NOTA DE PREMSA

JARC DENUNCIA QUE LES LIQUIDACIONS DE FRUITA DOLÇA NO RESPONEN A LES
EXPECTATIVES CREADES A L'INICI DE LA CAMPANYA
- La producció de pera cau un 29%, la de poma un 26%,mentre que en fruita d’os la nectarina baixa un
23% i el préssec ho fa en un 12%
- JARC-COAG mostra la preocupació per la supressió d’ajuts a les línies d’assegurança en algunes
comunitats autònomes
JARC-COAG vol denunciar les llums i ombres de la campanya de recol·lecció de fruita dolça que ja es
troba a les acaballes. En el primer balanç de dades oficials es constata la reducció de collita a les
principals zones productores, un fet que no ha quedat reflectit en les liquidacions que s’han pagat fins ara
als pagesos.
L'inici de la campanya va ser esperançador en preus i les cotitzacions en general van permetre cobrir els
cada vegada més elevats costos de producció, però la curta collita ha fet que tot plegat la rendibilitat en
conjunt hagi estat clarament insuficient. "És innegable que la campanya ha estat millor que el desastrós
2011, però això no costava pas massa. No obstant això, tot i haver-se donat un major esglaonament en la
sortida al mercat amb una major demanda i una menor pressió d’oferta de fruita, la mitjana dels preus
aconseguits al camp no està essent el que s’esperava, contradient les veus que es van alçar al sector a
mig estiu", ha argumentat el responsable de la fruita dolça de JARC-COAG, David Borda.
En el cas de la fruita d’os, el descens de la collita extraprimerenca com a conseqüència dels danys
provocats per la climatologia s’ha compensat amb la qualitat dels fruits, la escassa problemàtica amb les
plaguis i amb cotitzacions que han rondat entre els 0.80 i els 1.20€/kg. Tot i això, el gruix de la campanya
de préssec situarà les seves liquidacions entorn als 0.35-0.45€/kg. De fet en el cas del Paraguai o préssec
pla, els preus a la producció rondaran entre els 0.45 i els 0.65€e/kg, mentre que en albercoc la mitjana se
situarà en els 0.45€/kg tot i el bon començament de campanya amb valors propers a l’euro per quilo.
D’acord amb les dades del Ministeri d'Agricultura, la collita de préssec s’ha vist reduïda en un 12,5%, la de
nectarina ha caigut un 23,15, la cirera ho ha fet en un 2,3% i la pruna en un 11,1%. En el cas de l’albercoc,
l’únic que ha crescut ho ha fet en un 35,25. pel que fa a la fruita de llavor, la poma s’ha retallat en un 26% i
la pera ho ha fet en un 29%.
Pel que fa a la fruita de llavor, la mitjana de les cotitzacions a camp se situa en els 0.48€/kg per a les
millors qualitats de pera. En poma les cotitzacions en camp oscil·len entre els 0,35 i els 0,55€/kg. Malgrat la
significativa reducció de collita en poma no hi ha suficient fluïdesa al mercat i els ingressos finals per a la
producció només arribaran per a cobrir els costos.
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Des d’un punt de vista climatològic, cal destacar que aquesta campanya hi ha hagut importants
problemes a les zones productores amb diferents gelades a àrees d'Andalusia al començament de
campanya (major incidència a Còrdova i Sevilla) i a la regió de Múrcia (Cieza) que van sinistrar gran part
de la collita extraprimerenca i primerenca. En ple estiu també s’han registrat fortes tempestes de pedra
que han perjudicat principalment a Catalunya i Aragó i de les quals cal destacar les tempestes dels dies 5 i
27 de juliol i 5 d’agost amb més de 25.000 hectàrees afectades només a Lleida.
Retallades a l’assegurança
Una altra de les grans preocupacions de JARC-COAG són les retallades que s’estan donant a diferents
comunitats autònomes en el finançament de les assegurances agràries i que té un impacte especial sobre
el sector fructícola que tradicionalment ha tingut un elevat nivell d’assegurament. Amb una mitjana del
86% de les explotacions de fruita d’os i de llavor assegurades des de JARC-COAG reclamem que aquestes
línies es mantinguin ja que és la única manera que el sector, amb uns marges molt estrets compti amb una
eina eficaç de gestió del risc a un cost assequible. Les greus pedregades i gelades que ha patit el sector
aquesta campanya haurien provocat un desastre absolut si la producció no hagués pogut fer front al cost
de l’assegurança agrària.
Finalment des de JARC-COAG volem fer una crida al sector a que potenciï la comercialització de fruita de
qualitat que compleixi amb les demandes del consumidor. "és molt important collir la fruita en el seu òptim
estat de maduresa i evitar enviar-la als mercats sense les condicions organolèptiques suficients", ha dit
Borda. Per això el responsable de la fruita dolça de JARC-COAG ha destacat que la distribució també ha
d’assumir part de la seva responsabilitat per no malmetre l’esforç que la producció fa al camp. "el sector
necessita rendibilitat i el producte de qualitat ha de ser suficientment remunerat per no matar la gallina
dels ous d’or".

Lleida, 23 d'octubre de 2012

Més informació: David Borda, responsable del sector de fruita dolça de JARC-COAG: 607.38.16.63
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