Normes de producció
vegetal ecològica
Les pràctiques culturals que es realitzen han de mantindre o incrementar
la matèria orgànica del sòl, reforçar l’estabilitat edàfica i previndre l’erosió
del sòl, la qual cosa es pot aconseguir mantenint la coberta vegetal, mitjançant cultius associats o també, per exemple, triturant llenya.
En cas de necessitat es podran utilitzar els fertilitzants i condicionadors
del sòl esmentats en l’Annex I del R(CE) 889/2008, però s’ha de procurar
minimitzar la gestió del fem, sense arribar a aconseguir els 170 quilos N
per hectàrea i any.

En què consisteix
el període de conversió?
Es tracta de la transició de l’agricultura
no ecològica a l’agricultura ecològica.
El període de conversió comença des
de la sol·licitud de la certificació, i serà
de dos anys (abans de la sembra) per a
cultius anuals i de tres anys per a cultius
perennes.

Durant este període s’han de complir
les disposicions relatives a la producció
ecològica i no es podrà comercialitzar el
producte com a agricultura ecològica.

Està prohibit l’ús de fems procedents de ramaderia intensiva, és a dir,
aquella producció ramadera en la qual es compleix, almenys, una de les
dues següents condicions:

S’ha d’assegurar que l’aigua que arriba a les explotacions de producció ecològica no
porta productes no autoritzats segons la normativa de producció ecològica. Si l’aigua
de reg es gestiona amb capçal d’ús mixt o per part d’alguna Comunitat de Regants,
s’hauran d’establir mesures per a evitar el risc de contaminació.

> Els animals estan permanentment estabulats sobre paviments engraellats o gàbies o, en qualsevol cas, no disposen de llit durant el
cicle productiu.

GUIA TÈCNICA

Per a previndre els danys causats per herbes arvenses, s’hauran d’emprar
mitjans mecànics i processos tèrmics, però mai usar substàncies amb efecte herbicida.
A l’hora de controlar les plagues i malalties, qualsevol pràctica que realitze en la seua explotació ha d’orientar-se sempre a la prevenció. S’hauràn
de seleccionar les espècies i varietats adequades i realitzar un programa
adequat de rotació. També utilitzant mitjans mecànics de cultiu i a través
de la protecció dels enemics naturals mitjançant tanques, nius o el control
de la flora arvense.
En cas de necessitat es podran utilitzar els fitosanitaris esmentats en l’Annex II del R(CE) 889/2008. En tots els casos, s’haurà d’assegurar la conformitat dels mateixos abans de la seua utilització, així com els requisits
establits en la normativa horitzontal.
Està prohibit l’ús d’organismes genèticament modificats.

Les llavors i material de reproducció vegetal que s’empren en l’explotació han de ser
ecològiques. Si no n’hi haguera, es podrà utilizar semilla convencional sempre que no
s’hagen tractat amb productes fitosanitaris diferents als autoritzats en la normativa
de producció ecològica i no procedisquen d’organismes genèticament modificats.
Abans del seu ús, s’haurà de sol·licitar al CAECV l’autorització corresponent.

Aigua de reg

> Els animals es mantenen en absència de llum natural o en condicions
de llum controlada artificialment durant tot el cicle productiu.

A més, queda prohibit l’ús de fertilitzants minerals nitrogenats, entre altres.

Llavors i material
de reproducció vegetal

Puc tindre
una producció mixta?

En el cas de Comunitats de Regants, s’ha de disposar del certificat corresponent indicant si existeix fertirrigació.

Documents justificatius
Es permet la producció mixta (ecològica i convencional)
sempre que es prenguen les
mesures de separació adequades i no s’incórrega en
producció paral·lela de cultius
i varietats que no siguen fàcilment diferenciables.

Recorde que haurà de guardar els justificants documentals com factures i albarans
dels productes fertilitzants i fitosanitaris empleats, i tota la informació necessària
per a realitzar la traçabilitat correcta del producte.
Davant qualsevol inspecció del CAECV, haurà de presentar complimentat el Registre de Producció Vegetal o Quadern de Camp.

Mesures per a evitar
la contaminació
de productes no autoritzats
En funció del tipus d’explotació, existeixen diferents aspectes que és necessari controlar per a evitar determinats riscos de contaminació.

Contaminació per deriva de parcel·les veïnes
Les parcel·les ecològiques han d’estar separades de les parcel·les no ecològiques mitjançant barreres de protecció o altres mesures de prevenció adequades per a evitar la contaminació per productes no autoritzats per la normativa
de producció ecològica.

Utilització de maquinària compartida amb cultius convencionals
En cas d’utilitzar maquinària mixta s’ha d’assegurar una correcta neteja prèvia
al seu ús en el cultiu ecològic. Esta neteja ha de constar en els documents corresponents.
En el cas d’activitats subcontractades, s’ha de disposar d’un contracte i/o albarans dels treballs realitzats.

Magatzems
Els insumos han d’emmagatzemar-se de forma separada físicament i han
d’estar identificats mitjançant cartells identificatius per a evitar qualsevol
confusió. S’ha de portar un control d’estoc dels fertilitzants, fitosanitaris,
llavors, etc.

PRODUCCIÓ
VEGETAL

Què és l’agricultura
ecològica?
És un sistema de producció agroalimentari que combina les millors pràctiques ambientals, un elevat nivell de biodiversitat, la preservació dels recursos naturals, el
benestar animal i una producció conforme a les preferències de determinats consumidors. S’han d’adoptar mesures preventives en cada etapa de producció, garantint
la conservació de la biodiversitat, augmentant la presència d’enemics naturals, la
qualitat del sòl, i afavorint en tot moment la fertilitat del sòl de l’explotació.

Com podem reconéixer
un aliment ecològic?

Per què és necessari
certificar-se?

Els productes ecològics s’identifiquen amb el logo que estableix la normativa de la
Unió Europea, trobant els termes referits a la producció ecològica com a ECOLÒGIC, BIOLÒGIC i ORGÀNIC, o les seues abreviatures, com a ECO, BIO i ORG.
D’esta forma, identifiquem el producte d’una manera ràpida i senzilla a través de
l’etiquetatge. Amb l’etiquetatge obtenim les garanties que el producte compleix la
legalitat, la qualitat i els processos de producció que el converteixen en un producte ecològic. L’absència d’estos controls i de la certificació, així com un mal etiquetatge, suposa frau al consumidor.
Les dades que han d’aparéixer són les següents:

BENEFICIS
Per al Medi Ambient
> Respecta la fertilitat natural de la terra, ja que s’augmenta l’estructura del sòl
i es frena la desertització.
> Evita la contaminació de l’aigua per l’ús de fertilitzants i fitosanitaris de baixa
solubilitat autoritzats en la producció ecològica.
> Promou la conservació de les varietats autòctones, prohibeix l’ús d’organismes genèticament modificats i garanteix la conservació de la biodiversitat.

L’objectiu del control i certificació
de la producció ecològica és garantir la confiança del consumidor. El
CAECV realitza permanentment
el control i anàlisi del sistema productiu i dels productes ecològics,
garantint, d’esta manera, la seua
traçabilitat.

> El codi d’Autoritat de Control

www.caecv.com
El CAECV realitza una inspecció in situ a la seua explotació, on es verifica el compliment de la normativa de producció ecològica. Hi ha una inspecció visual, una
verificació documental i, en cas que siga necessari, es prenen mostres analítiques.
Personal no involucrat en l’avaluació revisa els resultats del control i és el Comité
de Certificació qui pren una decisió sobre l’expedient.

El Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV) és una
corporació de dret públic regulada per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Les seues funcions són les
de control, certificació, representació i defensa dels productes ecològics, així com
la investigació i la promoció d’estos.
El CAECV és l’autoritat de control pública que verifica el compliment del Reglament (CE) 834/2007 que regula la producció agrària ecològica a Europa i en tots
els seus països membres. Ens identificarà pel codi ES-ECO-020-CV.

En cas que la resolució siga favorable, s’emet el Certificat de Conformitat, que és
el document que permet realitzar la comercialització del producte amb els segells
corresponents de producció ecològica.

> L’origen de les matèries primeres (Agricultura UE/No UE)
> Indicació dels ingredients que són ecològics
> El logotip del CAECV és opcional

Llista d’ingredients

BUENO PARA TI

BUENO PARA EL MEDIO AMBIENTE

TRAMITACIÓ DE
LA CERTIFICACIÓ

VERIFICACIÓ DE
LA DOCUMENTACIÓ

INSPECCIÓ IN SITU
EVALUACIÓ

L’operador presenta la
sol·licitud i abona l’import
corresponent. El CAECV
pot resoldre dubtes sobre
la normativa i tràmits però
no assessorar.

El CAECV verifica que
tota la documentació
siga correcta. Si no, fa
un requeriment. Quan
tota la documentació es
completa, es planifica
la visita del técnico/a,
inspector/a.

Es verifica el compliment
de la norma i la traçabilitat
del producte. Es realitza
el control de registres i
mostra analítiques. El/la
inspector/a emet un informe
de la inspecció i comunica
les possibles desviacions de
la norma.

DECISIÓ DEL COMITÉ
DE CERTIFICACIÓ

REVISIÓ

MERMELADA DE MELOCOTÓN
ECOLÓGICA
INGREDIENTES: Melocotón*,
azúcar de caña*, ácido cítrico.

Per a la meua salut

Logotip
del CAECV

> Eliminem la ingesta de residus fitosanitaris dels aliments convencionals que
ens porten a acumular tòxics en el nostre organisme.

> Els productes ecològics contenen major acumulació de sucres i vitamines, minerals, proteïnes antioxidants i major percentatge de matèria seca.

Tots els productors agrícoles, ramaders, elaboradors, comercialitzadors o importadors que vulguen
comercialitzar ecològics dins de la
Unió Europea, han de complir amb
la normativa i estar certificats per
un organisme de control autoritzat.

> La referència al mètode de producció ecològica

(*) Ecológico

> Els productes ecològics no tenen colorants artificials ni antibiòtics, ja que està
prohibit l’ús de substàncies per a estimular el creixement vegetal o la producció dels animals.

Què és
el CAECV?

Pot iniciar el procés de certificació a través de la pàgina web del CAECV.

> El logotip de producció ecològica de la UE

> És respectuosa amb el benestar animal, responent a les necessitats del comportament propis de cada espècie, controlant la càrrega ramadera i completant els cicles de producció animal.
> Fa un ús més responsable de l’energia i dels recursos naturals perquè respecta els cicles naturals.

Com
certificar-me?

CONTROL
I SEGUIMENT

ES-ECO-020-CV
Agricultura UE

Logotip de producció
ecològica de la UE

Origen de les matèries primeres

Codi d’Autoritat de
Control

Tots els operadors certificats
reben, com a mínim, una
auditoria a l’any, on es verifica
el compliment de la normativa
vigent.

El Comité de Certificació
del CAECV valora els
expedients i decidix sobre
la certificació. Si tot és
correcte l’operador queda
registrat en el CAECV i rep
el seu certificat.

Personal no involucrat
en l’avaluació, revisa la
informació i els resultats
del control i prepara la
sol·licitud per a la decisió.

C/Tramontana, 16. 46240 Carlet (Valencia)
Tlf. 962 53 82 41 · Fax. 962 55 80 23
caecv@caecv.com

www.caecv.com

