“NÃO HÁ BOA TERRA, SEM BOM LAVRADOR!”

(ditado popular)

A agricultura biológica é um sistema agrícola que procura
fornecer ao cidadão, alimentos frescos, saborosos e
autênticos, ao mesmo tempo que respeita os ciclos de
vida naturais.
Este tipo de agricultura baseia -se numa série de
princípios e de práticas comuns desenvolvidas para
minimizar o impacto humano sobre o ambiente e
assegurar que o sistema agrícola funciona da forma mai s
natural possível .
As práticas tipicamente usadas em agricultura biológica, entre outras, incluem:

 a rotação de culturas;
 limites ao uso de pesticidas e fertilizantes sintéticos, de antibióticos, aditivos alimentares e
auxiliares tecnológicos, e outro tip o de produtos, dando preferência à utilização de produtos
naturais (estrume de animais / leguminosas);

 a proibição do uso de organismos geneticamente modificados;
 a escolha de espécies adaptadas às condições locais;
 a utilização de práticas de produção ani mal apropriadas a cada espécie.
De forma resumida, objetivamente pretende -se, com este método de agricultura , salvaguardar
o ambiente, a saúde pública e proteger culturas , permitindo uma melhor proteção d a
biodiversidade, da paisagem, dos recursos naturais e a produção de bens de qualidade
diferenciada, com valorização no mercado.

SABIA QUE…
Desde 2010, os produtos de agricultura biológica da UE têm novo logótipo?
O símbolo vencedor, uma folha delineada pelas estrelas da UE que transmite
duas mensagens : Natureza e Europa!
A “Eurofolha” tornou-se de aplicação obrigatória em todos os produtos
biológicos pré-embalados produzidos em qualquer dos Estados -Membros que
respeitem as normas, sendo a sua utilização em produtos biológicos importados
facultativa.

O Projeto Jardim ao Natural da Lipor tem como objetivo alargar a área de agricultura em modo
biológico dos 8 Municípios associados e sensibilizar a população para a manutenção de espaços verdes
de forma sustentável.
Com as nossas dicas poderá adotar no seu espaço verde mais práticas sustentáveis!
Por um jardim e horta saudáveis... basta mudar de atitude!

Adira a este projecto:

http://www.lipor.pt/pt/educacao-ambiental/horta-da-formiga/agricultura-biologica/jardim-ao-natural/

