RETIRADA DELS PRODUCTES FITOSANITARIS QUE
CONTINGUIN SUBSTÀNCIES ACTIVES EXCLOSES DE LA
LLISTA COMUNITARIA
A conseqüència del desenvolupament de la Directiva 91/414/CE per la qual es crea la
llista única europea de substàncies actives d'ús fitosanitari, quedarà prohibida en el
transcurs del present any 2003 la utilització de molts productes fitosanitaris, ja que
enguany la retirada afecta no sols als que siguin rebutjats en les revisions de la Unió
Europea, sinó també als molts productes que seran retirats del mercat per no haver
estat defensats per cap empresa un cop finalitzat el termini establert per optar a la
seva defensa.
Normativa legal
Per a regular aquestes retirades de productes fitosanitaris, la Unió Europea va publicar
el Reglament (CE) núm. 2076/2002 (DOCE 23-11-02), que s’ha complementat a l'Estat
espanyol per l'Ordre del MAPA 1610/2003, de 17 de juny i la Resolució de 30 de juny
de 2003. En aquestes disposicions, s'indiquen els terminis màxims de comercialització
i utilització de cada producte.
Què han de fer els agricultors davant la retirada de productes?
1) Fer inventari dels productes que tenen en el magatzem per a determinar si estan
inclosos en les llistes de productes a retirar.
2) Limitar estrictament les seves compres a les possibilitats d'utilització dels
productes dins del límit establert.
3) Gastar abans de la data límit d'utilització els estocs de productes afectats per la
retirada.
4) Preveure els estocs de productes que puguin quedar després de la data límit
d’utilització.
5) Per a eliminar aquests estocs la normativa contempla dos casos:
a) Productes adquirits després del 23 de novembre de 2002 (data de publicació
del Reglament 2076 de la Unió Europea): es poden retornar al distribuïdor, que
té l'obligació d'acceptar-los fins a la data que expira el seu termini d'utilització.
b) Productes adquirits abans del 23 de novembre de 2002: cal lliurar-los a un
gestor de residus autoritzat i fer-se càrrec de les despeses que s'originin.
Importància d'eliminar els productes
Els agricultors han de ser conscients de la importància de respectar els terminis
màxims d'utilització establerts per a cada producte, ja que, a part de les sancions que
es poden posar per utilitzar o emmagatzemar productes no autoritzats, els productes
vegetals tractats que es comercialitzin a partir de l'1 de gener de 2004, han d'estar
totalment exempts de residus d'aquests productes per la qual cosa podran ser
destruïts sense dret a indemnització.

Terminis de retirada de productes
D’acord amb les disposicions abans indicades, la situació de les substàncies actives
rebutjades o no defensades és la següent:
a) Substàncies actives ja retirades: 2-aminobutà, ametrina, anilazina, arsenit sòdic,
azaconazole, azinfòs-etil, benazolina, bendiocarb, benodanil, bioresmetrin,
bromofenoxim, butaclor, butilat, clozolinat, DNOC, EPTC, fenvalerat, fenotrin,
ferbam, lindane, metolaclor, monolinuron, paration-etil, permetrin, pirazofòs,
piroquilona, profam, quintozè, tiocarbacil, tiofanox i zineb
b) Substàncies actives en procés de retirada:
Termini màxim d’utilització 30 de setembre de 2003: benzoximat, butocarboxim,
cianazina, clorfluazuron, clormefòs, diclofluanida, diclorprop, dimepiperat, dimetirimol,
disulfon, endotal, etiofencarb, etion, fenotiocarb, fenpropatrin, fentiosulf, fentoat,
flubenzimina, flucitrinat, fluosilicat de sodi, fonofòs, forat, fosmotion, fosfamidon, foxim,
furatiocarb, heptenofòs, hidroxi-MCPA, isofenfòs, isopropiolan, isoxation, mecarbam,
mefenazet, metil S demeton sulfona, metoprè, monocrotofòs, nabam, nitrotal isopropil,
ofurace, ometoat, oxadixil, oxinat de coure, piraclofòs, pirifenox, propenofox, propoxur,
protiofòs, quinalfòs, sulfotep, TCMTB, terbufòs, terbumetona, tetraclorvinfòs,
tetrametrín, tiazopir, tiociclam, tiometon, tralometrín, triazofòs, triforina, vernolat.
Termini màxim d’utilització 31 de desembre de 2003: aloxidim, Bacillus
thuringiensis delta endotoxina, benfuresat*, bromacil, bromopropilat*, clorfenvinfòs*, 4CPA*, desmetrin, diclobutrazole, dienoclor, difenzoquat, dinitramina, dinobuton*,
dioctilsulfosuccinat sòdic, etidimuron, etirimol, fenfuran, flumetralina*, fomesafen, fosfat
biamònic, haloxifop, hexazinona*, hipoclorit sòdic, imazapir, metobromuron*,
metosulfovax, metoxiclor, metoxuron, MSMA, naptalam*, norflurazona, oxicarboxín*,
oxinat de coure, pebulat, piridafention*, polisulfur de bari, prometrín*, quinometionat*,
quizalofop-etil, setoxidim, sulprofòs, temefòs*, terbacil*, terbutrina*, tetradifon*,
tiazafluron, tributil fosforotritioat, vamidotion*, violeta de genciana.
(*) Productes que tenen autoritzat un ús fonamental
Altres terminis de retirada: benomil (30 d’abril de 2004), azafenidín (28 de febrer de
2004),
paration-metil i acefat (setembre de 2004), metalaxil (novembre de
2004), aldicarb (setembre de 2004, excepte determinats usos fonamentals: cotó,
plantacions joves de cítrics i vivers de plantes llenyoses)
Per més informació: www.gencat.net/darp/fitprod.htm

