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L’any 2000 a vista d’ocell i .....
amb HUMOR
Certament l’any 2000 no ha estat un any
diferent als altres. Senzillament ha estat l’any
2000. I ha passat el que passa tots els anys:
§

Carpocapsa: Es va començar l’any amb
una psicosi de la plaga. Probablement, no
n’hi havia per a menys. Afortunadament,
entre tots ho vàrem fer tot. Els Organismes oficials, els tècnics, enginyers, empreses comercials, etc. Ens hem bolcat
sobre el problema. Tot i això hi van haver
casos greus (¡No desitjables a ningú!).
Però, en general, podem dir que ens en
vam sortir bastant bé. ¡Clar que explica-li
al que n’ha patit les conseqüències!.
Potser vol dir que no es pot baixar la
guàrdia i que no és un problema resolt.
Jo diria, ÀNIMS!.

§

Psil.la: En aquesta plaga tots més o
menys estàvem contents. ¡La teníem
dominada! Alto.... a vegades hi ha falses
alegries. Unes gotetes de vinagre van bé
per fer-nos donar compte de que encara
teníem la llengua irritada. Caldrà seguir-la
cuidant i potser donar-li la volta per altres
camins. Jo en diria .... un tema per a la
reflexió.

§

Fil.loxera: Aquesta plaga vigila els
descuidats, i és la típica d’aquells que ....
Com que l’any passat no en vaig tenir!.
Bé, “La por guarda la vinya”. Així és com
s’ha de fer en aquesta plaga. S’ha de vigilar i seguir-li el rastre com un lladragot.
Si no ho fas així, al final et passa factura.
Oh!, què és això?, Alternària o Fil.loxera?. Ja l’hem fotut!.

§

Poll de San José: Aquest any sí que
s’ha comportat com un Sant. Almenys no
ha donat guerra. Més aviat, se li ha
declarat la guerra. Sembla que hagi
desaparegut! . Compte!, que fa molts
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anys que es passeja per aquest terreny, i
sembla que coneix molt bé el seu ofici.
Recordem: Nivell de tolerància zero.
§

Motejat: Amb les armes actuals, poca
cosa té a fer si les coses es fan bé. Ara
bé, recordem que algunes varietats són
diferents de les altres. Així, algú ha tingut
algun disgust amb varietats il.lustres com:
galas, golden suprema, etc. És difícil
opinar, però és qüestió de vigilar. Els
avisos generals són bons però .... els
microclimes també existeixen, i el que diu
el refrany: “Sap un boig més a casa seva
que un savi a la casa d’un altre”

§

Cendrosa: Li agrada que estiguin
damunt d’ella. Si es fa així és dòcil. És la
malaltia dels descuidats. Es deixa acariciar pels fungicides moderns fins a la
mort. Però si al principi se la deixa,
llavors es torna molt dominant. Està molt
ben controlada actualment.

§

Stemphyllium: Nom una mica estrany, i
ell també és ben estrany. És capritxós:
varietats, tipus de reg, alts o fondos, lloc
humit o no, plou o no plou .... ben capritxós és aquest element. Cal plantejar-se’l
amb seriositat. Dóna veritablement molts
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disgustos. L’any ha estat en molts moments favorable al desenvolupament de
la malaltia. Cal vigilar-la i conèixer bé els
microclimes de les finques i els llocs on
normalment comença.
§

Reg i adobat: Continua essent quelcom
que sona molt bé. Com a Cant celestial!.
No obstant, és molt poc cuidat. Per què?.
Aneu a saber. Potser caldria agafar-s’ho
més en serio.

§

Cereals i herbicides de cereals: Déu
n’hi do quin any hem tingut. Serà un bon
any? Serà dolent? Aquest any, però, les
coses pinten millor.

Mirant cap al futur
Assegut davant l’ordinador, un es pot
preguntar, que podríem dir en aquest butlletí
de final d’any? Què podria ser d’interès per
als nostres lectors? Així podrien sorgir moltes
preguntes.
Podríem dir que les coses estan canviant
en el món de l’agricultura, i més concretament en la fruticultura. Cada dia és més
necessari fer les coses de manera diferent, i
fer-les, a més a més, millor.
La integració a la CEE ens porta a ser
més competitius, a millorar la qualitat dels
nostres productes i a estar a l’avantguarda de
tot el que es mou en el sector.
La demanda dels productes frutícoles està
molt diversificada, i té a més diferents destins
de consum: fruita convencional, fruita de
producció integrada, fruita per a l’alimentació
de nens i nadons, fruita ecològica, fruita per
un país o per un altre. Quelcom canvia. Quelcom s’està movent. Cal estar alerta als canvis dels temps.
Això porta a que cada dia es tingui que ser
millor i cada dia es tingui que fer una millor
aplicació de les tecnologies.

Agro Mòdol, com empresa dedicada
íntegrament al servei de l’agricultura, ha
volgut apostar per al futur del sector en el
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que creiem i pel que vàrem començar a
treballar ja fa molts anys.
Davant aquest marc de qualitat i
especialització que busca el sector agrícola
del moment, Agro Mòdol no ha volgut
quedar-se al marge i ha treballat per a
millorar la seva feina, fent per exemple
diverses accions durant l’any 2000 encarades
al control de plagues i malalties, cap una
millor racionalització, publicant així un Díptic
sobre reconeixement dels principals
insectes, assenyalant la necessitat d’utilització de feromones ja sigui per al seguiment
de cicles per situar millor els tractaments com
per a fer captura massiva, etc. Va dedicar
esforços a situar el problema de plagues com
la carpocapsa dins d’un context segons les
situacions, etc. També va fer accions encaminades a aconseguir una millor racionalització de la fertilització mineral i del reg
(cal citar una interessant jornada dedicada
als Reguladors de creixement).

Agro Mòdol ha estat present a través
d’aquest BUTLLETÍ INFORMATIU als
problemes més actuals, donant a conèixer
els Terminis de seguretat dels productes,
informant sobre temes de Producció integrada i també en qüestions d’agricultura
ecològica quan sen’s ha demanat informació.
La qualitat de la informació està avalada pels
anys d’experiència i per un equip humà altament qualificat.
Agro Mòdol ha volgut estar en el sector
perque s’ha format al sector.
Agro Mòdol es distingeix també pel seu
servei acurat i ràpid que la fan una empresa
flexible per a l’usuari, que pot trobar sempre
un motiu per a ser client: àmplia gama de
productes, tècnica, servei ràpid i tracte humà.
No seria bò acabar aquest resum sense
agraïr de manera especial a tots aquells
clients i amics que ens han donat la seva
confiança i amb ella constitueixen el millor
motiu per a continuar essent una empresa al
servei de tots ells i de tot el sector, impulsantnos a seguir en la nostra línia de qualitat i de
saber fer les coses.
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