
  

Introducción á agricultura ecolóxica

- Definición de agricultura ecolóxica, biolóxica ou orgánica.

- A agricultura ecolóxica fronte á agricultura convencional como modelo 

productivo.

- Enfoque da producción agroecolóxica e técnicas empregadas en 

agricultura ecolóxica

- Consellos prácticos.



  

Definición de agricultura ecolóxica
 Agricultura ecolóxica: España, Alemaña

 Agricultura orgánica: Reino Unido, EEUU

 Agricultura biolóxica: Francia, Portugal 



  

Definición de agricultura ecolóxica
 SINXELA:

A agricultura ecolóxica, tamén chamada orgánica ou 
biolóxica, é unha forma de agricultura na cal non se 
empregan produtos químicos de síntese nin tampouco 
organismos modificados xeneticamente. A agricultura 
ecolóxica pretende respectar o ambiente e ao ser 
humano, intentando lograr un desenvolvemento 
sustentable



  

Definición de agricultura ecolóxica
 DADA POR UN CONSELLO REGULADOR
 Sistema de producción e elaboración que ten como obxectivo a obtención de alimentos de óptima 

calidade, libres de residuos, minimizando o impacto humano no medio ambiente. Utiliza os recursos 
naturais de maneira óptima, contribuindo a preservar a biodiversidade vexetal e animal, e que 
aposta por impulsar o desenvolvemento local sostible. Isto supón utilizar a naturaleza sen romper o 
seu ciclo biolóxico, extraer da terra o que a tierra é capaz de dar e non sobre explotala co uso de 
substancias contaminantes.

 A través da Agricultura Ecolóxica preténdense alcanzar os seguintes obxectivos:

1)Producir alimentos da máxima calidade, sanitaria e organoléptica.

2)Preservar a seguridade alimentaria.

3)Ser medioambientalmente sostible e económicamente rentabel.

4)Favorecer o desenvolvemento rural.

5)Traballar de forma integrada cos ecosistemas.

6)Aumentar ou manter a fertilidade dos solos.

7)Empregar ao máximo os recursos renovabeis e locais.

8)Evitar as formas de contaminación que poidan resultar das técnicas agrarias.

9)Mantener a diversidade xenética do sistema agrario e do seu entorno.



  

Definición de agricultura ecolóxica
 Visión crítica das definicións de AE:

 Ecolóxica? Biolóxica? Realmente? Orgánica é máis 
acaído.

É sustentable? Polo menos máis que a convencional

Respecta ao ser humano e promove o desevolvemento 
rural? Depende. Non está garantido na normativa

Alimentos de maior calidade ou máis naturais? A 
lexislación non permite afirmalo no etiquetado



  

A agricultura ecolóxica fronte á agricultura 
convencional como modelo productivo

A agricultura convencional:
 Na súa defensa dise que é a única que 

pode alimentar á crecente pobación mundial 
pero:

- Lévase anos financiando medidas contra a 
sobreproducción agrícola na UE.

- A fame persiste porque hai un problema 
redistributivo.

- Non é sostible: é depredadora de recursos 
naturais e contaminante.

- A calidade dos alimentos é baixa polas 
variedades altamente produtivas, a 
fertilización química, e a presencia de 
resíduos de agroquímicos.

A agricultura ecolóxica:
 Acúsase de ser cara e elitista: 

- En realidade non é tan cara, só que na 
convencional non se asumen os custes 
ambientais e sociais que xenera.

- Ademais só con prezos xustos podemos 
garantir unha renta digna a pequenos 
productores, xenerando grande número de 
empregos ligados ao cuidado do medio.

- Ademais a agricultura convencional está máis 
subsidiada directa e indirectamente.

- A agricultura ecolóxica ten que certificarse e 
pagar este sobrecuste. Porqué a agricultura 
contaminante non se certifica?



  

A agricultura ecolóxica fronte á agricultura 
convencional como modelo productivo

A agricultura convencional:
 Os seus defensores afirman que os 

resíduos de agroquímicos están controlados 
e dentro dos límites legais:

- Nos estudos só se analizan as materias 
activas. Xa hai estudos de que as 
toxicidades reais se multiplican até x100

- Non se analizan os efectos da combinación 
dos diversos productos diferentes que 
aparecen nun mesmo alimento.

- Os estudos non son capaces de prever os 
efectos a longo prazo. 

A agricultura ecolóxica:

 Hai consumidores que teñen medo ao 
fraude, e mesmo quen di que teñen máis 
tratamentos que os convencionais:

- Existen informacións e blogs que difaman o 
método de producción ecolóxico, 
obviamente de forma interesada.

- Os productos ecolóxicos certificados teñen 
duplos controis: o mesmos que os 
convencionais e a maiores os da entidade 
certificadora

- Ao productor ecolóxico non lle convén “facer 
trampa” usando agroquímicos de síntese 
porque produciría un forte desequilibrio no 
seu agroecosistema.



  

Enfoque da producción agroecolóxica

Principios básicos (IFOAM):

Saúde, ecoloxía, equidade e precaución.

ALGUNHAS PISTAS...
1)Restablecer equilibrios
2)Reducir entrada de insumos e fechar ciclos de enerxía e materia
3)Cultivar e coidar o solo como ser vivo e non só as plantas
4)Incrementar a diversidade
5)Adaptarse á natureza e non forzar

Principios VS regulamento?



  

Enfoque da producción agroecolóxica
Cómo conseguilo (algunhas técnicas)

1) Fertilización orgánica

- Esterco (Ave, cabalo, ruminantes)

- Composto (fresco, maduro)

- Algas (ricas en Ca)

1) Rotación de cultivos (mínimo 4):

- Evitar o esgotamento do solo.

- Rachar ciclos de pragas e doenzas

- Incluír leguminosas para fixar N



  

Enfoque da producción agroecolóxica
Cómo conseguilo (algunhas técnicas)
3) Asociación de cultivos: aumenta diversidade, mellora aproveitamento de espazo, auga e 

nutrintes, combate certas plagas, menos herbas, beneficio mútuo leguminosa cereal...



  

Enfoque da producción agroecolóxica
Cómo conseguilo (algunhas técnicas)

4)Adubos verdes
Aportan nutrintes,protexen o solo , eliminan adventicias, aportan M.O., activan a vida 
do solo, fixan nitróxeno (leguminosas), melloran a estructura do solo...

5)Laboreo invertido

6)Falsas sementeiras 



  

Enfoque da producción agroecolóxica
Cómo conseguilo (algunhas técnicas)

6)Uso de variedades autóctonas e rústicas: máis adaptadas, menos problemas 
fitosanitarios

7)Acolchado: Vexetal ou plástico?

8)Cultivo en fileiras: Posibilidade de escarda mecánica.

9)Deixar faixas de vexetación favorábel á fauna auxiliar 



  

ALGÚNS CONSELLOS PRÁCTICOS

1º) Correxir a acidez do solo (óptimo entre 5,5 e 6,5).

-  Dose máxima 2.000kg/ha (2 kg m²) de caliza ou dolomita. Cinza de madeira max. 1kg/
m².

- Aplicar antes con antelación (15 días) antes do abono orgánico.

- Celtacal: encalante+abono orgánico de Ecocelta. 1 a 2 kg/m² (6,50€ saco de 20kg).

2º) Abonado orgánico (max. 170 kg N/ha e ano):

- Aprox. 1kg/m² de composto (1,5 a 2 l/m²)

- Aplicar  e mesturar superficialmente.

https://ecocelta.com/es/home/49-celtacal-enmienda-org%C3%A1nica-encalante-0-10mm-envase-20-kg.html


  

ALGÚNS CONSELLOS PRÁCTICOS

3º) Sementeira:

- Facer falsa sementeira (unha como mínimo).

- Usar semente propia ou convencional sen tratar. (Ollo, para usar semente convencional 
tratada habería que usar luvas e máscara anti-pó, e lavarse despois da sementeira). 
Semente ecolóxica: Les Refardes, Bejo Ibérica.

- Obtencion de sementes. (Red de semillas de Euskadi)

Semente:
- Ecolóxica.
- Convencional sen tratar
- Convencional tratada (funxicida, 
insecticida, pildorada).

https://www.lesrefardes.coop/es/
https://www.bejo.es/semillas-ecologicas
http://www.haziensarea.org/uploads/Gu%C3%ADa%20para%20la%20recolecci%C3%B3n%20de%20semillas%20de%20las%20hortalizas%20m%C3%A1s%20comunes.pdf


  

ALGÚNS CONSELLOS PRÁCTICOS

4º) Plantación: usar planta ecolóxica. A planta convencional ven recén tratada do viveiro. 
Provedores certificados:

- Viveros Marcos Antonio (Silleda) tlf.: 650 280 464

- Agrociencia aplicada (Planthor) (Vilanova de Arousa) tlf.: 986 710 513

5º) Algúns cultivos interesantes:

- Ervillas (chícharos): sementeira precoz en semilleiro no interior e trasplante para 
obter grans doces tipo “bágoa” a final de curso.

- Rabanitos: Moi precoces. Premiten obter resultados rápidos. Sementeira directa.

- Morangos: Cultivo permanente durante 4 ou 5 anos. Acolchado ou malla anti-herbas.

- Pataca var. “Jaerla”: colleita en 60 días de pataca primor.

https://www.viveroecologico.es/index.php?lang=es


  

ALGÚNS CONSELLOS PRÁCTICOS

6º) Adubo verde no verán: ao deixar a horta a final de curso sementar un 
cultivo de coberteira para o verán.

- Crotalaria Juncea/spectabilis

- Phacelia

- Setaria Itálica (painzo, millo miudo)
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