DEL CULTIU CONVENCIONAL
AL CULTIU ECOLÒGIC

MOTIVACIONS
Des de fa dos anys Grup Roig comercialitza tota la seva planta aromàtica amb el segell de cultiu
ecològic. Aquest canvi de sistema de producció està motivat per diverses circumstàncies que avui
per avui afecten amb més o menys mesura a qualsevol empresa del nostre sector:
• Expansió a altres mercats més exigents que el propi en matèria de cultiu ecològic.
• Ampliació del ventall de productes per a un mercat que cada cop demanda més producte de línia
ecològica
• Reducció del nivell de contaminants a l’ambient tot seguint l’ideari de l’ empresa.
És cert que el procés d’obtenció de la certificació de cultiu ecològic pot ser un procés laboriós, però
no és un canvi excessivament complicat ni tampoc econòmicament costós en relació als beneficis
que podem obtenir a la llarga.
OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT
La producció i l’etiquetatge de productes ecològics als mercats de la UE segueixen un estricte procés de certificació. En primer lloc, els agricultors han de registrar-se en un organisme o autoritat
d’inspecció reconeguts, i segons un pla de conversió prèviament acordat, passar per un període
de transició abans de començar a produir cultius que puguin ser comercialitzats com a ecològics.
Si el productor vol cultivar productes convencionals amb els ecològics, s’ hauran de separar de
manera clara aquestes dues operacions en cada un de les fases de la producció. Cal respectar els
estàndards i les lleis establertes per la regulació de la UE i també caldrà estar disposat a passar per
inspeccions regulars per part d’organismes o autoritats d’inspecció reconeguts, per assegurar que
compleixen amb la legislació ecològica.
Als operadors que acaben el procés satisfactòriament se’ls concedeix la certificació ecològica, que
els permet etiquetar els seus productes com a ecològics.
Seguint aquest enllaç podreu trobar més informació sobre la certificació i el llistat d’autoritats de
control segons el país i comunitat autònoma.
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/inspection-certification_es
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INVERSIÓ
La inversió per a les instal·lacions és mínima, ja que tot el sistema d’hivernacles no ha de patir cap
modificació. L’únic requisit indispensable és disposar d’un sistema de reg independent per regar
aquelles vàlvules on s’hi ubicarà el cultiu ecològic.
PARÀMETRES PER LA PRODUCCIÓ ECOLÒGICA
Mesures culturals
Destruir o eliminar les males herbes (rostolls)
Evitar adobats nitrogenats excessius
Utilitzar material vegetal sa
Mantenir les parcel·les netes i desinfectades
Evitar qualsevol situació d’estrès en el cultiu (aigua, tractaments, etc.)
Fertirrigació
Els sistema de reg ha de ser independent i s’han d’aplicar adobs d’origen orgànic. Mai es poden
utilitzar adobs d’origen mineral. Els substrat també haurà d’estar certificat com a ecològic.
Adobs orgànics que podem trobar el mercat:
ECONATUR www.econatur.net
ITALPOLLINA www.italpollina.it
TRADECORP www.tradecorp.es
Fitosanitaris
Les normes són molt restrictives i tan sols es poden utilitzar aquells productes etiquetats com a
fitosanitaris ecològics.
Productes pel control ECO de malalties i plagues:
SEIPASA www.seipasa.com
ATENS www.atens.es
Control de Fongs
1) Detecció i control precoç de la malaltia.
2) Ventilació dels hivernacles, control de la humitat i temperatura.
3) Aplicació de fitosanitarois: derivats del coure, sofre, bicarbonat de potassi...
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S’aconsella seguir la següent estratègia en el control de plages:
1) Detecció i control precoç de la plaga.
2) Instal·lar insect-proof (malla anti-insecte amb una densitat de malla de 22x16 fils/cm2).
3) Lluita biològica. Ex: depredador (Amblyseius swirskii); ex: parasitoid (eretmocerus)
4) Aplicació de fitosanitaris: azadiractina, espinosad, piretrines extretes de Chrysanthemum cinerariaefolium, rotenona, quàssia estimés... (alguns d’aquest productes poden ser incompatibles a
l’hora de treballar amb deperdadors o parasitoïds)
MÉS INFORMACIÓ
Pot trobar més informació i fins i tot material de promoció sobre agricultura ecològica podeu consultar la web de la comissió europea:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_es
O si desitjen tenir més informació sobre la nostra experiència no dubtin en posar-se en contacte
amb el seu comercial de zona.

logotip de la UE pel producte ecològic

