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N’HEM FET CINQUANTA ...
Sempre va bé, de tenir motius per fer celebracions: els sants, els aniversaris, els aconteixements significatius, les festes (i ara tenim ben a prop les de Nadal), ...
Per això, no volem que passi de llarg ni
desapercebut el nostre Butlletí número Cinquanta.
Nosaltres el celebrem amb aquesta edició
especial, que no dediquem a cobrir necessitats d’informació, sinò a agrair als nostres
lectors la benevolença amb que ens han
anat acollint a casa seva durant aquests
cinc anys.

Desembre 2003
Podem dir que en el camp de la producció
frutícola ho fem millor que ara fa quatre anys.
També podem dir el mateix en altres tipus de
produccions. Avui es produeix bé i millor, i
el coneixement de cap on van les coses és
imprescindible. És per això que estar al dia
és fonamental.
Entre altres coses, hem assistit en aquest
temps, a la ràpida introducció de nous models de cultiu: la PRODUCCIÓ INTEGRADA, les pautes de l’EUREP-GAP, les normes
sobre gestió de la fertilització nitrogenada, i
d’altres, que han fet canviar notablement el
panorama de l’assessorament en la protecció dels conreus.

Cinquanta números en seixanta mesos.
Que ens han permès mostrar-vos les nostres
preocupacions, i que esperem hagin donat
també resposta a alguna de les vostres inquietuds.
Hem pogut parlar de molts temes: plagues, malalties, adobats, solucions i propostes de solució, reflexions o comentaris, i informacions diverses, estructurades amb bona
voluntat i desig d’encertar la formulació d’un
avís o recomanació en el moment idoni per a
fer-la arribar a les vostres mans.
N’estem contents i orgullosos, i volem
compartir aquestes sensacions amb els nostres clients i amics.
Continuarem dedicant el temps i l’esforç
necessaris per a fer-vos arribar informacions
útils.

... I HAN PASSAT CINC ANYS
Cinc anys de canvis. Tot va canviant, i cada vegada més ràpidament.
Des del primer Butlletí fins ara han passat
molts esdeveniments en tots els sentits. Pel
que fa als del món agrícola, ens han portat a
canvis en la manera de fer les coses.

Estem encara en plena discusió sobre
l’acceptació agronòmica i social dels cultius
d’Organismes Genèticament Modificats, sobre el grau d’implantació de Produccions
Ecològiques, i en definitiva, sobre el model
d’agricultura del futur.
Però, al mateix temps, comprovem amb
un cert temor, que s’ha acabat una etapa de
protecció institucional de l’agricultura (i
els agricultors) per part de la Unió Europea.
Les noves línies polítiques de la PAC,
definides una mica a correcuita, no semblen
garantir
una
producció
agropequària

estimulant o engrescadora. I ja veurem què
passarà d’aquí a uns pocs anys.
En el nostre sector concret, el dels agroquímics, els canvis són també continus: concentració de les empreses fabricants
i introductores de noves sustàncies, dificultat
cada vegada més important de sortida de
productes interessants, i retallada de les matèries actives disponibles (la comissió corresponent de la U.E. va produïnt un degoteig
constant de retirades d’autoritzacions de
productes vells, comuns, i relativament més
barats que els nous).
També ho anem trampejant com podem,
procurant sobretot continuar oferint un servei integral, bo i complet als nostres clients.

TEMPS CRONOLÒGIC I TEMPS METEOROLÒGIC

Pel maig hi haurà floració, pel juny
alguna tronada,
Pel juliol farà calor, per l’agost força
secada.
Setembre serà mig sec i l’octubre mig
mullat.
Novembre ens portarà fred i desembre
el vent gelat”.
Potser el temps, aquest “temps” del
que parlem, no ha canviat tant, doncs.
Però la situació i les circumstàncies
evolucionen contínuament. Tal com dèiem abans, en aquests darrers cinc anys
a Agro Mòdol i als seus clients els ha
calgut adaptar les formes de treball i els
productes als nous requeriments de les
administracions, del mercat i de la societat.

En aquests cinc anys hem tingut de tot, és
clar. Bon temps (però poques vegades!) i mal
temps (quasi sempre!). I així continuarem,
d’això sí que n’estem segurs.

I ho fem. Amb esforç, però de bon grat.
De manera que aquest és un dels nostres objectius de futur: oferir solucions eficaces i adaptades als requeriments del moment.

Permeteu-nos, doncs, que per a arrodonir
aquest aspecte del temps (meteorològic), ara
que celebrem una efemèride del temps cronològic, mirem una mica cap al passat, cap
a allò que constituïa la base de la saviesa
cultural dels pagesos de fa unes dècades.

Esperem que, en els nostres butlletins,
puguem mantenir, en els propers anys,
aquesta línia d’nformacions posades al
dia i concordants amb les demandes del
sector agrari.

Perquè als pagesos, i a la humanitat en
general, sempre els ha preocupat la qüestió
del temps .... Aquest any la climatologia ha
estat tant diferent que gairebé no ha fet mai
el temps que li pertocaria per l’època de
l’any.
És per això que ens ha semblat curiós
lligar el passat amb el present, fent un recorregut a través d’una cosa tant senzilla
com són els refranys.
Mireu com ho expressa el Calendari del
Pagès de l’any 1979:
“Les estacions seguiran marcant el
ritme del temps: hi haurà núvols, pluja,
sol, tempestes, boires i vents.
El gener portarà neus, el febrer serà
variable,
Al març bufaran vents forts i l’abril serà
agradable.

Sigui com sigui:
Tot l’equip d’Agro Mòdol us desitgem
de tot cor que passeu unes bones festes, i “faci fred o no”, pugueu disfrutar
de la Felicitat i la Calidesa d’aquests
dies, així com d’un Nou any plè d’illusions i projectes.

BON NADAL i FELIÇ 2004!

