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identitats

Tècnics assessors en 
producció ecològica
TexT: redaccIó.

Jordi i Júlia Querol Gavilán.
Dreiskel. 
Ulldecona.
Enginyeria en agricultura biodinàmica.

Jordi, tu que ets la cara més visible de Dreiskel, 
ets enginyer agrònom o tècnic agrícola?
Sóc home de camp, un enamorat de la vida agríco-
la i de la natura. Encara que he tingut la sort de re-
alitzar la formació de tres anys de capacitació agrà-
ria en una finca biodinàmica referent a Alemanya. 
Però la millor titulació, sens dubte, són els 16 anys 
de camí diari pel món de la biodinàmica.

Com t’ho fas per estar sempre al dia de les 

Com organitzes l’assessorament a una finca?
Faig visites periòdiques durant tot l’any. Durant 
la visita es comenten les incidències que he obser-
vat i si cal fer algun tractament. L’assessorament 
és global: es tenen en compte les varietats dels 
cultius, els adobaments, el control biològic de 
plagues, la informació de productes, etcètera.

És diferent fer assessorament en producció 
ecològica que en producció convencional?
Pel que fa a la diversitat no, ja que la majoria 
d’agricultors que porto són gent que fa mercats 
locals i per tant intenten plantar una mica de tot 
per poder vendre el màxim d’articles a la parada. 
L’agricultura ecològica és una mica més comple-
xa en el sentit que els pagesos estan bastant limi-
tats quant a productes fitosanitaris a utilitzar, i 
sempre has d’anar una mica per endavant de les 
plagues i malalties.

Creus que hi ha diferències significatives entre 
la pagesia que fa producció ecològica i la que 
fa convencional quant a la perspectiva que te-
nen sobre el seu ofici?

Quant a les perspectives del seu ofici entenc que 
són iguals, perquè totes dues volen arribar a co-
llir el màxim possible per tenir beneficis i que el 
negoci vagi endavant. Però potser en la produc-
ció ecològica la innovació és més limitada.

Quins creus que són els principals reptes pel 
que fa a l’horticultura ecològica?
Comercialment, donar a conèixer al gran públic 
les explotacions que hi ha al territori. I tenir una 
xarxa de venda o canals de distribució més as-
sequibles: cada vegada es troben més productes 
ecològics en les grans àrees, però molts no són 
del nostre territori, no són d’aquí... quan segu-
rament sí que n’hi ha! I tècnicament s’hauria de 
trobar algun mètode eficaç per reduir les males 
herbes, ja que una de les despeses més grans en 
horticultura és la mà d’obra.

I pel que fa a la sanitat vegetal en horticultura?
Falta aportar més pressupost per a investigació. 
Cal solucionar la mancança de productes fitosa-
nitaris en cultius minoritaris, ja que hi ha cultius 
que no tenen productes específics per tractar 
problemes de plagues i/o malalties. I també és 
necessari agilitzar el registre de productes nous 
(a l’Estat espanyol es tarden molts anys!).

Què creus que necessiten els horticultors 
ecològics?
En el sentit tècnic, és necessari un registre oficial 
de productes fitosanitaris aplicables en agricul-
tura ecològica fàcil de consultar pel productor. 
I aquest registre hauria de ser homogeni per a 
totes les comunitats autònomes de l’Estat, per tal 
que no hi hagi diferències entre elles (en aquest 
moment hi ha diferències!). ✿

Cristina Pozo Vives.
ADV de Santa Susanna. 

Federació d’ADV Selmar.
Santa Susanna.

Assessorament en 
producció hortícola 

ecològica i convencional.
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qüestions relacionades amb la biodinàmica?
Fa 12 anys que assisteixo als congressos inter-
nacionals d'agricultura biodinàmica, formo part 
activament del Cercle de Preparats Biodinàmics 
tant internacional com espanyol, i també de la 
junta de l'Associació Biodinàmica d'Espanya. 
A més, sóc membre fundador de l’Associació 
Terradinàmica, a Catalunya. Comparteixo aquest 
camí amb Júlia Querol, biodinàmica al cent per 
cent i d'origen alemany. I és clar, saber la llengua 
germana m'ajuda a seguir llegint la literatura i les 
investigacions tan diverses que tenim.

Què és el que us demana la gent?
Majoritàriament volen aprendre i les inquietuds 
són molt variades segons la persona o el projecte. 
I és que en la pràctica del dia a dia sorgeixen un 
mar de dubtes... Per aquest motiu vàrem traduir 
al castellà, l'any 2008, el llibre Biodinámica – Guía 
práctica, de Pierre Masson, i oferim monogràfics 
formatius per tot l'Estat.

Cal una certa visió filosòfica de la vida i de la 
natura per dedicar-se a la biodinàmica?
Crec que l'agricultura és un camí llarg, potent, 

sensat i molt valuós. I que tots els que ens trobem 
en caminar-lo tenim el desig i el deure de com-
partir aquesta saviesa agrícola mútua. Només 
així podem anar avançant cap a la consciència 
col·lectiva que malauradament hem descuidat 
en gran part en els darrers cinquanta anys. La 
visió del món agrícola és particular de cada ésser 
humà, però tot el que fem a la vida en cos i ànima 
té una transcendència futura. Quan interactuem 
amb el món de la vida agrícola, la nostra consci-
ència és tan important com quan nodrim la terra 
amb compost. Ja ho diu la mateixa paraula agri-
cultura, del llatí "cultus": culte al món agrari.

Què els cal a les finques biodinàmiques?
Més que les finques, crec que la necessitat re-
sideix en les persones que formem part de les 
finques, en les qui donem forma i sentit cada dia 
al nostre propòsit agronòmic per tal d'avançar 
en cadascuna de les fites a assolir. Un exercici 
senzill i molt recomanable: buscar el lloc on tin-
guem la millor vista de la finca, asseure-s’hi as-
sossegadament i observar durant un temps, per-
cebre les seves necessitats bàsiques, i entreveure 
cap a on volem dirigir-la. ✿

Quins serveis ofereixes? 
Com a tècnica veterinària de Lluerna coordino 
l’assessorament de projectes de ramaderia: orien-
tació per a l’inici de l’activitat, conversió a la pro-
ducció ecològica i la seva tramitació per donar-se 
d’alta al Consell Català de la Producció Agrària 
Ecològica, o gestió sanitària dels animals, per 
exemple. Ens organitzem en xarxa amb especi-
alistes de diferentes orientacions ramaderes. Per 
exemple, si el que necessitem és abordar la part 
de clínica veterinària –analítiques, cirurgies– 
s’incorpora a l’equip una persona especialitzada 
en aquest tema i dins del sector específic, ja que 
és diferent treballar amb porcs que amb vedells.

Estàs especialitzada en fitoaromateràpia, oi?
Sí, sumant amb Lluerna, fent-hi sinergia, perso-
nalment ofereixo tractaments de fitoaromateràpia. 
Amb la fitoaromateràpia dono solucions alternati-
ves a base de plantes medicinals i olis essencials a 
problemes sanitaris habituals, tant en producció 
ecològica com en producció convencional. Fins i 
tot de vegades podem curar un animal que no té 
solució amb medicaments de síntesi.

Com et vas formar en aquest tema?
Arran d’un curs a Balaguer el 2013 amb el 

Philippe Labre, veterinari francès. Reconec que 
al principi no confiava que la fitoaromateràpia 
tingués la potència que he pogut constatar amb 
els tractaments fets. Una de les dificultats és que 
alguns olis essencials no es troben en produc-
ció ecològica o són molt més cars. És un con-
trasentit, perquè per normativa no pots donar, 
per exemple, cinc mil·lilitres d’oli essencial no 
ecològic a una vaca, però pots demanar autorit-
zació per administrar molta més quantitat del 
medicament al·lopàtic alternatiu, amb els efectes 
secundaris que pot comportar, el temps d’espera 
abans d’aprofitar la llet, etcètera. 

És difícil dedicar-se professionalment a l’as-
sessorament en ramaderia ecològica?
El sector ramader de petita escala no està massa 
disposat a invertir diners en assessorament en els 
primers moments, perquè suposa un cost afegit 
quan ja hi ha molta despesa. Observem que quan 
els pagesos es reorienten cap a la producció eco-
lògica es queden sense un bon suport veterinari 
perquè no hi ha professionals que s’hi dediquin. 
Penso que molts cops s’evitarien problemes si 
la gent busqués assessorament per fer una bona 
gestió sanitària, encara que tingués un cost. 

Què és el que més et demana la gent?
Les coprologies: anàlisis dels paràsits de les fem-
tes. Els ramaders desparasiten un cop l’any habi-
tualment, però des de l’àmbit universitari ja es-
tan advertint que no cal desparasitar de manera 
protocol·lària, perquè s’estan creant resistències. 
A més, s’administra el medicament sense saber 
realment quin paràsit hi ha, cosa que no ajuda. 
Les coprologies permeten conèixer quins parà-
sits hi ha i amb quina quantitat, i a partir d’aquí 
s’aconsella si fer o no algun tractament i quin és 
el més adequat. ✿

Raquel Servitja. 
Lluerna.

Manresa.
Assessorament en 

ramaderia ecològica.


