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Para nós agricultura sustentável e uso sustentável dos produtos fitofarmacêuticos são parte do
mesmo universo. Afinal significa manter o balanço entre o sucesso económico, protecção
ambiental e responsabilidade social procurando respostas para a procura de alimentos no
presente, sem comprometer as necessidades das gerações futuras.
Na BASF, pensamos os produtos fitofarmacêuticos como parte integrante, e indispensável,
para a viabilidade de uma agricultura sustentável, baseada no respeito pela protecção da saúde
humana e ambiente. Com este propósito desenvolvemos produtos, tecnologias e serviços
inovadores complementados pela promoção e suporte ao uso responsável destes mesmos
produtos.
Permanecendo o uso dos produtos fitofarmacêuticos essencial, para assegurar a produção
regular de alimentos de qualidade, em quantidade suficiente e a preços acessíveis, a perca da
eficácia de qualquer um destes produtos, devido á resistência, é um problema que nos afecta
a todos, sendo portanto do interesse e responsabilidade de todos promover atitudes
conducentes á manutenção da sua eficácia durante o máximo de tempo possível.
Por outro lado há que tomar consciência que a introdução de novos produtos, em particular
com novos modos de acção, peça chave para a definição de políticas eficientes de gestão do
risco de resistência, está condicionada por uma regulamentação cada vez mais exigente.
Paralelamente é também de salientar que novos produtos, com base em substâncias activas
com modos de acção idênticos aos já existentes, não constituem uma alternativa em termos de
gestão do risco de resistência.
Para a BASF esta filosofia não é nova e consideramo-la perfeitamente compatível com uma
protecção eficiente. Estamos conscientes de que a utilização racional dos produtos
fitofarmacêuticos é fundamental para assegurar a sustentabilidade da protecção a médio e
longo prazo. Nesta comunicação apresentamos, com base nos resultados obtidos no trabalho
de desenvolvimento efectuado em Portugal, as bases das nossas estratégias para a protecção
sustentável da vinha contra os seus principais inimigos chave.

