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2 RESUM 

El treball que es presenta, “Base de dades per adaptar la guia de cultiu de cereals al 
programa Hespèrides”, es va realitzar durant el segon quadrimestre del curs 2014/2015. 
L’objectiu del qual era incorporar les guies de Gestió Integrada de Plagues (GIP) que 
enguany ha presentat el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(Magrama), concretament la del cultiu de cereals d’hivern. Una vegada analitzades les guies 
es va observar que es podien dividir en tres apartats. Un primer apartat amb 
recomanacions generals sobre la gestió integrada i mesures específiques per a les zones de 
protecció especial. El segon que consta d’un llistat de les plagues, malalties i males herbes 
més comunes del cultiu i les fitxes descriptives de cada una d’elles. I finalment uns quadres 
d’estratègies per a la gestió integrada de cada plaga. 

Es va decidir no incloure les recomanacions generals, que són comunes per a totes les 
guies, ja que són molt genèriques i no s’adeqüen a l’eina Hespèrides. També es va 
concloure que les fitxes del Magrama, sobre cada un dels agents causants de danys, eren 
prou completes per a la informació que necessita un assessor a l’hora de prendre 
decisions. Aquestes fitxes inclouen una descripció de l’agent, dels símptomes i danys que 
causa, acompanyada de fotografies; el període crític pel cultiu; com s’ha de fer el 
seguiment i estimació del risc pel cultiu; el llindar d’actuació; les mesures de prevenció i/o 
culturals i les mesures alternatives al control químic. També inclouen un darrer apartat 
sobre el control químic. És sobre aquest darrer apartat que es va decidir treballar, ja que 
remeten el consultor de les guies al registre de productes fitosanitaris que es troba al lloc 
web del Magrama.  

El registre de productes fitosanitaris del Magrama disposa d’un cercador amb diferents 
criteris de cerca. Quan s’utilitza l’encreuament “Cultivo * Plaga” els resultats no són gaire 
satisfactoris, ja que es produeixen molts errors i en el millor dels casos només dóna els 
resultats per la cerca sol·licitada, ometent la resta de resultats que podrien incloure. Per 
exemple, si la cerca es fa per “Trigo * Roya amarilla” el resultat que apareix només 
considera els formulats que tenen exactament aquesta autorització, quan també serien 
d’utilitat els que estan autoritzats per “Trigo * Royas” o bé “Cereales * Royas”. 

El primer que es va fer és obtenir el llistat complet de productes fitosanitaris que el 
Magrama té autoritzat i les seves fitxes corresponents que estan disponibles en format pdf 
(Portable Document Format). Es va extreure tota la informació que contenen aquests pdf i 
es va traspassar a una base de dades. Aquesta informació es va treballar per tal d’obtenir el 
llistat complet d’efectes1. Fet això, es va observar que les autoritzacions del Magrama no 
tenien cap criteri concret, aquestes podien ser pel nom comú o el científic, pel nom de 
l’agent causant o els danys que provoca, que podien ser a nivell d’espècie, gènere, família o 
qualsevulla altra variable que l’empresa que presenta la documentació hagi introduït. 

Es varen ordenar i classificar tots els efectes. Els que corresponien a organismes vius es 
van classificar de manera taxonòmica. Els que corresponien a danys o símptomes es va fer 
segons l’agent que els causa. La resta es van ordenar de manera sistemàtica. Una vegada 
feta aquesta classificació es va assignar un codi de 20 dígits a cada un d’ells. Aquest codi 

                                                
1 Efecte: paraula que s’utilitzarà d’ara endavant per agrupar plagues, malalties, males herbes, fito-fortificants i 
altres usos que el Magrama justifica per autoritzar els productes fitosanitaris. 
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de 20 dígits és la suma de 10 codis de dues xifres, adjudicat per cada nivell de classificació 
taxonòmica considerat. Aquest sistema de codis va permetre generar un arbre, de manera 
que s’establia un ordre jeràrquic pels efectes. Val a dir, que l’arbre corresponent als cultius, 
ja formava part del programa Hespèrides. Per a classificar els diferents efectes es van 
utilitzar els llibres que consten a la bibliografia, així com les mateixes guies del Magrama. 

El cercador es va programar a partir de la base de dades general. El criteri emprat va ser 
que la resposta inclogués els resultats per l’entrada de cerca, els seus germans i els seus 
pares. Els germans són aquells efectes que tenen el mateix codi que el del criteri de cerca i 
els pares tots els que estan per sobre. Finalment els programadors de l’empresa van donar 
forma a l’eina de cerca integrant-la a la resta de programari de la plataforma Hespèrides. 
Val a dir, que aquesta eina serveix per a qualsevol cultiu i no tan sols per a cereals, ja que a 
la programació es van considerar tots els efectes, independentment del cultiu afectat. 
Posteriorment es va programar una altra base de dades que recull tota la informació de la 
Guia de GIP de cereals publicada pel Magrama, incloent les fotografies. D’aquesta manera 
quan es fa una consulta al cercador, la resposta inclou aquesta informació. 

El resultat del treball és un cercador on les entrades de consulta es fan per un cultiu i una 
plaga determinats i genera una resposta amb el quadre d’estratègies que proposa el 
Magrama i el llistat de productes autoritzats per la consulta. El quadre d’estratègies inclou 
cinc camps: el seguiment i estimació del risc, les mesures de prevenció i/o culturals, el 
llindar o moment d’intervenció, les mesures alternatives al control químic i els mitjans 
químics, i finalment un recull de fotografies il·lustratives de l’agent causant de la plaga i els 
seus efectes. En el llistat dels productes fitosanitaris es mostren el cultiu, l’efecte, el 
formulat, el nom comercial, el termini de seguretat, la data en què s’ha actualitzat la base de 
dades, la data de caducitat i un enllaç que ens adreça a la fitxa corresponent del Magrama.  

En definitiva, l’objectiu del treball s’ha assolit amb escreix, ja que el resultat incorpora la Guia 
de cereals del Magrama dins un cercador de productes fitosanitaris autoritzats. Per tant 
l’usuari que utilitza el programa, no tan sols pot consultar la guia, sinó que també obté un 
llistat dels productes fitosanitaris autoritzats per la seva consulta. 

 

 

3 PARAULES CLAU 

Gestió Integrada de Plagues; base de dades; fitosanitari; assessor; cercador; Hespèrides; 
plaga; efecte; Magrama; RD 1311/2012. 
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5 INTRODUCCIÓ 

5.1 Antecedents 

Són diversos els factors que cal analitzar a l’hora d’emmarcar l’objecte d’aquest treball. En 
primer lloc, les noves polítiques comunitàries en el camp de la producció agrària: el 
Reglament 396/2005 que fixa els Límits Màxims de Residus (LMR) de productes fitosanitaris 
en aliments, el Reglament 1107/2009 sobre la comercialització de productes fitosanitaris i la 
Directiva 2009/128/CE que crea el marc per a aconseguir l’ús sostenible de productes 
fitosanitaris. En segon lloc, l’avenç insospitat en els camps de la tecnologia i la comunicació 
dels darrers anys, democratitzant l’accés a la informàtica i les connexions a través d’internet 
a la majoria de la població, avenços als quals el sector agroalimentari no n’és una excepció. 
I finalment, un consumidor cada vegada més exigent amb els productes que es posen a la 
seva disposició i una globalització que ha comportat l’obertura de gairebé tots els mercats a 
nivell mundial.  

L’estat espanyol ha recollit aquestes normatives europees en el Reial Decret (RD) 
1311/2012, que té per objecte establir el marc d’acció per aconseguir un ús sostenible dels 
productes fitosanitaris mitjançant la reducció dels riscos i els efectes de l’ús dels productes 
fitosanitaris en la salut humana i el medi ambient, i el foment de la gestió integrada de 
plagues i de plantejaments o tècniques alternatives, com ara els mètodes no químics. 

Tot plegat, ha comportat als productors agrícoles, l’obligació d’aplicar la Gestió Integrada de 
Plagues (GIP) i registrar la traçabilitat de llurs productes. Apareixen, en conseqüència, dos 
nous protagonistes en la gestió de les explotacions agroalimentàries, l’Assessor (tècnic en 
l’assessorament de GIP i ús de fitosanitaris) i el  Quadern de camp, eina que serveix per 
seguir la traçabilitat en la producció dels productes alimentaris. 

En els darrers anys la consciència social per la preservació del medi ambient ha fet un pas 
endavant. Ja no n’hi ha prou en fer un ús racional dels productes químics, sinó que es valora 
el consum de recursos que ha comportat l’elaboració dels diferents productes, siguin o no 
alimentaris. Apareixen conceptes com Km0, mercats de proximitat, entre d’altres. S’ha creat 
diferents eines per tal de valorar aquests conceptes com són la petjada hídrica o petjada de 
carboni, que valoren el consum que s’ha fet d’aquests recursos per a la producció d’un bé de 
consum. 

El projecte es realitza en conveni amb eFoodPrint, empresa dedicada a la comercialització 
de software per al sector agrari, amb l’objectiu d’afegir funcionalitat al programari 
Hespèrides, concretament incloure les guies de gestió integrada de plagues que proposa el 
Magrama per tal de donar suport als tècnics que utilitzen la plataforma. Aquest “encàrrec” no 
estava definit prèviament i caldrà veure com s’acaba materialitzant, però darrerament han 
aparegut al mercat diverses empreses que ofereixen software similar a Hespèrides i per tant 
cal afegir-li prestacions per tal de no perdre competitivitat. 
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5.1.1 El marc legislatiu 

El Parlament Europeu i el Consell van adoptar a 21 d'octubre de 2009 dos actes legislatius 
que modifiquen profundament la normativa anteriorment vigent en matèria de 
comercialització i utilització de productes fitosanitaris, incorporant els postulats de 
l'estratègia per a l'ús sostenible de plaguicides i atenent al que estableix el VI Programa 
Comunitari d'Acció Mediambiental. Aquests actes són el Reglament (CE) nº 1107/2009 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'octubre de 2009, relatiu a la comercialització de 
productes fitosanitaris i pel qual es deroguen les directives 79/117/CEE i 91/414/CEE del 
Consell, i la Directiva 2009/128/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'octubre de 
2009, per la qual s'estableix el marc de l'actuació comunitària per tal d'assolir un ús 
sostenible dels plaguicides. 

Per una altra banda, la llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, ha establert la 
base jurídica en matèries de comercialització i utilització de productes fitosanitaris, així com 
les relatives a la racionalització i sostenibilitat del seu ús, que no van tenir desenvolupament 
normatiu en previsió de divergències amb la normativa comunitària pendent d’aparèixer en 
aplicació de l’estratègia sobre l’ús sostenible de plaguicides. 

De la mateixa manera el control de lluita integrada contra plagues, que ha estat el referent 
de l’ús racional de productes fitosanitaris i de la sostenibilitat en la seva utilització, no està 
definida, regulada i fonamentada amb caràcter general com a desenvolupament normatiu de 
la llei 43/2002, sinó com a un sistema voluntari establert pel Reial Decret (RD), de 20 de 
novembre, mitjançant el qual es regula la producció integrada de productes agrícoles. 

La Directiva 2009/128/CE, de 21 d’octubre de 2009, per la qual s’estableix el marc de 
l’actuació comunitària per tal d’aconseguir un ús sostenible dels plaguicides, conté les 
disposicions bàsiques relatives a la racionalització de l’ús per reduir els riscos i efectes de 
l’ús dels plaguicides en la salut humana i el medi ambient, i el pla nacional d’acció requerit 
per a la seva consecució, que és necessari incorporar a l’ordenament jurídic intern. Ja ha 
estat publicat el RD 1702/2011, d’inspeccions periòdiques dels equips d’aplicació de 
productes fitosanitaris, que transposa a l’ordenament jurídic l’article 8 i l’annex II de la 
Directiva citada. 

L’àmbit d’aplicació de la nova normativa comunitària i l’amplitud de l’expressió “producte 
fitosanitari”, definit en el Reglament (CE) nº 1107/2009, de 231 d’octubre de 2009, 
determinen que afecti tant als productes utilitzats en les activitats agràries com els utilitzats 
en d’altres àmbits. 

Mitjançant el Reglament (CE) nº 1107/2009, del Parlament Europeu i del Consell, es 
deroguen les Directives 79/117/CEE i 91/414/CEE del Consell, que anteriorment regulaven 
la comercialització dels productes fitosanitaris. En conseqüència, també queden derogades 
les disposicions estatals adoptades per la transposició dels preceptes de les anomenades 
directives i això fa necessari que l’actual RD inclogui disposicions relatives al compliment de 
requisits establerts per l’anomenat reglament, en el seu article 67, que afecten als 
comerciants i usuaris de productes fitosanitaris.  

Amb el RD 1311/2012, de 14 de setembre s’estableix les disposicions necessàries per a la 
gestió de registres d’utilització de productes fitosanitaris i, alhora, per a l’adequació, millora i 
simplificació de registres ja existents, com el d’establiments i serveis plaguicides i el llibre 
oficial de moviment de plaguicides perillosos, instruments de suport imprescindibles per 
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aplicar les polítiques de consecució de la sostenibilitat i del control oficial en la utilització de 
productes fitosanitaris, i la continuïtat dels quals preveu la Llei 43/2002, de 20 de novembre, 
en llurs articles 40.5.a) i 41.2, fent-la extensiva a tots els operadors. 

Atenent a això es regula el Registre Oficial de Productors i Operadors fitosanitaris (ROPO), 
sobre la base de l’actual Registre d’Establiments i Serveis Plaguicides, creant per la 
Reglamentació Tècnic-Sanitària aprovada pel RD 1054/2002, de 11 d’octubre, pel qual es 
regulen el registre, autorització i comercialització de biocides. L’actual Registre 
d’Establiments i Serveis Plaguicides es suprimeix per la disposició derogatòria d’aquest 
Reial Decret. 

5.1.2 Gestió integrada de plagues 

El RD 1311/2012 de 14 de setembre en el seu Capítol III regula la gestió integrada de 
plagues. Dicta que la gestió de les plagues de vegetals s’ha de realitzar mitjançant l’aplicació 
de pràctiques de baix consum de productes fitosanitaris, donant prioritat als mitjans no 
químics. Els productors que estan sota els segells de producció ecològica o producció 
integrada ja compleixen amb el que marca la llei.  

Regula que els tècnics hauran d’acreditar la seva condició d’assessors, que l’assessorament 
haurà de quedar registrat documentalment i que l’assessor haurà de tenir presents les Guies 
de Cultiu. Pel que fa als tractaments fitosanitaris, hauran de quedar registrats al “Quadern 
d’explotació”, que s’haurà de conservar i mantenir actualitzat juntament amb els documents 
d’assessorament, un mínim de tres anys. 

En l’annex I es defineixen els principis generals de la Gestió Integrada de Plagues. De 
manera resumida són: 

- Davant dels mètodes químics, prioritzar la rotació de cultius, tècniques de cultiu (falses 
sembres, dates, etc.), varietats resistents, fertilització i regs equilibrats, mesures 
profilàctiques i protecció de fauna auxiliar. 

- Fer el seguiment dels elements nocius, nivells de poblacions, sistemes d’alerta, previsió i 
diagnòstic precoç. 

- Aplicar els tractaments a partir de llindars científicament sòlids 
- Prioritzar els mètodes sostenibles biològics, físics i d’altres no químics davant dels químics. 
- Aplicar els fitosanitaris més específics possibles i que tinguin els mínims efectes no 

desitjats, tant per la salut humana, per altres organismes i pel medi ambient. 
- Limitar la utilització de productes fitosanitaris als nivells necessaris, reduint dosis o 

freqüència d’aplicació. 
- Aplicar estratègies per evitar resistències dels organismes nocius, com ara variar matèries 

actives i tipus d’acció dels fitosanitaris 
- Comprovar per part dels usuaris professionals, l’eficàcia de les mesures fitosanitàries 

aplicades. 
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5.1.3 Les guies de gestió integrada GIP 

Enguany el Magrama ha publicat les guies de “Gestión Integrada de Plagas” (GIP). 
Aquestes tenen la finalitat de servir d’orientació a agricultors i assessors per tal d’aconseguir 
implantar els principis de gestió integrada de plagues en tota la producció agrícola de l’Estat. 
Requisit indispensable per a totes les explotacions agrícoles que desenvolupin la seva 
activitat a l’estat espanyol, segons el Capítol III de Reial Decret 1311/2012, de 14 de 
setembre, per el qual s’estableix el marc d’actuació per a assolir un ús sostenible dels 
productes fitosanitaris. 

En el “Plan de Acción Nacional para el Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios”, aprovat 
en la “Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural” el desembre del 2012, 
concretament en la mesura 3.1, ja es preveia l’elaboració de les guies de gestió integrada de 
plagues, durant el període vigent del pla. Fins a finals de maig de 2015, les guies publicades 
són: Guia GIP de raïm de transformació, Guia GIP de raïm de taula, Guia GIP cítrics, Guia 
GIP olivar, Guia GIP fruiters de llavor i Guia GIP cereals.  

Les guies GIP publicades pel Magrama tenen un mateix format de quatre punts inicials 
comuns, que tracten de la Gestió Integrada de Plagues. També inclouen un llistat de les 
plagues, malalties i males herbes que afecten al cultiu en concret, una fitxa de cada un dels 
elements considerats i un quadre d’estratègia de la GIP. A continuació se’n detalla l’índex, 
també comú per a totes. 

- Introducció: es fa un recull de la normativa que sustenta la gestió integrada de plagues i 
una explicació de la mateixa guia, com ara, la seva utilització i a qui va dirigida. 

- Aspectes generals: recull en 15 punts les consideracions generals que s’ha de tenir en 
compte a l’hora d’aplicar la gestió integrada de plagues, malalties i males herbes.  

- Principis per a l’aplicació de la gestió integrada de plagues, malalties i males herbes: 
resum dels principis generals recollits en l’annex I del RD 1311/2012 per a la Gestió 
Integrada de Plagues. 

- Mesures específiques per a zones de protecció: defineix un seguit de zones de protecció 
especial degut a la pèrdua de biodiversitat en les quals hi ha restriccions per l’ús de 
fitosanitaris.  

- Llistat de plagues 

• PLAGUES 
• MALALTIES 
• MALES HERBES 

- Quadre d’estratègies de gestió integrada de plagues: on consten els mètodes de 
seguiment, les mesures de prevenció i/o culturals, els llindars d’actuació, els mètodes de 
control alternatius als químics i la recomanació de consultar la pàgina web del Magrama per 
a mètodes químics. A tall d’exemple es presenta un d’aquests quadres (Il·lustració 1). 
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Il·lustració 1. Quadre d’estratègies de la GIP de cereals per a Zabrus i Cucs del filferro.  
Font: Guía de gestión integrada de plagas, Cereales de invierno, Magrama. 

 

- Annex I. Metodologia emprada per a la definició de les Zones de Protecció. 
Metodologia seguida per a la delimitació cartogràfica de les Zones de Protecció, als efectes 
del Plan de Acción Nacional de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios, que ha seguit 
una estructura jeràrquica d’inclusió de diferents capes cartogràfiques: 

• Espècies protegides i Red Natura 2000. Es consideren les espècies presents en el 
catàleg  

• Usos de sòl 

S’ha realitzat un filtratge de la informació resultant  

• Parcel·les SIGPAC 

• Aiguamolls 

Finalment, s’ha considerat com a Zones de Protecció tots els aiguamolls d’importància 
Internacional inclosos en la llista del Conveni de Ramsar a Espanya, degut a l’interès de la 
conservació de la biodiversitat que contenen. 

 

- Annex II. Espècies emprades per a la definició de zones de protecció.  

- Annex III. Fitxes de plagues 
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5.2 El cercador del Magrama 

El cercador que el Magrama posa a disposició dels usuaris a la seva pàgina web, no acaba 
de funcionar correctament. Per un costat només respon a la pregunta concreta, és a dir, 
respon amb els productes autoritzats per a uns determinats cultius i efecte, sense considerar 
altres combinacions superiors en l’arbre taxonòmic. Per clarificar aquest concepte es 
presenta el següent exemple. Es fa la consulta dels productes autoritzats per la combinació 
(cultiu*efecte) Blat*Escaiola. El resultat de la cerca és el que es mostra a la Taula 1. 

 

Taula 1. Resultat de la cerca “Trigo X Phalaris” al cercador del registre de productes fitosanitaris del Magrama. 
Font: Magrama. 

Uso protegido Formulados
N CLODINAFOP-PROPARGIL 24% [EC] P/V
N CLORSULFURON 75% [WG] P/P
S CLORSULFURON 75% [WG] P/P
N DICLOFOP 36% (ESTER METÍLICO) [EC] P/V

N
FENOXAPROP-P-ETIL 2% + MEFENPIR-DIETIL 4% + DICLOFOP 
24% (ESTER METÍLICO) [EW] P/V

N FENOXAPROP-P-ETIL 6,9% ( ) [EW] P/V (ESP.)
N FENOXAPROP-P-ETIL 6,9% [EW] P/V

Resultado para la consulta de formulados existentes para aplicar en Cultivos, Trigo 
contra PHALARIS

  

 

A continuació és va fer la cerca Blat*gramínies amb el resultat que es mostra a la Taula 2. 

 

Taula 2. Resultat de la cerca “Trigo X Gramíneas anuales” al buscador del registre de productes fitosanitaris del 
Magrama. 
Font: Magrama. 

Uso protegido Formulados
N TRALKOXIDIM 40% ( ) [WG] P/P

Resultado para la consulta de formulados existentes para aplicar en Cultivos, Trigo 
contra GRAMINEAS ANUALES

 

 

Tal com es pot observar en els resultats, una cerca amb criteris més amplis no inclou els 
resultats obtinguts amb criteris més restrictius, limitant les opcions de l’assessor a l’hora 
d’actuar. El problema que es va plantejar era que si un producte que estava autoritzat contra 
gramínies anuals també es podia aplicar contra Phalaris canariensis i per tant aparèixer en 
la cerca.   

Si s’analitza les fitxes corresponents als productes que apareixen en les cerques es pot 
comprovar que els resultats de la cerca corresponen exactament a la consulta feta sense 
criteris agronòmics (Il·lustracions 2 i 3). 
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Il·lustració 2. Fragment de la fitxa del fitosanitari de nom comercial Cheetah LS on apareixen els efectes pels 
quals està autoritzat. Es dóna la circumstància que tot són gramínies anuals.  
Font: Magrama 

 

 

 
Il·lustració 3. Fragment de la fitxa del fitosanitari de nom comercial Vencedor 40 WG on apareixen els efectes 
pels quals està autoritzat.  
Font: Magrama. 

 

Seguint aquests mateixos criteris es va fer una altra consulta al Magrama, Cereals*Phalaris. 
El resultat de la qual va ser totalment sorprenent, en el llistat de la qual apareixen barrejats 
fungicides, insecticides i herbicides. El resultat es mostra parcialment en la Taula 3. 
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Taula 3. Resultat de la cerca “Cereales * Phalaris” al buscador del registre de productes fitosanitaris del 
Magrama. (Per veure més resultats clicar sobre la taula, en la versió digital del document). 
Font: Magrama. 

Uso protegido Formulados
N ALFA CIPERMETRIN 10% [EC] P/V insecticida
N AZUFRE 72% [SC] P/V fungicida
N AZUFRE 80% [SC] P/V
N AZUFRE 80% [WG] P/P
N AZUFRE 80% [WP] P/P
N AZUFRE 82,5% [SC] P/V
N AZUFRE 90% [DP] P/P
N AZUFRE 98,5% ( ) [DP] P/P
N AZUFRE 99% [DP] P/P
N CIPERMETRIN 5% + CLORPIRIFOS 50% [EC] P/V insecticida
N CIPERMETRIN 50% [EC] P/V
N CIPROCONAZOL 10% [WG] P/P
N CIPROCONAZOL 5% [EC] P/V

N
CLOPIRALIDA 2% (SAL MONOETANOLAMINA) + FLUROXIPIR 4% 
(ESTER METILHEPTIL) + MCPA 20% (SAL POTÁSICA) [EW] P/V

N CLOPIRALIDA 72% (SAL AMINA) [SG] P/P
N CLORPIRIFOS 25% [CS] P/V
N CLORPIRIFOS 48% [EC] P/V
N CLORPROFAM 40% (ESP) [EC] P/V
N DELTAMETRIN 10% [EC] P/V
N DELTAMETRIN 2,5% ((ESP I)) [EC] P/V
N DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V
N DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V (ESP.)
N DIQUAT 20% (DIBROMURO (ESP)IT) [SL] P/V
N DIQUAT 20% (DIBROMURO) [SL] P/V

N
FLORASULAM 0,1% + FLUROXIPIR 10% (ESTER METILHEPTIL) 
[SE] P/V

N
FLORASULAM 0,25% + FLUROXIPIR 10% (ESTER METILHEPTIL) 
[SE] P/V

N FOSFATO FERRICO 2,97% [RB] P/P
N GLIFOSATO 12% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V

N
GLIFOSATO 18% (SAL ISOPROPILAMINA) + MCPA 18% (SAL 
ISOPROPILAMINA) [SL] P/V

N
GLIFOSATO 26% (SAL ISOPROPILAMINA) + PIRAFLUFEN-ETIL 
0,17% ( ) [SC] P/V

N GLIFOSATO 36% (SAL AMÓNICA) [SG] P/P
N GLIFOSATO 36% (SAL AMÓNICA) [SL] P/V
N GLIFOSATO 36% (SAL AMÓNICA) [SL] P/V (ESP.)
N GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA (ESP 1)) [SL] P/V
N GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V
N GLIFOSATO 36% (SAL ISOPROPILAMINA) [UL] P/V
N GLIFOSATO 36% (SAL POTÁSICA) [SL] P/V
N GLIFOSATO 40% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V
N GLIFOSATO 45% (SAL ISOPROPILAMINA) [SL] P/V
N GLIFOSATO 45% (SAL POTÁSICA) [SL] P/V
N GLIFOSATO 54% (SAL POTÁSICA) [SL] P/V

Resultado para la consulta de formulados existentes para aplicar en Cultivos, Cereales 
contra PHALARIS
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5.3 Hespèrides/ eFoodPrint 

Les Hespèrides, segons la mitologia grega, eren les nimfes guardianes del jardí de la 
deessa Hera. En aquest jardí s’hi trobava l’arbre de la vida, el fruit del qual eren les pomes 
daurades que atorgaven la immortalitat a aquell que les consumís. L’empresa eFoodPrint és 
la responsable de comercialitzar el programa Hespèrides des de l’any 2014. Però, 
Hespèrides té ja una llarga història. L’any 1999, per encàrrec de tres cooperatives de 
fructicultors de Girona (Costa Brava, Girona Fruits i Empordà Fruits), amb la col·laboració de 
l’IRTA (EEA Mas Badia) de la mà de Joan Bonany, comença el projecte. L’objectiu és crear 
una eina informàtica per al control tècnic d’explotacions hortofrutícoles, que permeti seguir la 
traçabilitat de la producció al camp i gestionar diferents normatives de qualitat en producció 
agrícola, com ara Eurep Gap, Nature’s Choice, etc. La programació informàtica s’encarrega 
a l’empresa Click, sccl. desenvolupadora de software pel sector agrari.  

L’any 2000 s’entrega la primera versió amb les següents funcionalitats: registres de 
parcel·lari, registres de camp (regs, adobats, tractaments i segues) i registres de control 
(trampes de feromones i visites de camp). Any rere any, el programa va incorporant noves 
funcionalitats en funció de les demandes dels clients. 

El 2004 arriba la versió V3 amb una nova interfície d’usuari. En el quadre següent es presenta 
un resum de les funcionalitats que oferia el programa en aquell moment (Il·lustració 4): 

 
Il·lustració 4. Resum de les funcionalitats del programa Hespèrides V3 que permet controlar els efectes productius 
(finques), registres a camp de tots els tractaments que hi realitza el productor i el control per part dels tècnics.  
Font: elaboració pròpia.  
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El programa s’instal·lava a les oficines del client i els diferents agents podien interactuar amb 
el programa a través de la xarxa. Aquesta forma de treball implicava que cada client tenia 
una instal·lació del software diferent, adaptat a les seves necessitats, però implicava un cost 
molt elevat en desplaçaments dels tècnics informàtics. 

L’any 2010, degut a la demanda d’adaptar el programari a altres cultius, es decideix crear 
una nova versió d'Hespèrides. Aquesta ja no requereix instal·lar el programari a l’ordinador 
del client, sinó que el programa està íntegrament al núvol. La nova versió té un seguit 
d’avantatges tant per l’empresa com per al client. Permet la interacció de múltiples usuaris 
amb diferents rols i ubicacions amb el sistema i es pot fer des de diferents dispositius fixos o 
mòbils. Aquesta instal·lació al núvol facilita les tasques de manteniment i solució de 
problemes, ja que evita els desplaçaments dels tècnics informàtics a casa dels clients, 
permet actualitzacions del programari centralitzades i, en conseqüència, els clients poden 
gaudir del producte a un preu més econòmic.  

El programa també es redissenya en funcionalitat. Disposa d’una estructura comuna pel que 
fa a la gestió dels parcel·laris i mòduls especialitzats per a cada tipus de cultius i per a cada 
rol d’usuari. Aquests rols d’usuaris es diferencien en: tècnic, aplicador, administrador de 
client, explotació agrària, productor, representant legal i persona. Cadascun d’aquests rols té 
assignades unes funcionalitats dins del programa, que es detallaran més endavant. 

L’empresa eFoodPrint ha aportat noves funcionalitats al programari Hespèrides. Entre 
aquests hi destaca el mòdul “Environment” que permet el càlcul d’indicadors de sostenibilitat 
ambiental i eficiència productiva. La sostenibilitat ambiental, calculada a partir de la petjada 
de carboni i la petjada hídrica, està validada per referents internacionals com WFN (Water 
Footprint Network) i PAS 2050. L’eficiència productiva permet comparar produccions i 
rendiments entre els productors d’una mateixa cooperativa o entre les cooperatives d’una 
central de distribució. 

Durant l’any 2015 s’està reprogramant tot el software amb un llenguatge de programació 
més evolucionat, Ruby on Rails 4.0. Aquesta evolució permet adaptar-se a la tecnologia dels 
smartphones, i crear una app que facilitarà la introducció de dades al camp, tot i no estar 
connectat a la xarxa. Òbviament també es milloren les prestacions pel que fa a programació, 
presentació i gestió de dades, i s’incorpora un mòdul que permet al productor la gestió dels 
costos de les seves produccions. 

A la il·lustració 5, es pot veure l’aspecte actual del programa. Quan el productor hi accedeix 
li apareix l’historial de les seves finques. Els events estan ordenats per la data, apareixent en 
primer lloc el més recent. Amb el menú de l’esquerra pot accedir a les diferents funcionalitats 
del programa, gestió de parcel·les, personal, maquinària, costos i al quadern de camp, 
objectiu últim del programa. També pot confirmar que ha fet els tractaments/accions que li 
han recomanat els tècnics o entrar-ne directament sense recomanació. 

El menú del mòdul dels tècnics/assessors presenta les següents funcionalitats: estratègies, 
notícies, receptes i usos caducats. Les estratègies són unes eines pensades perquè el 
tècnic programi els tractaments que es realitzaran durant la campanya, i des d’aquest menú 
té accés al cercador de productes fitosanitaris. Les notícies serveixen per comunicar-se de 
manera global amb els seus productors, podent-los enviar qualsevulla informació que li 
sembli oportuna i incloure-hi els tractaments programats en les estratègies. Les receptes són 
unes eines més directes, dirigides a un productor en concret originades per una visita a 
camp. Les visites a camp es poden configurar de manera que es mostri els elements a 
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considerar i com s’han de valorar. D’aquesta manera durant les visites a camp el tècnic pot 
entrar les observacions al seu smartphone de manera molt àgil. Els dispositius mòbils 
equipats amb gps reconeixen de manera automàtica la localització i per tant la parcel·la. La 
funció usos caducats serveix per a consultar productes fitosanitaris aplicats durant la 
campanya, o campanyes anteriors, i que en el moment actual ha caducat la seva 
autorització. 

 

 
Il·lustració 5. Captura de pantalla de l’aspecte actual del programa Hespèrides, concretament el mòdul dels 
productors. 
Font: elaboració pròpia. 

 

En els darrers anys han aparegut al mercat diferents empreses que ofereixen uns serveis 
similars als que oferta la plataforma Hespèrides i és per això que l’empresa decideix buscar 
un conveni amb l’UDG que li permeti millorar el seu producte. 

5.4 Localització del projecte 

Es fa difícil localitzar el projecte, tot i que els seus orígens s’ubiquen a les comarques 
gironines, actualment la plataforma Hespèrides gestiona finques a tota la península. El fet 
que el programari estigui ubicat al núvol i que la tecnologia actual permet donar servei als 
clients a distància, fa que les possibilitats d’expansió siguin il·limitades. De fet s’està obrint 
mercat a Xile i Hongria, però la dificultat de l’expansió internacional passa per la legislació, ja 
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que els registres fitosanitaris són individuals de cada país, i ni tan sols són comuns a la Unió 
Europea. 

5.5 Dimensió del projecte 

El projecte s’ha desenvolupat durant 5 mesos. Ha suposat treballar amb una base de dades 
amb més de 60.000 registres d’usos2  originats per la combinació de 2.265 productes 
fitosanitaris autoritzats i 698 efectes diferents. El resultat facilitarà la feina als 161 productors 
que actualment utilitzen el programari i que gestionen 15.000 quaderns de camp. 

5.6 Objectiu del projecte  

L’objectiu del treball és afegir funcionalitat a la plataforma Hespèrides en dos temes 
concrets: 

- Incorporar al programa la guia de cereals del Magrama, de manera que sigui consultable a 
través d’aquest. 

- Crear un cercador efectiu que permeti consultar  el llistat de productes autoritzats per a uns 
determinats cultius i efecte.  

 

 

 

 

 

                                                
2 S’entén per “ús” la combinació d’un producte fitosanitari per un cultiu i un efecte determinat. 
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6 MATERIALS I MÈTODES 

Analitzat el contingut de la guia de cereals d’hivern detalladament es va constatar que la 
informació que contenia era suficientment extensiva. Les fitxes de cada un dels efectes era 
prou completa per a les necessitats d’un assessor. Tal com s’ha exposat anteriorment, 
inclouen una descripció ben detallada de les plagues, malalties i males herbes així com 
recomanacions agronòmiques. També es va constatar que en l’apartat de “medios químicos” 
apareixia sempre la mateixa frase: “Se podrán utilitzar los productos fitosanitarios autorizados 
en el Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente”. Es va decidir treballar en aquest punt i presentar les guies amb aquesta consulta 
realitzada i substituir el missatge del Magrama per els productes autoritzats. 

Aquest plantejament va presentar dos problemes. El primer era que el cercador que el 
Magrama posa a disposició dels usuaris a la seva pàgina web no funciona correctament tal 
com s’ha exposat en l’apartat 5.2. El segon problema que es presentava a l’hora de passar al 
programa les consultes fetes al Magrama, és que el registre de productes fitosanitaris canvia 
amb una freqüència mensual o inferior, per tant la feina tindria una data de caducitat molt 
curta. 

Analitzats aquests dos problemes, la solució que es va considerar òptima, i que es va 
executar, va ser la de construir una base de dades (BDD)  pròpia a partir de la BDD del 
Magrama. El programa utilitzat va ser SQLserver. 

6.1 Generació base de dades 

El primer pas va ser obtenir la relació complerta des productes autoritzats com a fitosanitaris 
del Magrama. La base de dades del Magrama de productes fitosanitaris, tot i que 
consultable, no és accessible (descarregable) pels usuaris. Per tant es va optar per 
descarregar totes les fitxes dels fitosanitaris en format pdf, un total de 2.265 fitxers. A patir 
d'aquests documents i mitjançant programes d'enginyeria inversa3 es va construir la base de 
dades. Calia identificar quins eren els continguts que s'havia de guardar de cada document i 
traspassar-los als diferents camps de la base de dades. Aquests documents tenen tots el 
mateix format, la qual cosa va facilitar la feina de fer un programa que llegeix aquests 
documents i els insereix a la base de dades. (Cal especificar que la tasca de programació, 
igualment que les que es comentaran més endavant, les van realitzar personal de l’empresa 
diferent del responsable d’aquest treball.) 

La lectura dels pdf genera 38 camps diferents (en les il·lustracions 6 i 7 es mostra alguns 
d’aquests camps que genera el programa). Com a clau primària s’utilitza el nº de registre. 
Aquests camps i els atributs (o relacions entre ells) generen un registre per a cada fitosanitari. 
Els diferents camps es combinen en 8 fitxers o taules principals i 15 d’auxiliars. Les taules 
auxiliars tenen la funció de recollir les traduccions (Barberà, 1998) dels camps de text (ja que 
el programa Hespèrides es pot utilitzar en les dues llengües oficials del país) i recollir els 
llistats dels diferents camps, la qual cosa permet detectar errors en les importacions. Les 
taules auxiliars estan recollides en la Taula 4 així com llurs fitxers i les principals a la Taula 5.  

                                                
3 Un programa d’enginyeria inversa es capaç de llegir la sortida d’una base de dades i a partir d’aquesta 
reconstruir la base de dades. 
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Il·lustració 6. Mostra d’alguns dels camps que llegeix el programa dels pdf descarregats del Magrama.  
Font: elaboració pròpia. 
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Il·lustració 7. Mostra d’alguns dels camps que llegeix el programa dels pdf descarregats del Magrama.  
Font: elaboració pròpia. 
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Taula 4. Recull de les taules auxiliars necessàries pel funcionament de la base de dades.  
Font: elaboració pròpia. 

TAULA CAMP REGISTRE (exemple) 

Accions Acció català ACCIÓ CURATIVA 
 Acció castellà ACCIÓ CURATIVA 
Àmbits d’ús Àmbit ús català PARCS I JARDINS 
 Àmbit ús castellà PARQUES I JARDINES 
Condicionaments  Condicionaments  APLICAR DURANTE LA PRIMAVERA 
Consells prudència Consells prudència S25 
 Descripció català EVITEU EL CONTACTE AMB ELS ULLS 
 Descripció castellà EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS 
Efectes Tipus  FUN 
 Descripció català ARRUFAT 
 Descripció castellà ABOLLADURA 
Espècies  Codi  0102010101020000 
 Espècie català AVETS 
 Espècie castellà ABETOS 
 Nom llatí  ABIES 
Excepcions Descripció català EXCEPTE PERERA 
 Descripció castellà EXCEPTO PERAL 
Formulacions  Sigles  LN 
 Formulació català LÍQUID NEBULITZANT 
 Formulació castellà LÍQUIDO NEBULIZANTE 
Frases Frase R36 
 Descripció català IRRITA ELS ULLS 
 Descripció castellà IRRITA LOS OJOS 
Funcions  Funció castellà ADITIU 
 Funció castellà ADITIUADITIVO 
Laboratori Nif Xxxxxxx 
 Nom ABBOTT 
 Nom llarg ABBOTT LABORATORIOS, S.A. 
 Adreça C/JOSEFA VALCÁRCEL, 48 
 Codi postal 28027 
 Població MADRID 
 Codi província 28 
 Província MADRID 
 País ESPANYA 
 Telèfon 1 Xxxxxxxx 
 Telèfon 2 Xxxxxxxx 
 Fax Xxxxxxxx 
 Mail  Xxxxxxxx 
 Director tècnic Xxxxxxxx 
 Persona contacte Xxxxxxxx 
Situacions Situació AUTORITZACIÓ PROVISONIAL 
Toxicologia Símbol T 
 Toxicologia català TÒXIC 
 Toxicologia castellà TÓXICO 
Translocacions Translocació català TRANSLOCACIÓ ACRÒPETA 
 Translocació castellà TRANSLOCACIÓN ACRÓPETA 
Unitats Unitats  BOLSA/2-3 M3 
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Taula 5. Recull de les taules principals necessàries pel funcionament de la base de dades.  
Font: elaboració pròpia. 

TAULA CAMP REGISTRE (exemple) 
Matèries actives Matèria català ALDICARB 
 Matèria castellà ALDICARB 
 Grup químic CARBAMATOS 
 Fórmula C7 H14 N2 O2 S 
 Situació ÚS FONAMENTAL 
 Matèria LMR ALDICARB 
 Observacions  
Formulats  Codi 1594 
 Formulat català MCPA 20% (ÈSTER TIOETÍLIC) [SL] P/V 
 Formulat castellà MCPA 20% (ESTER TIOETILICO) [SL] P/V 
 Sigles  EC 
 Formulació català  CONCENTRAT EMULSIONABLE 
 Formulació castellà  CONCENTRADO EMULSIONABLE 
 Expressió riquesa P/V 
Fitosanitaris Nº registre 24692 
 Fitosanitari  ATHIR MAX 
 Data registre 11/12/2007 
 Data autorització  
 Data resolució  
 Data caducitat 11/12/2017 
 Data límit venta  
 Data límit ús 11/12/2017 
 Símbol 1 Xn 
 Símbol 2 N 
 Formulat  FLUAZIFOP-P-BUTIL 12.5% [EC] P/V (ESP.) 
 Marca  
 Tipus envàs GARRAFAS DE POLIETILENO DE 4 Y 5 L. 
 Condicionaments 

generals 
APLICAR EN PULVERIZACIÓN AL SUELO EN 
UN ÚNICO TRATAMIENTO AL AÑO... 

 Mamífers A 
 Aus B 
 Peixos C 
 Abelles COMPATIBLE 
 Ecotoxicologia altres EN LA ETIQUETA SE HARÀ CONSTAR ... 
 Artròpodes  
 Bestiar  
 Ecotoxicologia envasos TODOS LOS ENVASES DEBERAN 
 Producte  
 Crustacis  
 Domèstic  
 Ús domèstic  
 Restringit  
 Ús restringit  
 Altres usos USO RESERVADO A AGRICULTORES Y... 
 Seguretat magatzem  
 Seguretat manipulació  
 Neteja equip  
 Abocaments  
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Taula 5. (continuació) 
 

TAULA CAMP REGISTRE (exemple) 
 Risc incendi  
 Altres riscos  
 Observacions  
 Laboratori SHARDA EUROPE B.V.B.A. 
Usos autoritzats Nº registro 24370 
 Fitosanitaris MICROTOX WG 
 Formulat  AZUFRE 80% [WG] P/P 
 Espècie català ORNAMENTALS LLENYOSES 
 Espècie castellà ORNAMENTALES LEÑOSAS 
 Efecte català CENDROSA 
 Efecte castellà OIDI 
 Excepció català  
 Excepció castellà  
 Dosis Mín 0.200 
 Dosis Màx 0.500 
 Unitats % 
 Termini seguretat 0 
 Data lliberació  
 Condicionament ACTÚA COMO REPELENTE. APLICAR... 
Formulat de la 
funció 

Formulat català FRIPONIL 80% [WG] P/P 

 Formulat castellà FRIPONIL 80% [WG] P/P 
 Expressió riquesa P/P 
 Funció català ACARICIDA 
 Funció castellà ACARICIDA 
Fitosanitaris  
l’àmbit 

Nº Registre 22499 

 Fitosanitari BANGO 
 Formulat  CLORPIRIFOS 48% [EC] P/V 
 Àmbit ús català CULTIUS 
 Àmbit ús castellà CULTIVOS 
Límit màxims 
redius 

Matèria català ALFACIPERMETRÍN 

 Matèria castellà ALFACIPERMETRIN 
 Matèria LMR ALFACIPERMETRÍN 
 Codi espècie 0202010100000000 
 Espècie català POMELOS (PROD. RECOL·LECTATS) 
 Espècie castellà POMELOS (PROD. RECOLECTADOS) 
 Referència ORDRE PRE/2126/2002,BOE 29/08/2002 
 Data publicació 29/08/2002 
 Data vigor 1/09/2002 
 Lmr 2.00 
 Lda  
 Comunitari  
 Observacions   
Normativa usos Norma tècnica PRUNERA 
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6.2 Generació de l’arbre efectes 

Un cop recollida, classificada i ordenada tota la informació sobre els productes fitosanitaris, 
el següent pas era fer un arbre de tots els efectes. Aquest arbre havia de ser igual al que ja 
existia per als cultius de manera que el cercador pogués interactuar entre els dos. Com que 
aquest procés requeria manipular les dades, es va optar per exportar la taula “efectes” a 
format Excel. D’aquesta manera quedava alliberada de totes les relacions generades dins la 
BDD i aquesta no quedava alterada. 

Analitzades les dades que conté la taula “efectes” de seguida es va veure que no seguien 
cap criteri concret. No era possible ordenar-les per cap altra criteri que no fos l’alfabètic, la 
qual cosa no permetria generar l’arbre necessari. Es varen fer diferents intents d’ordenar-les 
agrupant-les per diferents criteris. Per exemple es va fer una agrupació per plagues, 
malalties i males herbes, però molts efectes no entraven en cap d’aquests grups. 

El problema, tal com s’ha esmentat anteriorment, és que no existeix cap criteri a l’hora de 
donar d’alta els productes fitosanitaris. Les autoritzacions poden ser a qualsevol nivell dels 
rangs taxonòmics (Taula 6). També s’accepten noms vulgars i noms científics, i tots dos 
alhora. Alguns efectes apareixen en singular i en plural, d’altres estan autoritzats segons 
l’agent causant o per els danys que causa o tots dos, una altra vegada. 

 

Taula 6. Mostra de diferents autoritzacions en cada un dels diferents rangs taxonòmics.  
Font: Magrama. 

RANG TAXONÒMIC EFECTE 

Regne Fongs 

Fílum Artròpodes 

Classe Insectes 

Subclasse Àcars 

Ordre Hemípters 

Família Gramínies 

Subfamília Escolítids 

Gènere Anarsia 

Espècie Mosquit verd de la vinya 

 

En aquest punt del treball, es va decidir crear una nova taula a la BDD que recollís el que es 
van anomenar “sinònims”, per tal de facilitar les noves importacions del registre. Aquesta 
tasca no es va completar, ja que a mesura que anàvem augmentant les dificultats es va 
valorar que seria més eficient programar un importador nou amb un llenguatge més modern 
(l’actual corre sobre Windows XP), que no pas arreglar l’actual. Aquesta tasca queda, però, 
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fora de l’àmbit del present treball. De tota manera se’n mostra un fragment per tal 
d’exemplificar el concepte que es pretén explicar (Taula 7). 

 

 

Taula 7. En la qual es mostren exemples dels diferents criteris alhora d'autoritzar efectes pels productes 
fitosanitaris, que inclou sinònims estrictes, noms vulgars i científics, singulars i plurals... 
Font: elaboració pròpia. 

“sinònims” 

Abolladura Lepra Larvas noctuidos Gusanos grises 

Antracnosis Cilindrosporiosis Mangla Negrilla 

Capua Tortrix Oruga de la col Orugas de la col 

Cardo Cardos Phalaris Alpiste 

Ceratitis Mosca de la fruta Phyllocnistis Minador (cítrics) 

Cercospora Cercosporiosis Pulguilla Pulguilla 

Chancro Antracnosis Septoria Septeriosis 

Empoasca Mosquito verde Sorghum Cañota 

Eriofido Eriofidos Stemphilum Taca negra 

Escarabajo Coleoptero Tigre Tigre del cerezo 

Excoriosis Fomopsis Tinya Oriental Grafolita 

Fumagina Negrilla Tizon Aguado 

Gusano verde Gusanos verdes Tizon Fitophtora 

 

Finalment es va decidir ordenar els efectes corresponents als organismes vius amb criteris 
taxonòmics i els que corresponen als danys segons l’organisme que els causa. Es va 
començar pels rangs taxonòmics principals, regne, ordre, família, gènere i espècie, però la 
varietat d’efectes va requerir anar-ne afegint més fins a arribar a 10 nivells diferents: Regne, 
Fílum, Classe, Subclasse, Ordre, Subordre, Família, Subfamília, Gènere i Espècie. 

La classificació dels diferents organismes es va fer amb l’ajuda dels llibres que consten en la 
bibliografia (Agrios, 1998) (Barrientos, 2004) (Domínguez, 1989) i múltiples consultes a la 
viquipèdia, que en general fa constar un quadre amb la classificació taxonòmica dels 
organismes que formen part de les seves entrades. Per a la classificació dels fongs es va 
utilitzar pàgines web especialitzades.  

Feta aquesta classificació, calia assignar un codi per a cadascun dels efectes. Per a fer-ho 
es va posar un codi de dos dígits per a cada un dels rangs taxonòmics. A nivell de regne es 
van generar 11 codis (Taula 8). Els organismes pertanyents a la classe Oomycets (o fongs 
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imperfectes) es van classificar en el regne Chromalveolata. Tot i que alguns autors els 
classifiquen en el regne Fungi, sembla que més recentment és aquesta la tendència de la 
comunitat científica.  

Els codis que van del 07 al 10, ambdós inclosos, corresponen a productes que malgrat estar 
registrats com a fitosanitaris, no fan pròpiament aquesta funció (reguladors de creixement, 
augment de color, ferides de pedregades, ...) o bé l’àmbit d’aplicació no són els cultius. En 
“Altres” s’hi ha inclòs tot allò que no cabia en els anteriors com ara, “malalties 
criptogàmiques” que inclou els regnes Fungi i Chromalveolata. Seguint aquest mateix criteri, 
dintre de cada regne es va anar adjudicant un codi per cada Fílum, dintre de cada Fílum a 
cada Classe, i així successivament. Finalment es van obtenir 10 codis per a cada efecte que 
agrupats generen un únic codi de 20 dígits. 

 

Taula 8. Exemple de com es van anar codificant els diferents efectes 
Font: elaboració pròpia. 

REGNE CODI FÍLUM CODI CLASSE CODI 
Animalia 01 Arthropoda 01 Arachnida 01 
Chromalveolata 02 Chordata 02 Insecta 02 
Eubacteria 03 Mollusca 03   
Fungi 04 Nematoda 04   
Plantae 05     
Virus 06     

Fitoreguladors 07     
Cicatritzants 08     
Malaties de conserva 09     
Desinfectants 10     

Altres 11     

 

Aquest codi de 20 dígits permet ordenar els efectes en forma d’arbre de manera que el codi 
010000 és pare del 010100 que alhora ho és del 010101. I tots ells són d’una branca diferent 
dels que comencen per 02, 03, 04, etc. En la plana següent es mostra un esquema per a 
il·lustrar aquesta idea, i un fragment del full Excel que es va construir per generar els codis. 
(Il·lustració 8) 

Ja només quedava crear una taula nova amb els camps “Efecte català”, “Efecte castellà” i 
“Codi 20 dígits” i pujar-la al núvol. 

6.3 Introducció de la guia de cereals 

Per a la introducció de la guia de cereals es va crear una nova taula a la base de dades. 
Aquesta taula conté el camp efecte, utilitzat com a clau primària. En els registres del camp 
s’hi van incloure el llistat de plagues, malalties i males herbes  de la guia de cereals. En la 
resta de camps de la taula: risc, prevenció, llindar, alternatives, químics i imatge s’hi va 
transcriure literalment el contingut de la guia. 
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Il·lustració 8. Representació esquemàtica de l’arbre d’efectes que es va generar durant el treball.  
Font: elaboració pròpia.

ESPÈCIE	  GÈNERE	  SUBFAMÍLIA	  FAMÍLIA	  SUBORDRE	  ORDRE	  SUBCLASSE	  CLASSE	  FILUM	  REGNE	  EFECTE	  

Efecte	  

Animalia	  

Arthropoda	  

Arachnida	   Acari	  

Ixodia	  

Trombidiformes	  

Eriophyidae	   Aceria	  

Aceria	  sheldoni	  

Aceria	  tulipae	  

Aculus	  

Insecta	  

Coleoptera	  

Curculionidae	   Scolytinae	  

Scarabaeidae	   Melolonthinae	  

Diptera	  

Hemiptera	  

Lepidoptera	  

Chordata	  

Chromalveolata	  

Eubacteria	  

Fungi	  

Ascomycota	  

Basidiomycota	   Agaricomycetes	  

Cantharellales	  

Helotiales	  

Plantae	  

Bryophyta	  

Magnoliopphyta	  

Liliopsida	  

Asparagales	  

Poales	   Cyperaceae	   Poaceae	  

AlopercusAlope
rcus	  

Avena	  

	  Phalaris	  

Magnoliopsida	  

Alismatales	  

Asterales	  

Protista	  

Virus	  



 

 

 
26 

7 RESULTATS I DISCUSIÓ 

7.1 Vademècum 

El resultat del treball és un cercador que permet a l’usuari, del programa Hespèrides, fer una 
cerca efectiva, dels productes fitosanitaris registrats pel Magrama per a un determinat cultiu i 
efecte. Els productes autoritzats pel control químic apareixen en una taula que conté els 
següents camps: Cultiu, per al qual està autoritzat el producte; Plaga/efecte, per al qual 
està autoritzat el producte; Formulat, on hi consten les diferents matèries actives i els 
percentatges de les mateixes, el tipus de presentació i l’expressió en riquesa; Nom 
comercial; Ts, termini de seguretat expressat en dies; Càrrega registre, data amb què s’ha 
actualitzat la base de dades; Caducitat, data de caducitat del producte i Pdf, icona d’un 
document que enllaça amb el registre del Magrama i mostra la fitxa tècnica del producte. 

El llistat de productes es mostra ordenat per la data d’actualització del registre. Per tant els 
que surten amb una data diferent, en el moment de la consulta no està autoritzat el seu ús. 
No s’eliminen del vademècum, per dues raons. La primera és perquè, malgrat que el 
producte no estigui autoritzat en el moment de la consulta, pot passar que ho estigués en el 
moment en què és va aplicar i per tant ha d’aparèixer en el quadern de camp. Com que el 
quadern de camp ha d’estar disponible, per a possibles inspeccions,  durant tres anys, 
aquest fenomen s’allarga aquest temps. L’altra raó per no eliminar els productes amb l’ús 
caducat és perquè la no autorització sovint és temporal deguda a algun problema 
administratiu.  

S’han programat un segon i tercer criteris d’ordenació dels resultats, segons els criteris de 
cerca, per tal que apareguin en primer lloc els productes que tenen l’ús específic consultat. 

Per a utilitzar el cercador cal introduir en els botons superiors, el cultiu (esquerra) i l’efecte 
(dreta) i clicar la icona de busca (lupa). Per a fer-ho es pot escriure directament la paraula, o 
un fragment, en el botó i el sistema mostra només les coincidències, remarcades en color 
blau, o bé es pot navegar pels arbres que apareixen clicant els desplegables dels botons 
(icona en forma de fletxa). (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.9) 

 

 

 

Il·lustració 9. Captura de pantalla que mostra la manera d’introduir la consulta en el cercador.  
Font: elaboració pròpia. 
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S’ha inclòs al final  d’aquest apartat de resultats el full Excel (Il·lustració 14) que és la base 
de funcionament del vademècum. Tot i que és un element que els usuaris no veuen i no 
poden consultar, representa una part important del temps destinat a aquest treball. 

Per a mostrar l’eficàcia del cercador, a continuació es presenta un exemple, el resultat de la 
cerca: BLAT * ROVELL GROC (Il·lustració 10). En la columna de cultius es pot apreciar que 
els resultats que es mostren són pel BLAT i els seus pares, en aquest cas CEREALS. En la 
de plaga/efecte es dóna el cas que a més a més dels pares, ROVELL, apareixen el que en 
l’apartat 6.2 s’ha classificat com a sinònims, concretament FUSÀRIUM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració10. Captura pantalla dels resultats de la cerca: BLAT * ROVELL GROC, en el cercador resultat del treball, 
on es pot apreciar que els resultats inclouen els pares i que es mostren els resultats tant per l’efecte com per l’agent 
causant. 
Font: elaboració pròpia. 
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Si es realitza aquesta mateixa cerca en el web del Magrama el resultat és el que es mostra, 
a continuació, en la il·lustració 11. Si es comparen ambdós resultats, es fa palès que el 
cercador resultat del treball dóna més recursos a l’assessor. Podent així aplicar un dels 
preceptes de la protecció integrada de cultius, com és evitar la repetició de matèries actives, 
per evitar fenòmens de resistència. 

 

 

 

Un altre exemple de l’eficàcia del cercador és que treballa amb noms científics i noms 
comuns. Si es fa la cerca al Magrama de BLAT * ESCAIOLA (Il·lustració 12), el resultat 
obtingut és que no existeixen dades per a la consulta realitzada. El cercador del Magrama 
funciona en tres passos. Primer cal seleccionar l’àmbit d’aplicació, dóna tres opcions: cultius, 
productes recol·lectats o altres aplicacions, seleccionar cultius i filtrar. En la segona opció de 
cerca, cultiu, ja apareixen els resultats filtrats. En la tercera cerca, efecte, apareixen doncs 
els efectes que es consideren per a aquell cultiu. Esmentar que és un dels efectes que 
apareix a la guia de cultius. 

 

 

 

Il·lustració 11.  Captura de pantalla del la cerca: BLAT * ROVELL GROC, en el cercador del Magrama 
(14/06/2015) 
Font: Elaboració pròpia. 



 

 

 
29 

 

Contrariament, el cercador que s’ha elaborat obté el mateix resultat tant si la cerca es fa per 
ESCAIOLA com si es fa per PHALARIS (Il·lustració 13). 

 

 
Il·lustració 13. Captura de pantalla del la cerca: BLAT * ESCAIOLA, en el cercador objecte del treball 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Il·lustració 12. Captura de pantalla del la cerca: BLAT * ESCAIOLA, en el cercador del Magrama 
(14/06/2015) 
Font: Elaboració pròpia. 
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Il·lustració 14. Captura de pantalla del full Excel utilitzat per generar els codis de 20 dígits. 
Font: elaboració pròpia. 
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7.1 Guia de cereals d’hivern 

En el cas que la cerca afecti el cultiu de cereals i per efectes continguts a la guia publicada 
pel Magrama el resultat de la cerca inclou el quadre d’estratègies de la mateixa i les fotos 
il·lustratives de l’agent causant del dany i/o els efectes. 

En el quadre d’estratègies es pot consultar com s’ha de fer el seguiment o l’estimació del 
risc pel cultiu i el llindar o moment d’actuació. La gestió integrada de plagues es basa en 
mantenir la plaga per sota el llindar de danys i per tant aquesta informació és cabdal per a 
poder prendre decisions. La simple presència de la plaga no justifica el tractament. Es poden 
consultar les mesures preventives i quin ha de ser el maneig cultural per tal de prevenir la 
presència de la plaga. Finalment es poden consultar les mesures alternatives al control 
químic i les de control químic. Es mostra un exemple per a una plaga (Il·lustració 15), per a 
una malaltia (Il·lustració 16) i per una mala herba (Il·lustració 17). Sota de les imatges 
apareix el llistat de productes fitosanitaris. 

 

 

Il·lustració 15.  Captura de pantalla de com es mostra la Guia del Magrama de cereals en el cercador objecte 
del treball. Per la consulta BLAT * ZABRUS. S’hi pot apreciar la plaga en diferents estats de desenvolupament, 
així com els seus efectes. 
Font: elaboració pròpia. 
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Il·lustració 16. Captura de pantalla de com es mostra la Guia del Magrama de cereals en el cercador objecte del 
treball. Per la consulta BLAT * TACA OVAL. S’hi pot apreciar diferents efectes tant a nivell de planta com de cultiu. 
Font: elaboració pròpia. 
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Il·lustració 17. Captura de pantalla de com es mostra la Guia del Magrama de cereals en el cercador objecte del 
treball. Per la consulta ORDI * GÀLIUM. S’hi pot apreciar la planta en diferents estats de desenvolupament, així 
com els seus efectes. 
Font: elaboració pròpia. 

 

El resultat de la inclusió de la guia de cereals dins el programa és només un primer pas. El 
resultat, satisfactori, indica que cal seguir en aquest camí i incloure la resta de guies que el 
Magrama ha publicat i les que ho faci en un futur. 

7.2 Valoració econòmica 

Es fa difícil quantificar una actuació concreta dintre del conjunt d’iniciatives estratègiques o 
de màrqueting que desenvolupa una empresa. L’aparició, darrerament, de diferents 
empreses que ofereixen productes similars ha fet que eFoodPrint hagi iniciat un conjunt 
d’accions per tal de mantenir o millorar la seva posició en el mercat. Entre aquestes hi ha la 
d’incloure les guies de cultius.  

Se n’ha estimat una aproximació considerant els costos de desenvolupament i 
implementació, els costos de manteniment i suposant un augment de vendes del 10%. 
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- Costos de desenvolupament i implementació: 
 
Tècnic agrícola4     300 hores * 45 €/hora = 13.500  € 
Tècnic informàtic       24 hores * 45 €/hora =      960  € 

             Total    14.460  € 
 

- Costos de manteniment5:  
 

Tècnic agrícola    8 hores/mes * 45 €/hora =  360    € 
Tècnic informàtic 1,5 hores/mes * 45 €/hora =    67,5 € 

                                                                      * 12 mesos     427,5 €           

             Total     5.130    € 

- Ingressos: 
 

Augment de vendes estimat:    10%   
                  

 Total (1r any)  11.200 € 
      

Considerant una vida útil de 5 anys, durada de l’actual política agrària comuna, i una 
amortització lineal s’obté un cost d’amortització anual de 2.892 €. 

Per tant el primer any generarà uns beneficis per l’empresa de 3.178 € 

 

 

El resultat econòmic del treball no és massa satisfactori pel fet que els costos de 
manteniment representen el 50% del benefici que comporta. Per a millorar-los caldria 
enginyar un sistema d’actualització més automatitzat que no requerís una inversió d’hores 
tan elevada dels tècnics. Aquesta millora hauria de passar per construir una base de dades 
nova, l’actual té gairebé 10 anys, amb un disseny més senzill que no requerís tantes taules 
auxiliars pel seu funcionament i amb un llenguatge de programació més modern. També 
caldria millorar el programa que llegeix els pdf, ja que quan algun registre no té la mida 
predeterminada genera una quantitat d’errors molt important en totes i cada una de les 
taules. 

 

 

                                                
4 En el còmput s’ha inclòs el temps destinat a la familiarització amb els diferents programes informàtics utilitzats. 
5 Es preveu una actualització mensual de la base de dades amb el registre del Magrama. 
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8 CONCLUSIONS 

La conclusió és que l’objectiu del treball s’ha assolit de manera satisfactòria. La informació 
de la guia de cultius de cereals del Magrama es pot consultar des del programa. També es 
pot consultar el registre de productes fitosanitaris, en la seva totalitat, obtenint un resultat de 
la cerca més complet del que ofereix el mateix Magrama. Així doncs, els usuaris del 
programa obtenen més prestacions tant informatives com tècniques. En paral·lel l’empresa 
comercialitzadora del programa es posiciona millor en el mercat ja que ofereix un servei que 
els competidors, de moment, no ofereixen. Aquesta posició de superioritat en el mercat es 
podria refermar incloent en el programa la resta de guia de cultiu que ha publicat el 
Magrama. 

Els assessors disposaran d’una eina efectiva per poder aplicar la protecció integrada dels 
cultius, podent consultar mesures preventives, llindars de risc i pràctiques culturals. En la 
lluita química disposaran d’un ampli llistat de productes autoritzats, podent així alternar 
matèries actives i tipus d’efectes (contacte, sistèmic, etc.) principi important en la lluita 
integrada contra plagues i malalties per a evitar resistències. 
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9.2 Web 

http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-
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Viquipèdia: múltiples consultes, especialment organismes vius 

http://insectoid.info/ 

http://taxonomicon.taxonomy.nl/ 

http://www.boldsystems.org/ 

http://www.agrologica.es/ 

http://www.cybertruffle.org.uk/ 

  

9.3 Documents 

- Guia de cultius de cereals d’hivern:  

http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-
vegetal/GUIA_de_CEREALES_WEB_tcm7-360868.pdf 

- Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, per el qual s’estableix el marc d’actuació per a 
aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris: 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-11605 
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- Reglament (CE) nº 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 
2009, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2009-82202 

- Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, pel 
qual s’estableix el marc de l’actuació comunitària per assolir un ús sostenible dels 
plaguicides 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2009-82204 

 

 




