FOLLA DE VISITA A PRODUTORXS DE HORTA E PLANTÓN
Data e hora da visita: 19-05-2016
Grupo de visita: Rober (Durida), Antia (Cesta Fresca), Lucia, Lolo (Raiceira)
Nome das persoas pertencentes ao proxecto: Carlos
Nome do proxecto: Ekohuerta
Superficie cultivada (indicar superficies ao aire libre e baixo cuberta): 1200m2,, 30 de invernadero.
Localización: Moreita, Ponteareas
Cultivos principais:
Tropicais

Criterios de obrigado cumprimento:
- Prohibición de empregar produtos de síntese química, excepto o uso razoable de aqueles aceptados
pola AE.
- Actividade que non implique beneficio baseado na explotación das persoas.
- Mantemento da fertilidade natural do solo, uso e fomento da biodiversidade e o policultivo.
- Respecto á dignidade da terra, dos animais e das plantas.
- Participación activa no SPG.
- Transparencia: acceso libre ás zonas de traballo, tanto para os verificadores como para os clientes en
xeral.
- Preferencia polos circuítos curtos de comercialización, venda directa e local.
- Apoio mutuo en lugar de competencia.
- Prohibición de compaxinar actividade en ecolóxico con actividade en convencional.
Considérase que cumpre todos os criterios de obrigado cumprimento: SI
Observacións:

Biodiversidade:
Si
Uso de variedades locais
Diversidade de cultivos

x

Rotación de cultivos

x

Asociación de cultivos

x

Obsérvase fauna auxiliar: SI

Non

Observacións

x

Moita variedade exótica

Observacións:

Situación das leiras:
Breve descrición dos terreos colindantes:
Fincas

Proximidade a elementos contaminantes (estradas, fábricas...): NON
Leiras lindantes en convencional: SI
Indicar se se puxeron barreiras para evitar a entrada de contaminantes:
Hai millo supostamente transxenico preto, hai barreiras fisicas e nas zonas onde non é posible se
cambian os tempos de plantacion pra que non coincidan os ciclos de floración e evitar polinización
cruzada.

Valorar a necesidade de poñelas ou melloralas:

Valorar a necesidade de realizar análises para comprobar a eficacia das barreiras:

Sementes e plantóns:
Indicar porcentaxes aproximadas:
Procedencia da semente
Sementes propias
Sementes outrxs membrxs SPG
Sementes outrxs labregxs
Sementes comerciais ecolóxicas
Sementes comerciais non ecolóxicas
(débese xustificar o seu emprego)
Procedencia do plantón
Plantón propio
Plantón doutros membros SPG
Plantón outrxs labregxs
Plantón comercial ecolóxico
Plantón comercial non ecolóxico
(débese xustificar o seu emprego)

Porcentaxe aprox.
80%
20%

Porcentaxe aprox.
85%
7,5%
7,5%

Substratos:
Detallar os tipos de substratos empregados, cantidade, orixe...
Elavoración propia con elementos ó seu alcance, gallinaza, algas, area.....

Fertilizantes:
Detallar os fertilizantes empregados nos diferentes cultivos. Indicar a orixe destes fertilizantes e
cantidade aproximada:
Fertilización do solo:
Propio e Bocasi de ( Honda vital )

Fertilización foliar:
Elavoración propia

Indicios de uso de fertilizantes químicos non autorizados pola AE: NON

Control de pragas:
Emprego de técnicas preventivas: SI
Indicar cales:
Asociación de cultivos e localizar e eliminar a man.

Leva rexistro dos tratamentos aplicados: NON
Observacións:

Emprego de remedios autoproducidos: SI
Indicar cales:
Fermentos de prantas da propia horta.

Emprego de remedios comerciais autorizados pola AE: NON
Indicar cales:

Indicios de emprego de fitosanitarios de orixe química non autorizados pola AE: NON
Indicar cales:

Auga:
Procedencia da auga de rega: Pozo
Realizáronse análises da auga: SI
Detallar os métodos de rega empregados:
Mangueira e regadeira

Observacións:

Enerxía:
Detallar a maquinaria empregada, incluíndo os animais:
Todo manual.

Indicios de exceso de mecanización: NON
Detallar:

Indicios de exceso de emprego de enerxías non renovables: NON
Detallar:

Peche de ciclos:
Si

Aspectos sociais:
Tempo que leva en marcha o proxecto: dende 2005
A agricultura é a principal fonte de ingresos: NON
A agricultura é unha fonte de ingresos importante: SI
Detallar o tipo de venda que realiza (venda directa ou a través de intermediarios, mercados...)
Practicamente todo por venta directa

Observacións:

Compromiso social:
Tipo de proxecto (familiar, asociación, cooperativa...): familiar
Detallar se se participa en movementos sociais, redes de labregos, sindicatos, comunidades de montes,
asociacións veciñais...
Participa de forma activa en diferentes eventos de C.C.M.M. e na organización de mercados, etc...

Outros:

