
Agricultura i alimentació

1. Introducció

 

L’agricultura, en el sentit més ampli, és una activitat humana ancestral que es basa en el funcionament d’uns ecosistemes amb unes característiques particulars

(agroecosistemes) i que proporciona uns béns i uns serveis vitals per a la població humana.

 

 

 

Figura 1. Font: Gil Gorchs

 

L’agricultura ha estat de sempre lligada a les necessitats de la població (aliments, bestiar, fibres, etc.). Quan l’ésser humà, fa més de 10.000 anys, comença a fer

els primers passos en l’activitat agrària, s’inicia el que s’anomena ‘procés de domesticació de diferents espècies’, que és fonamental per tal de garantir l’èxit

d’aquesta empresa transcendental. És essencial conèixer els hàbits d’algunes plantes (productors primaris o transformadors de l’energia solar en energia

química) i els ecosistemes on es troben (ecosistemes preadaptats a l’explotació, segons Margalef, 1974).

 

Segons Viaux (1999), actualment, els sistemes productius agraris (la manera de fer agricultura) es defineixen en funció dels coneixements agronòmics en quatre

grans grups:

 

— Els sistemes intensius (‘a priori’), basats en intervencions essencialment sistemàtiques i amb la finalitat d’obtenir el màxim rendiment del cultiu.

 

— Els sistemes raonats, basats en el raonament de cadascuna de les tècniques de cultiu (per exemple, els balanços del N, l’ús de llindars d’intervenció

o de models de previsió per als insecticides o els fungicides, etc.). Es tradueixen en el respecte envers els codis de bones pràctiques, els objectius de

rendiment accessibles com a mínim dos de cada deu anys, les decisions basades en les observacions a peu de parcel·la i una bona tecnificació.

 

— Els sistemes integrats, o també anomenats ‘sistemes de producció integrada’. Basats en una aproximació global de l’explotació, cerquen la

substitució d’entrades externes al sistema per processos naturals de control o de regulació, i cobreixen uns rendiments assolibles en cinc de cada deu

anys.

 

— Els sistemes biològics, basats en la no-utilització de productes de síntesi.

 

Els darrers cinquanta anys (1968-2008) s’ha aconseguit augmentar la producció agrícola global per sobre del creixement de la població (Pretty, 2008). En el cas

dels cereals, grup de cultius que cobreixen més del 50 % de les necessitats mundials d’energia i proteïna, la producció per càpita (374 kg de cereals/habitant per

a l’any 2008) s’ha incrementat a raó d’1 kg/habitant/any, malgrat el bon ritme a què ha crescut la població (vegeu la figura 1).

No obstant això, la distribució de la producció agrícola és desigual, de manera que encara hi ha moltes persones que no tenen el necessari. Per tant, l’agricultura

i l’alimentació es configuren d’una manera conjunta com un repte pendent de solucionar.

 

 

http://www.ias.ac.in/currsci/jul102004/54.pdf
http://www.ecifm.rdg.ac.uk/history.htm
http://www.ias.ac.in/currsci/jul102004/54.pdf
http://books.google.es/books?id=fHJE-Us-ossC&printsec=frontcover&dq=Philippe+Viaux&hl=es&ei=6Oj7S5SzCMuWOKrw5JoC&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=1&ved=0CC4Q6wEwAA#v=onepage&q&f=false
http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/363/1491/447.full.pdf+html


 

Figura 2. Evolució del rendiment i la producció globals i per càpita de cereals, i de la població al món entre l’any 1968 i l'any 2008. Font: Elaboració pròpia a partir

de FAO (2010) i UN (2010)

 

Quan les pràctiques agrícoles no són adequades, l’agricultura pot ser un emissor net de gasos amb efecte hivernacle.

 

Emet CO2 mitjançant l’ús directe o indirecte (entrades energèticament intensives; per exemple, adobs) de combustibles fòssils i el cultiu del sòl (cosa que

redueix el nivell de matèria orgànica al sòl). També emet metà a través dels ruminants i dels arrossars en regadiu. S’estima que durant els anys 1990 l’efecte

directe de l’ús del sòl i del canvi d’ús del sòl, incloent-hi la pèrdua de boscos, va comportar una emissió neta d’1,6 Gt de C · any-1 (Bellamy et al., 2005). No

obstant això, més endavant (punt 5.2.) veurem que les bones pràctiques a l’agricultura contribueixen de manera important a segrestar C, cosa que fa augmentar

la matèria orgànica del sòl.

No es disposa de dades globals dels costos que provoca l’agricultura per al medi ambient i la salut. L’efecte negatiu pot ser conseqüència de la sobreexplotació

dels recursos naturals o bé es fa servir d’abocador. Aquestes externalitats negatives no es compten i el cost que suposen no s’inclou en els preus de mercat.

Per exemple, en el cas del Regne Unit, s’ha calculat que a final de la dècada de 1990 les externalitats de l’agricultura tenien un cost de 1.500 milions de £ ·

any-1, que era superior al benefici net que van registrar les explotacions. A més a més, s’hi ha d’afegir el cost ambiental de transportar aquests aliments des de

les explotacions fins a les botigues, que va ser de 3.800 milions £ · any-1. Aquests costos són exemples d’una agricultura no sostenible.

L’agricultura ha de tenir com a objectiu central contribuir a un desenvolupament sostenible en què la seguretat alimentària continuï augmentant, alhora que

incideix en els aspectes socioeconòmics i ambientals dels processos productius. Ha de garantir a escala global l’accés a aliments segurs, econòmics i nutritius,

ha d’assegurar la competitivitat econòmica de les explotacions agrícoles i ha de contribuir al desenvolupament rural integral, al manteniment de l’entorn i al

maneig sostenible dels recursos naturals.

En paral·lel als canvis recents en el camp de la productivitat de l’agricultura, en les conductes dels consumidors respecte de l’alimentació i en les polítiques

econòmiques de les explotacions i de l’alimentació, els sistemes agrícoles són reconeguts com una font significativa de dany des del punt de vista ambiental. Així

doncs, a més a més de les desigualtats que es presenten en l’àmbit alimentari a escala global, la petjada ambiental de l’activitat agrària constitueix una amenaça

per a la capacitat del planeta a l’hora de proveir serveis ecosistèmics vitals.

 

     

http:// http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=567&lang=es#ancor
http://esa.un.org/unpp/index.asp
http://www.libroblancoagricultura.com/libroblanco/jautonomica/cataluna/ponencias.asp
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2. Agricultura i medi

 

Algunes consideracions que cal tenir en compte a l’hora de presentar el binomi agricultura-medi són:

 

— Els agroecosistemes formen part del medi. Són ecosistemes que proporcionen aliments i altres productes a la població. Una possible tipologia dels

agroecosistemes comprèn els cultius (monocultius, policultius i sistemes mixtos), els sistemes ramaders, els agropastorals, els agrosilvopastorals,

l’aqüicultura, les praderies, les pastures i les terres de guaret.

— Són arreu, des de les zones humides i les terres baixes fins a les zones àrides i les muntanyes.

— Es tracta de sistemes ecològics que se situen entre l’autotròfia i l’heterotròfia, o, si es vol, d’ecosistemes que requereixen en menys o més quantitat

unes entrades d’energia diferents de la que procedeix de la radiació electromagnètica del sol.

— La gestió d’aquests sistemes ha estat i és fonamental. I la interacció amb les activitats humanes —que comprenen les activitats socioeconòmiques i

la diversitat sociocultural— és determinant.

 

 

Figura 3. Reg per solcs en una parcel·la d’enciams del Baix Llobregat. Font: Núria Cañameras

  

http://www.fao.org/biodiversity/ecosystems/es/  
http://www.fao.org/es/esa/pesal/AgRole1.html


Agricultura i alimentació

3. Anàlisi de la problemàtica

 

L’agricultura és essencial per a la població. La gestió de les àrees agrícoles ha permès el desenvolupament i el manteniment d’una gran varietat de paisatges i

hàbitats amb tots els aspectes positius que cal tenir presents. Però també cal destacar els efectes que l’agricultura (sobretot determinades pràctiques) ha tingut

en el medi, és a dir, en el sòl, l’aigua, l’aire, la pèrdua de biodiversitat, etc. A continuació es presenta un resum dels aspectes més destacats que convé corregir,

ja que suposen un impacte no volgut per al medi (i, sens dubte, per a les persones que en formen part).

 

 

Figura 4. Degradació del sòl per sobrepasturat. Font: Ramon Josa

 

  

3.1. El sòl: l’erosió

El sòl és un recurs natural, renovable a una escala temporal més llarga que l’escala humana. És essencial per a la producció d’aliments, fibres i altres

productes necessaris per a la vida humana, i pot esdevenir necessari per a la producció d’energia renovable (biocombustibles). Compleix unes funcions en els

ecosistemes poc o no intervinguts i en els ecosistemes agrícoles. Serveix de suport per a funcions relacionades amb el cicle biogeoquímic de l’aigua, del C, del

N i dels altres elements (Gregorich i Carter, 1997).

 

 

http://ec.grec.net/lexicx.jsp?GECART=0115138


 

Figura 5. Estructura d’un pedió de sòl. Font: fagro.edu

 

L’ús del sòl és compartit per l’agricultura i les altres activitats humanes sotmeses a la lògica econòmica (reducció de la superfície agrícola i forestal a favor de

l’expansió del sòl urbà, industrial, explotacions mineres, vies de comunicació, etc.). La disponibilitat del sòl com a recurs natural, al planeta, és gran però limitada,

i està sotmesa a un preu de mercat. Per això, el sòl, més que altres recursos, ha de relacionar-se amb els problemes de pobresa en determinades parts del món.

 

El sòl està sotmès a diversos processos de degradació, ja siguin d’origen natural, derivats del sistema de gestió aplicat, o bé simplement d’un mal ús. La

recuperació, tot i que molt sovint és possible, sempre és cara i no es produeix de manera immediata.

La baixa taxa de renovació del sòl el converteix en un recurs limitadament renovable. Per això, l’ús del sòl s’ha de complementar amb una gestió adequada per

permetre’n la conservació. Els països d’Europa estan en procés de desenvolupar normatives de protecció equivalents a la de l’aigua o a la de l’aire.

 

Entre els problemes més greus a què estan sotmesos els sòls destaca el procés d’erosió. Un cop iniciat el procés, i si no hi ha cap intervenció que protegeixi el

sòl, es completa la transformació d’un sòl productiu en un aflorament rocós, erm i inhàbil per suportar qualsevol ecosistema.

 

Els paisatges actuals, però, no es poden entendre sense un equilibri entre les forces constructives (d’origen tectònic) i l’erosió. L’erosió forma part del

mecanisme natural de modelat del territori i del paisatge. Se n’han observat símptomes al planeta Mart, un àmbit on no s’ha produït cap mena d’intervenció

humana.

 

Un model matemàtic clàssic per estimar l’erosió en medis agrícoles (USLE) considera que la pèrdua de fins a 3 t · ha-1 · any-1 és una pèrdua que s’ha de

considerar tolerable (més de 35 t · ha-1 · any-1 es qualifica de severa).

 

Als agents erosius naturals (aigua continental i marina, gel i vent) s’hi afegeix la potencialitat erosiva directa o indirecta de l’activitat humana. Al llarg de la història

s’han identificat períodes d’erosió intensa (catastròfica) associada a activitats econòmiques (Santa Olalla, 2001).

 

 

De les activitats econòmiques tradicionals, l’agricultura i la ramaderia han incidit de manera més directa en l’erosió i hi ho han fet en dos sentits. D’una banda,

han estat activitats que han provocat l’erosió del sòl (la rompuda de la terra per conrear o la sobrepastura en són dos exemples). Però també són activitats que,

a la vegada que permeten l’explotació del sòl, poden aportar la protecció necessària del sòl, recurs que cal conservar perquè és font de l’aliment i que cal

transmetre a les generacions següents com a font d’aliment i de riquesa.

 

En general, l’erosió associada a l’agricultura i la ramaderia es produeix de manera no catastròfica, de manera progressiva, amb símptomes identificables, i la

intensitat d’aquesta erosió és creixent. Aquests símptomes observables han de ser el detonant per aplicar les pràctiques de conservació que siguin adequades

a la importància i a la tipologia (origen) del problema.

http://www.fagro.edu.uy/~huertas/SUELO.html
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0232:FIN:ES:PDF
http:// http://www.nasa.gov/worldbook/mars_worldbook.html
http://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/facts/00-001.htm
http://www.fao.org/docrep/t1765e/t1765e00.htm#Contents 


  

3.2. Desertificació i desertització (zones àrides i semiàrides)

 

Oriol Riba, en el Diccionari de geologia defineix ‘desertificació’ com la “Degradació d’un territori fins que es converteix en desert per causes antròpiques

directes...” i la ‘desertització’ com el “Procés natural que ha conduït un territori determinat a l’estat de desert”.

 

 

L’existència de zones àrides (i, per tant, també de les semiàrides) al planeta està lligada a la circulació atmosfèrica general. Les primeres indicacions de

condicions àrides de què es disposa d’alguna mena de registre són uns sediments dunars del Canadà, amb una antiguitat de 1.800 M d’anys. El primer indici

d’aridesa al desert del Sàhara apareix durant l’Oligocè (entre 23 M d’anys BP i 37 M d’anys BP), tot i que des de llavors s’han succeït de manera alternada

episodis àrids i humits.

L’aridesa és la conseqüència simultània de dos factors: l’elevada insolació (energia solar rebuda per unitat de superfície) i l’absència de precipitació durant

períodes prolongats (Laity, 2008).

En aquests espais, els ecosistemes mantenen un equilibri entre components molt fràgil. En absència d’un factor biòtic ben desenvolupat (coberta vegetal,

biodiversitat, fauna edàfica, etc.), el sòl presenta una resiliència molt feble davant dels processos recurrents de degradació (secades i precipitacions

excepcionals).

L’augment de població del darrer segle ha agreujat la vulnerabilitat natural d’aquests espais. La població s’ha vist obligada, abans de l’emigració definitiva a les

grans ciutats, a explotar els recursos (inclòs el sòl) de manera no sostenible (amb una taxa de consum més gran que la taxa de renovació).

Aquesta situació associada amb la secada ha comportat l’avanç d’uns quants quilòmetres per any del desert en regions com Mali, Txad i Nigèria.

 

 

3.2.1. Eixutor

 

L’eixutor és una característica extrema, normal i recurrent del clima de determinades àrees del món. Cal que
coincideixin un règim de precipitació molt irregular al llarg de l’any i condicions de forta demanda evaporativa,
resultant d’una atmosfera seca dominant en la regió.

També es pot donar en altres regions de manera irregular. Perquè es produeixi precipitació són necessaris dos
mecanismes que han d’actuar adequadament: una quantitat suficient de vapor d’aigua en l’atmosfera i l’ascens
forçat d’aquestes masses humides. Qualsevol fenomen que interrompi aquesta seqüència en una àrea
determinada provoca episodis de secada.
 

L’eixutor afecta tota la societat, no només l’agricultura. De fet, l’agricultura és un dels usuaris socials més de
l’aigua (com ho són la indústria o el sector serveis), amb una prioritat que està darrere del consum d'aigua potable.
 

Aquest fet limita l’aplicació de la millor estratègia de què disposa l’agricultura per fer front a l’eixutor: el reg. Durant
els episodis d’eixutor, cal no oblidar que l’agricultura continua essent la principal font de recursos alimentaris del
planeta, un cop passada la crisi.

L’estat d’humitat del sòl és un factor essencial en el desencadenament de l’eixutor. S’han establert observatoris a
escala mundial per seguir el risc de secada. Entre els paràmetres que se segueixen s’inclou l’estat d’humitat del sòl.
 

Les estratègies aplicables a l’agricultura per mitigar l’eixutor passen per:

— capturar el màxim percentatge d’aigua de pluja (millorar la infiltració del sòl);

 

http://cit.iec.cat/dgeol/default.asp
http:// http://secheresse.wordpress.com/2009/08/29/tchad-le-hcr-et-les-refugies-contre-lavancee-du-desert/  
http://www.mma.es/portal/secciones/aguas_continent_zonas_asoc/ons/jornadas_cursos/
http://www.unisdr.org/eng/task%20force/tf-adhoc/droughts/WGD-doc1.pdf


— emmagatzemar el màxim d’aigua al sòl per a un ús diferit;

 

— recuperar de manera eficient l’aigua emmagatzemada al sòl i afavorir un arrelament al més eficient possible.

 

 

 

3.2.2. Exhauriment de la terra

 

Acceptada una gestió òptima dels recursos, la intensificació de l’explotació del sòl amb l’increment d’entrades (fertilitzants, fitosanitaris, reg) té un sostre definit

per les característiques genètiques del material vegetal que es fa servir. Alguns autors consideren el conreu del sòl com un factor inevitable de reducció de la

producció.

 

S’ha observat que la reiteració d’un mateix conreu intensiu en una parcel·la fa evolucionar-ne la productivitat en
sentit decreixent. Pot succeir que calgui incrementar l’aportació d’entrades per obtenir el mateix rendiment.

 

Les causes d’aquest exhauriment de la terra poden ser múltiples i no hi ha una única relació causa-efecte. Respon
a causes simples molt diverses, però sobretot a la combinació de causes simultànies que s’acumulen, se
sobreposen o estableixen sinergies negatives, fet que en dificulta el diagnòstic.

 

Entre les causes possibles, cal citar les de tipus parasitari. El conreu reiterat d’una espècie productiva a la mateixa
parcel·la afavoreix la selecció dels paràsits més ben adaptats a la planta i el sistema de conreu. Això s’ha observat
amb insectes, àcars, nematodes (Parwinder et al., 2005), fongs, males herbes, bacteris i virus.

 

En segon lloc, l’exhauriment de la terra es produeix per un desequilibri de la disponibilitat de nutrients a la fondària
d’arrelament. A questa fondària les extraccions són molt elevades i empobrir-se. Si la restitució no es duu a terme
de manera adequada i a la fondària adequada, la planta manifesta carències.

Per un mecanisme similar, la reiteració d’un determinat tipus de feina del sòl redueix l’estabilitat de l’estructura del sòl i el compacta.

 

Una darrera causa és el factor al·lelopàtic (Wu et al., 2001), conseqüència de la secreció de toxines per part de les
plantes o els microorganismes. Aquestes substàncies inhibeixen la germinació d’altres plantes i fins i tot arriben a
ser autotòxiques.
 

 

3.2.3. Salinització

 

 

Les plantes absorbeixen aigua i sals minerals solubles de la terra per desenvolupar-se normalment. El flux d’aigua en el sistema sòl-planta-atmosfera està

determinat per la diferència d’energia unitària de l’aigua (energia / unitat d’aigua, per exemple en joules · m-3) en cada un dels tres estadis. Més concretament,

entre la matriu porosa del sòl i l’interior de la planta. L’energia d’origen osmòtic és essencial en aquest procés.

Un excés de sals solubles acumulades a la zona d’arrelament de la planta, lluny de representar una situació ideal, esdevé una limitació hídrica per a la planta, ja

que redueix de manera efectiva la quantitat d’aigua disponible. Si aquesta concentració és prou elevada per afectar negativament el creixement de la planta, es

parla de ‘salinitat’ com a efecte restrictiu del creixement vegetal (sòl salí).

Les cobertes edàfiques salines es troben tant en condicions naturals (clima àrid i semiàrid o sòls amb roca mare
rica en clorurs o sulfats) com en condicions de conreu, resultat de les pràctiques de gestió de l’aigua de reg. De fet,
qualsevol procés que afecti el balanç d’aigua al sòl i el moviment de l’aigua del sòl pot provocar l’acumulació de
sals solubles a la zona d’arrelament: clima, hidrologia, reg i drenatge, recobriment vegetal del sòl, pràctiques
agrícoles i, lògicament, les característiques del sistema radicular de la planta.

 

En els sistemes agrícoles la bona gestió de l’aigua de reg és imprescindible per evitar la salinització del sòl. Les
aigües de reg representen la via principal d’aportació de sals solubles al sòl que es rega. El reg ha de fer-se de
manera que no afecti negativament l’equilibri salí del sòl (vegeu l'apartat 3.4).



 

En el mapa de sòls del món editat per l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació
(FAO), hi ha cartografiades més de 300 milions de ha de sòls salins, el 6,5 % de les quals corresponen a Europa.
 

Actualment, la bona gestió del reg és la tècnica que permet desenvolupar els conreus rendibles a les zones on la
climatologia és adversa i afavoreix l’acumulació de sals en el perfil del sòl. El reg que satisfà les necessitats de
rentatge de sals és una de les metodologies per resoldre el problema satisfactòriament.

 

Més recentment, s’han desenvolupat plantes d’interès agrícola cada cop més adaptades a medis salins. Aquest és
un camí prometedor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Degradació dels sòls: compactació i segellament superficial

 

Hi ha altres processos que comporten una limitació de la capacitat productiva dels sòls agrícoles. La Unió Europea (UE) reconeix fins a cinc tipus de processos

de degradació dels sòls, alguns dels quals s’han desenvolupat en els apartats anteriors.

 

La compactació del sòl, tot i que es pot observar de manera natural als sòls superficials sobre roca dura o sobre horitzons edàfics compactats i endurits, és un

procés associat a la utilització de maquinària agrícola de manera inadequada o en condicions inadequades. La compactació també és molt freqüent en sòls de

zones urbanes, parcs, etc.

 

La circulació de maquinària pesada sobre els sòls durant els treballs habituals (llaurada, sembra, adobatge, collita, etc.) provoca la compactació d’una part del

perfil del sòl. També la circulació d’animals en condicions de sòl humit pot provocar-la. Els sòls agrícoles dels països desenvolupats presenten en major o menor

mesura problemes de compactació. A la UE, es registren més de 60 milions de ha afectades en major o menor mesura.

Un sòl compactat presenta un horitzó compactat (‘pan’ en anglès), com a resultat de la pressió dels pneumàtics que circulen directament sobre el sòl (amb més

eficiència si està humit). Es desenvolupa per sota de la capa llaurada.

El resultat és una capa compactada, menys permeable a l’aigua, a l’intercanvi de gasos i al pas de les arrels. La presència d’aquesta capa redueix de manera

significativa el volum de sòl explorable per a les arrels (volum d’aigua útil i disponibilitat de nutrients).

Les labors habituals eliminen la compactació de l’horitzó llaurat, però no la de la part inferior del perfil. Amb la repetició anual de les feines de conreu es produeix

un efecte acumulatiu, cosa que agreuja els problemes de resistència mecànica al pas de les arrels, d’acumulació d’aigua en superfície i, eventualment, d’erosió,

anòxia i, en general, densificació de la terra.

Un problema relacionat amb la compactació és l’encrostament superficial que afecta sobretot les fases inicials d’implantació de la vegetació. També genera

problemes d’erosió en reduir-se la taxa d’infiltració.

3.4. Necessitat d’aigua dels cultius: gestió de l’aigua

 

L’aigua és essencial en la producció de cultius, ja que el creixement de les cèl·lules vegetals es produeix per acció de l’aigua. La mancança d’aigua provoca una

àrea foliar menor, una reducció de la fotosíntesi i, per tant, una producció menor.

La gestió del reg en l’agricultura s’ha de fonamentar en una bona programació de regs basada en un ús racional de l’aigua amb la finalitat d’evitar:

http://www.fao.org/docrep/x5871e/x5871e00.htm
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/themes/compaction


— Una aportació d’aigua inferior a la necessària. Això provoca al cultiu un dèficit hídric i, per tant, algunes vegades, especialment en cultius herbacis,

una reducció important de la producció.

 

— Una sobreirrigació. Això provoca problemes en els cultius; per exemple, afavoreix l’aparició de malalties, així com també, en sòls pesats, és habitual

l’aparició de problemes d’inundació, la qual cosa pot significar arribar a situacions d’hipòxia o d’anòxia (falta d’oxigen). Certs cultius són molt sensibles a

l’excés d’aigua i en alguns casos pot arribar a produir la mort de la planta. Un ús excessiu d’aigua també crea problemes socials i mediambientals.

Aquest excés d’aigua podria dedicar-se a altres usos; a més a més, les pèrdues d’aigua per percolació van lligades normalment a la lixiviació de

nutrients (especialment, el nitrogen) i a la consegüent contaminació dels aqüífers.

 

Tenir en compte ambdós principis és molt important, ja que l’agricultura és l’ usuari principal de l’aigua (70 %, a excepció d’Europa i de l’Amèrica del Nord) i

aquest és un recurs cada vegada més escàs.

Les necessitats d’aigua de reg de parcel·les de cultiu s’han d’estimar tenint en compte les condicions meteorològiques locals, el sistema de reg emprat (diferent

grau d’eficiència) i la demanda hídrica del cultiu. Les necessitats hídriques dels cultius es determinen a partir de la quantitat d’aigua que necessita un cultiu

referencial (gespa) i d’un coeficient modificador propi del cultiu (Kc = coeficient del cultiu). La quantitat d’aigua que extreu del sòl un cultiu referencial s’anomena

‘evapotranspiració de referència’ (ET0) i la que extreu un determinat conreu, ‘evapotranspiració del cultiu’ (ETc).

 

Les eficiències mitjanes per als diferents sistemes de reg oscil·len entre un 40 % (reg a manta) fins a un 90 % (reg localitzat). Per calcular la necessitat d’aigua

que s’ha d’aportar amb el reg, cal restar a l’ETc la quantitat de pluja efectiva (Pe), que es la fracció de la pluja que queda retinguda al sòl i és evapotranspirada.

 

Cal tenir present que, quan per regar s’utilitzen aigües que contenen sals solubles, cal aportar una quantitat d’aigua superior a la que necessita el cultiu per tal de

facilitar el rentatge de les sals en profunditat i que aquestes no s’acumulin a la zona de desenvolupament radicular (necessitat de rentatge).

 

El calendari i la dosi de reg depenen del nivell d’esgotament permissible d’aigua (NEP) al sòl tolerat pel cultiu, i és recomanable que el reg es faci abans que

s’hagi evapotranspirat la quantitat d’aigua equivalent a aquest dèficit permissible. Una vegada la planta ha extret aquesta quantitat del sòl, les arrels troben

dificultat per extreure més aigua, ja que augmenta l’esforç que han de fer per tal de succionar-la.

 

L’escolament del reg i el drenatge afecten la qualitat de les aigües superficials i subterrànies.

Quan en una zona de regadiu la disponibilitat hídrica es redueix, s’hi poden aplicar regs deficitaris controlats (RDC), mitjançant el reg localitzat, que s’aplica

fonamentalment en fructicultura (s’ha estudiat en olivera, ametller, presseguer, vinya, etc.) i que consisteix a aplicar l’aigua de reg sols en determinats períodes

fenològics del cultiu i a reduir o eliminar els regs en els períodes en els quals un determinat dèficit hídric no afecta sensiblement la producció i la qualitat de la

collita. Permet un estalvi de la dosi de reg total d’entre el 15 % i el 30 %. Per a la majoria dels fruiters, les fases de floració, quallat i creixement del fruit són

sensibles a la mancança d’aigua (es produirien menys fruits i més petits). Dosis de reg més petites es poden aportar durant la fase d’enduriment del pinyol, ja

que presenta menor sensibilitat al dèficit d’aigua.

 

 

3.4.1. Contaminació d’aqüífers

 

Un aqüífer és una formació geològica capaç d’emmagatzemar i transmetre quantitats d’aigua subterrània, i que se situa per damunt d’una capa impermeable.

L’alçada que assoleix l’aigua, respecte de la superfície terrestre, s’anomena ‘nivell piezomètric’ i se situa a diferents profunditats. L’aigua dels aqüífers es renova

amb els mateixos mecanismes d’alimentació que els de les aigües superficials.

La qualitat de les aigües subterrànies és un dels aspectes ambientals més preocupants actualment, ja que molts
recursos hidrogeològics d’aquest tipus presenten, a causa de la intensa ocupació del territori, especialment en
àrees metropolitanes i en certes zones agrícoles, un alt grau de vulnerabilitat i de contaminació. Les aigües
subterrànies a Catalunya tenen una gran importància en l’abastament d’aigua potable i en el subministrament de la
indústria i l’agricultura.

Les aigües subterrànies són un medi especialment vulnerable als contaminants i, tot i que presenten una elevada
inèrcia als canvis de qualitat i que la propagació dels fenòmens de contaminació és amortida, retardada i lenta, els
efectes de la contaminació, una vegada produïts, són difícilment reversibles.

La qualitat natural de les aigües subterrànies és producte de la interacció de l’aigua d’infiltració i el medi físic
amb el qual entren en contacte durant el cicle hidrològic. No obstant això, determinats factors externs poden
provocar alteracions en aquesta composició natural en introduir-hi substàncies alienes susceptibles de
modificar-ne la naturalesa original.
 
Els mecanismes pels quals un agent contaminant arriba a un aqüífer i s’hi propaga són múltiples i, de vegades, 
molt complexos. En el procés de contaminació de les aigües subterrànies tenen una gran importància les

http://ftp.fao.org/docrep/fao/009/x0490s/x0490s.pdf
http://ftp.fao.org/docrep/fao/009/x0490s/x0490s.pdf
http://www.fao.org/docrep/S2022E/s2022e00.htm#Contents
http://www.fao.org/docrep/003/t0234e/t0234e00.htm
http://www.elriego.com/informa_te/riego_agricola/fundamentos_riego/programacion_riegos/calendario_riego.htm
http://www.inea.uva.es/web/materiales/web/riego/anuncios/trabajos/Riego%20deficitario.pdf
http://www.agricultura.gva.es/va/especiales/sequia/index.html
http://www2.iec.cat/institucio/societats/ICEstudisAgraris/NotICEA/butlleti4/Ponencia_Jordi_Marsal_febrer.pdf
http://www.chsegura.es/chs_va/cuenca/redesdecontrol/calidadenaguassubterraneas/


peculiaritats hidrogeològiques del terreny, que poden retardar, potenciar o disminuir els efectes de la contaminació.
La lentitud amb la qual una aigua es mou implica que, moltes vegades, quan es detecta una contaminació, aquesta
ja s’ha dispersat per una zona important o, fins i tot, que la causa de la contaminació ja no hi sigui. En general,
l’aparició d’una contaminació en les aigües subterrànies sol ser normalment diluïda, però afecta un volum d’aigua
molt gran. En la majoria de casos en què hi ha un deteriorament evident de la qualitat de l’aigua subterrània, això
es deu a una causa antròpica (fuites de canonades i basses, fuites d’abocadors, infiltració d’aigua de reg, infiltració
d’escolament urbà i industrial, etc.), i els principals agents contaminants són: nitrats, sals, metalls pesants i
compostos orgànics.
 

A Catalunya hi trobem exemples de gairebé tot tipus de contaminació d’aqüífers. No obstant això, hi ha dos casos
importants, ben documentats i que, actualment, generen preocupació social: la contaminació per nitrats i la intrusió
marina. La presència de nitrats és el principal problema de contaminació difusa a les aigües subterrànies,
normalment procedents de les dejeccions ramaderes i dels fertilitzants.
 

Per tal de prevenir aquest tipus de contaminació, el Govern de Catalunya va declarar unes zones vulnerables en
les quals els agricultors han de seguir unes determinades normes relacionades amb els programes de fertilització
(Reial Decret 283/1998 i Directiva 91/676/CEE). L’any 2009 es va ampliar aquestes zones vulnerables per nitrats.

3.5. Pèrdua de superfície cultivada (canvi a usos no agrícoles)

 

L’agricultura es practica en un 30 % de la superfície terrestre, un 70 % de la qual es dedica a pastures permanents i la resta (menys d’un 10 % del total)

correspon a terres cultivades, un 90 % de les quals són cultius anuals.

 

 

Antigament l’augment de la producció agrària es va aconseguir gràcies a un augment de la superfície de cultiu, però actualment el romanent de terres amb

potencial agrícola que no es cultiven és limitat.

 

A més, la superfície agrícola disminueix pels canvis que, sobretot en determinades zones, es fan cap a usos industrials, d’infraestructures, urbans, etc.

 

3.6. Pèrdua de diversitat genètica

Des dels orígens de l’agricultura, milers de varietats diferents (i genèticament distintes) dels principals cultius alimentaris aparegueren gràcies a la selecció

acurada i a la millora dels agricultors. La diversitat proporciona un element de protecció importantíssim al sistema de cultiu i contribueix a l’aclimatació als

diferents ambients i a les necessitats humanes.

 

 

   

 

 Figura 6. Una mostra de la diversitat de varietats de tomàquets. Font: Planetalationamerica.com

 

Actualment, la major part de l’esmentada diversitat s’ha perdut. Moltes varietats úniques han desaparegut o estan en vies d’extinció. Segons estimacions de la

FAO, el 75 % de la diversitat dels cultius es va perdre durant el segle XX. El terme ‘erosió genètica’ es refereix a la pèrdua d’aquesta diversitat genètica

intrapoblació o interpoblació de les mateixes espècies.

La principal raó de l’erosió genètica és la substitució de les varietats tradicionals per varietats comercials uniformes, molt més productives (revolució verda). L’ús

extens d’aquestes varietats més productives pot tenir conseqüències que ni interessen gens.

 

 

http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/agenda/nitrats.pdf
http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20090728/05.htm
http://www.libroblancoagricultura.com/libroblanco/jautonomica/cataluna/ponencias.asp
http://www.planetalatinoamerica.com/RivistaOnLine/index.php?option=com_content&view=article&id=123:plantas-de-america-latina-los-origenes-que-desconocemos&catid=59:naturaleza&Itemid=78
http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/SUSTDEV/EPdirect/EPre0040.htm


     

3.7. Canvi climàtic i agricultura

L’agricultura és molt sensible a la variabilitat climàtica i als canvis meteorològics sobtats, com ara les sequeres, les inundacions i les tempestes fortes.

 

Alguns factors climàtics connecten directament el canvi climàtic i la productivitat agrícola:

 

 

a) la temperatura mitjana s’incrementa,

 

b) els canvis en la quantitat de precipitació i la distribució de les precipitacions,

 

c) l’increment de la concentració de CO2, els nivells d’ozó de la troposfera,

 

d) els canvis en la variabilitat climàtica i els fenòmens extrems.

 

 

 

 

Figura 7. Escenaris de temperatura mensual mitjana de la Terra com a conseqüència del canvi climàtic. Font: FAO-SDRN-Agrometeorology Group.

 

 

No és menys cert que l’agricultura pot desenvolupar un paper important a l’hora d’apaivagar els efectes del canvi climàtic a través de la reducció de les pròpies

emissions i a través de l’increment del carboni emmagatzemat a les plantes i al sòl.

  

: 

http:// http://www.epa.gov/climatechange/effects/agriculture.html
http://www.fao.org/es/esa/pesal/AgRole2.html
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4. Agricultura sostenible

Segons Jiménez Díaz (2002), l’agricultura sostenible es pot definir com un sistema integrat de pràctiques de producció agrícola, l’aplicació del qual depèn dels

ambients o localitats i que a llarg termini pot satisfer les necessitats d’aliments i fibres de la població gràcies a l’ús eficient d’entrades i de tecnologies agràries,

sense comprometre la conservació dels recursos naturals, la qualitat del medi i la competitivitat de preus i qualitats que requereix el comerç internacional.

L’objectiu fonamental de l’agricultura sostenible és assegurar la productivitat a llarg termini amb el mínim d’efectes perjudicials (s’entén de manera àmplia) per a

les persones i per a l’entorn. Precisament, es tracta de donar resposta a la davallada mediambiental associada amb l’agricultura moderna.

Tot i que el terme ‘agricultura sostenible’ ha estat usat i ha estat interpretat de diferents maneres, un dels elements importants és l’especificitat del lloc on es

practica o on s’ha de practicar l’activitat agrícola. Aquest no és un nou descobriment, encara que sembli el contrari, sinó un redescobriment del patrimoni cultural

agrícola que basava l’activitat en el coneixement (actiu) del territori on es duia a terme l’agricultura.

Altieri preconitza que l’agricultura és el resultat de la coevolució del sistema socioeconòmic i els sistemes naturals, i que en aquest context són necessaris el

coneixement i la comprensió de l’ecologia dels sistemes agrícoles, clau per obrir la porta a noves opcions de tecnologia i de gestió en sintonia amb els objectius

de l’agricultura sostenible.

 

Els objectius i els mitjans de baixes entrades i maneig racional que preconitza l’agricultura sostenible són resumits a la figura 8.

 

  

Figura 8. Concepte d’‘agricultura sostenible’. Font: Jiménez Díaz i Lamo, 1998.

  

Els aspectes que cal tenir presents a l’hora d’anar cap a una agricultura sostenible són diversos i, a més, varien segons la zona concreta. Alguns principis

generals són:

— Elecció de les espècies i dels cultius de plantes en concordança amb al lloc (i les condicions).

 

http://www.libroblancoagricultura.com/libroblanco/jtematica/aspectos_medioamb/ponencias.asp
http://www.agroeco.org/doc/new_docs/Agroeco_principles.pdf


— Diversificació de cultius (incloent-hi la ramaderia) i de pràctiques que millorin l’estabilitat biològica i econòmica del sistema productiu.

 

— Maneig del sòl per conservar-lo i millorar-ne la qualitat.

 

— Maneig de l’aigua per conservar-la i millorar-ne la qualitat.

 

— Ús eficient de les entrades (adobatge, sistemes de control...).
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5. Pautes per consultar un sistema agrícola sostenible (SAS)

 

Els sistemes amb un grau de sostenibilitat alt pretenen utilitzar de la millor manera possible els béns i serveis ambientals sense danyar-los (Altieri, 1995), idea

que no implica refusar cap tecnologia o pràctica només per qüestions ideològiques. El que no hi ha és un sol camí, una sola configuració tecnològica o un sol

maneig ambiental; és més complex, aquests factors s’han d’adaptar a les circumstàncies específiques de les diferents àrees i dels diferents sistemes agrícoles.

D’altra banda, sovint s’assumeix l’error que l’agricultura sostenible implica una reducció neta d’entrades, cosa que comporta extensificar (es necessita més terra

per produir el mateix). És més encertat centrar-se a intensificar l’ús dels recursos disponibles (més bon ús de la terra, l’aigua, la biodiversitat, etc.) i la tecnologia.

Les evidències apunten que les iniciatives agrícoles sostenibles provenen de canviar els factors de producció agrícola; per exemple: passar d’emprar adobs a

cultivar lleguminoses que fixen nitrogen, d’utilitzar fitosanitaris a basar-se en l’ús d’enemics naturals, de llaurar a no treballar el sòl (Pretty, 2008).

 

                   
 

        Figura 9. Recol·lectora adaptada per a la collita del lli.         Figura 10. Perfil d’un sòl de vinya amb coberta herbàcia.

        Font: Gil Gorchs                                                                    Font: Ramon Josa

 

 

Convertir un agroecosistema no sostenible en sostenible és una tasca complexa que requereix una aproximació global (bioregió) i treure el màxim partit dels

recursos ambientals i de la tecnologia. No obstant això, hi ha alguns principis bàsics clars que ens poden servir de guia per orientar-nos en aquest sentit. Per ser

sostenible, les pràctiques proposades necessàriament han de:

  

1. Augmentar el contingut de matèria orgànica (MO) del sòl: és bàsica per conservar-lo i millorar-ne la fertilitat, i, a més a més, és una via efectiva per

segrestar C.

 

2. Incrementar la diversitat biològica per recrear les funcions de control i regulació natural, i apropar el funcionament dels sistemes agrícoles al dels

sistemes naturals, de manera que se n’augmenta la resiliència (capacitat d’un sistema de recuperar l’estabilitat en ésser pertorbat).

 

Avui es disposa d’evidències clares que suggereixen que la majoria de sistemes agrícoles poden fer una transició relativament ràpida a sistemes agrícoles

sostenibles. Pretty (2008), amb dades de 286 projectes desenvolupats en 57 països amb diferents cultius, que cobreixen una àrea de 37 Mha, mostra que és

possible reduir l’ús de fitosanitaris i fer el pas cap a una agricultura sostenible mantenint els rendiments dels cultius, al mateix temps que se segresta C al sòl

(0,35 t de C · ha-1 · any-1 de mitjana).

 

La barrera més important és la manca d’informació i formació del “capital humà”, des d’administradors fins a agents agrícoles i agricultors. Cal que els països

emprenguin els plans adequats i inverteixin en formació per avançar cap a una agricultura sostenible.

 



        

5.1. Increment de sòl agrícola i conservació

 

A escala del planeta se segueix aplicant la rompuda en noves àrees per substituir la vegetació natural per zones de conreu (Amazònia, zones estepàries

predesèrtiques, etc.). També s’amplien els conreus vers àrees que en altres moments s’han considerat com a zones marginals (sòls de muntanya, de zones

inundables, salines, etc.). En general, s’accepta que aquestes transformacions tenen un cost ecològic difícilment quantificable, però, sens dubte, elevat i sobretot

de pagament diferit. Tot i que és difícil demostrar-ho, l’explotació d’aquestes zones, probablement, es justifica més per interessos econòmics a curt termini que

no pas per necessitats reals de terres de conreu.

Als països desenvolupats, com ara a Europa, és molt difícil ampliar la superfície conreable, que més aviat tendeix a disminuir, per l’augment de l’ocupació

urbana, industrial i del transport.

 

Actualment, la UE està en procés d’establir una legislació de protecció del sòl que obligui els estats membres a desenvolupar polítiques de protecció del sòl i,

per tant, a preveure partides pressupostàries amb aquesta finalitat.

 

En aquesta legislació s’identifiquen com a processos de degradació contra els quals cal actuar: l’erosió, la pèrdua continuada de matèria orgànica, la

compactació, la salinització i els moviments en massa del sòl.

 

També es presenten les idees de protecció del sòl que han de definir la política dels estats membres: “El sòl s’ha d’utilitzar de manera sostenible [...] per

preservar-ne la capacitat de prestar serveis ecològics, econòmics i socials”, i perquè mantingui “les funcions” a l’hora de “satisfer les necessitats de generacions

futures.”

 

S’assenyala que la finalitat de la Directiva és “garantir la protecció del sòl” i que ha d’incloure “la prevenció de la degradació del sòl, la mitigació dels efectes de la

degradació, la restauració dels sòls degradats” en un marc d’acció comuna amb altres polítiques sectorials.

5.2. Ús de les tecnologies de cultiu

De les diferents tècniques i pràctiques de cultiu, n’hi ha tres que es consideren essencials per establir un sistema agrícola sostenible: el treball del sòl (més aviat

el no-treball del sòl), la rotació de cultius i els cultius protectors. Precisament, el concepte ‘agricultura de conservació’ sorgeix de combinar aquestes tres

tècniques i fer-ne un ús adequat. Un sinònim que sovint s’utilitza és el terme ‘explotació de conservació’, si bé posa més l’èmfasi en l’explotació.

Per la FAO, l’agricultura de conservació es basa a aplicar tres principis: pertorbar el sòl el mínim possible, cobrir-lo permanentment i utilitzar adequadament la

rotació de cultius. És una mostra de la transcendència que tenen aquestes tècniques a l’hora d’establir una agricultura sostenible i rendible.

 

 

5.2.1. Treball del sòl mínim i no treball

 

 

Una de les revolucions transcendentals que ha canviat la manera de practicar l’agricultura durant els últims cent anys és reduir el treball del sòl, fins a zero en el

cas de la sembra directa o no-treball del sòl.

Avui sabem que reduir o no treballar el sòl permet conservar sòl, energia i aigua. Diferents assaigs en diferents indrets, i les més de 60 Mha cultivades arreu, han

mostrat que no treballar el sòl redueix l’erosió per sobre del 90 %. A tall d’exemple, en un assaig als Estats Units es va observar que al cap de 42 anys les

parcel·les de sembra directa eren 9 cm més altes que les parcel·les treballades convencionalment (arada i cultivador). És a dir, amb el treball convencional

s’havien perdut 1.260 t de sòl més que a les parcel·les no treballades, a raó de 30 t · ha-1 · any-1 (Triplett i Dick, 2008).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0232:FIN:ES:PDF
http://www.fao.org/ag/ca/es/index.html


Molts dels avantatges deriven del fet que, bàsicament, reduir el treball del sòl permet augmentar-ne el nivell de matèria orgànica i formar una estructura més

natural i estable. Aquest fet comporta una major infiltració i retenció de l’aigua, i redueix la contaminació de rius i el rebliment de preses pels minerals i el material

que arrossega l’aigua.

Una mostra de la importància que suposa reduir el treball del sòl és que en l’àmbit de la UE, per encàrrec del
Parlament Europeu, la Comissió Europea (EC, 2010) ha desenvolupat el projecte ‘Agricultura sostenible i
conservació dels sòls mitjançant pràctiques de cultiu simplificades’ (Projecte SoCo).

Aquest projecte pretén definir com es poden conservar millor el sòl i els altres components ambientals amb els
quals està interrelacionat, i estendre aquest coneixement a tota la societat. A més d’aquest projecte, actualment hi
ha molta informació disponible sobre el conreu de conservació.

 

 

 

Figura 11. Sembra de cereals (sense treballar el sòl). Font: Gil Gorchs

 

 

 

5.2.2. Rotació de cultius

 

Hi ha moltes raons que justifiquen diversificar les rotacions de cultius (cultius que se succeeixen en el temps en
una mateixa parcel·la) i evitar el monocultiu (cultiu continuat d’una mateixa espècie vegetal en una mateixa
parcel·la), tal com recullen Urbano i Moro (1992) i Viaux (1999).

En primer lloc, allargar la rotació de cultius es justifica perquè és una via molt eficaç per controlar les malalties, els paràsits i les adventícies, atès que molts dels

agents nocius són específics de cada cultiu i el nivell d’inòcul és inferior a mesura que passa més temps abans no tornem a situar el cultiu a la mateixa parcel·la.
 

En segon lloc, les rotacions llargues també limiten les necessitats d’adobament, en la mesura que els diferents
cultius es complementen en extreure de manera diferent els elements del sòl i en retornar-los-hi diferentment (pel
que fa a profunditat i a quantitat). Una mesura molt convenient és introduir com a mínim una lleguminosa: fixa
nitrogen i permet estalviar adobament durant el cultiu de la lleguminosa i en el cultiu posterior.

En conjunt, la rotació de cultius és un dels pilars bàsics per establir sistemes agrícoles sostenibles, perquè té
efectes positius des del punt de vista agronòmic, social, ambiental i econòmic: genera diversitat i facilita
l’organització de l’explotació; permet reduir l’ús de fitosanitaris, d’adobs químics i, consegüentment, permet reduir
l’ús d’energia i el cost de producció per a l’agricultor.
 

 

 

5.2.3. Cultius protectors o de cobertora i adobs verds

 

Conjuntament amb el treball del sòl i la rotació, els cultius protectors i els adobs verds es poden considerar com el tercer element que forma la columna vertebral

dels sistemes de cultiu que pretenen ser sostenibles.

  

Els cultius protectors són eines útils per gestionar la conservació i la fertilitat del sòl, les adventícies, les malalties i
les plagues, i per diversificar i millorar l’hàbitat per a la fauna. Els cultius protectors són molt diversos. Es cultiven
sobretot durant l’espai de temps que va de la collita d’un cultiu a la sembra del cultiu següent (de 2-3 mesos a 8-10
mesos o més). Es poden sembrar a l’eixam, per sobre del cultiu que està madurant, abans de collir-lo o bé amb
sembradora de línies just després de la collita (Clark, 2007; Sullivan, 2003).
 

Els beneficis que aporten els cultius protectors i els adobs verds provenen, bàsicament, del fet que permeten
incrementar el nivell de matèria orgànica al sòl i la diversitat biològica:

• Contribueixen de manera directa (menor impacte del vent i les gotes de pluja) i indirecta (augment de MO) a reduir l’erosió del sòl.

 

http://soco.jrc.ec.europa.eu/
http://www.agriculturasostenible.org/
http://www.aeac-sv.org/
http://www.notill.org/
http://books.google.es/books?id=fHJE-Us-ossC&printsec=frontcover&dq=Philippe+Viaux&hl=es&ei=6Oj7S5SzCMuWOKrw5JoC&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=1&ved=0CC4Q6wEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?id=UtfIhlH2insC&pg=PA1&lpg=PA1&dq=Cropping+systems,+trends+and+advances.+Food+Products+Press&source=bl&ots=xvtMLMBfxf&sig=V8O-I3IG86YBN2pXH3rsfz0_ufI&hl=ca&ei=o6kHTPGIE4z84AbzzsGMAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBgQ6AEwAQ#v=onepage&q=Cropping%20systems%2C%20trends%20and%20advances.%20Food%20Products%20Press&f=false
http://www.sare.org/publications/covercrops/covercrops.pdf
http://attra.ncat.org/attra-pub/PDF/covercrop.pdf


• Incrementen la infiltració i la retenció d’aigua al sòl, cosa que afavoreix l’activitat biològica i la qualitat del sòl (ecologia del sòl).

 

• Aporten nutrients, particularment en el cas de les lleguminoses, alhora que permeten atrapar els nutrients solubles del sòl, cosa que en prevé la

lixiviació i els posa a disposició del cultiu següent.

 

• Faciliten el control de les adventícies, perquè hi competeixen durant el període de creixement del cultiu protector i en limiten la germinació de les

llavors. A més a més, alguns cultius deixen components que tenen un efecte al·lelopàtic en l’adventícia, i també en alguns nematodes i malalties.

 

 

5.2.4. Altres mesures complementàries

 

Establir un sistema agrícola sostenible requereix una aproximació global, de manera que els tres elements bàsics descrits més amunt (treball del sòl, rotació i

cultius protectors) s’han de complementar amb altres mesures que permetin treure’n el màxim partit. Hem vist que la majoria de tecnologies i pràctiques

individuals són multifuncionals; per tant, l’enfocament ha de ser global.

Les principals mesures complementàries són les següents:
 

 

• Bandes enherbades i arbrades o paravent: dins els camps o vora els corrents d’aigua i llacs, retenen les partícules arrossegades per l’erosió i eviten la

contaminació de les aigües superficials per nitrats i altres contaminants o fitosanitaris, alhora que aprofiten aquests elements, i l’aigua que retenen, per

subministrar farratges per als animals.

 

• Banda arbrada i paravents: també redueixen l’escolament i la contaminació per nitrats, atreuen depredadors i redueixen l’erosió eòlica.

5.3. Preservar la diversitat genètica

 

Tot i que hem comentat el fenomen de l’erosió genètica, encara és possible recuperar-ne una part important (els bancs de germoplasma conserven col·leccions).

 

Els cultius que s’usen actualment potser no encaixen bé amb les condicions de l’agricultura sostenible. I, juntament amb les varietats de primera generació

(agricultura tradicional) disponibles, han de subministrar els fons genètics que han de servir de material de partida. És summament important preservar la

biodiversitat, en particular, l’agrícola.

 

 

  

Figura 12. Mantenir la biodiversitat per a l’alimentació i l’agricultura és una responsabilitat mundial. Font: FAO

  

5.4. Desenvolupament de varietats a través de la millora convencional i/o l’enginyeria genètica

 

La millora convencional ha de permetre treballar per obtenir materials amb una bona adaptació a les noves condicions ambientals de l’agricultura sostenible

(establiment ràpid després de la sembra, formació de la part ràpida de la part aèria, disposició adequada de la part aèria, períodes vegetatius i reproductius

curts, eficàcia en l’ús de l’aigua, resistència a malalties i a plagues, etc.).

 

La biotecnologia, que incorpora l’enginyeria genètica, s’utilitza per treballar en la resolució de problemes en totes les àrees de la producció i el processament en

http://www.fao.org/english/newsroom/photos/2009/haiti/index.html
http://www.fao.org/newsroom/en/focus/2004/51102/index.html


agricultura.

5.5. Reducció de les pèrdues per malalties i plagues. Pèrdues per emmagatzematge i transport

 

Aquest és un tema summament important si tenim en compte les dades que aporten els organismes oficials, i són absolutament necessaris tots els esforços per

fer-ne minvar les xifres. La incidència de les males herbes, les plagues i les malalties en l’agricultura és sobradament coneguda. Els esforços adreçats a la

prevenció i el control dels organismes que interfereixen en els cultius i la ramaderia han estat i són notables. Abracen diferents nivells i aspectes: des de

diferents operacions culturals, fins a la utilització de pesticides, l’ús d’organismes-control biològic, la implementació de tècniques de biotecnologia, etc.

 

L’agricultura sostenible preconitza el maneig integrat o el control integrat de plagues, malalties i males herbes. És un sistema que implica utilitzar la millor

combinació de mesures ateses unes determinades circumstàncies, amb l’objectiu de procurar aconseguir lligar l’eficiència econòmica, la sensatesa ambiental i

l’acceptació social. Aquest sistema incorpora el concepte de ‘llindar’ en l’aplicació de mesures de control i cerca reduir la quantitat/freqüència de l’aplicació de

productes.

 

A més, el canvi climàtic contribueix negativament a l’aspiració de reduir les pèrdues en agricultura (possibilita condicions favorables a plagues i malalties de

plantes i d’animals en noves regions, i també facilita canvis en les vies de transmissió d’aquestes).

 

És també molt necessari que les pèrdues, moltes vegades elevades, d’aliments del camp als consumidors (postcollita) es redueixin dràsticament.

 

5.6. Educació

 

En aquest apartat tractarem la importància de la formació científica i tècnica que, d’una manera continuada, necessitem i hem de fer les persones implicades en

l’agricultura. Però la complexitat de la societat i del món (planeta Terra) fa imprescindible l’afirmació que totes les persones requerim una educació en què l’ètica

de la sostenibilitat sigui un pilar bàsic.

Com en qualsevol activitat humana, cal reconèixer que mai no ho sabrem tot. Aquest és un bon punt de partida, cal fer un itinerari actiu d’aprenentatge. I en

aquest procés és vital la interacció i la implicació en l’agroecosistema, cosa que, d’una altra manera, podríem dir que és l’experiència. I moltes ganes d’aprendre.

I comptar sempre que no estem sols!

Hi ha nombrosos exemples que es poden aportar en aquest capítol. N’hem triat dos. Feu-ne una breu exploració. Bon trajecte i bona sort.

 

http:// http://www.fao.org/docrep/006/y5160e/y5160e07.htm#P0_0 
http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/ipm/en/
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/i0142s/i0142s06.pdf
http://www.fao.org/docrep/t0073s/t0073s00.htm
http://www.fao.org/docrep/t0073s/t0073s00.htm
http://83.247.129.61/portal/site/DAR/menuitem.d7371fca72b6d53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=506adfb965d0c110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=506adfb965d0c110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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6. Mesurar la sostenibilitat d’un sistema agrícola

Després d’uns vint anys d’agricultura sostenible, la realitat ara és que en establir el consell agrícola és té en compte el medi ambient, tal com es desprèn, per

exemple, de les eines de recomanacions de reg i fertilització, o dels dossiers tècnics que es posen a l’abast dels agricultors.

No obstant això, cal veure en quina mesura se segueixen aquests consells. A més, els mateixos agricultors que incorporen el respecte envers el medi ambient

en la seva activitat es demanen si les seves pràctiques els acosten a una explotació ambientalment respectuosa. Per respondre aquestes qüestions i, en

definitiva, per esbrinar si es progressa cap a una agricultura sostenible, cal disposar de mitjans de mesura.

Una via per avaluar els resultats d’un sistema és utilitzar indicadors de sostenibilitat en tres dominis: l’economia, els aspectes socioterritorials i els aspectes

ambientals. Aquests indicadors han de ser simples, fiables, fàcils de verificar, basats en dades disponibles a un cost raonable, actualitzables a intervals regulars

i, si és possible, fàcilment comprensibles.

Per als aspectes econòmics, es disposa de nombrosos indicadors, però falta elegir bé els que reflecteixen correctament la noció de sostenibilitat, a banda que no

tots els efectes positius es poden mesurar econòmicament. En canvi, on generalment s’ha disposat de menys indicadors reconeguts i acceptats per tothom és en

l’aspecte ambiental i social (Viaux, 1999).

Finalment, els indicadors observats individualment, com amb freqüència succeeix en l’àmbit de la investigació, l’ensenyament, l’extensificació o la cooperació,

donen lloc a visions incompletes i a interpretacions errònies. Disposar d’una metodologia que organitzi els indicadors individuals facilita el procés de recollida de

dades i permet estructurar-ne l’anàlisi i la presentació de resultats. Si l’agricultura sostenible és un concepte global, la mesura i l’avaluació de l’agricultura també

ho han de ser.

6.1. El punt sobre els mètodes

 

L’avaluació de la sostenibilitat de l’agricultura no és fàcil de fer. A més a més d’alguns indicadors, falten mètodes per agregar aquests indicadors àmpliament

acceptats (Suvedi et al., 2003). D’altra banda, l’avaluació de l’agricultura sostenible s’ha de dur a terme a diferents escales: en l’àmbit de la parcel·la, l’explotació

agrícola, comarcal o conca, i en l’àmbit d’un país o mundial. És clar que per a les diferents escales els indicadors varien (Viaux, 1999).

A escala internacional un dels mètodes més utilitzat per moltes organitzacions de desenvolupament internacionals és el que proposa l’Organització per a la

Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) (OCDE, 1997). Aquests indicadors s’han testat a tots els països de l’OCDE, alguns s’han ajustat i s’han

definit els reptes per seguir desenvolupant-los (OECD, 2001). Partint d’aquest model, Suvedi et al. (2003) han proposat un programa marc per avaluar la

sostenibilitat de l’agricultura, en el qual la informació copsada en els diferents nivells d’anàlisi realimenta la informació de base i permet prendre mesures per

corregir els punts febles.

: 

6.2. Exemple d’un mètode utilitzable a escala d’explotació

Hi ha diverses raons que justifiquen la necessitat de disposar d’eines per mesurar la sostenibilitat en l’àmbit de l’explotació. Per als agricultors, això és necessari

per conèixer l’evolució i posar en evidència l’impacte positiu dels esforços que fan per apropar-se al que avui els demana la societat. Per als decisors, això és

necessari per avaluar els efectes d’una política a llarg termini i elegir entre diferents estratègies.

 

El mètode IDEA (‘indicateurs de durabilité des exploitations agricoles’) es va concebre a França com a eina fàcil d’utilitzar perquè els mateixos agricultors fessin

l’autodiagnosi de l’explotació. L’IDEA és un sistema que mesura la sostenibilitat de l’explotació a partir de 41 indicadors que integren les tres dimensions de la

sostenibilitat de l’agricultura (agroecològica, socioterritorial i econòmica) (Vilain, 2008).

 

A la figura 13 es mostra la manera en què es poden presentar els resultats dels indicadors agroecològics. Per a aquest exemple, els resultats de l’explotació

permeten suggerir que l’agricultor necessita modificar, en primer lloc, les pràctiques relacionades amb la protecció del sòl, l’adobament i la protecció dels cultius.

 

Actualment l’IDEA és un mètode àmpliament comprovat que està a l’abast dels diferents agents relacionats amb l’agricultura, des d’agricultors fins a agents de

desenvolupament rural. Els resultats obtinguts aquests darrers anys mostren que no hi ha cap relació entre les tres escales de sostenibilitat. És a dir, no hi ha

cap lligam entre la sostenibilitat agroecològica, l’econòmica i la mediambiental.

 

Per tant, és possible tenir una bona sostenibilitat econòmica tot preservant la qualitat del medi ambient. De fet, és ben conegut que la màxima rendibilitat 

econòmica es dóna per sota del màxim rendiment físic. En incorporar pràctiques sostenibles, l’únic que succeeix és que aquesta màxima rendibilitat econòmica 

es pot donar amb un rendiment encara inferior al rendiment màxim, i això és possible perquè la reducció de costos que s’obté compensa sobradament la pèrdua

http://www.ruralcat.net/web/guest/eines
http://books.google.es/books?id=UtfIhlH2insC&pg=PA1&lpg=PA1&dq=Cropping+systems,+trends+and+advances.+Food+Products+Press&source=bl&ots=xvtMLMBfxf&sig=V8O-I3IG86YBN2pXH3rsfz0_ufI&hl=ca&ei=o6kHTPGIE4z84AbzzsGMAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBgQ6AEwAQ#v=onepage&q=Cropping%20systems%2C%20trends%20and%20advances.%20Food%20Products%20Press&f=false
http://books.google.es/books?id=fHJE-Us-ossC&printsec=frontcover&dq=Philippe+Viaux&hl=es&ei=6Oj7S5SzCMuWOKrw5JoC&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=1&ved=0CC4Q6wEwAA#v=onepage&q&f=false
http://www.fao.org/docrep/004/w4745s/w4745s00.htm
http://books.google.es/books?id=nGu4Aljerx4C&printsec=frontcover&dq=Environmental+Indicators+for+Agriculture,+Methods+and+Results&source=bl&ots=t13E4dpgoQ&sig=qn-Lrv6JO6kElQ0zXE_ERcbGIGo&hl=es&ei=85QCTO7TM5Og4QagvNTLDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CCgQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false
http://idea.portea.fr/index.php


de rendiment que es registri en aplicar pràctiques sostenibles (Viaux, 1999).

 

 

Figura 13. Exemple de presentació dels resultats dels indicadors agroecològics del mètode IDEA per a una explotació i la mitjana d’un grup d’explotacions. Font:

elaboració pròpia a partir de Viaux, 1999.
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8. Activitats

 

Activitat 1

Els estudiants visualitzen aquest vídeo fora de l’aula i en fan una recensió personal utilitzant els continguts de la unitat i la documentació relacionada.

 

http://vimeo.com/6860635
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9. Crèdits

Com s’ha de citar aquesta unitat?

 

Cañameras, N.; Gorchs, G.; Josa, R.; Verdú, A. M. C. Agricultura i alimentació sostenibilista. A: Carrera, E.; Segalàs, J. (ed.). Tecnologia i Sostenibilitat

[en línia]. Terrassa: Universitat Politècnica de Catalunya. Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, 2010. [Consulta: dia mes any]. Disponible a:

<http://tecnologiaisostenibilitat.cus.upc.edu>
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