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AGRICULTURA / ALIMENTACIÓ
PRINCIPALS PAÏSOS PRODUCTORS
DE BLAT DE MORO
Producció relativa al 2003 (xifres en milions de tones)
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Estats Units
Xina
Brasil
Mèxic
Argentina
Índia
França
Indonèsia
Sudàfrica
Canadà
Romania
Itàlia
Ucraïna
Egipte
Nigèria
Hongria
Tailàndia
Filipines
Espanya
Sérbia i Montenegro

256.904.560
114.000.000
47.809.300
19.652.416
15.040.000
14.800.000
11.898.000
10.910.104
9.714.254
9.587.300
9.576.985
8.978.180
6.900.000
6.400.000
5.150.000
4.534.000
4.500.000
4.478.173
4.300.800
3.825.539

Font: FAO (Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació)

Menjar o biocombustible
Fundació Agrícola Catalana

ls últims vint anys,
potser per la dependència excessiva del
petroli, potser per la
preocupació pel medi ambient, potser per tot plegat, s’ha
incrementat la investigació
per a l’ús de l’anomenat biocombustible. Es tracta d’un
producte, l’etanol, que s’obté
a partir del blat de moro, la
canya de sucre i altres conreus, i que substitueix parcialment els combustibles fòssils, com ara el petroli.
Els avantatges que presenta
l’etanol són, entre d’altres,
que si es barreja amb benzina
o diesel s’aconsegueix una
millor combustió i es redueixen les emissions contaminants, com el monòxid de
carboni i els hidrocarburs. Es
tracta també d’un combustible renovable, que emet
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menys gasos hivernacle i es
pot utilitzar en tots els vehicles. A més, com a conreu, a
través de la fotosíntesi, absorbeix les mateixes dosis de diòxid de carboni que emet
quan es crema en forma de
combustible.
Durant els anys 80, els costos de producció d’etanol
procedent del blat de moro, la
principal primera matèria,
eren massa elevats per ser
competitius amb el combustible procedent del petroli. Les
millores tecnològiques en què
han estat treballant els investigadors i els productors han
aconseguit rebaixar de manera espectacular els costos i,
així, cada cop es veu més propera la competitivitat respecte
de la benzina, i la possibilitat
de proveir un percentatge cada cop més elevat de les necessitats de combustible. És el
cas de les investigacions que
es fan actualment per a la
modificació genètica del blat
de moro en vistes d’una producció més gran d’etanol.
D’altra banda, la indústria
automobilística
col·labora
amb els productors de blat de
moro i de llavors per aconseguir motors i fabricar vehicles
que vagin en consonància
amb aquestes investigacions
en biocombustible.

Empresa líder
Val a dir que a l’Estat espanyol hi ha la primera empresa
europea en producció d’etanol, i la segona del món. Els
Estats Units són els primers
productors d’etanol, i destinen al voltant d’un 7% de la
producció de blat de moro a
l’obtenció d’aquest combustible. Val a dir que, als Estats
Units, la producció diària d’etanol equival a la importació
de 98.000 barrils de petroli,
amb la qual cosa s’estima que
hi ha un estalvi en importacions de 2.000 milions de dòlars.
D’altra banda, la Xina està
estudiant la reducció de l’excés de dependència estrangera
d’energia a través de promocionar la producció de biocombustible. De fet, a dues
províncies xineses és obligatori el gasohol (fabricat a partir de blat de moro, patates o
canya de sucre), i opcional a
tres províncies més. En un futur, s’estendrà aquesta mesura a d’altres zones, sobretot a
les de més producció agrícola.
Cal tenir en compte que en
els últims cinquanta anys la
producció de cereals al món,
inclòs el blat de moro, ha
augmentat de 650 milions a
1.600 milions de tones, amb
un increment de la superfície
conreada del 10%, la qual cosa
significa que l’aplicació de

noves tecnologies ha multiplicat la productivitat de les
terres. Malgrat això, els cereals són molt sensibles a les
condicions meteorològiques, i
bona prova n’és que si bé a la
Unió Europea les perspectives
per a aquest any són molt bones, algunes regions productores d’Àsia i Amèrica han
patit, per diferents causes,
una disminució de collita respecte a altres anys.
Un exemple de la variabilitat és el cas d’Ucraïna, un
productor clàssic, que l’any
passat, amb 4 milions de tones
de blat de collita, es va convertir en importador per alimentar la població. Aquest
any, però, la previsió és de 20
milions de tones i esdevé un
dels països que més força els
preus a la baixa en les seves
exportacions.

Els estocs mundials
Els estocs mundials de cereals se situen, segons els departament d’Agricultura dels
Estats Units, en 125 milions
de tones, els més baixos des de
la campanya 1981-82. Segons
les necessitats de la demanda,
aquests estocs corresponen a
un mes de consum. Per tant,
l’ús del blat de moro com a
combustible, si bé és una alternativa viable i òptima des
del punt de vista mediambiental i com a alternativa al
petroli, faria que el consum
dels automòbils competís
amb el consum alimentari
dels humans.
D’altra banda, des del punt
de vista de l’equilibri de la balança energètica cal que el
consum d’energia sigui menor
que la producció perquè hi
hagi reserves, encara que es
tracti d’energies renovables.
En el cas del blat de moro com
a primera matèria per a l’obtenció de combustible, cal tenir en compte la variabilitat de
les collites i la superfície conreable. També, i en primer lloc,
que com la resta de cereals,
constitueix la base de la dieta
alimentària de les persones. En
aquest cas, l’equilibri alimentari s’aconsegueix pel fet que
850 milions de persones al
món pateixen gana.
Des de la Fundació Agrícola
Catalana, defensem que els
esforços per aconseguir combustible alternatiu al petroli
han de complir amb criteris
de racionalitat econòmica i
possibilitats de comerç amb
igualtat d’oportunitats per a
tothom. En aquest punt, s’ha
de tenir present que la producció d’etanol depèn de les
subvencions. Cal, doncs, exigir la mateixa transparència
que es demana a les polítiques
agràries depenents de subvencions.

