
Àlex Creixell 

EL PAPER DE L’ENGINYER TÈCNIC 

EN LA SEGURETAT   ALIMENTÀRIA  



Com produir la fruita que té 

més valor en els mercats ? 



és això 

qualitat? 

és això qualitat? 
QUALITAT? 



• Complir amb el LMR que és la quantitat màxima de residus d’un 
determinat producte fitosanitari permesa per la llei sobre un 
producte vegetal concret.  

 

• Aquest límit garanteix amb un ampli marge de seguretat que els 
residus no són perjudicials per als consumidors dels vegetals 
tractats. 

 

 

QUE EXIGEIX LA LLEI? 

la llei 

 el mercat  



QUÈ ENS 

EXIGEIX LA 

LLEI ? 

Estan reglamentades les quantitats autoritzades de 
residus de plaguicides que poden trobar-se als 
productes destinats al consum humà.  



QUÈ ENS EXIGEIX LA LLEI DEL MERCAT ? 

CARREFOUR complir els LMR però per a la seva Gama Alta (CALIDAD Y 

ORIGEN) no admeten tractaments post-collita 

EROSKI complir els LMR, però a la seva gamma alta (NATUR), exigeixen 

el 50% dels LMR 



• La Llei de sanitat vegetal defineix el residu d'un producte 

fitosanitari com "la substància o substàncies actives presents en 

vegetals que constitueixen les restes de la utilització d'un 

producte fitosanitari, inclosos els seus metabòlits i els productes 

resultants de la seva degradació o reacció". 



PRODUCCIÓ 

•Fruita amb bon estat sanitari (sense 

plagues ni malalties) 

 - Controls a camp 

 - Monitoring plagues i malaties 

 - Elecció fitosanitaris 

 - Receptes 

 

•Fitosanitaris (registre, dosi, LMR, termini 

de seguretat) 

Programa gestió tècnica 



Motejat: modelo RIMpro 
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Plagues: mètodes no químics  

Confusió sexual (carpocapsa y zeuzera –solament parcel·les joves) i captura 

massiva per a la mosca de la fruita 

Carpocapsa 

Mosca 

de la fruita 

http://www.forestryimages.org/images/768x512/1317085.jpg


Anotacions intervencions a les 

finques: Tractaments, herbicides, 

regs, adobats, segues 

Quadern de camp 

PRODUCTOR DEPARTAMENT TÈCNIC 

internet 



Prefloració 

No  fruita 

C 3 F 2 E 

Vegetació 

Fruita 

maig - juny A - B collita 

Vegetació 

Fruita 

Preventius Selectius No  Tractaments 

Ús dels Fitosanitaris  

Motejat RIMpro 

preventius 

(.....  ) 

(.....  ) 

Poll San José 

Pugó gris,  Pandemis 

POM.NET: Estratègia  

Confusió carpocapsa 

Confusió zeuzera 

Afavorir el control  biològic (àcars, pugons,...) 

Captura  massiva ceratitis  



PRODUCCIÓ 

•Maquinària (regulació i 

calibració) 

•Aigua reg  i tractaments 

(lliure de contaminats 

químics i microbiologics) 

•Adobs i esmenes 

orgàniques 



PRODUCCIÓ 
•Collita   

 - Terminis seguetat, LMR 

 - Higiene collidors (formació, protocols,registres) 

 - Neteja estris collita, envasos (registres) 

•Transport  

 - Neteja remolc, camió (registres) 

  



ENVASAT I EXPEDICIÓ 

•Envasos 

•Emmagatzement envasos 

•Albeols 

•Estiquers 

•Bosses 

•Emmagatzement 

•Expedició 

•Transport (camió) 

•Cadena fred 



TRAÇABILITAT 

 camp  conservació 

 precalibrat confecció i envasat 

 paletització  expedició 



A casa nostra la seguretat 

alimentària la garanteixen 

els enginyers tècnics 

agrícoles. 

Àlex Creixell 

www.giropoma.com 

MOLTES GRÀCIES 


