
 

 

Primers sacs precintats de llavor de patata de sembra certificada a 

Molló 

El grup de productors de trumfes de la Vall de Camprodon, dins de la 
cooperativa Ramadera de Molló, el passat 2012 va començar la tramitació per 
a un nou projecte: la producció de llavor de patata de sembra. A 2011 es van 
iniciar i es van anar concretant els passos a seguir amb el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.  La cooperativa es 
va inscriure al registre Oficial de Proveïdors de Material Vegetal i,  va fer la 
declaració de cultiu per a la campanya 2013-2014.  

A setembre de 2013 es va obtenir la primera producció de llavor de patata de 
sembra certificada. Amb la publicació al DOGC de l’autorització per a la 
producció de patata de sembra (Resolució AAM/1978/2013) es va fer pública la 
localitat on, enguany, i dins del grup de productors de Trumfa de la Vall de 
Camprodon de la cooperativa Ramadera de Molló s’ha obtingut la primera 
collita de “llavor de llavor”.  

La cooperativa Ramadera de Molló està donada d’alta en el Registre 
d’Operadors del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. L’explotació 
on s’ha fet el seguiment i el protocol de control des de Sanitat Vegetal a Girona 
i des del Servei de Producció Agrícola- Subdirecció General d’Agricultura, 
ambdós del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, El Carol C.B., està donada d’alta com a explotació en producció 
ecològica pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.  

Dilluns, 27 de gener de 2014, es va aixecar l’acta dels primers seixanta sacs 
precintats i etiquetats de llavor de patata de sembra certificada classe A. Amb 
la comercialització d’aquests, quedarà tancat el cicle que, després de molts 
anys, permet certificar llavor de patata de sembra a Catalunya. 
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