Focs antiglaçada
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L’Institut Agrícola sol·licita al DARP
que reguli la seva pràctica
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L’Institut Agrícola ha sol·licitat al DARP que reguli, a nivell de Catalunya, la pràctica
dels focs antiglaçada com a mitjà addicional de protecció de les vinyes amb l’objectiu
d’evitar la imposició de sancions als professionals del sector que les practiquin, ja
que el DARP considera que s’està vulnerant la normativa vigent.

Tot i que a Catalunya la normativa de prevenció d’incendis
no considera aquesta pràctica, no és menys cert que a
d’altres països europeus com ara França i Suïssa porten
anys duent a terme aquestes pràctiques, juntament amb
el reg per aspersió (un altre mecanisme de lluita contra la
gelada allà on es disposa d’aigua). Les populars “bougies”
o espelmes esdevenen fins i tot atractiu turístic en algunes
zones per a l’evident disgust de qui a de fer servir un
sistema com aquest a fi d’intentar salvar la collita.
L’eficàcia d’aquests sistemes es veu limitada per la cruesa
de la gelada, això no obstant, a casa nostra serien viables,
ja que no acostumen a baixar masses graus sota zero,
sent un factor determinant el grau d’humitat ambiental.
Entre els sistemes que fan servir el foc als països veïns
cal indicar-ne dos principalment.
• Els escalfadors o “chaufferettes” que els permeten
guanyar un parell o tres de graus i que habitualment
consisteixen en bidons o piles a l’aire lliure on
cremar les restes de la poda o d’altres materials
combustibles.
• Les espelmes o “bougies”, que també permeten
guanyar un parell o tres de graus i que consisteixen
en grans espelmes de parafina que duren al voltant
de 8 hores, però que degut al seu cost s’acostumen
a destinar als llocs més exposats a les glaçades.
Per altra banda, si el brot es glaça no és menys cert que el
fum pot contribuir a un lent desglaç quan el sol despunta,
fet que pot contribuir a evitar danys majors.
Existirien d’altres mètodes (ventiladors etc), però la
freqüència a casa nostra de les glaçades no en fa
aconsellable la seva implantació (a Galícia n’hi ha alguna
plantació que els tenen instal·lats).

L’ús de piles de biomassa, les quals tindrien un cost
molt menor i serien més idònies des del punt de vista
d’aprofitament d’una matèria primera pròpia de l’explotació,
es veu coartat per la normativa existent en matèria de
prevenció d’incendis.
A tal efecte, l’Institut Agrícola ha demanat al DARP que
adeqüi la normativa a fi de permetre aquest ús del foc, en
una forma i condicions que permetin salvar la collita davant
l’aparició de noves glaçades de primavera, mitjançant un
tràmit d’autorització ràpid i senzill atesa l’agilitat de temps
que la pràctica requerirà.

