
 

 

Ser prudent a l'hora de vendre la collita 
     

 

Tant ASAJA Castilla y León com UPA Castilla y León han emès un comunicat de 

premsa en què demanen a l'agricultor que sigui prudent a l'hora de vendre la seva collita 

i que no es precipiti. 

 

Les dues organitzacions denuncien que a Castilla y León s'estan pagant preus pel cereal 

artificialment baixos, i que els mercats obligaran a un reajustament a l'alça d'acord amb 

les cotitzacions europees i internacionals del mercat de grans. La qüestió és si quan 

pugin els preus, el cereal està encara en mans de l'agricultor. 

  

ASAJA, una de les dues associacions professionals, aconsella als productors que 

planifiquin correctament les seves vendes, sense provocar una allau d'ofertes en 

moments que aprofiten els intermediaris per fer provisió de gra barat i augmentar els 

seus marges comercials. 

 

Així mateix, UPA, l'altra organització professional, també recomana als agricultors de 

la regió que no es precipitin a l'hora de vendre, ja que segons assenyala l'organització, 

els especuladors estan a l'aguait, exercint pressió sobre els agricultors per manejar al seu 

antull els volums de producció, amb l'objectiu d'enfonsar els preus dels mercats i 

comprar barat als productors. L'organització considera que en aquests moments el més 

recomanable sembla no vendre i mantenir emmagatzemat el gra. Recorda que les 

millors operacions no solen fer-se a principi de campanya 

 

Per la seva banda ASAJA assenyala que des que es van iniciar les tasques de 

recol·lecció, hi ha pressió d'intermediaris molt interessats en inflar les previsions i 

espantar els agricultors que caminen més necessitats de liquiditat, el que ha provocat 

cotitzacions vergonyoses, un 20 per cent inferiors al que és habitual. Vendre als preus 

que s'estan oferint avui o als que en realitat apunten els mercats internacionals, 

suposaria una diferència d'uns 15.000 euros per a una explotació cerealista mitjana, 

d'unes 200 hectàrees; és a dir, suposa aconseguir un marge de benefici o només cobrir 

els costos de producció, quan no vendre directament a pèrdues. Segons les valoracions 

d'ASAJA, amb les cotitzacions ruïnoses actuals els agricultors de Castella i Lleó 

deixarien d'ingressar 200 milions d'euros. 

 

La mateixa organització ha criticat que l'escàs paper de productor en la cadena de 

formació de preus estigui fent que un any com el present gran part dels beneficis que 

haurien d'arribar per la via de la major producció, es perdin a conseqüència d'unes 

cotitzacions artificialment baixes. 

 

Apunta una millora en els preus 

El primer dimarts de juliol, els mercats internacionals del cereal van cotitzar a l'alça, i es 

pot dir que el preu de mercat a França, un dels principals països exportadors de el món i 

per veïnatge, el principal competidor per als cerealistes espanyols, s'està estabilitzant 

per al blat en 185 euros la tona, xifra que ASAJA demana que prenguin com a 

referència els productors de Castella i Lleó. 

 



A més, a França i altres països cerealistes, s'estan fent correccions de la collita a la baixa 

per la mala falta d'aigua. 

 

A més, l'any és molt llarg, i la ramaderia espanyola consumeix ingents quantitats de 

cereal molt per sobre de la producció domèstica, per la qual cosa cal pensar que no van 

a sobrar cereals i que els preus necessàriament han de repuntar, assenyala ASAJA. 

 

Per la seva banda, UPA recorda que Espanya és un dels principals països consumidors 

de cereal al món, amb 36 milions de tones en la passada campanya, el que ens fa 

dependre dels mercats internacionals. Tots els anys s'importen unes 5 Mt de cereal. 

 

 

Jesús Domingo 

 

 

 


