Cooperació per a la innovació: Grups Operatius

Fitxa de resultats finals del projecte

Increment de la producció de cereals en conreu ecològic per
a la fabricació de pinso a Catalunuya

Resum
Durant els darrers anys s'ha produït un interès creixent per a la producció ecològica d'animals
monogàstrics (avicultura de carn, avicultura de posta i porcí). Aquest fet ha provocat que les fàbriques
de pinso catalanes produeixin el 71.3 % del total de pinso ecològic de l'estat (Magrama, 2013) , amb una
producció total de 38.320 t a l'any 2012. (Magrama, 2013. Datos de producción de piensos 2012.
Subdirección geneal de medios de producción ganaderos.)
La producció de cultius extensius seguint la norma d'agricultura ecològica a Catalunya s’ha xifrat en 992
Ha en el cas de la l'ordi i de 70 Ha en el cas del blat de moro, segons dades Magrama (2014)
(Magrama, 2014. Agricultura ecològica. Estadísticas. Subdirección general de calidad diferenciada y
agricultura ecologica.) Segons el CCPAE només un 4.11% de la superficie inscrita es destina al cultiu de
cereals i lleguminoses gra. Aquesta escassa producció de les principals matèries primeres per a la
fabricació de pinso ecològic provoquen importacions molt significatives de fora de l'estat el cas el blat de
moro (que majoritàriament prové de Rumania, Itàlia i França, i en el cas dels cereals d'hivern
majoritàriament provenen de altres comunitats de l'estat.
Per conèixer millor aquesta situació de partida i desgranar-ne tots els detalls s’han estudiat les dades
actuals disponibles del sector: Les estadístiques de la producció agrària ecològica dels últims quinze
anys que facilita l’observatori de l’alimentació i agricultura ecològiques, les dades mes recents (2015)
sobre les superfícies destinades a agricultura ecològica a Catalunya facilitades pel DARP i les dades
municipals, també del 2015, del Consell Català de Producció Agrària Ecològica.
També s’ha fet un diagnòstic del sector amb els actors implicats a través d’enquestes al sector
demandant (productors de pinso) i el sector productor (Agricultors) buscant obtenir una radiografia
ajustada a la realitat. S’ha completat el marc global amb una visita al sud de França per tal de conèixer
de primera mà la situació del sector productor a Europa i en concret per entendre l’estructura,
organització i funcionament al sud oest de França.

Objectius
Dissenyar una estratègia de foment de la producció de cereals extensius destinats a la producció de
pinso ecològic a Catalunya. Com objectius secundaris presenta els següents:
1.- Establir estratègies que permetin a les empreses de pinso l’abastament de cereals ecològics en les
principals zones productores de Catalunya.
2.- Incrementar la superfície de cereals extensius seguint la norma de la producció ecològica a
disposició dels fabricants de pinso ecològic.
3.- Millorar les pràctiques agronòmiques i donar una resposta tècnica als reptes de la producció
ecològica (rotacions, sembra, fertilització, control de males herbes, plagues i malalties, etc) per
incrementar el rendiment i la qualitat dels cereals en el sistema de producció ecològic.
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4.- Desenvolupar una estratègia econòmica i tècnica que posi en valor tots els passos de la cadena de
producció: agricultors, assessorament tècnic i industries d'elaboració de pinso que condueixi a mig
termini a la creació d’un club de producció i garanteixi una correcta i justa distribució dels beneficis
econòmic a tots els agents implicats en el procés.

Conclusions
Fomentar la producció local de cereals en producció ecològica que connecti els diferents segments de la
cadena de producció amb una estratègia comuna es bàsic per consolidar un subsector econòmic
emergent. A partir dels estudis estadístics i la resta d’informacions de l’informe s’han identificat alguns
dels aspectes principals que cal tenir en compte per tal poder dibuixar les propostes de millora per a un
futur immediat.
S’han identificat diferents escenaris (objectes diana) que suposen diferents oportunitats on poder aplicar
les propostes de millora:
-Oprtunitat gran de creixement en zones de fàcil conversió. Catalunya està segmentada a nivell de
produccions. Cal detectar i treballar sobre aquest zones més marginals i àrides, que presenten uns
rendiments més justos, sobretot de cereals d’hivern, i on fer el canvi de convencional a ecològic no
implica un esforç gran.
-Estratègies de millora i recerca. En zones d on els rendiments ja són prou bons, cal aplicar estratègies
de millora en recerca i assessorament que permetin incidir en les pràctiques culturals i una millor gestió
dels cultius. Hi ha marge de millora tan pel que fa a les tècniques de cultiu com a les produccions que
es poden assolir.
-Ajustar-se als requeriments de les fabriques de pinso. A través de l’assessorament i el servei tècnic es
pot aconseguir una producció més atractiva i acord a les necessitats de les fàbriques (Continguts de
proteïna més específics, millor control en micotoxines, etc). Cal vincular-hi una certificació que valoritzi
aquest esforç i representi una diferenciació a nivell del consumidor final.
-Estructurar el sector. Cal aplicar un model organitzatiu que permeti agrupar els diferents actors de la
cadena, probablement a través de les empreses, i que en permeti una gestió més integral.

Líder del Grup Operatiu
Entitat: NUTREX PINSOS,
E-mail de contacte:
nrovira@nutrex.es

SL

Àmbit/s temàtic/s d'aplicació
CEREALS D'ESTIU
CEREALS D'HIVERN
INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA

Difusió del projecte

Tipologia d'entitat:
Indústria agroalimentària

Àmbit/s territorial/s d'aplicació
Província/es
Tarragona
Lleida
Girona
Barcelona

(publicacions, jornades, multimèdia...)

Pàgina web del projecte
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Comarca/ques

Altra informació del projecte
Dates del projecte

Pressupost aprovat

Data d'inici (mes-any): Novembre 2015

Pressupost total:

26.000,00 €

Data final (mes-any): Setembre 2016

Finançament DARP:
Finançament UE:
Finançament propi:

10.374,00 €
7.826,00 €
7.800,00 €

Estat actual: Executat

Amb el finançament de:

Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa
de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
Ordre ARP/258/2015, de 17 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la
innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria
de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups, i es
convoquen els corresponents a 2015.
Id. projecte: 86 2015
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