ECONOMIA
Els majors productors de kiwi de Catalunya
es concentren a la· conea de la Tordem
ELENA FERRAN

• Tordera.- Les explotacions de kiwi més
importants que actualment hi ha a Catalunya
es concentren a la conca de la Tordera. Al
costat del riu s'apleguen cinc productors que

conreen un total de 37 hectarees d'aquest
fruit El volum de producdó és de 300 tones
l'any, que comercialitzen conjuntament.a tr~vés d'una societat

anonima

i amb la marca

KiwisoL Les plantacions de la Tordera són

les úniques que s'han mantingut de les moltes
que es van instaBar al Maresme a la decada
deIs 80. Aleshores es veia aquest comeu com
una inversió de futur i de gran rendibilitat;

la realitat, peró, ha estat una altra.

Les plantes de kiwi necessiten
molta aigua i humitat Al costat
de la Tordera es concentren les
explotacions més importants de
tot Catalunya que produeixen
aquest fruit Són cinc productors
que continuen el conrreu que van

iniciar ara fa deu anys. Les explotacions ocupen 37 hectarees i
s'han anat ampliant i adaptant a
les noves tecniques de reg. A les
explotacions petites de 4 hectarees
hi ha cabuda per a 400 plantes.
Aquestes són les úniques explotacioos que es manten en a la co-

marca de les moltes que a la decada deis 80 es van comen~ar a
instaBar per cultivar el kiwi.
El president de la federadó de
Productors Kiwicultors Associats
i propietari d'una de les explotacions de la Tordera; Joan Rius,
creu que les condicions

climati-

ques de la zona han estat el factor
clau per tirar endavant les explotacions. Així, l'abundancia
d'aigua, el vent suau i la hurnitat
han facilitat que la planta s'adapti
a aquests terrenys. Tal i aixó,
aquest és un cultiu molt delicat
Una planta delicada
En aquesta epoca de l'any les
branques de les plantes comencen
a florir i hi ha el perill que les
gla~ades de la primavera matin
els brots nous o que el vent els
trenqui i es perdi la collita. Per
aixó s'han de fer grans inversions
per instal·lar les estmctures, per
on s'enfila la planta, i protegir
les explotacions del vent amb fileres d'arbres. S'han d'equipar les
plantacions amb sofisticats sistemes de reg i cal que les plantes,
quan sónjoves, s'abriguin amb sacs
o palla perque no es congelin les
arrels.
El fruit creix durant els mesos
d'estiu, que és quan necessita més

aigua. Si no es reguen les plantes
contínuament, el kiwi queda petit
i no té la mida adequada per
ser comercialitzat La collita del
kiwi és a finals d'octubre. Una
explotació industrial necessita a
més una planificació previa, ja que

per cada quatre plantes femelles
es necessita una de mascle per
poder produir els fruits. EIs productors instal·len, quan la planta
esta en flor, mscos d'abelles, per
facilitar la pol·linització.
InstaBar una explotació de kiwis no és facil, peró tal com assenyala Rius l'avantatge és que
les plantes tenen una vida llarga.
Els cultius que van comen~ar fa
50 anys encara produeixen de les
plantes inicials i es deconeix, segons Rius, la resistencia que tenen. Aixó ha comportat que actualment sigui difícil de trobar als
vivers esqueixos de plantes de kiwi
de qualitat
Un altre deis avantatges d'aquest tipus de cultiu és que, per
la seva recent explotació,

encara

no hi ha cap insecte que l'hagi
atacat Aixó perroet als productors
estalviar-se els insecticides i obtenir així un «producte ecologic»,
només amb adobs -9Iganics.

Vendre abans que ningú
EIs productors de la Tordera
van crear fa uns anys una societat
anónima comercial per poder vendre la producció sota una única
marca, KiwisoLEl volum de producció arriba a les 300 tones, que
es transporta en camions fins a
una cooperativa de Mollemssa,
des d'on es distribueix. En el marge d'una se!mana han d'intentar
vendre el fruit que es conrea aquí,
abans que arribin els kiwis que
provenen principalment de Fran~a, Italia i Nova Zelanda. Segons

explica Joan Rius, aixo és possible,
ja que els kiwis de Nova Zelanda
arriben al mes de maig, mentre
que al novembre es pot vendre
el d'aquí sense que hi hagi competencia directa. El que es produeix a la zona de Perpinya i
sobretot a Italia arriba unes setmanes més tardo
«Tenim unes setrnanes per treu-

re el producte d'aquí a un preu
raonable, perque quan arriba la
producció el preu es devalua», ex-

plica Rius. Un deIs motius per
plantar kiwis ara fa deu anys era
I'alt preu que s'arribava a pagar
per unitat. Actualment els productors venen el kiwi a vuitanta
o noranta pessetes el quilo i fa
uns anys aquest preu era per
unitat.

Un negoci de futur?
EF.

• El Maresme, per ·les caracteristiques geografiques que té, des
d'un principi semblava ellloc ideal
per a la plantació de kiwis, un
producte originari de les antípodes de Catalunya. Els terrenys
arrecerats del vent i la humitat
perroeten I'adaptació d'aquestes
plantes.
A la decada deis 80, quan es
comen~ava a introduir el kiwiprovinent de Nova Zelanda als mercats a uns preus elevadíssims, va
ser quan molts pagesos van veure
en aquest cultiu un negoci de tutur. Les inversions inicials eren
milionaries en espera que les compensacions arribessin a llarg termini. Només per a uns quants
el negoci arriba ara, i just per
no tenir-hi perdues.
L'empenta i I'eufória amb que

van comen~ar els pagesos, principalment de la comarca, va portar
a la creació de l'Associació Catalana de Kiwicultors, que presidia
aleshores el productor mataroní
JaumeBoter.
La manca d'aigua i la falta d'humitat als conreus del Maresme
central va ser el motiu principal
que va obligar a plegar molts d'aquells productors, segons explica
Boter. En I'actualitat existeix una
e"plotadó important entre Mataró i Sant Andreu de Llavaneres,
i també hi ha molts floricultors
que aprofiten les seves instal'lacions per dedicar-ne una part al
conreu del kiwi. Mentre una gran
majoria de productors van decidir
plegar en veure que el negoci no
era tan rendible, els que s'han
assentat aguanten mentre no tin-

guin perdues.

L'Institut de Recerca Tecnológica i Agroalirnentaria, l'IRTA
de Cabrils, va assessorar els productors que s'iniciaven en el cultiu
del kiwi. El responsable del projecte, Joaquim Adillon, explica
que «la gent estava molt interessada en la tecnica de cultiu
del kiwi, peró es va comen~ar
taId». La inversiá

es va fer en

un moment óptim per vendre
aquest producte, peró després les
circumstancies han canviat.
El preu ha disminuit i I'exportació de paisos productors cada
vegada és més forta. Segons Adillon, la situació actual de les explotacions importants és d'estancament després de viure un període de gran expansió. «Una cosa
és plantar kiwi al jardí de casa,
que sempre pot ser rendible, i
I'altra és que les grans explota-

cions industrials rendeixin tal com
es preveia

inicialmenb>.

apunta

Adillon.
Els productors del Maresme
mantenen que la qualitat deIs kiwis depen del temps que es deixin
madurar a la planta perque siguin
més dol~os. El fet que el fmit
es produeixi aquí, permet tenir-lo
més temps a la planta, menlre que
el transport del producte exterior
obliga a collir-lo abans d'hora.
A més de productors del Maresme, I'Associació Catalana de
Kiwicultors també agmpava un
productor de les comarques girouines i un altre de Tarragona.
Les explotacions de kiwis que hi
havia a ]'Emporda s'han arrencat,
perque les plantes estaven exposades a massa vent A I'Estat Espanyol, Galícia és un deIs Uocs
pioners en la producció kiwis.

