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A forma en que nos alimentamos provocou a redución
alarmante da diversidade das plantas cultivadas e das razas
de animais que nos alimentan. Os sistemas agrícolas
apostan por variedades e razas máis produtivas e que
consomen moitos máis recursos medioambientais e
enerxéticos.

Protexe o medio
ambiente con
cada bocado

¿Sabías que...

A agricultura é a fonte máis grande de contaminación de
aire, auga e solo no mundo. Os sistemas de produción
agrícola intensivos son responsables da contaminación da
maior parte da auga doce do mundo con nitratos e
pesticidas, e do 80 % da deforestación mundial.

Nas zonas de cultivo, o número de aves diminuíu un
56% desde 1980. Hoxe en día hai case un 35% menos de
bolboretas nos terreos de pasto que en 1990.

Visita o
noso
sitio web
menudatierra.eco



A gandería extensiva é unha fonte clara de
contaminación medioambiental e de produción
de alimentos de pouca calidade. Mentres que a
gandería extensiva ecolóxica produce alimentos
de gran calidade namentres que protexe o
entorno e favorece o desenvolvemento de moitas
especies de flora e fauna que son base da
biodiversidade.

Que
podes
facer?

Consume alimentos ecolóxicos, cuxa produción
reduce a contaminación ambiental e mellora a
biodiversidade. Unha análise completa de 66
estudos científicos mostra que as áreas
cultivadas de maneira ecolóxica teñen unha
media dun 30% máis de especies e un 50%
máis de número de flora e fauna que as
superficies cultivadas de forma non ecolóxicas. 

Case o 30 % do solo utilizado para
cultivar alimentos en España sofre
procesos de erosión graves ou moi
graves.

A pesca en augas distantes é unha práctica que
comporta graves problemas ambientais e sociais.

Compra alimentos de cultivos e razas tradicionais,
os que están protexidos polas Denominacións de
Orixe e Indicacións Xeográficas poden servir de
referente. Deste modo favoreces que haxa máis
diversidade nos cultivos e o gando.

Consume carne de gandería extensiva ligada ao
territorio. O mantemento de ecosistemas como
a devesa ou os pastos permanentes é clave
para a supervivencia de moitas especies. 

Consume peixe de pesca sostible de proximidade ou
de acuicultura ecolóxica. Evita os produtos
provenientes de pesca en augas distantes que
esgotan os recursos pesqueiros e son responsables
da maioría das capturas non desexadas de especies
non comerciais (delfíns, tartarugas, peixes que non
se venden…). 

Evita o uso de envases de plástico, recicla
de maneira correcta e reutiliza todo o que
poidas na vida diaria. Unha boa reciclaxe
evita a contaminación do noso planeta.

1

2

3

4

5


