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EDICIÓ EXTRAORDINÀRIA AMB MOTIU DEL NÚMERO 100
Fa tretze anys vam iniciar l’edició d’aquesta publicació periòdica, que hem volgut dedicar a divulgar
informacions variades i d’interès general.

En arribar al número 100 ens haureu de permetre
que girem la vista endarrere i fem un ràpid repàs
als principals esdeveniments d’aquests tretze
anys.
JA EN EL SEGLE XXI:
En aquests anys que ens han permès anar completant butlletins fins arribar al número 100 que
teniu ara a l’abast, hem viscut canvis importants:

El butlletí és una eina d’informació i comunicació
oberta i àmplia; d’assessorament, podríem dir. Els
temes que hi hem tractat van des de la notícia de
la incorporació de nous productes o sistemes de
control, fins a la descripció de les normes administratives que regulen l’activitat de la defensa sanitària dels cultius, passant per la descripció de plagues, malalties i fisiopaties, així com dels mètodes
de control de les herbes competidores o de la planificació de la fertilització, la correcció de carències o la regulació fisiològica.
És a dir: hem intentat fer aparèixer gairebé totes
les seccions que conformen l’activitat relacionada
amb el manteniment de la SANITAT DELS VEGETALS: normativa, evolució, aplicació, control, etc.
Els butlletins constitueixen, doncs, un mitjà de
comunicació amb els nostres clients i amics que
no es limita a informar puntualment de problemes i
solucions, sinó que fa descripcions més detallades
i didàctiques d’aspectes relacionats amb el sector,
que poden representar punts de confluència informativa amb els interessos de les variades opcions productives que es desenvolupen en les finques dels nostres clients.



De la pesseta a l’euro, amb increments de
costos notables, i amb compromisos
d’estabilitat pressupostària (com veiem
aquests dies) difícils de mantenir: parlem
més de “retallar” que de créixer.



De la lluita contra plagues i malalties amb
productes fitosanitaris a la lluita contra els
residus: els fitosanitaris han perdut
l’accepció de “remei” per a convertir-se en
sinònim de “tòxic”. Avui parlem menys
d’eficàcia que de LMR, però nosaltres entenem que cal tenir sempre presents ambdós conceptes.



De la importància del producte al valor del
servei: cada dia ens esforcem més en ésser competents en l’assessorament i en la
millora comunicativa: ens hem anat especialitzant en donar serveis eficients pel que
fa a sistemes productius (P. Integrada, P.
Ecològica, CIP, ...) i acreditacions (GlobalGap, ...), creant funcions d’implantació,
de seguiment i de control d’aquestes metodologies. La darrera aposta és el suport i la
esponsorització per a la creació d’una
Agrupació de Defensa Vegetal (ADV) que
haurà de procurar les adequades orientacions tècniques pels seus associats i una relació estreta amb els òrgans competents de
l’Administració en matèria de sanitat vegetal



Durant les dues darreres dècades també
hem viscut el procés de revisió de les normes europees sobre aprovació i ús dels fitosanitaris, amb una disminució forta de les
substàncies actives disponibles, la dificultat
d’aparició de nous plaguicides, les cada
vegada més estrictes normes sobre aplicació i registre documental, i –en definitivael pas d’una forma productivista de cultiu a
formes sostenibles i integrables mediambientalment.

El canvi que no hem conegut encara és una regulació mínima del procés comercial dels productes
alimentaris que aconsegueixi compatibilitzar una
suficient cobertura de les creixents necessitats
mundials amb la necessitat d’una justa remuneració pel productor; de fet, segueix manant la distribució comercial, i no ho fa a favor ni del productor
ni del consumidor.

col·laboració amb tècnics i agricultors que ens
proveeixi de la informació necessària per a aconseguir el màxim d’eficiència; comencem a entendre que per a tots aquests sistemes el coneixement dels hàbits i el cicle de la plaga i el control
del funcionament són tan importants com el sistema (materials i instal·lació) en sí, i treballem i posem els mitjans adequats per a millorar-ne els resultats.
En continuarem parlant.
Ara, a partir del número 101.
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EL PRESENT I EL FUTUR
Bé. El futur no el coneixem, i potser una de les
habilitats
que
encara
ens
manca
és
l’endevinatòria. Però sí que sabem quin futur voldríem, i és aquest el nostre referent quan parlem
de l’avenir.
El present ja és l’època de la integració. Cada vegada treballem més amb sistemes de control biològic que fem compatibles amb les solucions químiques: conceptes com “confusió sexual” (productes CHECKMATE o RAK) o “captura massiva”
(BIOLURE + MOSKISAN) o “atracció i mort”
(MAGNET MED i MAGNET OLI) o “productes
antagonistes”
(SURROUND),
o
“sembres
d’organismes auxiliars” (ANTHOPAK), o organismes biològics com virus, bactèries o fongs (MADEX, NATURALIS, BIOBIT, ...) o d’altres. Són
cada vegada més habituals, prescrits i utilitzats
amb èxit.
També, encara que amb més prudència, anem
incorporant substàncies (mal anomenades “fitofortificants” o “bioplaguicides”) que tenen propietats
de control de plagues i malalties, encara que no
estan reconegudes oficialment entre els anomenats productes fitosanitaris; són habitualment extractes vegetals o productes de fermentació que
tenen propietats biocides o perturbadores del
normal desenvolupament dels paràsits.
El futur el veiem en el seguiment i la millora
d’aquests sistemes, en un treball de camp fet en
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