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FRUITA RECOL.LECTA

Arran(a la collita de paraguaià a
Lleida marcada per una alta qualitat
Els productors esperen unes cotitzacions per sobre,dels 60 o 70 cèntims per quilo

ll Se'n preveu una gran producció, superior a la del préssec roig redó

Rroncc¡ó
I LLEIDA I Els productors de prés-
sec pla del Segrià han comen-
çat aquests dies a collir les pri-
meres varietats primerenques
d'aquesta fruita de pinyol amb
l'esperança de percebre uns
bons preus davant campanyes
passades,ja que el producte que
arriba als lineals és d'una gran
qualitat en comparació amb la
fruita de pinyol procedent de
zones més primerenques com
la de Múrcia. Segons assenyalen
les últimes previsions d'Afrucat,
tantla superfície comla produc-
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ció de paraguaià a la província
de Lleida superarà per segon
any consecutiu la del préssec
roig redó. Segons les estima-
cions d'Afrucat, s'espera una
producció d'aproximadament
LL9.6OO tones, xifra que impli-
ca un augment del 1-6 per cent
respecte a la campanya anterior.

Aquest increment respon al
fet que els arbres han tingut les
hores de fred necessàries du-
rant l'hivern i una bona tem-
peratura a la primavera, que
ha afavorit la floració i que fa

augurar un fruita de pinyol de
qualitat i amb una bona mida.
Quant als preus, Josep Cabré
(UP) espera que els d'aquesta
campanya siguin molt millors
que els anteriors, sobretot per-
què la producció és de millor
qualitat i perquè la forta calor
anima el consumidor a menjar
fruita.'

Cotització

Vaexplicar que és difícil cal-
cular quina hauria de ser la co-
titzaciô,però per sota dels 60 o

Estratègies davant del canvi, eix de la lllbex-35 estrt
Trobada al Pirineu descens de l'1
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DE LîRBRE A LA TAUTA

Segons l'índex IPOD els

préssecs i nectarines

multipliquen per 7 el seu

preu de l'arbre a la taula

70 cèntims el quilo no seria ben
acollit pels productors. Alguns
productors fins i tot podrien
deixar de recollir la fruita amb
preus per sota d'aquest llindar.
Aquesta és per exem¡ilelbpinió

de J-,A,RC-COAG, que denuncia
que els baixos preus en l'inici
de la campanya de fr¡rita de
pinyol no s'estan trasllaìilant al
consumidor. *i, 

..

Segons indica l'fndex de
Preus en Origen i Destinació
dels Aliments (IPOD) correspo-
nent al maig del 20!7, elsprés-
secs i nectarines multipliquen el
preu per 7 de l'arbre a le taula,
davant d'unes cotitzacions en
origen per sota dels 0,50 euros/
quilo i uns preus en destinació
alvoltant dels 3,50 euros/quilo.
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Les finques del Segrià comencen a collir les primeres varietats primerenques de paraguaià.
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