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Hisron a o' QV

QV fou fundada 'anv 1935 per tres families de Mol et de
Vallds. [a f;brica actua comenqd a produir I'any 1941.
n cla ment fonia ferral a per obten r coure meta , i fabr cava
sulfat de coure; posteriorment, es transforme en un fibrica quimica
de productes de coure per a l'agricultura: Caldo Bordeles (1968),
oxlclorur de coure (T973), hidroxid (1998)...

Aquest creixernent en productes va anar acompanyat no nom6s de
noves insta lac ons, com els forns de fundic o (1 960-69), el m ag atzern
(1980), els crlsta litzadors cont nus (1987), les linies d 'envaSat
p antes per a noves formulacions (2003), sln6 tambe d'un im portant
icontinuat increment dels seus recursos hLrmans

L€s nstal acons d'lQV
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D,IQV

QV, U na empresa global de productes per a l'agricultura, comercialitza la seva gamma de {ltosanitaris a 35 paisos, a trav6s de les
xarxeS de distribucio locals.
IQV es lider mundial en sals de coure ite per clients les principals
empreses mu tlnacionals de sector amb les que ha establert nombroses
col laboracions.
E coneixement dels fungicides de coure ha orientat IQV cap als
conreus de vinya i olivera, sense deixar de banda 1a resta de conreus
iproductes com els insecticides, els herbicides id'altres
Pnooucres

Dins la gamma de fungicides, destaquen les sals de coure Aquests
cornpostos s'utilitzen en agricultura des de 1885, any en qud Pierre
N,4illardet (Burdeus, Franga) descobreix que, amb una barreja de sulfat
de coure i calg- el caldo bordelds manual-, podia controlar el midiu
que a{ectava les vinyes de la zona.

de lavors fins als nostres dies, han aparegut altres compostos de
coure ibarreges amb propietats similars. A lQV, tots es fabriquen de
Des

{orma industrial; el primer Caldo Borde 6s fabricat a 1'estat espanyo
l'any 1968, va sortir de es instal.lacions de lvlollet del Val ds
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Cal destacar que, malgrat ser productes tan antics, les seves
caracteristiques han permds que es sa s de coure s'nclogu n als
protoco s de Produccid lntegrada de tots els conreus Atxo srgnrfica
que contribue xen de forma activa a aconsegu r sistemes de produccro
sostenible d'alirnents d'a ta qua tat mitiancant metodes respectuosos
ambel med arnbient, tot manten nt es ngressosde esexpotacons.
En aquest;mbt, la Unio Europea tambe permet la ut ltzaco de les
sais de coure dins e s seus prograrnes d'Agr cu tura Ecologica.

Palsrrc a n 'lQV nL rvrorl
IQV es present a totes les comun tats autonomes de l'estat espanyo,
especialment a les zones vinico es i d'o vera, a xi com a tota la conca

rnediterrania
A nivell internacional, IQV 6s present a 35 pa sos de tots els contrnents.
Especial importbncia tenen e s palsos mediterran s, tant europeus com
africans, segu ts de la resta de pa sos d'Europa. Altres grans paisos
on IQV comercalitza els seus productes s6n la Xina, 'india, Argenti
na i Xi e

,r'sl**
Al 2002, IQV va establir filials prdpies a ltdlia i a Portugal
La gamma de productes IQV es distribueix a l'estranger de diverses
formes:
- produint a Mollet per a les empreses estrangeres,

-

comercialitzant els productes de marca IQV a traves de xarxes
de distribuci6 locals i

-

a travds de les filials esmentades
L'reurp uuvA

La plantilla d'lQV s'ha incrementat de forma continuada des dels 45
treballadors el 1973, fins als 127 el 2001, passant pels 50 el 1980,
75 el 1990, 97 el 1997 i 115 el 1999.

Actualment, l'edat mitjana de la plantilla d'lQV 6s de 37 anys;
l'antiguitat mitjana 6s de 9 anys
El 45% dels treballadors s6n residents a N,4ollet del VallCs; aquesta
xifra puja al
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60/0 si es

considera N4ollet i la seva rodalia

Les dones ocupen el 40% dels llocs de treballs tdcnics i

administratius'

lltsrm rlc ot'ls
Als 25.000 m'z de superficie a Mollet del Vallds es produeixen 25 000
tones mdtriques cada any de les quatre sals de coure utilitzades en

agricultura. Aquesta xifra fa d'lQV el major productor mundial
d;aquestes sals i l'0nica empresa del m6n capag de fabricar totes
quatre sals.
quatre produccions de sals de
coure (sulfat de coure, sulfat doble de coure icalE, oxiclorur de coure
i hidrdxid de coure), les seves formulacions i barreges d'aquestes sals
amb d'altres fungicides orgdnics.
Els darrers anys, la qualitat d'lQV ha estat reconeguda amb la
certificaci6 l50 9OO1 per l'empresa alemanya TUV
Els processos productius basics s6n les

Tamb6 ha estat seleccionada per la comunitat Europea en el proqra
ma LIFE-Medi Ambient i ha estat elegida la PIME m6s competitiva de
l'any 2002 a Catalunya.
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