normalment plegables, on els filtres es

reparteixen uniformement. Solen anar suspesos del tractor i, atès que estan col·locades
perpendicularment a la marxa, permeten tractar bandes de cultiu relativament amples.

n Mànegues, llances i pistoles: accessoris que faciliten l’aplicació manual de la polvorització, amb

mecanismes d’obertura i tancament i de protecció.

n Broquets: elements encarregats de proporcionar una bona distribució del producte, que

permet la sortida del producte a l’exterior en forma de gotes. Segons el disseny es pot
ajustar la mida i la distribució de les gotes al raig projectat.

n Enganxall de tres punts: si la màquina és suspesa, s’uneix al tractor mitjançant tres

enganxalls; en el cas que sigui semisuspesa, s’uneix al punt fix de connexió que té el tractor.

n Presa de força: element encarregat de transmetre la potència del tractor al polvoritzador.

Polvoritzadors hidràulics de barres suspesos en un tractor
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11.3.2. Polvoritzadors hidropneumàtics o atomitzadors
El sistema d’aplicació de productes fitosanitaris per mitjà de polvoritzadors funciona produint gotes
per pressió del líquid, les quals són transportades per un corrent d’aire que produeix un ventilador. Són
els més indicats per als tractaments en plantacions de fruiters, olivera i vinya, ja que aconsegueixen un
recobriment adequat de tota la massa foliar.
Els seus components són similars als dels polvoritzadors hidràulics, amb la diferència que els
polvoritzadors hidropneumàtics o atomitzadors disposen d’un circuit d’aire:
n Hèlix: element encarregat de produir el corrent d’aire.
n Coberta: té l’hèlix allotjada a l’interior, i dues obertures, una circular d’aspiració d’aire i una

altra de sortida.

n Deflector: element encarregat de canalitzar la sortida d’aire uniformement i de dirigir-lo cap

al lloc on es vol aplicar el tractament.
n Reixeta protectora: element protector per evitar accidents o l’entrada d’objectes.
n Multiplicador: caixa de canvis amb diverses posicions per augmentar les revolucions que li
arriben des de la presa de força.

Polvoritzador hidropneumàtic arrossegat i funcionament de la polvorització

Polvoritzador hidropneumàtic arrossegat polvoritzant un camp de tarongers
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11.3.3. Polvoritzadors centrífugs
També anomenats de consum ultrabaix. Són equips que aconsegueixen produir gotes de mida petita i
uniforme, formades a causa de la força centrífuga que imprimeix a la vena líquida un disc dentat que
gira a gran velocitat.
El líquid entra pel centre del disc i surt polvoritzat per la perifèria a causa de la força centrífuga.
Les gotes generades presenten una mida d’unes 70-80 micres, amb la qual cosa es poden fer tractaments
amb dosis de tan sols 5 litres per hectàrea (volum ultrabaix, o ULV, per les seves sigles en anglès).
Aquests equips són ideals per aplicar herbicides en superfícies reduïdes. Els seus components són:
n Dipòsit (d’entre 1 i 5 l).
n Filtre i tapa en l’obertura del dipòsit.
n Llança i conduccions.
n Motor elèctric.
n Disc distribuïdor.
Hi ha polvoritzadors centrífugs de tracció mecànica
que permeten treballar grans extensions en poc temps.

Funcionament de polvoritzador centrífug suspès en un tractor

Polvoritzador centrífug

11.4. NEBULITZADORS
Aquests equips aconsegueixen produir gotes de mida tan petita que s’assemblen a la boira. Són adequats per
a tractaments en hivernacles o magatzems, ja que a l’exterior cal fer-ho amb molt de compte amb la deriva.
Els seus principals avantatges són:
n Gran capacitat perquè les gotes arribin a l’objectiu.
n Pèrdues reduïdes de producte.
n Baix volum de líquid fitosanitari per hectàrea per aconseguir un bon recobriment de la superfície
a la qual es dirigeixen les gotes.

Esquema de funcionament de la nebulització i nebulitzador de tipus arrossegat
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11.5. ELECCIÓ DEL TIPUS DE BROQUET
Hi ha diverses categories de broquets, amb diverses variacions, recomanades per a les aplicacions dels
plaguicides agrícoles, les quals poden proporcionar quantitats diverses de flux, de mida de gota i de
distribució de l’aspersió. Es classifiquen de la manera següent:
n Broquet de ranura plana

Es caracteritza per tenir un orifici de sortida allargat que produeix
un patró de raig el·líptic amb un angle entre 65º i 150º (110º és el
més freqüent).
S’utilitza per a les aspersions fines i mitjanes d’herbicides,
insecticides i fungicides, ja que presenten un patró d’aplicació més
uniforme, el qual pot variar d’acord amb el maneig de la pressió
que s’hi exerceixi.
Variants:
· Filtre simple (per a herbicides sistèmics i de contacte).
· Filtre de doble ranura amb orificis paral·lels (per a herbicides
i fungicides de contacte; amb bona penetració en cultius
baixos) i filtre de doble ranura amb orificis a cada costat per
augmentar l’angle d’aplicació.

n Broquet de turbulència (cònic)

Utilitza un patró de rosada cònic, ja sigui buit o ple. S’utilitza per a
les aspersions fines i mitjanes d’herbicides, insecticides i
fungicides, amb plaguicides d’acció per contacte.
En sistemes d’aplicació hidràulics la pressió de treball ha de ser
de 3 a 5 bar.
En sistemes d’aplicació hidropneumàtic la pressió de treball ha de
ser de 7 a 15 bar.
Se solen utilitzar en hidropneumàtic o amb pistoles de tractament.

n Broquet de mirall (amb un deflector llis)

Té un angle de dispersió ampli (gran angular). Disposa d’un orifici
especial que proporciona un patró de rosada pla amb espectre
convex i aspersions gruixudes que redueixen els efectes de deriva;
són ideals per aplicar herbicides (aplicats a terra, de preemergència
i sistèmics), fungicides i insecticides amb acció sistèmica.

n Broquet de ranura d’injecció d’aire

Utilitza un aspirador d’aire comprimit per aspergir gotes gruixudes
que eviten l’efecte de deriva.
Està indicat per a les aplicacions en arbres fruiters o per a
aplicacions de productes amb base d’oli o de textura viscosa (els
broquets hidràulics convencionals no poden aspergir aquest tipus
de productes).

n Atomitzador rotatiu

Produeix un espectre circular característic gràcies al qual es
generen mides diferents de gotes. La mida de les gotes depèn de
la velocitat de l’equip rotatiu. S’utilitza per a aplicacions
d’herbicides de contacte.
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n Broquet de 3 o 6 forats

Presenta 3 o 6 forats formats per gotes molt grosses. La distribució
de l’aplicació depèn de la pressió i l’altura. L’homogeneïtat i la
penetració en el vegetal és nul·la. Pressió recomanada: 1 bar (1-4).
Alçada de treball: 50-60 cm. Ús específic: purins.
A continuació es mostra un esquema de les parts que componen
la barra portabroquets.

Esquema de les parts que componen una barra portabroquets

11.5.1. Dimensió i recobriment de gotes
Tots els broquets produeixen gotes de mides diferents. Els broquets es caracteritzen per la mitjana
aritmètica del diàmetre volumètric de les gotes produïdes (VAD, per les seves sigles en anglès). La mida
dels broquets i la pressió de treball es trien de manera que s’aconsegueixi una determinada grandària
de gotes i alhora el nombre d’impactes per centímetre quadrat desitjat.
Si el producte es distribueix amb gotes de mida grossa o molt grossa (a partir de 200 micres), el producte
es fixa a la superfície de les fulles sense cobrir-les completament, corrent el risc que s’escorri i es perdi.
Amb aquestes gotes gruixudes el poder de penetració és més baix, amb la qual cosa es redueixen els
problemes de deriva i d’evaporació.
Contràriament, si el producte es distribueix amb gotes de mida molt fina s’aconsegueix una gran
cobertura i penetració, i es corre el risc de deriva pel vent, d’aplicació de dosis insuficients i de danys en
els cultius adjacents. També hi ha risc d’evaporació.

La reducció del diàmetre de les gotes té un efecte considerable en el nombre de gotes produït.
Reduint el diàmetre a la meitat es multiplica per 8 el nombre de gotes, amb la qual cosa s’utilitza
la mateixa quantitat de líquid per cobrir el doble de superfície.
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Per aconseguir que les gotes petites penetrin bé hi ha d’haver un percentatge de gotes grans que
permeti una bona agitació de les fulles.
Segons el producte fitosanitari, el mode d’acció del producte (sistèmic o de contacte), el grau de
mobilitat del paràsit i el tractament, es requereix una mida de gota o una altra.
Tradicionalment s’han adoptat aquestes recomanacions:
Característiques de les gotes segons el tipus de tractament

Nombre de gotes/cm2

Diàmetre de gotes (µ)

Fungicida

50-70

150-250

Insecticida

20-30

200-350

Herbicida de contacte

30-40

200-400

Herbicida de preemergència

20-30

400-600

Adobs líquids

5-15

500-1000

Tipus

El paper hidrosensible és una eina senzilla que ens permet fer una idea de la dimensió de les gotes
en un tractament fitosanitari. Amb les proves en blanc podem ajustar aquesta grandària a les nostres
necessitats reals.

Mostra de paper hidrosensible després d’una aplicació i esquema de la mida de les gotes
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11.6. QÜESTIONARI
1. Els equips destinats a aplicar tractaments amb productes fitosanitaris preparats en forma líquida
es denominen:
a) Empolsadores centrífugues.
b) Fumigadors.
c) Polvoritzadors.
d) Empolsadores.
2. Dins d’un polvoritzador hidràulic, quin d’aquests elements serveix per mesurar la pressió a la qual
treballa l’equip?
a) Distribuïdor.
b) Sistema de regulació.
c) Broquet.
d) Manòmetre.
3. Les pistoles i les llances es classifiquen pel seu disseny dins dels equips:
a) Autopropulsats.
b) Manuals.
c) Automatitzats.
d) Mecanitzats.
4. El broquet de ranura plana d’injecció d’aire utilitza un aspirador d’aire comprimit per aspergir gotes
gruixudes que eviten l’efecte de deriva.
a) Vertader.
b) Fals.
5. Quin sistema de regulació s’ha d’exigir com a mínim a un equip de tractament per considerar-lo de
qualitat suficient?
a) Un sistema que aporti un cabal proporcional a les revolucions del motor.
b) Un sistema que reguli el cabal segons la velocitat d’avanç.
c) Un sistema que pugui ser accionat només de manera manual.
d) Un sistema que pugui ser accionat remotament des de la cabina del tractorista.
6. La diferència principal entre un polvoritzador hidropneumàtic i un polvoritzador hidràulic radica
en el fet que:
a) El primer es més ample i té la pressió d’inflament una mica més baixa que el segon.
b) En el primer les gotes són transportades fins a les plantes per la pressió de l’aigua i de l’aire
comprimit; en el segon, per un doll d’aigua.
c) El primer sempre va arrossegat i circula amb rodes de grans dimensions. El segon, no.
d) En el primer el producte surt en forma de raig, en el segon, polvoritzat.
7. L’eficàcia d’un tractament fitosanitari amb un producte de contacte foliar depèn en gran mesura de
la mida de gota generat. En general, si la mida de gota és gruixuda o molt gruixuda:
a) El tractament serà correcte ja que es cobrirà per complet la superfície de la planta.
b) El tractament no serà correcte perquè el producte no cobrirà completament la superfície
de la planta.
c) El tractament es farà emprant menys quantitat de producte.
d) L’impacte de les gotes sobre la planta pot causar trencaments.
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8. La reducció del diàmetre de les gotes té un efecte considerable en el nombre de gotes produït.
Reduint el diàmetre de les gotes a la meitat:
a) Es multiplica per 4 el nombre de gotes, amb la qual cosa s’utilitza la meitat de quantitat de
líquid per cobrir el doble de superfície.
b) Es multiplica per 8 el nombre de gotes, amb la qual cosa s’utilitza la mateixa quantitat de
líquid per cobrir el doble de superfície.
c) Es multiplica per 4 el nombre de gotes, amb la qual cosa s’utilitza la mateixa quantitat de
líquid per cobrir la meitat de superfície.
d) Es multiplica per 8 el nombre de gotes, amb la qual cosa s’utilitza la meitat de la quantitat
de líquid per cobrir el doble de superfície.
9. Els equips que aconsegueixen produir gotes de mida petita i uniforme, formades a causa de la força
centrífuga que imprimeix a la vena líquida un disc dentat que gira a gran velocitat són:
a) Els atomitzadors.
b) Les empolsadores.
c) Els polvoritzadors centrífugs.
d) Els nebulitzadors.
10. Els polvoritzadors hidropneumàtics o atomitzadors són el sistema d’aplicació de productes fitosanitaris més adequat per aplicar tractaments:
a) En cultius d’arbres fruiters.
b) De presembra al sòl.
c) En cultius d’hivernacle.
d) En jardineria.
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12.1. FACTORS QUE S’HAN DE TENIR EN COMPTE
Equip de tractament
Un equip d’aplicació adequat al tipus de tractament, ben calibrat i correctament manejat és fonamental
per aplicar un producte fitosanitari de manera homogènia i uniforme.
Regulació i manteniment de la maquinària d’aplicació
La persona encarregada d’utilitzar la maquinària d’aplicació ha de conèixer com manejar-la, per fer-ne un
ús adequat i per regular-la correctament, per la qual cosa ha de disposar de les instruccions del fabricant.
La regulació inclou conèixer aspectes tan diversos com:
n El tipus de broquet i la mida de gota més indicats per a cada tipus de tractament.
n La dosificació correcta. Cal fer assajos d’uniformitat en el repartiment del producte o ajustar
correctament la maquinària d’aplicació.
El
n tipus de cultiu. Generalment s’estableixen zones homogènies, tenint en compte l’espècie,
la varietat, el desenvolupament vegetatiu, el port i l’època òptima d’aplicació del cultiu. La
regulació s’ha de fer per a cadascuna de les zones que s’estableixin.
n La velocitat del tractor amb el qual s’apliquen els tractaments.
n La pressió de treball en els filtres, que depèn de la mida de gota.
Pressions de treball recomanades

Pressió de treball (bar)

Polvoritzador hidràulic

Calibratge del polvoritzador

Herbicides

Altres aplicacions

1,5-3

4-6

7-12

n Si s’utilitzen broquets d’injecció d’aire, s’ha d’emprar una pressió per sobre de 3 bar perquè

funcionin correctament.

n El sistema d’agitació de la maquinària, que ha de ser adequat perquè la concentració del

producte fitosanitari en el brou de tractament sigui homogènia durant tot el tractament.
n L’amplada de treball.
n El cabal d’aire produït (en el cas dels polvoritzadors hidropneumàtics).

Elecció del tipus de broquet
Una de les primeres passes abans d’aplicar un tractament fitosanitari és disposar d’un equip adequat,
i també triar el filtre apropiat per al tipus de tractament i l’equip.
En la taula següent apareixen algunes recomanacions generals:

199

MANUAL DEL CURS PONT DE NIVELL BÀSIC A QUALIFICAT D’USUARI PROFESSIONAL DE PRODUCTES FITOSANITARIS

Recomanacions sobre el tipus de broquet

Tipus de tractament
Herbicida

Tipus de polvorització

Broquet adequat

De preemergència o entre
línies

Gota gruixuda o
molt gruixuda

D’injecció d’aire de mirall

Sistèmica de postemergència

Gota mitjana o
gruixuda

D’injecció d’aire de ranura
plana (de baixa deriva)

Contacte de postemergència

Gota mitjana

Insecticides i acaricides en conreus
herbacis de port baix

Gota fina

D’injecció d’aire de ranura
plana (simple o doble)

Tipus de màquina
Polvoritzador hidràulic
amb barra horitzontal i
baixa pressió de treball

Polvoritzador hidràulic
amb barra horitzontal

De baixa deriva
Fungicides en conreus herbacis de
port baix

Gota fina i bona
cobertura de la planta

De turbulència (doll cònic)
de baixa deriva

Polvoritzador hidràulic
amb barra horitzontal

Insecticides i acaricides fungicides en
conreus herbacis de desenvolupament
alt i conreus llenyosos de port baix

Gota fina

De turbulència (doll cònic)
o de ranura plana d’injecció
d’aire (simple)

Polvoritzador
hidràulic
amb tractament de pistola
i d’alta pressió de treball

De ranura plana d’injecció
d’aire (simple)

Polvoritzador hidràulic
amb barres verticals
per a conreus herbacis
de desenvolupament alt

De turbulència (doll cònic)

Polvoritzador
hidropneumàtic

De turbulència (doll cònic)

Polvoritzador
hidropneumàtic

De tres forats

Polvoritzador hidràulic
amb barra horitzontal

Insecticides i acaricides fungicides
en cultius llenyosos

Adobs líquids

Gota fina i bona
cobertura de la
planta
_

12.2. REGULACIÓ I CALIBRATGE DELS EQUIPS D’APLICACIÓ
La regulació de la maquinària d’aplicació de productes fitosanitaris fa referència a un seguit d’operacions
i càlculs de preparació i a la posada a punt de l’equip per optimitzar les aplicacions fitosanitàries.
Una regulació correcta de l’equip proporciona tractaments eficients i amb bona uniformitat de
distribució, minimitza el risc de contaminació del medi ambient i de l’aplicador i disminueix les despeses
dels tractaments fitosanitaris. Aconseguir optimitzar aquests factors només és possible si es disposa
de maquinària calibrada en bon estat de manteniment i es coneixen les prestacions i les regulacions
possibles de l’equip.
La regulació de l’equip d’aplicació inclou aspectes tan diversos com conèixer el tipus de broquet i
la mida de gota més indicats per a cada tipus de tractament, determinar la dosificació correcta, fer
assajos d’uniformitat en el repartiment del producte o ajustar correctament la maquinària d’aplicació,
però també està relacionat amb les característiques del cultiu, l’enemic que s’ha de combatre o les
condicions climàtiques. Per això, abans d’aplicar un tractament fitosanitari s’han de tenir en compte les
condicions del tractament segons els conceptes que s’indiquen seguidament.
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Les característiques del cultiu
n Tipus de cultiu: En un mateix equip de tractament el cultiu determina unes regulacions
específiques, com són els broquets i la pressió i la velocitat de treball, per assolir la finalitat
de cada aplicació.
n Estat vegetatiu: Els tractaments en fruiters a l’hivern requereixen dotacions per hectàrea

diferents si no hi ha presència de fulles que si hi ha massa foliar. Per tant, com a mínim
varien les condicions de velocitat i la pressió de treball.

n Sistema de formació: Cada sistema de formació de plantacions determina l’ajust dels

paràmetres de regulació, ja que, segons aquests, el factor de penetració serà molt diferent
i s’hauran de regular pressions de treball diferents i fins i tot filtres diferents.

L’enemic que s’ha de combatre
n Fases més sensibles: Els tractaments fitosanitaris es justifiquen quan, en el moment d’aplicarlos la major part de la plaga es troba en l’estat més sensible, a fi d’assolir una eficiència de
control més alta. Segons l’enemic i la fase sensible, s’ha de regular el tractament fitosanitari.
n Situació preferencial de la planta: Si es coneix la ubicació preferencial de cada espècie de

plaga, podem ajustar la direcció, el nombre de broquets oberts, la pressió de treball, etc.,
optimitzant l’aplicació. Si la plaga s’ubica preferentment en els brots es poden tancar els filtres
inferiors o canviar la pressió dels superiors (2/3) i inferiors (1/3), reduint significativament
el brou i mantenint l’eficàcia de control.

Les condicions meteorològiques
n Temperatura: Les condicions meteorològiques són determinants per garantir l’èxit d’un
tractament fitosanitari. No solament perquè condiciona l’efectivitat dels productes emprats,
sinó perquè pot incrementar notablement la toxicitat per als operadors i per al cultiu,
provocant alteracions no desitjades (fitotoxicitats).
No és aconsellable aplicar tractaments amb temperatures superiors a 25°C. Per sobre de
30 °C són necessàries algunes regulacions per evitar una ràpida evaporació de les gotes del
brou: s’ha d’augmentar la mida de les gotes i reduir la pressió del fluid.
n Humitat: La humitat també condiciona l’eficàcia d’un tractament. Les altes temperatures i

les humitats relatives inferiors al 50 % afavoreixen l’evaporació del brou.

n Vent: Aquest factor indueix l’efecte de deriva, que és especialment greu quan el vent supera

la velocitat de 2 m/s (7,2 km/h), en què allunya el plaguicida de l’objectiu, evita l’aplicació
correcta del producte i afavoreix la contaminació del medi.
Condicions per a la polvorització segons la combinació d’humitat i de temperatura ambient

MB: molt bona / B: bé / R: regular / NA: no aplicable
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12.2.1. Regulació dels polvoritzadors hidràulics
Per regular la màquina cal tenir en compte:
· El volum d’aplicació de la màquina.
· La manera com ha de treballar la màquina per obtenir el rendiment màxim.
El cabal que aplica la màquina de tractament depèn de:
· La velocitat i l’amplitud del tractament.
· El tipus de broquet.
· El cabal per broquet.
· L’altura d’aplicació.
· La pressió de treball.
Per tant, alguns aspectes importants que cal conèixer són:
El cabal (l/min)

Q

l

=

min

amplada de treball (m) x velocitat de treball

x volum d'aplicació

600

Si estudiem el comportament de la màquina que es fa servir per aplicar tractaments és fàcil buscar els
valors que marquen el cabal d’aplicació.
La velocitat d’avanç (km/h)
Per aconseguir una aplicació exacta del volum cal conèixer amb exactitud la velocitat d’avanç del tractor o
de la persona que aplica el producte. En ocasions, la velocitat d’avanç en l’indicador del tractor pot no ser
correcta, per exemple perquè les rodes que porta no són estàndard o perquè estan massa gastades.
Per calcular la velocitat, cal mesurar el temps emprat en recórrer 100 m.
Relació entre el temps per recórrer el tram i la velocitat d’avanç

Velocitat aproximada d’avanç (km/h)
Distància d’assaig (50 m)

Distància d’assaig (100 m)

Temps emprat (s)

Temps emprat (s)

45

30

25

20

15

12

65

45

35

30

25

22

4

6

7,2

9

12

15

5,5

8

10,3

12

14,4

16,4

La velocitat d’avanç és un factor que pot causar deriva, ja que una velocitat excessiva provoca que el raig
es desviï cap enrere. Per això es recomana polvoritzar a velocitats màximes de 6 a 8 km/h.

Velocitat

km
h

=

espai (m)
temps (s)
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L’amplada de treball
L’amplada de treball d’un polvoritzador hidràulic es calcula multiplicant el nombre de filtres disposats
a la barra portabroquets per l’espai entre si. Així se sap fàcilment quants metres (amplada) treballem
en cadascuna de les passades.
Per exemple, una barra de polvorització que disposa de 20 filtres separats entre si per 50 cm tindrà una
distància de treball de 10 metres, que és la quantitat que resulta de multiplicar el nombre de filtres (20)
per la distància entre si (0,5).
El volum d’aplicació
Com s’ha esmentat, és important aplicar el brou per sota del punt de degoteig, ja que si apliquem per
sobre d’aquest volum perdem producte.
En la taula següent es presenten uns valors orientatius del volum de brou en el punt de degoteig, tenint
en compte que són valors per a un desenvolupament ple del cultiu:
Volum de brou en el punt de degoteig

Herbicida (l/ha)

Fungicides i insecticides (l/ha)

Camp de conreus

150

200-300

Hortícoles i plantes ornamentals

150

500-600

Vinyes i arbres fruiters

150

400

Cítrics

150

1.000

Intensiu d’oliveres

150

900

Extensiu d’oliveres

150

700

En cultius herbacis, el volum d’aplicació en el punt de degoteig depèn de l’estat vegetatiu del cultiu.
Classificació del volum d’aplicació per a cultius herbacis

Cultius herbacis (l/ha)

Alt

350-600

Normal

200-350

Mitjà

100-200

Baix

50-100

Les proves amb aigua són una estratègia adequada per determinar el volum de brou més idoni per
a la finalitat perseguida.
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Exemple de regulació
Vegem un cas d’un polvoritzador hidràulic amb 10 broquets que apliquen
l’herbicida sobre el terreny amb una amplada de treball de 5 m a una
velocitat d’avanç de 6 km/h.
Tenint en compte que un herbicida s’ha d’aplicar a un volum d’aplicació de
150 l/ha, obtenim el cabal següent:

Q

min

=

5 (m) x 6

x 150		

7,5 l/min

600

Un cop trobat el cabal total de la màquina, es pot conèixer el cabal necessari
per a cadascun dels broquets. Per a això, hem de dividir el cabal total entre
el nombre de broquets.
Com que tenim 10 broquets, el cabal per a cada broquets ha de ser de 0,75 l/min.
Hem d’escollir el model de broquet sabent el cabal que hem d’aplicar. N’hi ha
de molts models, de cases comercials diverses, que s’ajusten a l’ús i al cabal
que es demana.
En l’elecció del filtre s’ha de conèixer també la pressió de treball a la qual s’ha
de treballar per obtenir aquest cabal. Vegem la taula següent:
Taronja

Verd

Groc

Lila

Blau

Vermell

Pressió

1

15

2

25

3

4

1,5

0,28

0,42

0,57

0,71

0,85

1,13

2

0,33

0,49

0,65

0,82

0,98

1,31

2,5

0,37

0,55

0,73

0,91

1,1

1,46

3

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,6

4

0,46

0,69

0,92

1,15

1,39

1,85

Per exemple, amb el cabal obtingut per al filtre de l’exemple anterior i els
filtres de què es disposa (taula), es podrien emprar els filtres groc 02 a una
pressió de 2,5 bar.
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Exemple de regulació
Per saber el volum d’aplicació de la nostra màquina aplicadora, i poder fer
així les aplicacions amb més bon criteri, podem emprar la mateixa fórmula
però en lloc de cercar el cabal, cercarem el volum d’aplicació.

Volum d'aplicació

=

600 x Q

		
amplada de treball (m) x velocitat de treball

Primer calcularem el cabal (Q) del broquet de la nostra màquina aplicadora:
agafarem la mesura amb un vas mesurador i hi dipositarem el producte
durant un minut.

Q = 1,2 l/min
L’amplada de treball d’un sol broquet es de 0,5 metres.
A = 0,5 m
La velocitat de treball es de 50 metres en 20 segons.
V = distància (m) / temps (s) x 3,6 = 50 / 20 x 3,6 = 9 km/h
Amb aquesta regulació sabem que sempre que anem a la mateixa velocitat
estarem aplicant 133,33 l/ha, un volum molt adequat per aplicar herbicida.
Si volem augmentar el volum d’aplicació podem:
· Canviar el broquet per un que tingui més cabal.
· Ampliar l’amplada de treball.
· Treballar a menys velocitat.

Alçada de la barra de polvorització
És important que l’altura estigui regulada segons el tipus de broquet ja que crearà un efecte o un altre
segons el model. Això proporciona uniformitat en l’aplicació del producte.
Normalment les característiques descrites en els catàlegs de les cases comercials indiquen l’altura de
treball recomanada per a cada tipus de filtre. En la taula següent s’expressa un exemple segons l’angle
de treball del broquet i la distància entre filtres.
Alçada mínima de polvorització recomanada

Angle

Distància de 50 cm
entre broquets

Distància de 75 cm
entre broquets

Distància de 100 cm
entre broquets

65º

75

100

NR

80º

60

80

NR

110º

40

60

NR

120º

40

60

75
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L’alçada de polvorització és una de les causes de la deriva, ja que en augmentar la distància entre el
broquet i la superfície s’incrementa l’efecte de la velocitat del vent a la deriva. Per això és important no
polvoritzar a altures més altes de les que recomana el fabricant dels filtres, tenint cura de no polvoritzar
per sota de les altures mínimes recomanades.
Es recomana comprovar periòdicament el cabal de sortida per confirmar que coincideix amb el que indica el
fabricant o amb el calculat prèviament, i que no ha augmentat (per desgast) ni disminuït (per obstrucció).
Per fer la comprovació s’empra un recipient graduat per recollir la substància aplicada per cada broquet
durant un minut, mesurant el volum que cadascun subministra a una mateixa pressió. Si el cabal dels
broquets és un 10 % inferior o superior al cabal nominal del filtre, cal canviar el broquet.

Problema 1
A un terreny amb 2.000 m2 de tomaqueres amb una plaga de Tuta absoluta, ens
aconsellen aplicar un producte insecticida ecològic per començar el tractament
amb Bacillus thuringiensis. Sabem que el volum d’insecticida que cal aplicar en
horta és de 500 l/ha, i tenim una motxilla de 16 l d’un sol broquet.
Solució
Per aplicar un volum de 599 l/ha sabem que hem d’anar aproximadament a
2 km/h (és a dir, per a 10 metres trigarem 20 segons). D’altra banda, l’etiqueta
indica que cal aplicar 0,25-0,5 kg/ha.
Si apliquem la dosi màxima (0,5 kg/ha),
1. Quin volum de brou haurem d’emprar per esquitxar els 2.000 m2?
500 l de brou
10.000 m2 (1 ha)
100 l de brou
2.000 m2
Necessitarem 100 litres de brou. Això significa que si tenim una motxilla
de 16 l, necessitarem 6,5 bombades (100/16 = 6,25).
És a dir: 6 motxilles completes + 1 motxilla amb 4 litres (0,25 x 16 = 4)
2. Quants grams de producte necessitarem per a una aplicació correcta
als 2.000 m2?
0,5 kg producte
10.000 m2 (1 ha)
0,1 kg producte
2.000 m2
Faran falta 100 g de producte de Bacillus thuringiensis.
La quantitat de producte necessari per a una motxilla (16 litres):

Quantitat de producte (kg o l) =

Quantitat de producte (kg o l) =

dosi

x volum al dipòsit (l)

volum d'aplicació
0,5

x 16 (l)

500

= 0,016 kg = 16g

La quantitat de producte necessari per als 4 litres restants:

Quantitat de producte (kg o l) =
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Problema 2
Calculeu la quantitat de producte que hem d’afegir a una motxilla manual de
polvorització per a una franja de 50 x 3 metres sabent la informació següent:
·
·
·
·
·

Capacitat de la motxilla: 10 litres
Temps emprat a recórrer els 50 metres: 5 minuts
Dosi de producte indicat en l’etiqueta: 6 l/ha
Cabal d’aplicació: 1,2 l/min
Superfície que s’ha de tractar: 2.000 m2

Solució
En primer lloc, calculem la velocitat d’aplicació, tenint en compte que 300 s = 5 min.

Velocitat
Velocitat

km

=

h
km

=

h

espai (m)

x 3,6

temps (seg)
50 (m)

x 3,6 = 0,6 km/h

300 (seg)

En segon lloc, calculem el volum d’aplicació de la motxilla: de la fórmula del cabal,
obtenim el volum d’aplicació:

Q

min

=

amplada de treball (m) x velocitat de treball

x volum d'aplicació

600

Volum d'aplicació

=

Volum d'aplicació

=

x 600

Q

amplada de treball (m) x velocitat de treball
x 600

1,2

= 400 l/ha

3 (m) x 0,6

Amb el volum d’aplicació podem saber el volum de dipòsit necessari per
aplicar als 2.000 m2.
400 l de brou
10.000 m2 (1 ha)
X l de brou
2.000 m2
X = 400 x 2.000 / 10.000 = 80 l de brou
Sabem doncs que necessitarem 8 motxilles de 10 l.
Tenint en compte que la dosi és de 6 l/ha, calcularem la quantitat de producte
per a cada motxilla de 10 l:
Quantitat de producte (kg o l) =

Quantitat de producte (kg o l) =

dosis

x volum al dipòsit (l)

volum d'aplicació
x 10 (l)

6
400
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12.2.2. Regulació dels polvoritzadors hidropneumàtics
El vehicle de transport del polvoritzador ha de tenir calibrades les revolucions per minut (rpm) i la
velocitat, que s’han de mantenir iguals perquè la polvorització sigui homogènia i uniforme. S’aconsella
que no superi la velocitat de 500 rpm i es mantingui a 2-4 km/h en cítrics i olivera i a 4-6 km/h en cultius
de port mes baix, com ara la vinya.
És difícil calcular el volum de tractament segons la superfície de tractament, a causa que el volum de
vegetació canvia d’una plantació a una altra, o fins i tot en una mateixa plantació, segons:
n El marc de plantació.
n L’edat i els estats fenològic, sanitari i nutricional del cultiu.
A més, segons el tipus de producte i la plaga, el grau de cobriment sobre la fulla ha de ser diferent. S’obté
un tractament òptim quan s’aconsegueix un grau de cobriment correcte de brou sobre la superfície on
la plaga troba el seu hàbitat natural, minimitzant els degotejos a terra (gota gran) i les pèrdues per
deriva (gota petita).
Tractament per volum vegetatiu (TRV)
El tractament per volum vegetatiu (TRV, per les seves sigles en anglès), desenvolupat per Byers et al. el
1971, permet ajustar el brou que gastem per a una plaga i un cultiu concret, per volum foliar, tractant
l’arbrat amb la màxima eficàcia i el mínim impacte ambiental. Es mesura en litres de brou fitosanitari per
metre cúbic de volum vegetatiu. La barreja prèviament s’ha preparat amb la concentració recomanada
en l’etiqueta de l’envàs, expressat en percentatge, grams per litre, centímetres cúbics per litre, etc.
Volum de vegetació foliar
Algun productes exclusius per ser aplicats amb atomitzador a cultius alts vénen amb la informació de
dosi per volum vegetatiu (litres de brou/m3 de fullatge). Per calcular el volum foliar del cultiu podem
usar la fórmula següent:

TRV

=

H (m) x E (m)
A (m)

x 10.000

On:
10.000 és una constant.
H = altura de l’arbre (m).
E = amplada de l’arbre (m).
A = distància entre files (m).
H x E x A = m3 de vegetació per fila.
(H x E x A) x nre. de files = m3 de vegetació de la parcel·la.
Si coneixem el volum de vegetació (TRV) i el volum de brou per m3 (V) recomanat pel fabricant,
podem ajustar el volum d’aplicació per hectàrea (D) amb la fórmula següent:

D

xV

= TRV

x i

On i és un índex per ajustar la massa que corregeix el volum foliar segons el sistema de poda i conducció
dels arbres, de manera que a més densitat de fullatge més alt serà el valor, aproximant a 1.
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Índex foliar

i

Descripció de l’arbre

0,70

Molt obert, la llum penetra a través de l’arbre sencer, o arbre jove.

0,75

Molt obert, bona penetració de llum, ramificacions vigoroses a la copa.

0,80

Copa ben podada, adequada a la planta, ramificacions vigoroses a la copa.
Molts espais lliures en el fullatge que permeten l’entrada de llum.

0,85

Moderadament ben podat, població raonable de ramificacions a la copa. Fullatge que no
permet l’entrada de la llum en els dos terços inferiors de l’arbre.

0,90

Poda mínima. Ramificacions febles a la copa per manca de llum.
Molt pocs espais on penetra la llum.

0,95

Poc o gens podat. Ramificacions mortes o molt dèbils a la copa. Molt poca llum visible a
través de l’arbre.

1

Cap retallada. No hi ha penetració de la llum a la copa. Arbres de més de 6,1 m d’alçària.

Volum d’aplicació
En altres ocasions, s’ha de calibrar la màquina mitjançant l’ús d’àbacs o de fórmules.
Classificació del volum d’aplicació per a arbres i arbustos

Alt

> 1.000 l/ha

Mitjà

500-1.000 l/ha

Baix

200-500 l/ha

Molt baix

50-200 l/ha

Ultrabaix

< 50 l/ha

Problema 1
Un exemple d’atomització en què s’han de fixar els paràmetres que regulen qualsevol
fumigació, partint d’un TRV calculat prèviament.
H Alçada de l'arbre
E Amplada de l'arbre
A Distància entre files

o amplada de treball

E
H

A
Paràmetres del cultiu
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La despesa per hectàrea depèn de tres paràmetres directes:
· La pressió del circuit.
· El cabal dels broquets.
· La velocitat d’avanç.
Calculem, per exemple, el TRV teòric per hectàrea d’una plantació d’albercocs
adults amb reg per degoteig, amb un marc de plantació de 4 x 4,5 m, una
alçada de 2,5 m i una amplada de 2,5 m.

TRV

TRV

=

=

H (m) x E (m)
A (m)

2,5 x 2,5

x 10.000

x 10.000 = 13.889

4,5

Es tracta d’una fumigació contra oïdi (Sphaerotheca pannosa) durant el
creixement del fruit mitjançant un equip atomitzador arrossegat, de 1.000 l
de capacitat, amb 16 filtres. El producte utilitzat és de la família dels triazols,
sistèmic, que recomana una despesa de brou de 70,5 cm3/m3 de fullatge.
Per tant, segons el TRV la despesa per hectàrea és:
70,5 cm3/m3 = 0,0705 litres/m3

D
D

= 13.889

xV

= TRV
x 0,0705

x i
x 0,7 = 685,4 l/ha

L’índex foliar s’ajusta a 0,70, atès que es tracta d’un cultiu amb un sistema de
poda en vas i en fase d’engreix del fruit.
Espècies com el llimoner, el taronger o l’albercoquer requereixen índexs
superiors, propers en alguns casos a 0,9, atès que tenen la copa més densa.
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Problema 2
Per a una plantació d’oliveres frondoses de 6 m d’alçària, 4 m d’amplada de copa
i 6 m entre files, es recomana fer un tractament amb una dosi de 70 litres per
1.000 m3 de vegetació. Això correspon a 0,07 l/m3 de volum de tractament.

Esquema del marc de plantació

TRV

=

6 (m) x 4 (m)
6 (m)

D
D

x 10.000 = 40.000

xV

= TRV

= 40.000

x 0,07

x i

x 1 = 2.800 l/ha

On i = 1, ja que es tracta d’un cultiu frondós sense podar.
Per tant, per a 1 hectàrea d’oliveres haurem d’utilitzar un volum de 2.800 l.
Caldrà regular el nostre atomitzador perquè els apliqui correctament, i
per això primer hem de saber el cabal d’aplicació mitjançant la fórmula de
càlcul del cabal:

Q

l
min

=
Q

amplada de treball (m) x velocitat de treball

x volum d'aplicació

600
l
min

=

6 (m) x 4

x 2.800
600

= 112 l/min

On 4 km/h és la velocitat del tractor. A més, sabem que a l’atomitzador hi ha
26 broquets i que cada filtre ha de tenir un cabal de 4,3 l/min (112/26 = 4,3).
Segons els cabals respecte a la pressió de treball escollirem el broquet més
adequat per a aquesta feina.
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Cabals de broquets. Aquests valors poden canviar segons la marca comercial

Taronja

Verd

Groc

Lila

Blau

Vermell

Pressió

01

015

02

025

03

04

5

0,52

0,77

1,03

1,29

1,55

2,07

6

0,57

0,85

1,13

1,41

1,7

2,26

7

0,61

0,92

1,22

1,53

1,83

2,44

8

0,65

0,98

1,31

1,63

1,96

2,61

9

0,69

1,04

1,39

1,73

2,08

2,77

10

0,73

1,1

1,46

1,83

2,19

2,92

11

0,77

1,15

1,53

1,91

2,3

3,06

12

0,8

1,2

1,6

2

2,4

3,2

13

0,83

1,25

1,67

2,08

2,5

3,33

14

0,86

1,3

1,73

2,16

2,59

3,46

15

0,89

1,34

1,79

2,24

2,68

3,58

16

0,92

1,39

1,85

2,31

2,77

3,7

17

0,95

1,43

1,9

2,38

2,86

3,81

18

0,98

1,47

1,96

2,45

2,94

3,92

19

1,01

1,51

2,01

2,52

3,02

4,03

20

1,03

1,55

2,07

2,58

3,1

4,13

Aspectes importants de la pressió del polvoritzador
n Distribució desigual dels broquets

Distribució dels broquets
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n Utilització de paper hidrosensible

Un cop coneguda la dosi que s’ha d’utilitzar per hectàrea segons el TRV, triarem el broquet que
ens ofereixi aquesta despesa per hectàrea, a la pressió i la velocitat recomanades, que, a més,
ens garanteixi el grau de cobriment desitjat. Aquesta darrera comprovació s’ha de fer amb papers
hidrosensibles col·locats en diferents parts de l’arbre, amb els quals es faran proves prèvies amb les
condicions de treball establertes. Aquests papers recullen els impactes per centímetre quadrat

Il·lustració de col·locació de paper hidrosensible

Diferent distribució de la polvorització
sobre paper hidrosensible

n Cabal d’aire, velocitat de l’aire i direcció del flux

El cabal és important ja que segons la densitat del cultiu haurà de tenir més volum perquè el
mateix moviment faci que el tractament arribi a totes les parts internes del cultiu.
Es calcula amb la fórmula següent:

Q aire

=

1000 x vel. d'avanç

x amplada del tractament (m) x alçària dels arbres (m)
factor de densitat

Si el cultiu és molt dens s’utilitza el factor de densitat 2,5-3,0. Si és poc dens, aquest factor pot
ser 3,0-3,5.
S’ha de comprovar que el corrent d’aire que produeix és adequat. Per a això, se situa un
anemòmetre en els diferents punts de sortida de l’aire; la velocitat mitjana ha de ser de 20 a
25 m/s, sense que en cap moment se superi la velocitat de 30 m/s.
La direcció cap a la qual s’impulsa el flux d’aire és un factor important per reduir les pèrdues
i la deriva del producte fitosanitari. Es poden col·locar cintes per veure la direcció de l’aire i
corregir-la si és necessari.
Els deflectors serveixen per dirigir l’aire sobre la part de la vegetació desitjada, o proporcionar
una quantitat extra d’aire a les parts del cultiu que siguin especialment difícils de tractar.
n Volum d’aplicació

En algunes ocasions l’etiqueta indica el volum i la dosi de producte fitosanitari que s’ha d’emprar.
En d’altres, s’ha de calibrar la màquina mitjançant àbacs o fórmules.
n Classificació del volum d’aplicació per a arbres i arbustos

És important aplicar el brou per sota del punt de degoteig, com amb els polvoritzadors hidràulics,
ja que quan s’utilitzen volums alts d’aplicació s’obté un dipòsit més baix de producte i menys
uniformitat de tractament.
n Escollir el tipus de broquet

Coneixent el cabal total de la màquina, es pot conèixer el cabal necessari per a cadascun dels
broquets i triar el model de broquet utilitzant el catàleg de la casa comercial. El broquet triat ens
permetrà comprovar o reajustar la pressió de treball i la velocitat d’avanç.
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Broquet de raig compacte

Broquet de con buit

Broquets col·locats en un arc de l’atomitzador

12.2.3. Regulació d’empolsadores
Per regular empolsadores s’aconsella fer un assaig per comprovar el volum d’aplicació, amb el qual es
podrà determinar si la dosi és correcta o si cal modificar l’obertura de l’orifici de sortida, la velocitat
d’aplicació, etc.
Per exemple, durant una regulació d’una empolsadora, a una velocitat normal de treball i recorrent
250 metres en un temps determinat, es determinen les magnituds següents:
· Amplada de treball: 35 m
· Despesa de producte fitosanitari: 20 kg
Tenint en compte que la dosificació del producte fitosanitari recomanada per a un tractament adequat
és de 15 kg/ha, quina dosi consumeix la màquina empolsadora a una velocitat de treball normal?
Superfície tractada:
250 m x 35 m = 8.750 m2
20 kg de producte
X kg de producte

8.750 m2
10.000 m2

X = 22,8 kg de producte
Per tant, si l’empolsadora aplica 22,8 kg/ha en els 250 m i l’etiqueta marca una dosi diferent haurem
de regular la màquina (sempre que sigui possible) variant l’amplada i la longitud tractada o disminuint
la quantitat aplicada.

12.3. NETEJA DELS EQUIPS D’APLICACIÓ
A fi que un equip d’aplicació de productes fitosanitaris funcioni correctament cal tenir-ne cura. És
molt important netejar-lo immediatament després d’usar-lo. Un cop netejat, s’ha de fer funcionar
amb aigua neta per comprovar que totes les funcions i totes les vàlvules treballen correctament o per
detectar problemes de funcionament.
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Amb un calibratge correcte abans de l’aplicació s’aconsegueix reduir o eliminar el brou residual o
sobrant, amb la qual cosa es facilita el procés de neteja. Cal tenir en compte que els sobrants han de
ser eliminats per gestors autoritzats.

12.3.1. Esbandida en el mateix camp
Durant la neteja, l’aigua resultant de les esbandides s’ha d’aplicar sobre el cultiu tractat en primer terme.
Actualment els equips nous disposen d’un petit dipòsit anomenat dipòsit d’esbandida per poder fer
aquesta operació en el mateix camp d’aplicació sense d’haver d’anar a cercar aigua de nou. És molt
important accionar totes les vàlvules durant l’esbandida, perquè el líquid pugui circular i netejar
tot el circuit.

Sistema d’esbandida automàtica

12.3.2. Esbandida en cas de no disposar de dipòsit d’esbandida
Per minimitzar la quantitat d’aigua que s’ha d’utilitzar, el dipòsit s’esbandeix internament després de
l’ús utilitzant un 10 % de la capacitat del dipòsit principal. Això es repeteix dos cops. La utilització d’un
equip de neteja a alta pressió pot resultar de gran ajuda.
Després de cada esbandida, l’aigua es polvoritza sobre una àrea ja tractada o sobre herba. Abans d’aplicar
l’aigua d’esbandida sobre el cultiu, totes les vàlvules s’han d’activar per a una esbandida completa.
No s’ha de buidar el líquid restant de l’esbandida en rases, sèquies, devora pous de captació d’aigua o
en zones no vigilades per on poden passar persones o animals. Si l’etiqueta del producte indica unes
instruccions de neteja, s’han de seguir.
Hi ha certs productes de neteja que són útils:
n Per a productes oliosos: aigua amb detergent (millor d’escuma controlada) seguit de diverses

esbandides amb aigua neta.
n Per a herbicides hormonals: solució amoniacal al 20 % i diverses esbandides i 100 grams de
carboni actiu per cada 100 litres d’aigua durant dotze hores. S’ha d’esbandir posteriorment.
n Per a productes cúprics: 1 litre de àcid acètic (vinagre comú) per cada 100 litres d’aigua durant
dues hores. S’ha d’esbandir posteriorment.
n Per a clorat sòdic o fungicides orgànics de síntesi: cal eliminar qualsevol resta de producte tant
de l’interior com de l’exterior del dipòsit per evitar el risc d’incendi.

12.3.3. Neteja externa
La part externa de la maquinària i dels elements que la componen (broquets, filtres, etc.) s’han de
netejar seguint les mesures de seguretat personal en zones controlades pel professional manipulador
de productes fitosanitaris.
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Una àrea de valor reduït, amb herba no productiva, podria ser un bon filtre on polvoritzar el líquid de
l’esbandida i un lloc apropiat per netejar la zona externa del polvoritzador i el tractor. Sempre allunyat de
rases, sèquies, pous de captació d’aigua o zones no vigilades per on poden passar persones o animals.
La neteja s’ha de convertir en una rutina després del treball diari. És una activitat molt important per a
les persones i la seguretat per al medi ambient abans d’emmagatzemar el polvoritzador.

12.3.4. Efluents fitosanitaris
Els efluents fitosanitaris són totes les aigües contaminades per pesticides (fons de dipòsits o tancs,
aigua de neteja de l’interior i rentat exterior del polvoritzador, etc.). De cada vegada hi ha més sistemes
que aconsegueixen disminuir la càrrega tòxica i contaminant de les restes de productes fitosanitaris.
Aquests sistemes corresponen als sistemes depuratius: pretractaments per coagulació-floculació per
retenir els elements minerals i tractaments de llots actius.

12.3.5. Sistemes de deshidratació a l’aire lliure:
sistema Heliosec® (Syngenta)
Aquest sistema, que es basa en el principi físic de la deshidratació, no necessita una gran inversió i
pot rebre qualsevol tipus de substància activa (fungicides, herbicides, insecticides, mineral, etc.). La
deshidratació es produeix gracies al sol i al vent. És un sistema simple que requereix un gestor que
reculli de manera freqüent la lona amb els residus de productes fitosanitàries assecats i precipitats.
La instal·lació es fa sobre una solera de formigó impermeable, sense dipòsit intermedi la major part de
les vegades i de manteniment senzill.

Esquema d’instal·lació del sistema Heliosec®

12.3.6. Sistema de degradació d’efluents Phytobac® (Bayer)
És un sistema vàlid i reconegut en diversos països europeus per eliminar les restes de rentat dels equips
d’aplicació mitjançant un sistema de degradació dels productes fitosanitaris i els seus metabòlits. Està
basat en la tecnologia del llit biològic. El líquid efluent es recull en una primera arqueta de decantació
primària, cosa que permet extreure’n les parts sòlides més bastes mitjançant un recipient col·locat a
l’interior, i que es pot extreure per abocar-les al mateix llit biològic del Phytobac®; la resta de l’efluent
passa a una segona arqueta, i es bomba a un dipòsit regulador.
Aquest llit biològic conté un substrat on es desenvolupen uns microorganismes que degraden els
residus de plaguicides fins a desaparèixer.
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12.4. MANTENIMENT I REVISIONS DE L’EQUIP D’APLICACIÓ
12.4.1. Pautes de manteniment de l’equip d’aplicació
La clau perquè una màquina funcioni correctament durant molt del temps és fer-ne un bon manteniment.
Els equips d’aplicació de productes fitosanitaris, una de les eines de treball més importants en una
explotació agrícola, han de tenir un manteniment bàsic, encara que exhaustiu i periòdic, per evitar
problemes futurs i allargar-los la vida.
Fer uns quants revisions a la maquinària mentre està aturada abans de fer-la servir és molt important.
A continuació, s’enumera una llista d’aspectes importants per assegurar la fiabilitat de funcionament
de l’equip i la preparació perquè apliqui els tractaments fitosanitaris de la manera més precisa possible
el dia que s’hagi de tornar a utilitzar.

12.4.2. Barra portafiltres o arc portabroquets d’atomitzador
Per aconseguir que la barra treballi al més uniforme i suau possible, és molt important que estigui
lubricada i ajustada correctament. El manual d’instruccions explica com fer aquestes operacions i la
manera de lubricació correcta.

Manteniment i lubricació de parts importants de l’estructura portabroquets

12.4.3. Canonades
S’ha de comprovar si les canonades i les
mànegues estan danyades i, si cal, reparar-les.

12.4.4. Neteja
Per mantenir el polvoritzador en bones condicions,
cal netejar-lo completament, per dins i per fora,
immediatament després de cada ús.
Mànegues en punts de plegament de l’estructura en bon estat

12.4.5. Distribuïdor
S’han de comprovar totes les funcions del
distribuïdor amb aigua neta. La vàlvula
principal ha d’estar completament tancada.
Si els filtres van fora líquid amb la vàlvula
principal tancada, s’han de comprovar el tac
i el seient de la vàlvula principal.
Les vàlvules de les seccions han de tancar
completament. Amb la bomba en marxa
s’ha d’obrir la vàlvula principal i s’han de
tancar totes les vàlvules de les seccions.

Neteja exterior de l’estructura
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En desmuntar la mànega de retorn de les
vàlvules volumètriques no hauria de sortir
gens de líquid; si en surt és que les vàlvules
de les seccions no tanquen correctament, i
se n’ha de substituir el con.
Finalment, s’han de lubricar totes les parts
mòbils del distribuïdor abans de tornar-lo a
utilitzar.

12.4.6. Filtres

Sistema de distribució de canonades per vàlvules

La major part de productes químics generen
residus que poden bloquejar fàcilment els
filtres. Cal desmuntar el filtre d’aspiració,
l’autonetejador, el filtre del distribuïdor, els
filtres en línia i els filtres dels broquets, i netejarlos amb un pinzell i aigua amb sabó.
També cal comprovar la malla dels filtres, i
substituir-les si és necessari.

12.4.7. Broquets
L’estat dels broquets és molt important per
aconseguir una uniformitat correcta en tota
la barra i un tractament fitosanitari perfecte.
S’han de fer inspeccions oculars de tots els
broquets mentre es polvoritza amb aigua
neta i a una pressió normal de treball. El
ventall de polvorització ha de ser uniforme i
regular. Qualsevol irregularitat pot ser signe
de desgast.

Comprovació de l’estat del filtres

El cabal dels broquets s’ha de comprovar
amb una gerra de calibratge. La precisió i la
distribució dels broquets és acceptable quan
el cabal no és superior a un 10 % del cabal
del filtre que indica la taula. Si el cabal supera
aquest 10 %, el broquet s’ha de substituir.

Sistema de combinació de tres broquets

12.4.8. Manòmetre
Una manera senzilla de comprovar el
manòmetre és muntar un joc de filtres
completament nou i fer una prova pràctica
de cabal. Seguidament, s’ha de posar una
pressió (per exemple, 3 bar) i calibrar un
broquet amb la gerra de calibratge. Si el cabal
dels broquets és el mateix que marca la taula
a aquesta pressió, el manòmetre funciona
correctament.

Mesurament del cabal dels broquets
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12.4.9. Transmissió
Les proteccions de la transmissió han d’estar en
bones condicions i les parts mòbils, greixades.
També és molt important que els tubs estiguin
ben greixats de manera que el tub interior
pugui desplaçar-se correctament sense que
quedi bloquejat.

12.4.10. Bomba de diafragma
Elements de seguretat en una presa de força

Les vàlvules s’han d’obrir i tancar correctament
i no han d’estar desgastades. Si n’hi ha de
desgastades, s’han de canviar totes, ja que
encara que les altres puguin estar bé no trigaran
gaire a fer-se malbé del tot i la bomba s’haurà de
desmuntar i obrir de nou. S’han de comprovar
els diafragmes, i si n’hi ha de trencats, s’han de
substituir. Finalment, s’ha de greixar la bomba.

12.4.11. Prevenció de l’òxid
La major part dels productes químics són
molt agressius; es mengen la pintura i pot
ser extremadament difícil eliminar-los quan
han quedat solapats a les peces metàl·liques.
És molt recomanable aplicar a totes les parts
metàl·liques del polvoritzador una pel·lícula
fina d’oli anticorrosiu i repel·lent de l’aigua
abans de posar l’equip a treballar.

Manteniment del sistema de bombeig

12.4.12. Dipòsit
És imprescindible comprovar l’absència de
fuites i la presència dels elements de mesura i de
seguretat i els dipòsits auxiliars d’aigua potable
i d’esbandida o rentat. Cal també comprovar
que els filtres de l’orifici d’entrada d’aigua i del
nivell del circuit estan en bon estat, i que les
vàlvules i altres elements com les abraçadores
de connexió funcionen correctament.
Lubricació per protegir elements

12.4.13. Ventilador
S’ha de revisar l’estat de les aspes, dels deflectors
i de la carcassa del ventilador, i comprovar que
el grup multiplicador i l’embragatge funcionen
correctament. Això garanteix que el flux d’aire
sigui correcte.
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12.5. INSPECCIONS PERIÒDIQUES DE L’EQUIP D’APLICACIÓ.
PAUTES PER PREPARAR L’EQUIP ABANS DE LA INSPECCIÓ
La Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre, per la qual s’estableix
un ús sostenible dels plaguicides, estableix determinats requisits de compliment obligat en aquesta
matèria. Mitjançant el Reial decret 1702/2011, de 18 de novembre, d’inspeccions periòdiques dels
equips d’aplicació de productes fitosanitaris, es transposen al nostre ordenament jurídic l’article 8 i
l’annex II de la Directiva esmentada, que estableix que per prevenir riscos és necessari, entre d’altres
requeriments, utilitzar equips d’aplicació de productes fitosanitaris que funcionin correctament i que
garanteixin l’exactitud en la distribució i la dosificació del producte i també la no-existència de fugues
en l’ompliment, la buidada i el manteniment.
El capítol III de la Directiva 2009/128/CE i el Reial decret 1702/2011, que transposa part de la Directiva
a la normativa espanyola, estableixen que el 26 de novembre de 2016 totes les màquines han d’estar
inspeccionades, amb una validesa de 5 anys fins a 2020 i de 3 anys a partir d’aquesta data.

El 26 de novembre de 2016 tots els equips d’aplicació han d’haver passat una inspecció tècnica
d’equips d’aplicació de fitosanitaris (ITEAF)

Els equips d’aplicació han d’estar inscrits en el Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA)

Tots els equips nous adquirits després del 10/12/2011 s’han d’inspeccionar almenys una vegada
dins els 5 primers anys. Les inspeccions posteriors s’han de fer com a màxim cada 5 anys, excepte
els equips amb prioritat, que s’han d’inspeccionar cada 3 anys.
A partir del 2020, les inspeccions s’han de fer cada 3 anys a tots els equips.
S’estableix una periodicitat de 5 anys fins al 2020.

Obligatorietat i abast
Les ITEAF són obligatòries per als equips d’aplicació següents:
n Polvoritzadors hidràulics (barres o pistoles de polvorització).
n Polvoritzadors hidropneumàtics.
n Polvoritzadors neumàtics.
n Polvoritzadors centrífugs.
n Empolsadores.
n Equips muntats en aeronaus.
n Equips instal·lats en hivernacles o altres locals tancats.

Excepcions: polvoritzadors de motxilla, polvoritzadors d’arrossegament manual (carreta) amb dipòsit
de fins a 100 litres i altres equips, mòbils o estàtics, no prevists anteriorment.
Equips d’inspecció prioritària:
n ATRIA, ADV i associacions similars.
n Empreses de treballs agraris.
n Cooperatives agràries i altres agrupacions d’agricultors.

220

REGULACIÓ, CALIBRATGE, MANTENIMENT I INSPECCIONS PERIÒDIQUES DELS EQUIPS D’APLICACIÓ

Els principals punts que es revisen són:
n El calibratge del manòmetre i la fiabilitat.
n El regulador.
n La pèrdua de pressió entre el regulador i els broquets.
n El cabal dels broquets i la uniformitat de distribució.
n El funcionament de la bomba i de l’agitador.
n L’estat dels filtres, de les vàlvules i de les conduccions, i el buidatge.
n L’accionament i els elements de protecció del ventilador.
n L’estat general, el manteniment i la conservació de l’equip, i l’estat de les mesures de
seguretat a les transmissions.
Taxes d’inspecció tècnica d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris
Per a l’any 2016, les taxes d’inspecció a les Illes Balears amb l’emissió de l’informe corresponent són:
Sense visita a l’explotació: 24,02 €.
Amb visita a l’explotació: 57,57 €.
Quan la inspecció és desfavorable, la qual cosa implica que l’equip no es pot utilitzar, l’estació ITEAF
emet un certificat en què consta el termini màxim (no superior a 30 dies) per fer una nova inspecció a
la mateixa estació.
Recomanacions
Per motius de seguretat i funcionalitat en el moment de la inspecció l’equip d’aplicació ha de complir
els requisits obligatoris següents:
n Ha d’estar inscrit en el Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA) del Ministeri

d’Agricultura i Medi Ambient.

n No ha de tenir fuites en els circuits, ja siguin de producte o d’oli.
n La presa de força, l’eix i la resta d’elements mòbils han d’estar protegits degudament.
n S’ha de presentar amb un mínim de neteja exterior i no ha de contenir barreges de producte

fitosanitari a l’interior de la cisterna.

n L’operador habitual de la màquina hi ha de ser present.
n S’ha d’accionar amb el tractor amb què treballa habitualment.
n El dipòsit ha de contenir 3/4 parts de la capacitat d’aigua.
n S’ha de presentar la màquina neta, tant l’interior com l’exterior.
n S’ha d’haver comprovat que els broquets no estiguin obstruïts o desgastats.
n S’ha d’haver comprovat l’estat de les malles dels filtres.
n S’han d’haver desmuntar els broquets i les malles dels filtres i el tap de buidatge.
n S’han d’haver reparat els defectes detectats abans de la inspecció.
n El manòmetre ha de presentar les divisions adequades següents:

· 0,2 bar (en l’interval de 0 a 5 bar) per a polvoritzadors de cultius baixos.
· 1 bar (en l’interval de 0 a 20 bar) per a fruiters.
· 2 bar per a pressions superiors a 20 bar.
Resultat de la inspecció
L’aplicació de la Norma UNE-EN 13790 1/2 per a la inspecció dels equips esmentats condueix a l’avaluació
dels diferents elements del polvoritzador en les tres categories següents:
n Sense defectes.
n Defecte lleu.
n Defecte greu.
L’equip obtindrà la classificació d’inspecció favorable quan durant la inspecció, establerta per la norma UNEEN, no es produeixi cap defecte greu. L’aparició d’un o diversos defectes lleus donarà lloc a recomanacions
de reparació o substitució d’elements per preparar la màquina per a la inspecció següent.
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12.6. QÜESTIONARI
1. Un bon manteniment dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris implica la posada a punt de
tots els seus components:
a) Després d’un tractament fitosanitari.
b) En acabar la campanya del cultiu.
c) Abans, durant i després d’un tractament fitosanitari.
d) Almenys un cop cada dos anys.
2. La pèrdua de càrrega entre el manòmetre del regulador d’un polvoritzador hidràulic i la pressió
mesurada a la sortida dels filtres no ha de ser superior al percentatge següent:
a) 10 %.
b) 20 %.
c) 15 %.
d) 5 %.
3. Les inspeccions de tots els equips d’aplicació de fitosanitaris s’ha de fer cada tres anys:
a) A partir de l’any 2014.
b) A partir de l’any 2020.
c) A partir de l’any 2016.
d) A partir de l’any 2013.
4. Segons el Reial decret 1702/2011, les inspeccions periòdiques dels equips d’aplicació de fitosanitaris
són obligatòries per a tots els equips, excepte per als següents:
a) Polvoritzadors hidropneumàtics.
b) Polvoritzadors hidràulics.
c) Polvoritzadors de motxilla i polvoritzadors d’arrossegament manual de menys de 100 litres.
d) Equips aeris.
5. Els equips d’aplicació de fitosanitaris adquirits a partir de desembre de 2011 (data de publicació del
Reial decret 1702/2011) s’han d’inspeccionar:
a) Almenys un cop en els deu anys següents.
b) Almenys un cop en els cinc anys següents.
c) Almenys un cop en els tres anys següents.
d) Almenys un cop en els dos anys següents.
6. Quan la inspecció és desfavorable, la qual cosa implica que l’equip no es pot utilitzar, l’estació ITEAF:
a) Obliga el propietari a no utilitzar l’equip mai més.
b) Multa el propietari per no passar la primera inspecció.
c) Obliga el propietari a portar un adhesiu que indiqui que no ha passat la inspecció.
d) Emet un certificat en què consta el termini màxim (no superior a 30 dies) per fer una nova
inspecció a la mateixa estació.
7. La temperatura màxima aconsellable per aplicar productes fitosanitaris és de:
a) 20 ºC.
b) 25 ºC.
c) 30 ºC.
d) 35 ºC.
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8. El volum de vegetació foliar depèn dels factors següents:
a) L’alçària i el diàmetre de l’arbre i el nombre de files que hi ha.
b) El tipus de cultiu i l’època de l’any.
c) L’alçària i l’amplada de l’arbre i la distància entre files.
d) El tipus de cultiu i l’alçària i el diàmetre de l’arbre.
9. Una temperatura de 23 ºC i un 55 % d’humitat són unes condicions meteorològiques per a
l’aplicació de plaguicides:
a) Considerades molt bones.
b) Considerades bones.
c) Considerades regulars.
d) Que no permeten aplicar productes.
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HIGIENE I TRAÇABILITAT

13.1. CONCEPTE D’HIGIENE I TRAÇABILITAT
D’acord amb l’article 3 del Reglament (CE) núm. 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de
28 de gener de 2002, pel qual s’estableixen els principis i els requisits generals de la legislació
alimentària, es crea l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la
seguretat alimentària, la traçabilitat es defineix com: “la possibilitat, en totes les etapes de producció,
transformació i distribució, de trobar un aliment, un pinso, un animal destinat a la producció d’aliments
o una substància destinada a ser incorporada a aliments o pinsos o amb probabilitat de ser-ho, i de
seguir-li el rastre.”
La higiene alimentària o higiene dels aliments és el conjunt de pràctiques, comportaments i rutines
en manipular els aliments orientades a minimitzar el risc de danys potencials a la salut. Segons
l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la higiene alimentària comprèn totes les mesures necessàries
per garantir la innocuïtat sanitària dels aliments, mantenint alhora la resta de qualitats que els són
pròpies, amb especial atenció al contingut nutricional.
La contaminació d’aliments es produeix des de diferents fonts, com l’aire, l’aigua, el sòl, els éssers
humans, els animals i altres éssers vius.
Seguretat alimentària. La traçabilitat no garanteix la seguretat, però constitueix una eina de gran
utilitat, que redueix els riscos i afavoreix una reacció ràpida i efectiva en cas de detectar un avís, de
manera que genera més confiança al consumidor.
Qualitat alimentària. Conèixer totes les etapes de producció d’un aliment permet disposar d’una
informació valuosa sobre com ha estat produït, amb quins productes ha estat tractat, qui ho ha envasat
i transportat, o com ha estat conservat i comercialitzat. Aquesta informació genera un valor afegit i
diferenciador en el producte.
Un sistema de traçabilitat ha de començar en la producció primària, ja sigui agricultura, ramaderia o
pesca, i recórrer totes les baules de la cadena recopilant, emmagatzemant i transmetent les dades,
fins a arribar al consumidor final. Si el sistema falla en algun baula, la traçabilitat es perd, i també la
possibilitat d’arribar fins a l’origen del producte.

13.2. REQUISITS EN MATÈRIA D’HIGIENE DELS ALIMENTS I
DELS PINSOS. GUIA DE BONES PRÀCTIQUES
D’HIGIENE A LA PRODUCCIÓ PRIMÀRIA AGRÍCOLA
13.2.1. Higiene dels aliments i dels pinsos
Les normes bàsiques relacionades amb la legislació sobre pinsos i aliments i els principis relatius a
les responsabilitats de les autoritats competents dels estats membres de la Unió Europea es fixen
en el Reglament (CE) núm. 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener, pel qual
s’estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l’Autoritat Europea
de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat alimentària.
Aquest Reglament constitueix el marc legal que defineix tota la legislació futura del sector de
l’alimentació humana i animal, i es refereix principalment als aspectes següents:
n Plantejament global i integrat de la cadena alimentària, incloent-hi la producció de pinsos

per a animals (seguint el principi “de la granja a la taula”).
n Distinció clara entre la responsabilitat dels operadors de les empreses de pinsos i aliments
(producció de pinsos i aliments segurs) i les autoritats competents dels estats membres
(amb sistemes de control adequats).
Legislació
alimentària basada en l’anàlisi del risc.
n

227

MANUAL DEL CURS PONT DE NIVELL BÀSIC A QUALIFICAT D’USUARI PROFESSIONAL DE PRODUCTES FITOSANITARIS

n Implantació d’un sistema eficaç de traçabilitat dels pinsos i dels aliments al llarg de tota la

cadena alimentària (traçabilitat cap enrere i traçabilitat cap endavant).

n Principi de precaució: davant la possibilitat d’una incertesa en la seguretat es poden adoptar

mesures provisionals de la gestió del risc per assegurar un nivell elevat de protecció de la salut.

Normativa aplicable
n Reglament (CE) núm. 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener, pel qual
s’estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l’Autoritat
Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat alimentària.
n Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril, relatiu a
la higiene dels productes alimentaris.
n Reglament (CE) núm. 882/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004,
sobre els controls oficials efectuats per garantir la verificació del compliment de la legislació
en matèria de pinsos i aliments i la normativa sobre salut animal i benestar dels animals.
Reglament
(CE) 183/2005 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de gener, pel qual es
n
fixen els requisits en matèria d’higiene dels pinsos.
n Reial decret 821/2008, de 16 de maig, pel qual es regulen les condicions d’aplicació de
la normativa comunitària en matèria d’higiene dels pinsos i s’estableix el registre general
d’establiments en el sector de l’alimentació animal.
Els elements clau de la normativa relativa a la higiene dels aliments i els pinsos són:
n El registre o l’autorització obligatoris per als establiments elaboradors d’aliments i pinsos.
n La introducció dels principis d’anàlisi de perills i punts crítics de control (APPCC) per
a tots els sectors de les empreses alimentàries, a excepció de la producció primària en
explotacions agrícoles.
n Les guies de bones pràctiques d’higiene, que han de ser elaborades pels diferents
organitzacions dels sectors, juntament amb les organitzacions de consumidors i les autoritats
competents dels estats membres, si escau.
Certa
flexibilitat per a les petites empreses, per als mètodes de producció tradicional
n
d’aliments i per a les activitats empresarials situades en àrees aïllades geogràficament,
sense comprometre mai l’objectiu global de la seguretat dels aliments.
n Certes excepcions, com ara la producció primària per a l’ús privat i la venda directa de
petites quantitats de productes primaris al mercat local.
Els explotadors d’empreses de pinsos han de garantir que els establiments sota el seu control disposen
de l’autorització corresponent i estan inscrits en el Registre d’establiments del sector de l’alimentació
animal, sempre que duguin a terme alguna de les activitats següents:
n Fabricar o comercialitzar algun dels pinsos que estableix el Reglament (CE) 1831/2003 o
algun dels productes que indica la Directiva 82/471/CEE i a què fa referència el capítol 1 de
l’annex IV del Reglament (CE) 183/2005.
n Fabricar o comercialitzar premescles que utilitzin els additius per a pinsos a què fa referència
el capítol 2 de l’annex IV del Reglament (CE) 183/2005.
n Fabricar per a la comercialització o produir exclusivament per a les necessitats de l’explotació
pròpia pinsos composts que utilitzin additius per a pinsos o premescles que continguin additius
per a pinsos i a què fa referència el capítol 3 de l’annex IV del Reglament (CE) 183/2005.
Requisits
n Els titulars d’establiments del sector de l’alimentació animal han de garantir que totes les

etapes de producció, transformació i distribució que tenen lloc sota control seu es
duguin a terme d’acord amb la legislació comunitària, la legislació estatal compatible
i les bones pràctiques, i en particular han de garantir que compleixen els requisits que
corresponen en matèria d’higiene.
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n En aliments animals destinats a la producció d’aliments, els agricultors han d’adoptar

mesures i procediments per mantenir el risc de contaminació biològica, química i física
dels pinsos, dels animals i dels productes d’origen animal en el nivell més baix a què es
pugui arribar raonadament.

n Els explotadors d’empreses de pinsos i els ramaders han d’obtenir i utilitzar únicament

els pinsos procedents dels establiments registrats o autoritzats d’acord amb el Reglament
(CE) 183/2005.

En l’àmbit nacional, es dicten disposicions específiques per a l’aplicació d’aquestes directives per mitjà
del Reial decret 9/2015, de 16 de gener, pel qual es regulen les condicions d’aplicació de la normativa
comunitària en matèria d’higiene en la producció primària agrícola.
D’acord amb el que estableix l’article 5.4 del Reial decret 9/2015, el Ministeri d’Agricultura i Pesca,
Alimentació i Medi Ambient ha creat una aplicació informàtica per a l’intercanvi d’informació sobre les
inscripcions en el Registre general de la producció agrícola (REGEPA), que permet la consulta del codi
de les explotacions registrades a partir d’un document d’identificació (DNI/NIF/NIE) i viceversa.

www.mapama.gob.es/app/regepa/default.aspx
Aquest Reial decret és aplicable a les explotacions que duen a terme l’activitat en l’àmbit de la producció
primària agrícola; no s’aplica a les explotacions que destinen les produccions íntegrament al consum
domèstic privat.
Els agricultors han de complir les obligacions en matèria d’higiene que estableixen els annexos I dels
reglaments (CE) núm. 852/2004 i 183/2005, segons sigui aplicable.

13.2.2. Guia de bones pràctiques d’higiene a la producció
primària agrícola
Una guia de bones pràctiques és un resum del conjunt d’obligacions i recomanacions que s’inclouen
en el sector per complir els preceptes inclosos en els annexos I dels reglaments (CE) núm. 852/2004
i 183/2005, que regulen les guies de pràctiques correctes d’higiene. Les administracions competents
han de fomentar l’elaboració d’aquestes guies, i el sector productor les ha d’elaborar.
L’objectiu bàsic de les guies és reduir al mínim els riscos de contaminació, com els agents químics o
microbiològics que poden aparèixer en la fase de producció primària i en altres operacions connexes
dels productes agrícoles.
Els pilars principals per a una bona higiene en el sector són:
n L’aigua d’ús agrícola.
n Els productes fitosanitaris.
n Els fertilitzants orgànics i inorgànics.
n Les condicions higièniques i sanitàries dels treballadors i de les explotacions agrícoles.
n Les condicions sanitàries en les operacions connexes: recol·lecció, càrrega, transport,

emmagatzematge i envasament a les explotacions.
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L’aigua d’ús agrícola
Obligacions
n Identificar els diferents orígens de l’aigua:
· Per a ús agrícola.
· Per a ús de magatzem i distribució.
n Fer inspeccions visuals periòdiques de l’aigua.
La utilització d’aigües residuals depurades per a reg comporta les obligacions definides per les autoritats
competents, que inclouen:
n Un seguiment analític de l’aigua.
n Restriccions en les condicions d’utilització.
n Altres obligacions que estableix el Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual

s’estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades.

Es prohibeix l’ús d’aigües residuals urbanes no tractades per al reg dels cultius.
Recomanacions
n Comprovar la condició i la possible contaminació de pous de més de 40 anys que no hagin

estat reparats.
n Analitzar l’aigua que es vol utilitzar en l’àmbit agrícola per detectar possibles fonts de
contaminació (humana o animal i vessaments), i evitar-les.
n Crear estructures per retenir els vessaments (barreres formades per franges de vegetació,
ús de canals, etc.).
n Evitar emmagatzemar fems prop de punts de captació d’aigua, i també l’accés no controlat
del bestiar a les aigües superficials o a les zones de bombament.
n Utilitzar l’aigua que entra en contacte directe amb el producte (per exemple, en el cas del
reg per aspersió, tractaments fitosanitaris, nebulització, etc.) de qualitat superior a la de
l’aigua que té un contacte mínim amb la planta (per exemple, en cas de reg per degoteig),
més encara si es tracta de productes de consum fresc (productes de fulla, hortalisses per a
amanides, fruites, etc.).
n Tenir en compte que les característiques físiques del cultiu poden generar problemes de
qualitat a causa de la proximitat del sòl (si són de port baix, entapissant pel terra, etc.), cosa
que augmenta la possibilitat de contaminació.
n Disposar d’un pla de control de l’aigua d’ús agrícola que inclogui un control de l’aigua i
preses de mostra per controlar Escherichia coli i enterococs.
Els productes fitosanitaris
Com sabem, l’ús incorrecte de productes fitosanitaris pot generar residus i fitotoxicitat, de manera
que les bones pràctiques en els tractament poden afectar la salut de les persones, tant directament
com indirectament.
Obligacions
n Emprar productes fitosanitaris autoritzats.
n Seguir les instruccions de l’etiquetatge.
n Respectar els terminis de seguretat.
n Complir els límits màxims de residus fixats en la legislació vigent.
n Emmagatzemar correctament els productes fitosanitaris.
n Gestionar correctament els envasos buits i caducats.
n Disposar d’un equip adequat per als tractaments fitosanitaris.
n Inscriure’s al ROMA, si cal d’acord amb el Reial decret 1702/2011.

230

HIGIENE I TRAÇABILITAT

n Fer inspeccions periòdiques dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris.
n Disposar del carnet oficial d’usuari professional de productes fitosanitaris.
n Disposar del quadern d’explotació.

Recomanacions
n Donar prioritat als mètodes culturals, biològics i tecnològics per al control de plagues i
malalties.
n Fer un ús sostenible dels productes fitosanitaris.
n Tenir en compte l’eficàcia, la persistència, la toxicitat i els condicionants o les restriccions en
l’aplicació de productes fitosanitaris.
n Prestar atenció als problemes de deriva i vessament en l’aplicació amb la finalitat d’evitar
contaminacions de cultius, d’aigües o de zones habitades o de trànsit de persones o bestiar.
Els fertilitzants orgànics
Obligacions
n L’ús de llots de depuració ha de complir les obligacions que estableix l’annex I del Reial
decret 1310/1990, de 29 d’octubre, pel qual es regula la utilització dels llots de depuració
en el sector agrari.
n Els productes orgànics han de complir les restriccions legislatives que fixa el Reial decret
506/2013, de 28 de juny, sobre productes fertilitzants, especialment en l’annex V, i estar
inscrits en el Registre de productes fertilitzants, d’acord amb el capítol V.
n Si la zona de cultiu està ubicada en una zona vulnerable per nitrats, el pla de fertilització s’ha
d’ajustar als límits que estableix la legislació vigent, tant nacional com autonòmica o local.
Recomanacions
n Fer les aplicacions segons les necessitats reals del cultiu.
n Aplicar fems que tinguin una garantia de maduració, sense càrrega microbiana que pugui

afectar el cultiu.

n Disposar de barreres de contenció per a l’emmagatzematge dels productes.
n Prendre mesures correctives adequades per reduir els contaminants microbians, si cal.
n Aplicar els fems abans de la implantació del cultiu i barrejar-los profundament amb la terra.
n Deixar transcórrer un període mínim entre l’aplicació dels fems i la recol·lecció del producte.
n Rentar bé la maquinària i les eines que hagin estat en contacte amb els fems.

Els fertilitzants inorgànics
Obligacions
n En zones vulnerables per nitrats, cal ajustar els límits que estableix la legislació vigent, tant
nacional com autonòmica o local.
Recomanacions
n Aportar fertilitzants nitrogenats segons les necessitats i les característiques del cultiu, la
disponibilitat de nutrients del terreny i les aportacions per mitjà del reg o de productes orgànics.
n En el cas de cultius d’hortalisses de fulla, en concret enciam, espinac, bleda i ruca, adequar
el programa de fertilització de manera que no comprometi el contingut en nitrats de la part
comestible.
Les condicions higienicosanitàries dels treballadors i de les explotacions agrícoles
Obligacions
n Els treballadors han de tenir formació i informació sobre els principis bàsics d’higiene i
sanitat, i conèixer els perills de contaminació dels productes.
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n S’han de prendre mesures perquè hi hagi una bona comunicació entre els treballadors sobre

les possibles malalties o lesions ocorregudes en el treball.

n S’ha de mantenir una bona higiene personal, sobretot després de l’ús del bany.
n La zona d’higiene personal s’ha de mantenir en bones condicions.

Recomanacions
n Usar guants, i netejar-los i renovar-los amb una freqüència adequada, vigilant que no es

converteixin en un mitjà de disseminació de microorganismes.
n No fer servir elements de vidre que puguin trencar-se i anar a parar a l’aliment.
n Tenir les eines inventariades per evitar que s’extraviïn i provoquin un accident.

Les condicions sanitàries a les operacions connexes: recol·lecció, càrrega, transport, emmagatzematge
i envasament a les explotacions
Obligacions
n Netejar els vehicles de transport periòdicament.
n No transportar aliments juntament amb animals, productes químics o qualsevol altre
element que pugui contaminar-los.
n Mantenir netes les zones d’emmagatzematge.
Recomanacions
n Fer servir correctament les eines.
n Carregar els aliments sense danyar-los.
n Protegir els aliments del sol, el vent, la pluja, les plagues i altres animals.
n Per a productes hortofructícoles:

· Eliminar els productes amb podridures que puguin contaminar els altres.
· Eliminar tota la brutícia possible del producte (terra, fang, pedres, etc.) durant la
recol·lecció.
· Desinfectar les eines i els estris utilitzats per recol·lectar els productes hortofructícoles en acabar la jornada laboral.
· Utilitza caixes d’emmagatzematge netes i en bon estat, sense colpejar ni pressionar.
· No omplir les caixes per sobre de la vora superior.
· Traslladar els productes recollits al lloc de manipulació i envasament al més aviat
possible. En cas de temperatures altes, accelerar el trasllat.

13.3. TRAÇABILITAT
13.3.1. Tipus de traçabilitat
L’operador ha de detallar les directrius específiques de traçabilitat que li permeten identificar les baules
anterior i posterior (si n’és el cas) de la cadena. De manera general, el sistema de traçabilitat implantat
s’ha de diferenciar en:
n Traçabilitat cap enrere, que permet identificar les matèries primeres auxiliars i el proveïdor. En

el cas de producció primària, s’han de tenir en compte la compra de llavors, els exemplars, etc.

n Traçabilitat interna, que permet relacionar la matèria primera i les matèries primeres

auxiliars amb les operacions o les manipulacions que han patit fins que passen a l’esglaó
següent de la cadena.

n Traçabilitat cap endavant, que permet relacionar els productes amb els clients.
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13.3.2. Avantatges de la traçabilitat
La traçabilitat és una eina de gestió i comunicació d’informació que permet disposar d’informació
relativa a productes i processos al llarg de tota la cadena d’alimentació. A més, la implantació de la
traçabilitat presenta els avantatges següents:
Per als productors, comercialitzadors i distribuïdors
n Ajuda a assegurar la qualitat i la certificació dels productes i les marques.
n Millora la gestió i el control dels processos dins de l’empresa.
n Agilita les reclamacions de clients, permetent l’actuació sobre lots i proporcionant informació
sobre les causes de reclamació, des de la producció fins al consumidor.
Per als consumidors
L’establiment de sistemes de traçabilitat es tradueix en un augment de confiança i de garantia per
als consumidors.
Per a les administracions
n Davant l’aparició d’algun problema en un producte, facilita la localització, la immobilització
i, si escau, la retirada, total o parcial, d’aliments i pinsos, fet que contribueix a millorar la
seguretat dels productes.
n Augmenta la confiança de les administracions en les empreses alimentàries i de pinsos, amb
la substitució d’inspeccions periòdiques per auditories, cosa que implica una optimització
de recursos.

13.3.3. Fases d’implantació d’un sistema de traçabilitat
El Reglament 178/2002 no estableix ni la manera ni els mitjans necessaris per aconseguir un sistema
de traçabilitat obligatori per als aliments, els pinsos i els animals destinats a la producció d’aliments. No
obstant això, s’han de seguir les passes que s’especifiquen a continuació.
Definir l’agrupació de productes
Cada empresa ha de definir els criteris per agrupar i identificar els productes que produeix, elabora o
envasa. Prèviament a establir el sistema, ha de consultar proveïdors i clients per obtenir recomanacions
i consells amb l’objectiu que hi hagi coherència amb altres baules de la cadena alimentària.
Matèries primeres
Tractaments de cultius amb
productes fitosanitaris

Elaboració de productes
de 3a gama

Consumidor

Emmagatzematge i
distribució dels productes

Punts de venda

El tipus de traçabilitat en una empresa depèn de l’activitat que du a terme
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És important establir com identificar l’agrupació, tenint en compte que ha de permetre relacionar de
manera ràpida el producte que surt de l’empresa, els productes que han intervingut en l’obtenció i els
processos de producció i comercialització.

El tipus de traçabilitat: Cap enrrera, interna, cap endavant.

Àmbit d’aplicació
Un cop decidida l’agrupació de productes, s’ha d’establir el tipus de traçabilitat de cada moment, que
depèn de les activitats que fa l’empresa.
De manera general, la traçabilitat cap enrere és necessària sempre que hi ha un proveïdor que
subministra un producte. La traçabilitat interna es fa quan hi ha qualsevol tipus de combinació, barreja
o divisió dels lots o agrupacions de productes que es reben. Finalment, la traçabilitat cap endavant és
necessària excepte quan els productes van destinats exclusivament al consumidor final.
Documentació
La documentació del sistema de traçabilitat ha d’incloure la descripció i les característiques del sistema,
l’àmbit d’aplicació i les operacions efectuades. El format utilitzat ha de permetre traslladar la informació
necessària de manera àgil a l’empresa que ho requereixi.
Una dada important que s’ha de tenir en compte és el termini de conservació dels registres. Encara que
la normativa no ho estableix explícitament, el criteri és:
n Productes molt peribles: sis mesos.
n Productes amb una vida útil superior a sis mesos: vida útil + sis mesos.
n Productes sense una vida útil especificada: cinc anys.

13.4. RESPONSABILITATS
L’article 18 del Reglament (CE) núm. 178/2002 responsabilitza l’empresari de la identificació i
l’emmagatzematge de la informació que aquest pot controlar; és a dir, de la informació que pot
comprovar i garantir en l’activitat que du a terme.
L’operador econòmic és responsable de la seguretat i la salubritat dels aliments que elabora, manipula
o distribueix; en conseqüència, també és responsable de:
n Preparar i implantar un sistema d’autocontrol i de traçabilitat.
n Posar la documentació del sistema de traçabilitat a disposició de les autoritats que ho
requereixin.
n Disposar de la informació necessària.
n Col·laborar amb l’autoritat competent
Les empreses no han de donar resposta individual de la traçabilitat al llarg de tota la cadena alimentària
però sí recollir i emmagatzemar tota la informació referent a ingredients i matèries primeres, productes
incorporats al procés productiu, pinsos, aliments i activitats sota el seu control.
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En el cas que es produeixi algun tipus de problema de seguretat en els aliments o pinsos, les empreses
han de:
n Comunicar-ho l’autoritat competent, posant a la seva disposició tota la informació disponible
i les mesures adoptades per prevenir els riscos.
n Retirar els lots dels productes afectats.
Les administracions competents estan obligades a:
n Promoure i impulsar l’elaboració i la implantació de sistemes d’autocontrol de l’operador i,
per tant, també de sistemes de traçabilitat.
n Supervisar el compliment i l’eficàcia dels sistemes d’autocontrol. Si els sistemes d’autocontrol
són eficients, també ho ha de ser el pla de traçabilitat.

13.5. QUADERN D’EXPLOTACIÓ
L’article 16 del Reial decret 1311/2012 estableix que cada explotació agrària ha de mantenir actualitzat
el registre de tractaments fitosanitaris en el quadern d’explotació o quadern de camp. Aquest registre,
que s’ha de conservar com a mínim durant tres anys des de la data d’emissió:
n Classifica de manera ordenada i organitzada tots els elements que han de registrar els

titulars de les explotacions agrícoles.
n Representa la primera passa per posar en marxa un sistema nacional de traçabilitat i higiene
en la producció primària agrícola.
n S’ha elaborat i aprovat d’acord comú amb les comunitats autònomes.
n Posa de manifest l’aposta decidida per introduir criteris de sostenibilitat en els nostres
cultius agrícoles.

13.5.1. Informació que trobarem en el quadern d’explotació
En el quadern d’explotació trobarem la llista de les parcel·les de l’explotació, amb les dades generals i
la informació sobre tractaments fitosanitaris.
Per a cada tractament a l’explotació, aplicat per mitjà de personal propi o d’un servei contractat, s’ha
d’especificar la informació següent:
n Data del tractament.
n Número d’identificació de la parcel·la o, si s’escau, del local o del mitjà de transport tractat.
n Plaga que s’ha de controlar.
n Identificació de l’aplicador i, si s’escau, de l’assessor.
n Cultiu, amb l’espècie i la varietat. Si és un cultiu herbaci i la sembra és amb llavor tractada,
s’ha d’indicar el producte utilitzat.
n Superfície tractada expressada en hectàrees. En els casos que sigui procedent, com per
exemple en tractament de locals, el volum tractat expressat en metres cúbics.
n Producte fitosanitari aplicat (nom comercial i número de registre).
n Identificació de la màquina o l’equip de tractament emprat, amb el número de registre, si escau.
n Quantitat (quilos o litres) del producte fitosanitari utilitzat en el tractament.
n Valoració de l’eficàcia del tractament.
Els usuaris professionals de productes fitosanitaris que apliquen els tractaments per a terceres persones,
com a prestació de serveis, també han de portar un registre de les operacions que duen a terme, en
format digital o en paper, que han de conservar durant cinc anys, amb la informació següent:
n Data de l’operació (adquisició o aplicació).
n Identificació del producte fitosanitari (nom comercial, número d’inscripció en el Registre

oficial de productes fitosanitaris i número o referència, si escau, del lot de fabricació).
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n Quantitat de producte objecte de l’operació.
n Identificació del subministrador o de la part contractant del servei (nom i cognoms o raó

social, adreça o seu social i NIF).
n En el cas de les aplicacions, cultiu o objecte del tractament.

El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ofereix un document genèric, tot i que
actualment també hi ha aplicacions per a mòbil o tauletes per portar els tractament de diferents
parcel·les d’una explotació actualitzats.
Vegeu un model simplificat del quadern de camp o d’explotacions en l’annex de documentació adjunta.

13.6. REGISTRE DE TRANSACCIONS DE PRODUCTES
FITOSANITARIS
Aquest Registre està destinat a productors i distribuïdors de productes fitosanitaris d’ús professional,
perquè hi enregistrin totes les operacions de lliurament d’aquests productes fitosanitaris d’ús
professional a terceres persones, a títol onerós o gratuït.
També està destinat a entitats i usuaris professionals les activitats dels quals comprenguin
la prestació de serveis de tractaments fitosanitaris, perquè hi enregistrin les operacions tant
d’adquisició com d’aplicació.
Vegeu un model de registre de transaccions de productes fitosanitaris en l’annex de documentació
adjunta.

13.7. CONTRACTE AMB EL CLIENT
L’article 41.2.c de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, estableix l’obligació següent
que han de complir les persones que presten un servei d’aplicació de productes fitosanitaris:
Formalitzar, en cada cas, un contracte en el qual han de constar, almenys, les dades de l’aplicació per
fer i les condicions posteriors que, si s’escau, correspon complir a l’usuari del servei.
Vegeu un model de contracte amb el client per al tractament amb productes fitosanitaris en l’annex de
documentació adjunta.
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13.8. QÜESTIONARI
1. El Reglament pel qual s’estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària,
es crea l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat
alimentària, és:
a) El Reglament 179/2002.
b) El Reglament 178/2004.
c) El Reglament 178/2002.
d) El Reglament 179/2003.
2. La traçabilitat es defineix com la capacitat, al llarg de totes les etapes de producció, transformació i
distribució, de:
a) Trobar un aliment, un pinso, un animal destinat a la producció d’aliments o una substància
destinada a ser incorporada a aliments o pinsos o amb probabilitat que ho sigui, i de seguirlos el rastre.
b) Trobar peces que formen part de la maquinària d’una tafona i de seguir-los el rastre.
c) Trobar un envàs per a aliments o pinsos i de seguir-li el rastre.
d) Trobar els productes fitosanitaris utilitzats en un conreu de cereals per fer pinso i de seguirlos el rastre.
3. La traçabilitat proporciona als consumidors dues característiques cada vegada més apreciades, la
qualitat dels aliments i la seguretat.
a) Vertader.
b) Fals.
4. La traçabilitat pot ser dels tipus següents:
a) Anterior, posterior i intermèdia.
b) Cap enrere, cap endavant o interna.
c) Primera, última i central.
d) Primària, secundària i terciària.
5. La traçabilitat cap endavant permet:
a) Que els productes que entren en una empresa no tornin enrere.
b) Vincular els productes que entren a una empresa amb els que en surten.
c) Obtenir informació de les matèries primeres utilitzades.
d) Saber on s’ha distribuït un producte determinat.
6. La implantació d’un sistema de traçabilitat té molts avantatges, com ara:
a) Dificulta la gestió i el control dels processos.
b) Redueix la confiança i la garantia per als consumidors.
c) Ajuda a garantir la qualitat i la certificació de productes i marques.
d) Permet a l’empresa rebre ajudes públiques.
7. Una de les obligacions de l’empresari quant a la traçabilitat és:
a) Tenir implantat un sistema de traçabilitat a l’empresa.
b) Fer complir la legislació alimentària.
c) Retirar productes que no són defectuosos.
d) Dur a terme correctament l’avaluació de riscos.
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8. Segons el Reial decret 1311/2012, cada explotació agrària ha de dur un registre actualitzat dels
tractaments fitosanitaris en el quadern d’explotacions, el qual s’ha de conservar com a mínim durant
el període següent:
a) 1 any.
b) 2 anys.
c) 3 anys.
d) 4 anys.
9. El Registre de transaccions de productes fitosanitaris:
a) Està destinat a productors de productes fitosanitaris d’ús professional, perquè hi enregistrin
totes les operacions de lliurament a una tercera persona d’aquests productes, sigui a títol
onerós o gratuït.
b) Està destinat a entitats i usuaris professionals les activitats dels quals comprenguin la
prestació de serveis de tractaments fitosanitaris, perquè hi enregistrin les operacions tant
d’adquisició com d’aplicació.
c) Està destinat a distribuïdors de productes fitosanitaris d’ús professional, perquè enregistrin
totes les operacions de lliurament d’aquests productes a una tercera persona, sigui a títol
onerós o gratuït.
d) Totes les respostes anteriors són correctes.
10. El contracte amb el client:
a) Ha de contenir les dades del producte fitosanitari que es compra.
b) És obligatori per a qui que fa transaccions amb productes fitosanitaris.
c) És obligatori només en cas d’aplicacions en superfícies superiors a 5 ha.
d) És obligatori per a qui presta serveis d’aplicació de productes fitosanitaris.
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SEGURETAT SOCIAL AGRÀRIA

SEGURETAT SOCIAL AGRÀRIA

14.1. MARC I PRINCIPIS DEL SISTEMA
El sistema de la Seguretat Social és un conjunt de règims a través dels quals l’Estat garanteix a les
persones compreses en el seu camp d’aplicació, i també als familiars o assimilats que tinguin a càrrec
seu, la protecció adequada en les contingències i les situacions que la llei defineix, per dur a terme una
activitat professional o per complir els requisits que exigeix la modalitat no contributiva. S’estableix un
nivell doble de protecció: contributiu (professional) i no contributiu (assistencial).
A l’efecte de les prestacions de la modalitat contributiva, estan inclosos dins el camp d’aplicació del sistema
de la Seguretat Social tots els espanyols que resideixin a Espanya i els estrangers que hi resideixin o s’hi
trobin legalment, independentment del sexe, l’estat civil o la professió, sempre que, en ambdós supòsits,
exerceixin una activitat en territori nacional i estiguin inclosos en algun dels apartats següents:
n Treballadors per compte d’altri que prestin els serveis en les condicions que estableix
l’article 1.1 de l’Estatut dels treballadors en les diferents àrees de l’activitat econòmica.
n Treballadors per compte propi o autònoms, més grans de 18 anys.
n Socis treballadors de cooperatives de treball associat.
n Estudiants.
n Funcionaris públics, civils o militars.
El sistema de la Seguretat Social i el dret a la Seguretat Social estan prevists en l’article 41 de la
Constitució espanyola, i constitueixen un dret i una garantia institucional.
En les normes internacionals hi ha un cert consens que la Seguretat Social ha de protegir les situacions
de malaltia, invalidesa, vellesa, mort i supervivència, càrregues familiars i atur forçós (Conveni de
l’Organització Internacional del Treball número 102 de 1952, Conveni Europeu de la Seguretat Social
de 1953, Carta Social Europea de 1961, Codi Europeu de la Seguretat Social de 1964 i Carta dels Drets
Fonamentals de la Unió Europea de 2000).
El sistema espanyol de la Seguretat Social es fonamenta en els principis següents:
n Universalitat.
n Unitat.
n Reforçament del principi de solidaritat.
n Igualtat.
n Equitat.
n Caràcter contributiu.

14.2. RÈGIMS QUE INTEGRA EL SISTEMA DE LA SEGURETAT
SOCIAL
El sistema de la Seguretat Social està compost pel règim general i pel règim especial. Qualsevol persona
inclosa en el sistema de la Seguretat Social cotitza en un d’aquests dos règims.
Règim general
És el més important del sistema de la Seguretat Social i s’inclou en el títol II de la Llei general de la Seguretat
Social. El sistema té una configuració de caràcter plural, en la qual el règim general es converteix en la
base fonamental, tant pel nombre de treballadors com per l’amplitud de l’acció protectora.
Aquest règim inclou tots els treballadors per compte d’altri que presten els seus serveis a empreses
industrials o de serveis i que per les característiques de la seva activitat no se’ls aplica cap dels règims
especials. S’hi troben també inclosos com a sistemes especials col·lectius amb particularitats en matèria
d’afiliació i cotització els sistemes especials següents:
n Sistema especial de fruites, d’hortalisses i de la indústria de conserves vegetals.
n Sistema especial de la indústria resinera.
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n Sistema especial dels serveis extraordinaris d’hoteleria.
n Sistema especial de manipulació i empaquetatge de tomàquet fresc, fet per recol·lectors

exportadors.
n Sistema especial de treballadors fixos discontinus de cinemes, sales de ball i de festa i
discoteques.
n Sistema especial de treballadors fixos discontinus d’empreses d’estudis de mercat i opinió
pública.
Sistema
especial de treballadors agraris per compte d’altri.
n
n Sistema especial de treballadors de la llar.
Règims especials
Són els règims per a la resta de treballadors no inclosos en el règim general, que són els següents:
n Règim especial de treballadors autònoms.
n Règim especial de mineria del carbó.
n Règim especial de treballadors del mar.

14.3. CONCEPTE D’ACTIVITAT AGRÀRIA
Es consideren tasques agràries les que persegueixen l’obtenció directa de productes agrícoles,
forestals o pecuaris, assimilant-se a aquests les operacions d’emmagatzematge en els llocs d’origen,
les de transport als llocs de condicionament, les operacions de primera transformació sempre que
sigui un procés simple i la venda directa que fa l’agricultor de la seva producció en mercats (no en
establiments permanents).
S’exceptuen de la consideració de tasca agrària el cultiu de productes agrícoles en instal·lacions
no subjectes a contribució territorial, rústica o pecuària, i les activitats que es duguin a terme en
granges destinades a la cria, l’engreix o l’estabulació de bestiar boví, porcí o d’aus que constitueixin
una activitat econòmica independent.

14.4. SISTEMA ESPECIAL PER A TREBALLADORS AGRARIS
El règim especial agrari de la Seguretat Social va néixer a mitjan segle passat, moment en què el sector
agrari ocupava un lloc important en l’activitat econòmica. El seu objectiu era incorporar els treballadors
agraris per compte propi i d’altri a la protecció de la Seguretat Social, d’una manera que els reconeixia
singularitats específiques en matèria de cotització i de prestacions.
La inscripció a aquest règim es pot fer de dues maneres:
n Sistema especial de treballadors agraris per compte propi (autònoms), que va entrar en

vigor l’1 de gener de 2008.
n Sistema especial de treballadors agraris per compte d’altri, que va entrar en vigor l’1 de
gener de 2012.
La inclusió en aquest nou sistema especial determina l’obligació de cotitzar tant durant els períodes
d’activitat de tasques agràries com durant els períodes d’inactivitat, amb l’alta consegüent en el règim
general de la Seguretat Social.
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14.4.1. Sistema especial per a treballadors agraris per compte
propi (autònoms)
A partir de l’1 de gener de 2008, amb l’aprovació de la Llei 18/2007, de 14 de juliol, els treballadors
per compte propi enquadrats fins llavors en el règim especial agrari de la Seguretat Social (REASS) van
passar a integrar-se en el règim especial de treballadors autònoms en un règim diferenciat anomenat
Sistema Especial de Treballadors Agraris, que recull les particularitats d’aquest col·lectiu.
Als efectes d’aquest règim especial, s’entén com a treballador per compte propi o autònom, qui fa
de manera habitual, personal i directa una activitat econòmica a títol lucratiu, sense subjecció a un
contracte de treball i encara que utilitzi el servei remunerat d’altres persones, sigui o no titular d’una
empresa individual o familiar. S’ha de tenir en compte que els treballadors per compte propi han de
tenir més de 18 anys.
La incorporació a aquest sistema especial afecta, així mateix, el cònjuge i els parents fins al tercer grau
inclusivament, més grans de 18 anys, que no tinguin la consideració de treballadors per compte d’altri
i que facin l’activitat agrària de manera personal i directa a l’explotació familiar. Els fills del titular de
l’explotació agrària de menys de 30 anys, encara que convisquin amb ell, poden ser contractats com a
treballadors per compte d’altri, sense cotització a la contingència de desocupació.
Requisits
Els treballadors que formin part d’aquest sistema han de complir els requisits següents:
n Ser titulars d’una explotació agrària i obtenir almenys el 50 % de la seva renda total de

l’activitat agrària.
n Obtenir uns rendiments anuals nets de l’explotació agrària que no superin el 75 % de la base
màxima de cotització del règim general en còmput anual.
n Dur a terme de manera personal i directa les tasques agràries a l’explotació, encara que
tinguin treballadors per compte d’altri.
Afiliació, alta, baixa i variacions
El treballador autònom és el responsable directe de complir l’obligació de sol·licitar l’alta i l’afiliació a
la Tresoreria General de la Seguretat Social, de comunicar-hi les variacions de dades i de sol·licitar-hi la
baixa corresponent. Qualsevol persona que hagi de començar una activitat laboral determinada ha de
sol·licitar un número d’afiliació. L’afiliació presenta les característiques següents:
n És obligatòria per a les persones incloses en el sistema a l’efecte dels drets i de les obligacions

en la seva modalitat contributiva.
n És única i general per a tots els règims del sistema.
n S’estén a tota la vida de les persones compreses en el sistema.
n És exclusiva.

El començament i el cessament de la prestació dels serveis, i també les variacions que es produeixin en
les dades, s’han de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Les sol·licituds d’alta i de baixa i les comunicacions de variacions de dades dels treballadors han
d’anar signades pel treballador autònom. El treballador mateix s’ha d’encarregar de presentar aquests
documents segons el règim de la Seguretat Social.
El novembre de 2011 s’aprova el Reial decret 1541/2011, de 31 d’octubre, pel qual es desplega
reglamentàriament la Llei 32/2010, de 5 d’agost, pel qual s’estableix un sistema específic de protecció
per cessament d’activitat dels treballadors autònoms, en el qual es defineixen les situacions en què
el treballador per compte propi agrari concorre en cessament definitiu o temporal emparat per
aquesta acció protectora que va entrar en vigor l’1 de gener de 2012. Vegeu-ne un esquema en la
taula següent.

243

MANUAL DEL CURS PONT DE NIVELL BÀSIC A QUALIFICAT D’USUARI PROFESSIONAL DE PRODUCTES FITOSANITARIS

Motius de cessament de l'activitat agrària

Cessament definitiu

Cessament temporal

Pèrdues en l’activitat, en un any complet,
superiors al 30 % dels ingressos, o superiors al
20 % en dos anys consecutius complets (excepte
el primer any d’inici de l’activitat).

Pel canvi de conreu o d’activitat ramadera, per
força major, durant el període necessari per al
desenvolupament del cicle normal d’evolució del
nou conreu o ramaderia.

Per execucions judicials o administratives per al
cobrament de deutes que comportin, almenys, el
40 % dels ingressos de l’activitat.

Per danys en l’explotació agrària o ramadera, per
força major, durant el temps imprescindible per
recuperar-la.

Per declaració judicial de concurs.

Durant el període d’eradicació de les malalties en
explotacions ramaderes.

Per mort, jubilació o incapacitat permanent del
titular del negoci en què el treballador exerceix
funcions d’ajuda familiar.

Per violència de gènere determinant del cessament
temporal de l’activitat de la treballadora agrària
per compte propi.

Per força major.
Per pèrdua de llicència administrativa.
Per violència de gènere determinant del cessament
de l’activitat de la treballadora.
Per divorci o separació matrimonial en el supòsit
que el treballador per compte propi agrari
exerceixi funcions d’ajuda familiar en el negoci del
seu excònjuge.
Bases i cotitzacions
A partir de l’1 de gener de 2014 les bases i els tipus de cotització per contingències comunes a aquest
sistema especial són les següents:
n Per a les contingències de cobertura obligatòria, el tipus de cotització és el 18,75 % per

als treballadors que hagin optat per triar com a base de cotització una base compresa entre
875,70 € mensuals i 1.050,90 € mensuals. Per als treballadors que cotitzen per una base
superior a 1.050,90 € mensuals, a la quantia que excedeixi aquesta última, li és aplicable el
tipus de cotització del 26,50 %.

n Respecte de la millora voluntària de la incapacitat temporal per contingències comunes,

el tipus de cotització que s’ha d’aplicar a la quantia completa de la base de cotització de la
persona interessada és del 3,30 %, o del 2,80 % si està acollida al sistema de protecció per
cessament d’activitat.
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Prestacions
L’acció protectora d’aquest règim comprèn les prestacions següents:
n Assistència sanitària.
n Incapacitat temporal i permanent (total, absoluta i gran invalidesa).
n Maternitat i paternitat.
n Risc durant l’embaràs i la lactància natural.
n Cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.
n Mort i supervivència.
n Jubilació.
n Prestacions familiars.
n Prestació per cessament de l’activitat.
n Assistència social.
n Serveis socials.

La prestació econòmica és incompatible amb qualsevol altre treball per compte d’altri o propi, tot i que
no requereixi afiliació a la Seguretat Social. No obstant això, la Llei reconeix la compatibilitat amb els
treballs necessaris per al manteniment de les terres en bones condicions agràries i mediambientals, tal
com exigeix la política agrària comuna, a l’efecte de poder obtenir els ajuts de pagaments directes.

14.4.2. Sistema especial per a treballadors agraris per compte d’altri
Des de l’1 de gener de 2012 els treballadors del règim especial agrari s’inclouen dins del règim general de la
Seguretat Social mitjançant la creació del sistema especial agrari. Aquest sistema inclou els treballadors
per compte d’altri que fan tasques agràries, forestals o pecuàries, o tasques complementàries o auxiliars
d’aquestes, en explotacions agràries, i també els empresaris als quals presten els serveis.
Afiliació i alta
Els treballadors agraris per compte d’altri queden inclosos en aquest sistema especial des del
començament de la prestació de serveis, que ha de coincidir amb la data d’alta. La inclusió és tant durant
la situació d’activitat de tasques agràries com durant la situació d’inactivitat. L’afiliació i l’alta, inicial o
successiva, és obligatòria per a tots els treballadors des del moment que compleixen les condicions que
en determinen la inclusió.
Per donar d’alta un treballador en el sistema especial agrari, durant la situació d’activitat l’empresari
ha de sol·licitar un codi de compte de cotització (número d’identificació), al qual s’ha d’adscriure el
treballador al seu servei. L’empresari pot triar la mútua d’accidents de treball i malalties professionals
amb la qual protegir les cobertures professionals del treballador.
Les sol·licituds d’alta s’han de presentar abans que el treballador comenci la prestació dels serveis,
sense que cap cas pugui excedir de 60 dies naturals anteriors a la data prevista de començament.
Si es contracten treballadors eventuals o fixos discontinus el mateix dia que comença la prestació de serveis,
l’alta es pot presentar fins a les 12 hores del mateix dia, si no s’ha pogut formalitzar amb anterioritat. Si la
jornada de treball acaba abans de les 12 hores, l’alta s’ha de presentar abans d’aquesta hora.
Durant la situació d’inactivitat, la Tresoreria General de la Seguretat Social, d’ofici, inclou el treballador en
aquest sistema especial, una vegada que ha fet 30 jornades reals en un període continuat de 365 dies.
Totes les comunicacions que ha d’efectuar l’empresari a la Tresoreria General de la Seguretat Social
(TGSS) poden fer-se per mitjà del sistema RED Directe des de l’empresa mateixa o bé presentant-se a
les oficines d’administració de la Seguretat Social.
Bases i tipus de cotització
n Cotització durant els períodes d’activitat
A opció de l’empresari, la cotització pot fer-se per bases diàries, segons les jornades reals
que s’han dut a terme, o per bases mensuals. Si aquesta opció no consta per a l’empresari,
s’entén que ha triat la modalitat de bases mensuals de cotització.
L’empresari és responsable del compliment de l’obligació de cotitzar i de comunicar les
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jornades reals efectuades. La liquidació i l’ingrés de les quotes per contingències professionals
és a càrrec exclusiu de l’empresari.
La modalitat de cotització per bases mensuals és obligatòria per als treballadors agraris per
compte d’altri amb contracte indefinit, i opcional per als fixos discontinus.
Els treballadors cotitzen en aquests períodes per contingències comunes, per atur i per
formació professional. Els empresaris cotitzen pels conceptes següents: contingències
comunes, desocupació, Fons de Garantia Salarial, accidents de treball, malalties professionals
i formació professional.
n Cotització durant els períodes d’inactivitat

La cotització té caràcter mensual, és a càrrec exclusiu del treballador i es calcula mitjançant
la fórmula que determini la llei de pressupostos generals de l’Estat corresponent. La
base de cotització aplicable és la base mínima vigent en cada moment, per contingències
comunes, corresponent al grup 7 de l’escala de grups de cotització del règim general de
la Seguretat Social.

Prestacions
L’acció protectora d’aquest règim comprèn les prestacions següents:
n Assistència sanitària.
n Incapacitat temporal i permanent (total, absoluta i gran invalidesa).
n Maternitat i paternitat.
n Risc durant l’embaràs i la lactància natural.
n Cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.
n Lesions permanents no invalidants.
n Jubilació.
n Mort i supervivència.
n Protecció familiar.
n Desocupació.
n Indemnització.
n Serveis socials.
n Assistència social.
Els treballadors inclosos en aquest sistema especial tenen dret a les prestacions de la Seguretat Social
en els mateixos termes i condicions que en el règim general, amb els trets específics que s’assenyalen
en els apartats següents:
n Durant els períodes d’activitat, tenen dret a totes les prestacions que estableix el règim
general de la Seguretat Social.
n Durant els períodes d’inactivitat, l’acció protectora comprèn exclusivament les prestacions
econòmiques per maternitat, paternitat, incapacitat permanent i mort i supervivència
derivades de contingències comunes, i també jubilació. En aquests períodes, per tant, queda
exclosa la protecció per incapacitat temporal, risc durant l’embaràs, risc durant la lactància
natural i també la corresponent a les contingències professionals.
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14.5. QÜESTIONARI
1. El sistema de la Seguretat Social a Espanya es fonamenta en els principis següents:
a) Igualtat.
b) Legalitat, solidaritat i igualtat.
c) Solidaritat i igualtat.
d) Universalitat, unitat, solidaritat i igualtat.
2. Entre els requisits per formar part del règim especial agrari per compte propi el titular d’una
explotació agrícola ha d’obtenir, almenys, el 75 % de la seva renda total de l’activitat agrària.
a) Vertader.
b) Fals.
3. Per quedar inclòs en el sistema especial per a treballadors agraris per compte d’altri durant el període
d’inactivitat, és imprescindible que el treballador hagi dut a terme:
a) Un mínim de 30 jornals reals en un període continuat de 365 dies.
b) Un mínim de 30 jornals reals en un període continuat de 100 dies.
c) Un mínim de 20 jornals reals en un període continuat de 365 dies.
d) Un mínim de 40 jornals real en un període continuat de 365 dies.
4. Els treballadors agraris per compte propi poden triar la seva base de cotització entre un mínim i un
màxim fixat en cada exercici econòmic per la Llei de pressupostos generals de l’Estat, segons l’edat
del treballador en l’exercici esmentat.
a) Vertader.
b) Fals.
5. Quin dels règims especials següents per als treballadors no inclosos en el règim general no és correcte?
a) Règim especial de treballadors del mar.
b) Règim especial de mineria del carbó.
c) Règim especial de treballadors forestals.
d) Règim especial de treballadors autònoms.
6. Els requisits que s’han de complir per donar-se d’alta com a treballador agrari per compte propi són:
a) Dur a terme de manera personal i directa les tasques agràries a l’explotació, encara que es
tinguin treballadors per compte d’altri.
b) Ser titular d’una explotació agrària i obtenir, almenys, el 50 % de la renda total de
l’activitat agrària.
c) Obtenir uns rendiments anuals nets de l’explotació agrària que no superin el 75 % de la
base màxima de cotització del règim general en còmput anual.
d) Tots els requisits anteriors són correctes.
7. La principal diferència entre les prestacions del règim de treball per compte propi o d’altri és que el
primer comprèn la desocupació i la indemnització.
a) Verdader.
b) Fals.
8. L’afiliació al règim agrari per compte propi presenta les característiques següents:
a) S’estén a deu anys per a les persones compreses en el sistema.
b) És inclusiva.
c) És opcional per a les persones incloses en el sistema a l’efecte dels drets i de les obligacions
en la modalitat contributiva.
d) És única i general per a tots els règims del sistema.
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15.1. PRÀCTIQUES DE CAMP
L’objectiu de les pràctiques de camp és fer un petit resum del manual i aportar informació, de manera
visual i pràctica, sobre els aspectes que s’indiquen a continuació:
n L’elecció del producte fitosanitari adequat.
n La identificació i l’ús d’equips de protecció individual.
n La preparació i l’aplicació del brou.
n La revisió i la neteja dels equips d’aplicació.
n El calibratge dels equips d’aplicació.

15.2. EXERCICIS DE CAMP
Paràmetres de treball
Taula d'unitats

Velocitat d’avanç

km/h

Amplada del tractament

m

Cabal del broquet

l/min

Cabal total

l/min

Pressió del manòmetre

bar

Volum d’aplicació real

l/ha

Taula de cabals del broquets segons pressió de treball i tipus de broquet (litres/minut)

Pressió
1,5
2
2,5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Taronja
1
0,28
0,33
0,37
0,4
0,46
0,52
0,57
0,61
0,65
0,69
0,73
0,77
0,8
0,83
0,86
0,89
0,92
0,95
0,98
1,01
1,03

Verd
15
0,42
0,49
0,55
0,6
0,69
0,77
0,85
0,92
0,98
1,04
1,1
1,15
1,2
1,25
1,3
1,34
1,39
1,43
1,47
1,51
1,55

Groc
2
0,57
0,65
0,73
0,8
0,92
1,03
1,13
1,22
1,31
1,39
1,46
1,53
1,6
1,67
1,73
1,79
1,85
1,9
1,96
2,01
2,07
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Lila
25
0,71
0,82
0,91
1
1,15
1,29
1,41
1,53
1,63
1,73
1,83
1,91
2
2,08
2,16
2,24
2,31
2,38
2,45
2,52
2,58

Blau
3
0,85
0,98
1,1
1,2
1,39
1,55
1,7
1,83
1,96
2,08
2,19
2,3
2,4
2,5
2,59
2,68
2,77
2,86
2,94
3,02
3,1

Vermell
4
1,13
1,31
1,46
1,6
1,85
2,07
2,26
2,44
2,61
2,77
2,92
3,06
3,2
3,33
3,46
3,58
3,7
3,81
3,92
4,03
4,13
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Establir un volum
n Segons l’etiqueta del producte fitosanitari.
n Segons la taula de recomanacions:
Taula de volums d'aplicació recomanats (unitats l/ha)

Cultiu

Herbicides

Fungicides i insecticides

Camp de conreus

150

200

Hortícoles i plantes ornamentals

150

600

Hortícoles de port baix

150

500

Vinyes i arbres fruiters

150

400

Cítrics

150

1.000

Intensiu d’oliveres

150

900

Extensiu d’oliveres

150

700

Sobre el sòl

300-400

Velocitat d’avanç
Per calcular la velocitat d’avanç s’ha de recórrer una distància prèviament mesurada. Mesurarem el
temps necessari (en segons) per recórrer aquesta distància (en metres).

Velocitat

km
h

=

espai (m)
temps (seg)

x 3,6

Cabals
n Cabal per broquet: mitjançant una gerra calibrada i un cronòmetre hem de mesurar el

cabal que brolla del broquet durant un minut. És important tenir en compte quina pressió
s’ha utilitzat.
Cabal
total del polvoritzador: hem de multiplicar el cabal calculat pel nombre de broquets
n
del polvoritzador.
Volum d’aplicació (I)
Calculem el volum d’aplicació del polvoritzador amb les dades dels mesuraments anteriors:
Volum d'aplicació

=

Q

x 600

amplada de treball (m) x velocitat de treball

Volum d’aplicació (II)
Hem de:
n Comparar el volum resultant amb el volum que indica l’etiqueta.
n Fer les modificacions que corresponen fins aconseguir el volum d’aplicació desitjat.
n Modificar la pressió (si és possible mesurar-la amb un manòmetre).
n Calcular la velocitat d’aplicació.
n Canviar el broquet.
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Comprovar la distribució i la uniformitat de l’aplicació
Per a això, hem de col·locar paper hidrosensible a la zona on s’ha de fer l’aplicació. Si cal, s’han de
modificar els paràmetres següents:
n La pressió (si és possible mesurar-la amb un manòmetre).
n La velocitat d’aplicació.
n El broquet.
Mesurar paràmetres per calibrar el polvoritzador hidropneumàtic
Taula d'unitats

Velocitat d’avanç

km/h

Amplada de l’arbre

m

Alçada de l’arbre

m

Amplada de la fila

m

Volum de tractament

l/m3

Cabal del broquet

l/min

Cabal total

l/min

Pressió del manòmetre

bar

Volum d’aplicació real

l/ha

On:
H = alçada de l’arbre (m).
E = amplada de l’arbre (m).
A = amplada de la fila (m).
H x E x A = m3 de vegetació per fila.
(H x E x A) x nre. de files = m3 de vegetació de la parcel·la.

TRV

=

H (m) x E (m)
A (m)

x 10.000

El volum d’aplicació per hectàrea (D) es pot ajustar amb la fórmula següent:

D

xV

= TRV

x i

V = volum de vegetació (l/m3)
Vegeu la taula per als valors de i en la pàgina següent.
Finalment, cal comprovar el volum d’aplicació per hectàrea en l’etiqueta, i, en cas que no l’especifiqui,
demanar assessorament. Sol ser recomanable una aplicació de 70 l per cada 1.000 m3; és a dir, 0,07 l/m3.
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Taula de valors d'índex foliar

i

Descripció de l’arbre

0,70

Molt obert, la llum penetra a través de l’arbre sencer, o arbre jove.

0,75

Molt obert, bona penetració de llum, ramificacions vigoroses a la copa.

0,80

Copa ben podada, adequada a la planta, ramificacions vigoroses a la copa.

0,85

Moderadament ben podat, població raonable de ramificacions a la copa. Fullatge que no
permet l’entrada de la llum en els dos terços inferiors de l’arbre.

0,85

Moderadament ben podat, població raonable de ramificacions a la copa. Fullatge que no
permet l’entrada de la llum en els dos terços inferiors de l’arbre.

0,90

Poda mínima. Ramificacions febles a la copa per manca de llum.

0,95

Poc o gens podat. Ramificacions mortes o molt dèbils a la copa.
Molt poca llum visible a través de l’arbre.

1

Molts espais lliures en el fullatge que permeten l’entrada de llum.

Molt pocs espais on penetra la llum.

Cap retallada. No hi ha penetració de la llum a la copa. Arbres de més de 6,1 m d’alçària.
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A.1.1. Transport i emmagatzematge de productes fitosanitaris
Compra i transport de productes fitosanitaris
Consideracions importants a l’hora de triar un plaguicida:
n Comprovar que el producte està autoritzat oficialment (ROPF), és legal i està indicat per al

cultiu i la plaga o la malaltia que s’ha de tractar.
n Cercar assessorament tècnic.
n Triar la presentació del producte més adequat per a les nostres necessitats, pel que fa a la
quantitat i la mida del envàs, a fi d’evitar sobrants.
n Escollir el producte que presenti els nivells de toxicitat més baixos.
El transport de productes fitosanitaris està regulat per l’Acord europeu sobre transport de mercaderies
perilloses per carretera (ADR). Per efectuar-lo de manera segura, cal tenir en compte les mesures següents:
n Disposar el conductor i els passatgers en habitacles separats i aïllats de la càrrega.
n Evitar transportar plaguicides conjuntament amb aliments o animals.
n Transportar els plaguicides en els envasos originals, tancats hermèticament i degudament

etiquetats.
n Subjectar i immobilitzar els envasos en caixes o contenidors estancs, a fi d’evitar moviments
i cops que provoquin trencaments o vessaments.
Evitar
o eliminar la presència d’objectes punxants o arestes que puguin danyar els envasos.
n
n Portar material absorbent i extintors contra incendis per utilitzar-los en cas d’accident.
n Protegir la càrrega de la intempèrie i les inclemències del temps (pluja, calamarsa, vent,
insolació, etc.).
n Mantenir sempre l’atenció durant les operacions de càrrega i descàrrega.
Emmagatzematge dels productes fitosanitaris
Els magatzems de productes fitosanitaris han de complir un seguit de condicions constructives i
d’emplaçament, i també determinades mesures de seguretat.
Condicions constructives i d’emplaçament dels magatzems productes fitosanitaris:
n Han d’estar ubicats fora de zones urbanes habitades, zones amb risc d’inundació o zones

properes a cursos d’aigua.
n Els materials de construcció han de ser ignífugs i aïllants de la humitat, i la coberta,
impermeable.
n El terra ha d’estar impermeabilitzat i ser fàcil de netejar.
n La temperatura ha de ser més o menys constant, amb ventilació natural o equips de
ventilació forçada.
n Han d’estar separats de les dependències destinades a altres fins, i mai a habitatges
particulars.
Mesures de seguretat pel que fa als productes:
n S’han de col·locar en prestatges, en posició vertical, tancats i amb l’etiqueta original llegible.

Els productes formulats com a líquids s’han de disposar a la part baixa, i els formulats com
a sòlids, a la part alta, evitant el contacte directe amb el terra i l’apilament d’envasos.
n S’han de revisar periòdicament, a fi d’evitar romanents innecessaris i de detectar possibles
anomalies o fonts de riscos (envasos trencats, etc.).
Mesures de seguretat pel que fa al magatzem:
n No s’hi ha d’emmagatzemar cap altre tipus de producte.
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n S’ha de senyalitzar amb informació sobre el tipus de productes que conté.
n Ha de disposar d’un tancament adequat per impedir l’accés de persones alienes, i de

mesures de protecció contra incendis, d’acord amb la normativa: extintors senyalitzats,
portes contra incendis que obrin cap a fora, etc.
n Ha d’estar dotat de la il·luminació necessària, i la instal·lació elèctrica ha de ser adequada
per al risc que representa l’emmagatzematge d’aquests productes.
n Ha de disposar de sortides d’emergència, i mantenir els passadissos, les portes, els accessos
i les sortides lliures d’obstacles.

A.1.2. Tractament fitosanitari. Preparació, mescla i aplicació
Preparació de la mescla
La preparació de la mescla és una operació de risc. Per això el Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre,
pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris,
estableix un seguit de mesures obligatòries perquè la preparació del brou i la càrrega del dipòsit de
l’equip de tractament no representin cap perill per a la salut humana ni per al medi ambient, com ara:
n Llegir l’etiqueta de l’envàs i la fitxa de seguretat del producte, per conèixer la dosi, les

mesures de precaució, els riscos, la compatibilitat amb altres productes, etc.
n Fer la mescla a l’aire lliure, en una zona ben ventilada, en un punt allunyat de masses d’aigua
superficials, i en cap cas a menys de 25 metres de distància d’aquestes, o a una distància
inferior a 10 metres quan s’utilitzin equips dotats de dipòsits mescladors-incorporadors del
producte.
n No manipular plaguicides dins dels habitatges.
n Utilitzar els equips de protecció individual (EPI) recomanats.
n Disposar de l’equip bàsic de primers auxilis, roba neta, aigua, sabó, etc.
n Calcular el brou de tractament necessari per evitar que en sobri.
n Preparar la mescla a la mateixa explotació o finca on s’ha d’aplicar i fer-ho just abans d’usar-la.
n Fer la mescla amb dispositius incorporadors que permetin fer-ho de manera contínua. Si
l’equip d’aplicació no disposa d’aquest equip, el producte s’ha d’incorporar un cop s’hagi
omplert el dipòsit amb la meitat d’aigua que s’hagi d’utilitzar, i continuar després fins que
s’empleni completament.
Bones pràctiques de manipulació de productes fitosanitaris
n Revisar minuciosament l’equip d’aplicació, abans i durant el tractament, pel que fa a la

impermeabilitat, el bon funcionament, l’estanquitat de juntes, els taps, els filtres, els
broquets, etc., que evitin possibles fuites del producte.
n Substituir els elements deteriorats.
n Rebutjar els equips defectuosos.
n Utilitzar preferentment tractors amb cabines tancades dotades de filtres adequats, que
purifiquin l’aire.
n Utilitzar canons o polvoritzadors hidropneumàtics, nebulitzadors en fred i, en general,
maquinària o mètodes automatitzats que no impliquin la participació ni la presència directa
de l’operari durant el tractament.
n Aplicar tractaments ràpids i efectius.
n Utilitzar equips específics per a cada plaguicida, proveïts de mesures de seguretat per a
l’aplicador.
n Si s’utilitza un polvoritzador de tipus motxilla, portar una peça impermeable entre l’esquena
i la motxilla, per prevenir el contacte de vessaments o d’impregnacions del brou amb
tractament amb la roba de treball.
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n Si els broquets s’embussen, utilitzar aigua o aire a pressió per desembussar-los. No bufar-hi mai.
n Mantenir a prop les etiquetes dels productes fitosanitaris aplicats, per poder consultar

ràpidament els primers auxilis en cas d’una intoxicació accidental.
n En època de floració, anar amb compte amb les abelles. Els productes que poden ser
perjudicials per a aquests insectes beneficiosos, ho indiquen en l’etiqueta.

Pel que fa a les condicions climàtiques:
n Evitar aplicar tractaments durant les hores del dia amb més incidència solar, especialment
a hivernacles. S’aconsella treballar amb temperatures fresques.
n No aplicar tractaments amb presència de vent. En cas de brises lleus, tractar sempre a favor
del vent.
n No aplicar tractaments amb temperatures elevades, que afavoreixen l’evaporació del
producte.
No
aplicar tractaments en dies plujosos o amb risc de pluja.
n
Senyalització de les àrees tractades:
Senyalitzar adequadament i de manera visible les zones on s’han aplicat tractaments, i també la prohibició
d’entrar a la zona. Indicar clarament el producte utilitzat, l’àrea tractada, el moment de l’aplicació, el
període de seguretat i el moment en què s’autoritza l’entrada al recinte de manera segura.
Manteniment i neteja dels equips de tractament:
n No deixar-hi restes de brou de tractament.
n Netejar-los després de cada tractament amb tres esbandides.
n Revisar-los abans de cada tractament i en acabar la temporada.
n Netejar-los sobre superfícies impermeables, a fi d’evitar que l’aigua procedent del rentat
xopi el terra o acabi en altres aigües, cursos, pous, etc.
n Eliminar les restes de brou i els residus de la manera autoritzada.
n Emprar els equips de protecció individual recomanats en les fitxes de seguretat.
n En acabar la temporada, desmuntar els broquets i els engranatges dels equips, per allargar
la vida útil de la maquinària.

A.1.3. Eliminació d’envasos buits
Marc legal relatiu a envasos i residus d’envasos
La gestió dels envasos buits de productes fitosanitaris està regulada en diverses normes europees i
nacionals, que estableixen mesures i actuacions per prevenir o reduir els impactes mediambientals. En
l’àmbit nacional, el Reial decret 1416/2001, de 14 de desembre, sobre envasos de productes sanitaris,
obliga els fabricants de productes fitosanitaris a posar-los en el mercat per mitjà del sistema de dipòsit,
devolució i retorn (SDDR) o del sistema integrat de gestió de residus i envasos usats (SIG). El sector dels
productes fitosanitaris ha optat majoritàriament per aquest darrer sistema.
Sistema d’eliminació d’envasos buits de productes fitosanitaris
SIGFITO (www.sigfito.es) és el sistema integrat de gestió autoritzat pel Govern de les Illes Balears per a la
recollida periòdica i per al tractament dels envasos de productes fitosanitaris. Funciona mitjançant una
xarxa de punts de recollida, que s’anomenen centres d’agrupament. Aquest sistema admet els envasos
buits que han contingut productes fitosanitaris i altres envasos marcats amb el símbol SIGFITO.

Logotip de Sigfito
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Els envasos buits s’han d’entregar, destapats i eixuts, després d’haver estat esbandits tres vegades, als
centres inscrits a SIGFITO.
Llista de centres adscrits a SIGFITO a les Illes Balears

Nom del centre

Població

Telèfon

Agroeivissa, societat cooperativa

Eivissa

971318448

Agroquímics Insulars

Palma

971430447

Ajuntament de Capdepera

Capdepera

971563052

Ajuntament de Muro

Muro

971860816

Ajuntament de sa Pobla

Sa Pobla

971544111

Can Batliu SA

Manacor

971550519

Can Jondal

Sant Rafel

971198113

Can Juanito Vivers, SLU

Son Ferriol

971428320

Centre Agrícola Balaguer Busquets, SL

Palma

971464818

Cooperativa Agrícola Catòlica

Campos

971650629

Cooperativa agrícola de Santa Eulària des Riu

Santa Eulària des Riu

971339174

Cooperativa agrícola i ramadera de Menorca

Ciutadella de Menorca

971380380

Cooperativa agrícola i ramadera de Menorca

Alaior

971371168

Cooperativa agrícola i ramadera de Petra

Petra

971561339

Cooperativa agrícola Porreres

Porreres

971647181

Cooperativa agrícola San Bartolomé

Sóller

971630294

Feines per es Camp, SL

Binissalem

667427087

Magatzem Can Damià, SL

Felanitx

971580688

Procamp Can Llaneras

Marratxí

971462344

Rafael Monserrat Obrador

Felanitx

971842276

SAT 9.453 Esplet

Sa Pobla

971540283

SCL Agrària de Sineu

Sineu

971520389

SCL Agrícola de Sant Joan

Sant Joan

971526324

SCL Agrícola Sant Antoni

San Antoni de Portmany

971340372

SCL de Sant Martí

Es Mercadal

971375028

Societat cooperativa agrícola ramadera San Salvador

Artà

971836175

A.1.4. Riscos laborals
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
La Constitució espanyola encarrega als poders públics que vetllin per la seguretat i la higiene en
el treball. Aquest mandat constitucional comporta la necessitat de dur a terme una política de
protecció de la salut dels treballadors mitjançant la prevenció dels riscos derivats de la seva feina.
Per això s’aprovà la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, que transposa
al dret espanyol la Directiva 89/391/CEE del Consell, de 12 de juny de 1989, relativa a l’aplicació de
mesures per promoure la millora de la seguretat i de la salut dels treballadors al lloc de feina.

260

ANNEX I · RECORDATORI DE LA FORMACIÓ INICIAL DE NIVELL BÀSIC

Aquesta norma té l’objectiu de millorar les condicions de treball proporcionant informació i formació, i
de promoure la seguretat i de salut mitjançant l’aplicació de mesures i d’activitats necessàries per a la
prevenció dels riscos derivats del treball.
Tècniques preventives
Hi ha disciplines preventives encaminades a prevenir els possibles danys per a la seguretat i la salut dels
treballadors derivats de les condicions de treball:
n La seguretat en el treball: disciplina preventiva que estudia els riscos i les condicions

materials relacionades amb el treball que, directament o indirectament, poden arribar a
afectar la integritat física dels treballadors (accident de treball). S’ocupa de l’estudi de les
condicions de seguretat dels llocs de treball.
n La higiene industrial: tècnica preventiva que tracta de prevenir les malalties professionals.
Actua sobre els factors de risc físic, químic o biològic, fent mesuraments i valoracions dels
contaminants presents en el treball amb l’objecte de reduir-los o eliminar-los. Té en compte
els processos de treball, les substàncies contaminants, els treballadors exposats, el temps
d’exposició i les característiques i les condicions de les instal·lacions.
n La psicosociologia: estudia els danys psicològics que pot patir una persona en l’entorn
laboral i tracta d’evitar la insatisfacció laboral. Vol contribuir a la satisfacció del treballador
mitjançant tècniques de motivació.
n L’ergonomia: tècnica preventiva que tracta d’adaptar el treball a la persona, evitant la
fatiga física i mental. Té un caràcter multidisciplinari ja que rep aportacions de l’anatomia,
la fisiologia, l’enginyeria i la psicologia.
n La medicina del treball: tracta de mantenir la salut dels treballadors en estat òptim, per
mitjà de reconeixements mèdics, educació sanitària, diagnòstic i tractament dels danys
ocasionats per la feina.
Servei de prevenció
Es considera servei de prevenció el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per dur a terme les
activitats preventives a fi de garantir la protecció adequada de la seguretat i la salut dels treballadors.
El servei de prevenció assessora els empresaris, els treballadors i els representants i els òrgans de
representació especialitzats. Per a l’exercici de les seves funcions, els empresaris ha de facilitar a aquest
servei l’accés a la informació i la documentació.
Els serveis de prevenció han d’estar en condicions de proporcionar a l’empresa l’assessorament i el
suport que necessiti segons els tipus de riscos que hi hagi pel que fa als factors següents:
n El disseny, la implantació i l’aplicació d’un pla de prevenció de riscos laborals.
n L’avaluació dels factors de risc que poden afectar la seguretat i la salut dels treballadors.
n La planificació de l’activitat preventiva, la determinació de les prioritats en l’adopció de les

mesures preventives i la vigilància de la seva eficàcia.
n La formació i la informació dels treballadors.
n Els primers auxilis i els plans d’emergència.
n La vigilància de la salut dels treballadors amb relació als riscos derivats del treball.
Models de gestió de la prevenció

El Reglament dels serveis de prevenció estableix quatre modalitats d’organització de recursos per a les
activitats preventives:
n L’empresari pot desenvolupar personalment l’activitat de prevenció, amb excepció de les

activitats relatives a la vigilància de la salut dels treballadors, quan:
· A l’empresa hi hagi fins a deu treballadors, o fins a vint treballadors en un únic centre
de treball.
· Les activitats de l’empresa no estiguin incloses en l’annex I del Reial decret.
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· L’empresa dugui a terme de manera habitual la seva activitat professional en el centre
de treball.
· L’empresa tingui la capacitat corresponent a les funcions preventives que ha de dur
a terme.
n L’empresari pot designar un o diversos treballadors per ocupar-se de l’activitat preventiva a
l’empresa. La selecció dels treballadors està condicionada a la formació en prevenció de què
disposen.
n L’empresari ha de constituir un servei de prevenció propi si a l’empresa hi ha més de 500
treballadors o entre 250 i 500 treballadors si du a terme alguna de les activitats que recull
l’annex I.
n Recórrer a un servei de prevenció aliè. L’empresari ha de recórrer a un o diversos serveis
de prevenció aliens quan la designació d’un o de diversos treballadors sigui insuficient per
a l’activitat de prevenció i no concorrin les circumstàncies que determinen l’obligació de
constituir un servei de prevenció propi.
Avaluació de riscos
L’empresari té l’obligació d’avaluar els riscos per a una planificació posterior de l’acció preventiva amb
la finalitat d’aconseguir la seguretat i la salut dels treballadors. L’avaluació de riscos comporta l’anàlisi
i la valoració dels riscos:
n Anàlisi:

· Identificar el perill, entès com qualsevol font o situació amb capacitat de dany en termes de
lesions, danys a la propietat o danys al medi ambient, o bé una combinació de tots dos.
· Estimar el risc, entès com la combinació de la freqüència o la probabilitat i les conseqüències
que poden derivar de la materialització d’un perill. L’estimació del risc comporta haver de
valorar la probabilitat i les conseqüències que es materialitzi el risc.

n Valoració:

Després d’efectuar l’anàlisi de riscos cal valorar-lo; és a dir, emetre un judici sobre la tolerabilitat
o no del risc.
Si de l’avaluació de riscos es dedueix la necessitat d’adoptar mesures preventives, cal:
· Eliminar o reduir el risc amb mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de protecció
col·lectiva, de protecció individual o de formació i informació als treballadors.
· Controlar periòdicament les condicions, l’organització i els mètodes de treball i l’estat de
salut dels treballadors.
Infraccions i sancions
L’incompliment de l’obligació de l’empresari en matèria de prevenció de riscos laborals comporta
responsabilitats administratives, penals o civils pels danys i els perjudicis que puguin derivar d’aquest
incompliment.
n Infraccions administratives
Les infraccions en l’àmbit laboral es classifiquen en lleus, greus i molt greus, en atenció
a la naturalesa del deure infringit i l’entitat del dret afectat. Les sancions per les infraccions
administratives es poden imposar en els graus de mínim, mitjà i màxim, segons un seguit de
criteris com la perillositat de l’activitat, la gravetat dels danys produïts, el nombre de treballadors
afectats o les mesures de protecció adoptades per l’empresari, entre d’altres. La responsabilitat
administrativa és compatible amb la civil per danys i perjudicis, i també amb el recàrrec de
prestacions de la Seguretat Social, si els danys es deuen a la falta de mesures de seguretat.
n Infraccions civils
Es produeixen com a conseqüència del mal (lesió laboral derivada de l’accident o malaltia) causat
als treballadors, per culpa o negligència. La responsabilitat civil s’imputa a la persona o l’entitat
de la qual derivi la intervenció ocasional del dany (empresaris, directius, tècnics, subministradors,
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fabricants, etc.). Les sancions es corresponen amb una indemnització que el treballador reclama
al responsable civil pels danys ocasionats amb motiu de l’activitat laboral.
n Infraccions penals

Es produeixen quan es comet un delicte contra la vida, la salut, la seguretat, la higiene o la integritat
física o psíquica del treballador. La infracció penal pot generar més responsabilitat civil.
Riscos relacionats amb l’ús dels equips d’aplicació
Els riscos i les lesions més comuns relacionats amb l’ús dels equips d’aplicació són:
n Lesions causades per males postures o esforços excessius: l’ús d’equips manuals ocasiona

generalment riscos de tipus ergonòmic, similars als del maneig de qualsevol tipus de càrrega.
n Riscos mecànics: els accidents més freqüents derivats de l’ús de maquinària agrícola són els
atrapaments, de les mans o d’altres parts del cos, amb els elements mòbils o amb les parts
articulades de les màquines.
n Risc per caigudes en pujar o baixar del tractor.
n Risc de bolcada del tractor.
n Riscos de soroll i vibracions: el soroll i les vibracions del tractor o d’altra maquinària estan
associades amb lesions auditives, lumbàlgia i a llarg termini lesions de columna vertebral.
Aquests problemes es veuen incrementats en mantenir la mateixa postura de manera
continuada, o en adoptar postures forçades, fer girs del tronc inadequats, etc.
Riscos relacionats amb l’ús de productes fitosanitaris
El principal risc deriva de la toxicitat dels plaguicides, que és la capacitat d’un producte químic de
produir efectes nocius sobre la salut de les persones. Les principals vies d’absorció dels productes
fitosanitaris són:
n Via digestiva.
n Via respiratòria.
n Via cutània.

A.1.5. Productes fitosanitaris il·legals
Identificació de productes fitosanitaris il·legals
Quan es parla de productes fitosanitaris il·legals es fa referència a:
n Productes fitosanitaris retirats del Registre oficial de productes fitosanitaris.
n Productes fitosanitaris falsificats.
Recomanacions per detectar productes fitosanitaris il·legals:
n Revisar detingudament l’etiqueta i confirmar que és llegible, està ben adherida a l’envàs o a
la caixa i hi consta tota la informació reglamentària, entre d’altres:
· El número de registre. Aquest número indica que les autoritats sanitàries han
comprovat la informació que recull i que el producte pot ser usat amb els requisits
que recull.
· Els ingredients actius que conté.
n El nom de l’importador i el titular.
n Comprovar per a quins cultius està autoritzat el producte. No tots els productes que
combaten una plaga estan registrats per ser usats amb tots els cultius.
Comprovar
que els proveïdors estan inscrits en el Registre oficial de productors i operadors
n
(ROPO).
n Demanar l’albarà o la factura de compra del producte.
n En cas de dubte, contactar directament amb la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca del Govern de les Illes Balears o consultar el Registre oficial de productors i operadors
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a la web del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient
n Comunicar qualsevol sospita sobre productes falsificats a l’Administració.
Riscos associats a l’ús de productes fitosanitaris il·legals
Els productes fitosanitaris il·legals no han estat testats; és a dir, no han passat les proves i els
controls que preveu la normativa que regula aquests productes, per la qual cosa es desconeix el risc
d’utilitzar-los. Els productes fitosanitaris retirats també es consideren il·legals: han estat prohibits
perquè les substàncies actives que els formen representen un elevat risc toxicològic o mediambiental.
Els plaguicides il·legals:
n Poden ser molt tòxics, cosa que implica un risc considerable per a la salut de les persones

que els manipulen.
n Poden causar danys als cultius o no ser efectius per a les plagues o malalties que volen
combatre.
n Poden deixar residus desconeguts en els aliments sobre els quals s’apliquen, amb el risc
consegüent que això comporta per a la salut dels consumidors.
n Poden deixar residus desconeguts en el medi ambient i afectar la fauna salvatge.
n Poden malmetre els equips d’aplicació dels productes fitosanitaris.
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A.2.1. Butlletins de sanitat vegetal (CAIB, 2016)
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