INFORME SOBRE LA COLLITA DE LA CAMPANYA DE CAQUI 2018/19 A LA
PROVÍNCIA DE VALÈNCIA I PREVISIÓ DE PRÒXIMES CAMPANYES.

La superfície de caqui a la província de València ha anat experimentant un augment creixent des
dels últims deu anys fins a 2016, any en què si bé la xifra global de superfície va ser superior a la de
2015, aquest increment va ser menor al d'anys anteriors. Aquesta tendència va seguir en 2017 i ha
continuat en 2018, alhora que la xifra d'arrencades ha començat a cobrar certa importància tant per
causes comercials com agronòmiques.
En aquest context la superfície total de caqui a la província de València s'estima que es mantinga
molt pròxima a les 15.600 hectàrees de l'any anterior.
No succeirà el mateix amb la superfície en producció, atès que enguany encara n’hi haurà un
important increment (1.400 hectàrees aproximadament), fruit de les plantacions realitzades en anys
anteriors, per la qual cosa la previsió de collita teòrica esperada (429.668 t) per a enguany era
sensiblement superior a la del passat (381.705 t).
La previsió per a la campanya 2019/20 és la d'un increment de potencial productiu prou important,
encara que una mica inferior al d'enguany, i que a partir de llavors tant la superfície com la
producció s'estabilitze.
En el quadre següent es mostra l'evolució de la superfície i producció dels últims anys, així com una
estimació del potencial productiu d'aquesta campanya, tot esperant un rendiment igual al previst
l'any anterior, i una previsió per als pròxims tres anys, estimant un rendiment igual i una superfície
estable. Atès que aquest quadre és comparatiu sobre el potencial productiu, les dades de producció
de les anteriors campanyes inclouen les pèrdues de camp hagudes en cadascuna:

S'observa que el potencial productiu per a 2018 en funció de la seua superfície és de 429.678 t.

Aquesta xifra és orientativa, atès que els rendiments són variables d'un any a un altre, per la qual
cosa per a obtindre una xifra més aproximada es realitza un mostreig mensual, contrastant amb
productors de la província la previsió de collita, pèrdues de camp i kg entrats finals. El resultat del
mostreig inicial, inferit a la província, llança un global de 416.550 t esperades per a 2018, xifra
molt similar a la teòrica.
No obstant l'anterior, les elevades pèrdues d'enguany degudes a successives inclemències
climatològiques (gelades al març i els nombrosos episodis de pedra al maig, juliol, i setembre), a
més d'una aclarida fisiològica més intensa del normal en algunes zones, han minvat de forma
considerable la producció prevista, que s'espera ronde les 252.300 t, xifra que podria ser encara
menor si camps amb elevats percentatges de danys acaben sense recol·lectar. Cal assenyalar, a més,
que el garbellat posterior que es realitze en els magatzems per a garantir els estàndards de qualitat
exigits, serà major que el d'altres anys, donada la quantitat de fruits amb marques de pedra que hi ha,
per la qual cosa la xifra final de producció “comercial” serà considerablement menor a l'esmentada i
a la d'anys anteriors, especialment en les primeres categories.
Es mostra a continuació un balanç de producció de la campanya passada:

S'espera, per tant, per a la present campanya un total de 252.339 t, la qual cosa representa
una disminució de collita del 40% respecte a l'esperat i una disminució del 20% respecte a la
producció entrada en els magatzems l'any passat. La xifra que finalment arribe als circuits
comercials serà inferior una vegada realitzats els corresponents rebuigs.

Donada la conjuntura d'enguany, es preveu una campanya equilibrada quant a oferta i demanda, que
hauria de fluir a un ritme constant, sense els “colls d’ampolla” característics d'altres anys, en què és
habitual l’encavalcament en magatzem de la fruita que ha sigut tractada per a aconseguir una
maduració avançada, amb el començament de la recol·lecció de la fruita que ha madurat
naturalment.
Així doncs, el principal desafiament per als pròxims anys en un context d'augment de producció i
costos més elevats a causa del nombre més gran de tractaments fitosanitaris requerits, passa per un
manteniment dels preus si es vol garantir la rendibilitat del cultiu. Per a això, caldrà continuar amb
les labors de màrqueting i promoció del producte, aconseguir obrir nous mercats com l'asiàtic i
arribar a tindre una campanya la més llarga i ordenada possible, planificant els tractaments
d'avançament i retard de la maduració, per a tindre una producció al llarg dels mesos la més
equilibrada possible.
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