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L’ AGRICULTURA ECOLÒGICA
L’agricultura ecològica (AE) és un sistema general de gestió i producció que combina:
 les millors pràctiques ambientals,
 un elevat nivell de biodiversitat
 i la preservació dels recursos naturals,
obtenint així uns productes conformes a
unes preferències de determinats consumidors.
L’actual creixent preocupació de la població pel canvi climàtic i la conservació del
medi fa que, cada cop, els consumidors demandin més aquest tipus de productes.
A més a més, des del punt de vista del
productor, l’agricultura ecològica obre nous
mercats ajudant així a millorar l’estat econòmic de moltes empreses agrícoles que, en
molts casos, no podrien sobreviure degut a la
constant guerra de preus en la que es troba
actualment la producció convencional al nostre país.
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Aquest sistema de producció implica un
compromís d’adopció de certs criteris de
treball i tècniques generals, que es troben
dins del Reglament (CE) 2092/91 i de la
normativa creada pel CCPAE (Consell Català
de la Producció Agrària Ecològica) l'any
1994, mitjançant el Decret 28/1994.
Els OBJECTIUS que es persegueixen
són:
• assegurar un sistema viable de gestió
agrària respectant els sistemes naturals,
contribuint a elevar la biodiversitat i fent un
ús responsable de l’energia i els recursos
naturals
• obtenir productes d’elevada qualitat
• obtenir una gran varietat de productes que
responguin a la demanda dels consumidors
Encara que a Espanya la superfície dedicada a l’agricultura ecològica és minoritària
en relació a d’altres països europeus, aquesta va creixent cada any.
En el registre del MAPA hi consten
807.569 hectàrees de producció ecològica,
que pertanyen a 15.693 productors.
En aquestes hectàrees destaquen, deixant
apart les pastures i les explotacions forestals,
les lleguminoses i els cereals (26%) i l’olivera
(25%).

Els agricultors que es comprometen durant un període mínim de cinc anys a adoptar
tècniques agràries respectuoses amb el medi
ambient que vagin més lluny de les bones
pràctiques habituals, reben a canvi pagaments en compensació per les despeses
addicionals i la disminució de renda derivats
d'aquests canvis.

Pel que fa a Catalunya, estan dins de la
producció ecològica segons la última actualització de MAPA, 54.188 hectàrees de les
quals el 72% es troben a la província de
Lleida.
La gran majoria d’aquestes hectàrees són
d’olivera i de vinya (sense considerar les
hectàrees de pastures i de bosc), amb les
quals ja fa anys que s’hi treballa i que tenen
com a base del seu èxit la prevenció i les

bones pràctiques agrícoles que consisteixen en:
¾ assegurar un bon nivell de nutrients al
sòl amb adobs orgànics procedents
de sistemes ecològics, per així garantir un estat de salut de les plantes
adequat i assegurar unes bones produccions
¾ utilitzar sempre que es puguin recursos renovables, buscant un elevat
nivell d'autosuficiència en matèries
primes (combinació de ramaderia i
agricultura ecològica)
¾ aprofitar i potenciar en general l’ús de
varietats adequades a les condicions
de cada zona

tant l’ús de noves tècniques i substàncies
més adequades per la producció ecològica,
ja que la prohibició de químics fa molt difícil
l’obtenció de productes amb una sanitat
vegetal adequada i atractius per als consumidors.
Des d’AGRO MÒDOL intentem donar
solucions també a aquest tipus de productors
que cada cop s’estan introduint més a la
nostra zona.
És per això que disposem d’un ampli
catàleg d’insecticides, repel·lents d’insectes,
biofungicides, i fertilitzants ecològics, emparats per les diferents entitats de certificació.
Aquests productes, acompanyats de l’assessorament tècnic que ens caracteritza,
permeten introduir-se en el sistema o millorar
en quantitat i qualitat les produccions ecològiques.

JORNADES TÈCNIQUES A LA
FIRA DE ST. MIQUEL
Entre els dies 26 i 30 de setembre es
desenvoluparà la Fira de Sant Miquel a
Lleida.
Catalunya ha experimentat en els últims
15 anys un notable creixement, multiplicant
per 10 la superfície cultivada i per 5 el nombre d’elaboradors (bioshop.es, 2007).

A part de l’exposició de maquinària, equipaments, productes i serveis, s’hi celebren
una sèrie de jornades tècniques sobre temes
ben diversos, com:

Ha passat a ser així la primera zona
d’Espanya en indústria transformadora i
comercialitzadora de producció agroalimentaria ecològica.

•

fitorreguladors

•

malherbologia

•

l’energia a l’agricultura

Tot i això, el principal fre per la incorporació de nous productors a l’AE és com fer front
a problemes puntuals de sanitat i de fertilització dels camps, tot i que cada cop s’estan
trobant nous inputs naturals que ens poden
ajudar a repel·lir plagues i productes que
modifiquen de forma natural les condicions
de desenvolupament de fongs i malalties.

•

els agrocarburants

•

els regs

•

les instal·lacions de regadiu

•

la sostenibilitat

•

els fruits secs

•

l’olivera

•

... i d’altres

L’altre problema que trobem al nostre país
és la comercialització d’aquests productes, ja
que la demanda nacional és minoritària (gran
part de les operacions comercials es realitzen
a d’altres països).

Us en podem donar més informació.
Contacteu amb AGRO MÒDOL o veieu la
web de la Fira de Lleida.

Per tot això, s’està investigant molt per millorar la qualitat d’aquests productes fomen-

(www.firadelleida.com/smiquel)

