
Aquí va l'esbóç que s'esta generant des de la comissió “ CERTIFICACIÓ PARTICIPATIVA “

El que es presenta a continuació és una fitxa de test agroecologic, que pot servir per valorar 
l'agroecologia aplicada de qualsevol productor agricola en ecologic ( podria adaptar-se per a altres 
sectors).

La fitxa es divideix en varis aspectes generals amb questions concretes que s'han d'anar reponent, i 
així es pot anar fent una avaluació global de l'activitat.

A. TÈCNICS

tractaments fitosanitaris

Quantes vegades tractes un mateix cultiu
cada dia   / cada 5 dies  /   cada setmana    /   cada mes  / mai

Productes que uso
preparats propis / Preparats comprats /  BT  /  Sofre /  Coure  /  Nim / Rotenona

Em protegejo correctement quan tracto
Si No No ho ser

Utilitzo dosis
altes mitges baixes

Nutrició vegetal ( adbs )

Procedencia de la nutrició vegetal en distancia ( km )
de 0 a 20 de 20 a 50 més de 50

Nutrició a bases de 
fems ecologics fems compostats compost urba fems no compostats

Material vegetal

Origen
producció propia prod eco cert prod.eco no cert convencional

Procedencia en distancia ( km )
0 a 50  de 50 a 100 de 100 a 500 més de 1000

Tipus de material
hibrids F1 var. millorades var. Locals

Maneig de l'aigua

Tipus de reg
goteix aspersió inundació

Origen de l'aigua
manantial  mina pou riu



Qualitat
analitzada no analitzada

Mecanització 

Tipus de mecanització utilitzada ( en % de utilització )
motoritzada animal humana

A.   ECONOMICS  

Quin percentatge del producte venut és propi ( % en diners facturats )
50% 60% 70% 80% 90% 100%

Quin marge incrementes als productes externs.
5% 10% 20% 30% 40% 50%

Finançament de l'empresa (escriure el % en cada apartat )
propi familiar bancs/caixes ajudes administració

Comercialització de producte propi (en % )
directe        botiga restaurant majorista    a productors exportació

Tipus de comercialització directe (  en % )
a particulars a mercat a coop de consum a restauració

A. SOCIALS

Legalitat Laboral
negre autonom agrari SAT COOP altres

Hores de treball, Mitjana de hores de treball reals diaries
6 8 10 12

Dies de vacances destinats per a treballador. ( en dies/l'any )
45 35 30 20 10 5

Incidencia en el teixit local
portes obertes visites escolars

Comparteixo els meus mitjans productius ( maquinaria, eines, etc )
sempre a vegades mai

Utilitzo mitjans d'altres experiencies
sempre a vegades mai



A. HUMANS

Dedicació de atenció i temps a la familia i amistats
baja mitja alta

Com consideres que tractes els companys de feina
molt bé bé regular

A. IDEÒLOGICS

Motius pels quals considero que faig agroecologia
vocació ideologia laboral prespectives


