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SUMMARY

Present and future of Phytopathology in Catalonia

In this paper a vision of the present state of Plant Pathology development in Cata-

lonia, in its Institutions, Instruction, Research, Crops Protection and Industry is given. In a

general way, the future of Plant Pathology in Catalonia is also discussed.

L'estudi (IC les malalties de les plantes a

Catalunva data de molts anvs enrera; ja

en epoca de la Mancomunitat, i fins i tot

ahans, s'iniciaren expericncies de protec-

cio vegetal molt meritories (control bio-

loeic, estudi de cicles, etc.) que loren in-

terrompudes a partir de 1939, i gairebc

durant quaranta anvs, per motius que no

cal explicar. Els problcmcs que comporta

aquesta decisio erronia sorgiren en indus-

ti ialitzar-se el pals, la poblacio es concen-

tra a Ies ciutats i subministra ma d'obra

a la industria i als serveis: emigraren els

loves a la ciutat i Ia poblacio agricola ac-

tiva no cols es redui sino que tambe s'cn-

velli. Aquest canvi demografic determine

que s'ahandonessin molter terres de cul-

tic; cilia, doncs, augmentar llur rendibili-

tat, uo tan sots amb la mecanitzacio, sino

tambr acot:seguint minorar Les pcrdues

que produeixen Ies malalties i Les infcsta-

cions. Aizo no obstant, l'Administracio no

prengue cap iniciativa renovadora fins als

anvs scixanta. La primera Estacio d'Avisos

de Catalunva i d'Espanya inicia Ies activi-

tats a Lleida l'anv 1964, i ja dintrc clefs

setanta cotnen4aren a funcionar les de

Barcelona, Girona i Tarragona.

A continuacio exposarem la situacio ac-
tual dels diferents ambits que s'integren
en la Fitopatologia.

INSTITUCIONS

Diverses institucions catalanes desenvo-

luparen algunes activitats relacionades

amb la Fitopatologia, ja sigui organitzant

cursets, conferencies, patrocinant simpo-

sis, pubficacions, etc. Entre aquestes cnti-

tats podern citar la Institucio Catalana

d'Historia Natural, la Societal Catalana de

Biologia, l'Institut Quimic de Sarria i la

Societat Catalana d'Estudis Agraris.

La Institucio Catalana d'Historia Natu-

ral, la Societat Catalana de Biologia i la

Societat Catalana de Lepidopterologia, en-

cara que no tenen actualment cap seccio

de Fitopatologia, compten entre cis seas

membres amb especialistes qualificats que

* Ucpartamcnt de Fisiologia Vegetal. Facultat de Biologia. Univcrsitat de Barcelona. Av. Diagonal, 645.

08028 Barcelona.
Laburaturi do Diagnostic del Scrvci do Proteccio dels Vegctals. Generalitat de Catalunva. Cabrils.
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Irchall(II cn JlilrreIII ai(,c" do conci\c
ntcrlts d' aqu esta discipline.

El grup professional de Quimica Orga-
nica i Farmaceutica do I'Institut Quimic
de Sarria organitza , des de I ' any 1975, les
, Jornadas de Productos Fitosanitarios»
amb una periodicitat anual . Aquestes jor-
nades assoleixen un alt nivell de partici-
pacio , tant pel contingut de les ponencies
i comunicacions corn pcl nombre que se'n
presenten . Per altra part , I'assistencia de
public ( indicador de l'interes d'aquests to-
mes) tambc is numbrosa.
La Institucio Catalana d'Estudis Agra-

ris es una entitat nascuda dcl Congres de
Cultura Catalina que agrupa tota mena de
professionals relacionats amb l'agricultu-
ra, des dels matcixos pagesos tins a sociu-
legs, economistes , historiadors , etc. Una de
Ies primeres seccions de la ICEA, que, fins
i tot, es la mes nombrosa actualment, es
la Societat Catalana de Proteccio Vegetal.
Aquesta scccio, cada any des de 1980, or-
ganitza un cut-set sobre diterents tomes de
proteccio vegetal, dirigit tant als associats,
a estudiants de les escoles d'agricultura
coin a public en general ; tambc organitza
col•loquis, taules rodones i conferencies
sobre terries d'actualitat d ' interes fitosa-
nitari.

DOCENCIA

En iniciar-se Cl curs academic 1970-71,
s'imparti per primera vegada l'ensenyan4a
de Fitopatologia a la facultat, llavors de
Ciencies Biologiques, de la Universitat de
Barcelona. Des d'aquest moment fins al
present s'ha mantingut ininterrompuda-
ment corn una assignatura optativa de la
llicenciatura de Biologia. No cal dir que
des de I'any 1970 fins a] 1984 aqucsta assig-
natura va haver dc superar nornbroses vi-
cissituds tal com passar de ser optativa
per a les branques de Botanica, Zoologia
i Fonamcntal, a ser-ho exclusivament per
a la de Botanica. Aquesta situacio logica-
ment fou obviada els ultims anus gracies a
l'interes que hi posaren tant els alumnes
com Testament docent.

Malgrat els migrats mitjans de que ha
disposat la SecciO de Fitopatologia del De-
partament de Fisiologia Vegetal de la Fa-
cultat de Biologia de Barcelona, s'han lle-
git tesis doctorals aixi coin de llicenciatu-
ra, i s'inicia I'elaboracio d'un cataleg d'es-
pecies de Tongs litoparasits de Catalunya.

1 II ^ 11111 )111 I('1\cII ('II II\AIICC, (Ic I I
tupatolugia a nivell Lain crsitaii a I'Escula
Tecnica Superior d'Enginyers Agronoms de
Lleida , des de la seva creacio l'anv 1975,
dependents dels Departaments de Patolo-
gia Vegetal i Entornologia . Ensenvances de
Fitopatologia a nivell de grau mitja s'im-
parteixen a les escoles d'agricultura de
Barcelona , Girona i Lleida. Aquestes esco-
les son elements indispensables, i a la ve-
gada insubstituibles per a ter de corretja
de transmissio que permeti I'aplicacio dels
nous progressos cicntifics i tecnics a I'a-
gricultura que rcpercutiran en un augment
quantitatiu o qualitatiu do la producti-
vitat.
Ensenvanccs de Fitopatologia de nivell

basic s'imparteixen a les escoles de capa-
citacid agraria, i les mes antigues son la
Granja Experimental de Caldes de Mont-
bui i l'Escola de Jardincria de Barcelona,
dependent , aquesta ultima , de I'Ajunta-
ment de Barcelona.

INVESTIGACIO

EI Cunsclo Superior de Investigacionts
Cientificas (CSIC) fou una de les primeres
entitats publiques que reiniciaren les in-
vcstigacions titopatologiques; encara que,
per considerar clue la proteccio vegetal i
la Fitopatologia eren una giiestio tecnica
i no cientifica, cl CSIC mai no posy gaire
atencio sobre aquests ternes i tan sots a
partir dels anys seixanta crew algunes be-
ques amb una dotacid economica simbuli-
ca: actualment, cls investigadors relacio-
nats amb 1'ambit de la Fitopatologia es
troben adscrits a diterents instituts, essent
I'Instituto de Quimica Bio-01ganica un dels
que mes ha contribu'it dintre de I'Estat
espanyol a I'estudi de les fcroniones.

L'anv 1971 es crearen els CRIDA (Cen-
tro Regional de Investigacionts v Dcsarro-
llo Agrario), i va correspondre a Catalu-
nya el CRIDA-04 (Cabrils), el mes petit i
mes trial dotat (de personal i d'equipa-
ment) de tot I'Estat espanyol. La mania
do mitjans i de personal no permeteren la
consolidacio d'equips d'investigadors, i es
nega, aixi, la possibilitat d'obtenir uns rc-
sultats minimanunt satisfactoris per als
qui se suposava que n'eren els destinata-
ris. Cal indicar, per altra part, que els te-
nics de proteccid vegetal mai no han cons-
tituit en el CRIDA-04 linics preferents d'in-
vestigacio.
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EI CRIDA-04 lou translcrit per I'Admi-

nistraciu Central a la Generalitat de Cata-

lunya en dues ctapcs cis ant's 1978 i 1981;

la seva denominacio actual is SIA (Servei

d'Investigacions Agrarics) i es adscrit a la

Direccio General de Promocio i Desenvo-

lupament del Departament d'Agricultura,

Ramaderia i Pesca.

F,I Servci d'Investigacions Agrarics (SIA)
contta actualment d'una seccio de Fitopa-
tologia de la qual depenen tant les subuni-

tats d'Entoniologia com la de Bacteriolo-
gia-Micologia. Al nostre criteri ambdues
subunitats son excessivament petites per

a ser operatives. No obstant aixo, I'any

1981 comenca per a la Fitopatologia i per

a les investigacions agraries en general una
nova singladura que encara no podem jut-

jar, no tant per la manca de perspectives

corn perque l'adaptacio a les noves direc-

trius es va produint de forma gradual.

La Seccio de Fitopatologia del Departa-
ment de Fisiologia Vegetal de la Facultat
tie Biologia de la Universitat de Barcelona
estudia des de I'anv 1961 la micotlora fito-
parasita de Catalunya, i ja s'han citat di-
verses especies per primera vegada no tan
sols per a Catalunva sing tambe per a Es-
panva. Tambe s'han estudiat temes con-
crets, com les malalties del clavell at Ma-
resnu, I'antracnosi de la fava, etc.

Deponent do I'Ajuntament de Barcelona,
I'Institut Botanic organitza el IV Simposi
do Botanica Criptogamica l'anv 1982, en el
qual es tractaren temes rclacionats amb
les malalties do les plantes; tambe en el
Museu do Zoologia do Barcelona treballa
un actiu grup d'investigadors que estudia
l'entomofauna do Catalunya, incloent-hi les
especies titoparasites.

ACCIONS DE PROTECCIO
DE CONREUS

L'Estat central compta a Catalunya amb
el Scrvicio de Inspeccion Fitopatologica,
que to la funcio d'evitar I'entrada de nous
tlagells i malalties a traves de les duanes,
aixi com garantir la sanitat dels productes
agricoles d'cxportacio.

El Servei de Proteccio dels Vegetals fou
crcat cl 17 de desembre de 1979 per De-

cret do la Presidcncia do I,i Gencralitat pcr

tal de desenvolupar lee Iuncions i ICS taS-

ques que el Departament d'Agricultura,

Ramaderia i Pesca assumi com a consc-

giiencia del traspas de serveis de 1'Estat

referents a sanitat vegetal.
Entre les principals tasques desenvolu-

pades pel Servei de Proteccio dels Vege-

tals es pot indicar la potenciacio de les

estacions d'avisos, la installacio de con-

testadors telefunics automatics a Barcelo-

na, Figueres, Llcida, Tarragona i Vital ranca

del Penedos per intornnir en quip moment

cal for cls tractaments per a obtcnir un

millor rendiment. S'han publicat mes de

vint fulls monografics sobre tomes fitosa-

nitaris que tenen una amplia difusio entre

tecnics i pagesos; tambe s'han publicat

dues guies, Guia de Productcs Fitosanitaris

(1983) i Guia d'Herbicides (1984), que es

distribueixen entre els pagesos. Tambe

s'han fet campanves fitosanitaries per tal

de combatre determinate parasits que afec-

ten superficies extenses com son: l'escara-

bat de la patata (Leptinotarsa decernlinea-

ta), la mosca de 1'olivera (Dacus oleae), la

processionaria del pi (Thatunotopoea pi-

tvocampa), 1'eruga pcluda del suro (Lv-

mantria dispar), etc.
Una tasca important d'aquest Servei es

la localitzacio i crradicacio de focus de

nous parasits.

L'any 1981 el Servci de Proteccici dels

Vegetals crew el Laboratori de Diagnostic

que diagnostica quines son les malaltics i

flagells que afecten cls conreus. La tasca

que rcalitza aquest laboratori (mes de

1.000 analisis 1'am) es basica per a orien-

tar adequadament cls tractamcnts en cada

cas. Altres tasqucs d'aqucst servei son cl

control de la fabricacio, comers i aplica-

cio dell productes fitosanitaris, i la redac-

cio de dispositions legals per regular la

lluita contra determinades plagues i la uti-

litzacio dels productes fitosanitaris.

INDUSTRIA

La industria do productcs fitosanitaris

to a Catalunva una Iorta implantacio; dc
fet, hi son representades tant les cmprescs
multinacionals com les petites empreses.
Sens dubte, aixo es un indicador de 1'clc-
vat consurn que, d'aqucsts productes, se'n
fa a Catalunya.
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PERSPECTIVES DE LA FITOPATOLOGIA
A CATALUNYA

Senrprrc cs aventurat ter predictions de
futur i rues cn cl nostre cas, ales que la
Fitopatologia a Catalunv a to una historia
rues curta i mcnv's abundant clue a la res-
ta do paisos europeus. Aixu no obstant, no
cal establir gaires comparacions per ado-
nar-nos que la Fitopatologia a Catalunva es
troba en una situacio de subdesenvolupa-
rucnt Clue es constata en avaluar Cl nom-
brc dc laboratoris que investigucn, la su-
perheat ocupada per aqucsts , Cl nombre
d'investigadors i do personal auxiliar que
ocupen , Cl pressupost anual d'aquests la-
boratoris, etc. Si Ics costs continuen con
fins ara Cl IUIUI' no es gcns cspcran4ador;
dia a dia va augmentant la distancia cntre
cls paisos rues avan4ats i nosaltres. Tan-
mateix , agLresta situacio ara con ara no
es irreversible i podrem mirar el tutor
amb optimisme si es prcnen mcsures per

redre4ar-lo. Considercm clue cal crear -i
dotar- places dc pro!essorat espccialitzat
a Ics escolcs do capata4os, escolcs tecni-
ques do gran mitja, escolcs d'enginyers
agrunoms i a lcs Iaculfats de Biologia i de
Ciencics. Cal dotar amb aparells i pcrso-
nal els dcpartaments i laboratoris que ac-
tualment treballen a bail rendinment a cau-
sa do la manta d'inl rant ructura, no obli-
dant clue Cl pressupost d'aquests centres
cal clue cobrcixi Ics dcspcscs de bibliogra-
fia i manteniment de 1'equip. Tambc cs ne-
cessari augmentar la xarxa incipient d'es-
tacions d'avisos a ti clue aqucstes assolei-
xin una major cobertura geografica i am-
pli'in Cl seguiment dcls conreus.
En definitiVa, Cl futur do la Fitopatolo-

gia a Catalunva escapa al control dels
mateixos professionals. Esta en la voluntat
dell politics la possibilitat do crear tin fu-
tur en Cl goal Ics conditions de trcball no
siguin un obstacle per portar a tcrme la
invcstigacio, sigui basica o aplicada.
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