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NADAL I ELS ÀNGELS
Quan arriben els dies que ens fan buscar
la roba d’abric i un nou calendari, sempre ens
sembla més adequat proposar un butlletí per
a reflexionar que per a informar. I aquest desembre, ens volem mantenir en la tradició.

La “Part dels àngels”:
Hem llegit recentment en un article de la
revista francesa PHYTOMA, uns comentaris
sobre l’evolució dels sistemes de protecció
fitosanitària i les actuals tendències de cultiu,
ja se’n diguin “protecció raonada” (com a
França) o producció “integrada” o “sostenible”
(que són les accepcions més usades a casa
nostra).
En aquest context, hom parla de que la
indústria i els distribuïdors de fitosanitaris
perden la “part dels àngels” en el procés productiu.

Desembre 2006
En l’article esmentat, el representant d’una
societat distribuïdora de productes per a la
viticultura afirma que:
• Per un costat, els fitosanitaris són absolutament necessaris per a poder obtenir
produccions en la quantitat i qualitat requerides pel mercat i pels consumidors, i que com
a tals, resulten materials nobles i que cal valorar i apreciar.
• Però, per altra banda, cal acceptar que
aquells productes siguin utilitzats amb criteris raonables, fent que se’n derivi una baixa en el volum, que es redueixi el número de
tractaments i, fins i tot, que en disminueixin
les xifres de venda, sempre que es mantingui
el bon resultat agronòmic i econòmic de l’explotació agrícola.
Això, de fet, no ha d’ésser cap problema.
Ni el volum global de productes venuts ni el
total de la xifra de vendes -diu el comentarista- no retribueixen ni els treballadors ni el
capital posat en el negoci; és el benefici
obtingut per l’activitat de la societat distribuïdora el que permet la bona marxa i la continuïtat de l’empresa comercial.
I encara més: donada la mala reputació
dels fitosanitaris en els mitjans de comunicació i en les tendències socials “naturalistes”,
només el seu ús acurat i eficient farà disminuir la por als riscs toxicològics i, per tant, a
valorar-ne la seva utilitat i servei.

A França, anomenen “la part dels àngels” a la fracció d’alcohol que inevitablement s’evapora durant el procés d’envelliment del cognac.
El licor guanya en qualitat i en valor quan
se’l sotmet a un adequat viellisssement. I
malgrat que això representa una pèrdua del
volum de producte, el resultat gustatiu,
d’apreci del client i de preu aconseguit pel
productor, augmenta clarament.

En sentim totalment d’acord amb les reflexions expressades en l’article esmentat.
De fet, considerem que una bona part del
“procés de neteja” de la imatge dels fitosanitaris ja l’anem fent tots plegats: distribuïdors, tècnics, prescriptors i agricultors. Els
nous sistemes de control de plagues i malalties en l’agricultura de casa nostra i dels
països del nostre entorn, portin el rètol que
portin, condueixen a:
¾ Privilegiar l’ús de substàncies poc o gens
contaminants.

¾ Reduir l’ús dels productes més tòxics (per
a l’aplicador i pel consumidor).
¾ Tractar en el moment adequat i amb la
dosi mínima eficaç.
¾ Evitar les aplicacions innecessàries o no
clarament rendibles (ja fa anys que hem
deixat endarrere els “calendaris de tractament”).
¾ Preconitzar l’adopció de sistemes alternatius, sobretot els biològics: feromones,
microorganismes, ...
¾ Recomanar els tractaments tenint en
compte que es compleixin els terminis de
seguretat (TS) previstos per a cada producte i conreu (allí on abans hi havia
“calendaris” ara hi ha llistats amb els TS).
¾ Analitzar els continguts de substàncies
fitosanitàries en fruites, verdures, i productes per a alimentació dels humans i
de la ramaderia per a comprovar-ne la
seva garantia sanitària.
És ben cert que tot plegat es va fent, a
vegades de grat i a vegades per força. Fins i
tot en algun moment no patim ja tant per la
baixada de les xifres de venda com per la
possible manca de recursos que ens permetin proveir d’un control eficaç els cultius dels
nostres clients.

Ara, tornem al començament.

Primer, als “ÀNGELS”:
Pel que fa als àngels perduts (els del cognac evaporat o els del volum d’aplicació de
fitosanitaris) potser ja ens va bé a tots que
sigui així. Aquells potser eren els “àngels
caiguts”, dels quals no ens n’havien de refiar.
L’activitat d’AGRO MÒDOL, com la de les
altres empreses de distribució ben preparades i amb equips humans, tècniques i materials adequats i ben posats al dia, donarà
un licor intens i plaent que serà apreciat i
valorat pels seus clients i pel sector en general.

I després, al “NADAL”:
Que és època d’àngels també, en aquest
cas d’àngels bons, d’àngels contents i d’àngels de festa.
Volem desitjar a tothom unes Bones festes i que l‘any nou ens ompli de benestar i
d’encert en la tasca de cada dia.
Com que ja hem dit abans que els “calendaris” ja no es porten, només us oferim la
coneguda i antiga portada del “dels pagesos”, amb els nous versets del 2007.

Perquè, entre altes qüestions, ens veiem
obligats a acceptar (per força!) la progressiva anul·lació d’autoritzacions d’ús de moltes
substàncies que ens semblaven imprescindibles.
Per exemple: el Comitè de la U.E. que
està revisant les matèries actives (un total de
984 productes) que s’usaven com a fitosanitaris fins l’any 1992, porta fins avui el següent
resultat:
• 588 (el 60% !) han estat ja retirades
• 67 (el 7%) es retiraran pròximament
• 81 (només el 8% !) han estat acceptades
I n’hi ha 248 més que escara s’estan avaluant.
Als exemples ben coneguts a casa nostra
del Clormequat i l’Amitraç en pereres, o
l’Acefat, el Benomil, el Clorfenvinfos, el
Paration i tants d’altres, se n’afegeixen ara
uns quants més, alguns molt utilitzats en fruticultura, com Metil-Azinfos, Carbaril, Diazinon, Fenitrotion, Malation, Fosalone i Triclorfon. Només se’n permetrà l’ús en la propera campanya; després desapareixeran.

Aquests, per si no llegiu la lletra petita, diuen:
“Bon sol que dauri les meses
tot fent segadors els blats.
Bona aigua faci saó
I faci créixer els sembrats.
Bon vent faci córrer els núvols
I allunyi les tempestats.
Tant de bo aquests bons desitjos
als pagesos destinats,
no restin com a bons somnis
i es tornin realitats.”
AMEN.

