
 

 

La pol·linització y la agricultura 
 

 

La convivència entre elles no només és possible, sinó que és necessària 
   

   

Tal com indica la FAO (Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i 

l'Agricultura), més del 75% dels cultius de el món depenen de la pol·linització. De fet, 

sense elles deixaria de produir-se un terç dels aliments per al consum humà. I és obvi 

que els pol·linitzadors necessiten dels cultius. 

 

Però és una realitat que la població mundial de pol·linitzadors (especialment abelles i 

papallones) està disminuint de forma preocupant per diferents factors com, per exemple, 

canvis en l'ús de la terra, ús no sostenible de productes fitosanitaris, pràctiques agrícoles 

no respectuoses amb el medi ambient, espècies exòtiques invasores, malalties, 

abandonament progressiu de l'agricultura, i el tan nomenat canvi climàtic. 

 

En aquesta simbiosi a la qual ens referim els pol·linitzadors necessiten entorns 

favorables per prosperar, com els terrenys amb flora silvestre, que solen delimitar amb 

terres conreades. Aquestes zones són necessàries perquè puguin alimentar-se de el 

pol·len o nèctar durant els períodes de no floració del conreus i, per això, totes aquestes 

àrees han d'estar lliures de tòxics. Però això no vol dir que no es facin les pràctiques 

agrícoles necessàries per augmentar la productivitat dels cultius. Parlem que, 

simplement, consisteix a prendre consciència de la mútua necessitat. Així, sent 

conseqüents es poden consensuar què practiques realitzar en cada moment i amb quins 

productes, amb la finalitat que els pol·linitzadors i l’agricultura no només convisquin, 

sinó que, a més, tots dos surtin reforçats. 

  

A el fil de l'anterior, no és intranscendent el fet que grans empreses de el sector agrari 

s'hagin adonat de la necessitat de el treball conjunt entre pol·linitzadors (en aquest cas 

abelles i per tant apicultors), agricultors i comercialitzadors/exportadors. I fruit 

d'aquesta necessitat conjunta s'han signat convenis entre Agrupacions de Defensa 

Sanitària Apícola (ADS) pertanyents a la Sectorial Apícola d'ASAJA Alacant, amb 

societats de gran pes nacional o internacional com, per exemple, AM FRESH. 

 

Així, des de juny de l’any 2019 tècnics de la Sectorial Apícola d'ASAJA Alacant i 

enginyers agrícoles d'AM FRESH, treballen de forma conjunta per aconseguir un 

benefici mutu. Aquesta empresa treballa, entre d'altres cultius, amb cítrics i, tot i la mala 

premsa que ha estat rebent l'apicultura en el món citrícola en els últims anys, aquesta 

companyia capdavantera aposta per un maneig adequat i respectuós amb els 

pol·linitzadors. Sens dubte, això suposa un lleu esforç per a ells, i a canvi una gran 

varietat d'avantatges, com són: augment de producció, oferir al consumidor allò que 

demana (respecte a l'entorn) i que pot servir perquè més empreses de el sector citrícola 

continuïn l'estela i impulsin el model de col·laboració implantat. 

 

Així mateix, no hem d'oblidar que a nivell europeu les normatives cada vegada són més 

exigents en temes de preservació de l'entorn i, de fet, empreses que ja han posat en 



marxa pràctiques respectuoses amb les abelles són capdavanteres en mercats fora de la 

nostra frontera. En referència a això, el treball conjunt entre apicultors i agricultors pot 

arribar a atorgar a aquestes companyies o productors agrícoles el tan llorejat i reconegut 

"segell beefriendly" (amic de les abelles). Una certificació que, tot i que encara no està 

molt instaurada a Espanya, és un segell de qualitat indiscutible a Europa, no només per 

al producte a comercialitzar, sinó, també, perquè posa en valor que una agricultura 

sostenible i respectuosa no està renyida amb una agricultura d'alta qualitat i 

productivitat, que és l'ideal a què pretenen arribar les polítiques agràries europees i 

mundials. 

 

Amb tot l'exposat, tenim la certesa que l'apicultura i la citricultura són compatibles 

també a la Comunitat Valenciana, ja que ens consta que el sector productor té especial 

interès a protegir les abelles, entre altres coses, perquè són essencials per a la producció. 

 

I mostra d'això és el treball conjunt entre les ADS de la Sectorial Apícola d'ASAJA 

Alacant i les grans empreses agrícoles anteriorment esmentades. Esperem que el treball 

en conjunt realitzat serveixi d'impuls a altres companyies agrícoles i que es decideixin 

per optar a la certificació beefriendly, comptant, és clar, amb l'experiència i 

col·laboració dels apicultors de les seves zones. 
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