
 

ANEXO I 
SOLICITUDE DE TRANSFERENCIA PARA O APOIO ÁS ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN E INFORMACIÓN A 

DESENVOLVER NA ANUALIDADE 2016 
 

Nº DE PROTOCOLO1 2016/128 
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE 
Tratamentos químicos e físicos de sementes de feixón contra o Virus do Mosaico da Xudía Común (BCMV) 
 
2.- TIPO DE ACTIVIDADE2 
Campo de ensaio 
 
3.- UNIDADE ORGANIZADORA DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 
Unidade: Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo 
Enderezo: Ctra. de Betanzos a Mesón do Vento, Km. 7 - Mabegondo 
C. Postal:15318 Concello: Abegondo Provincia: Pontevedra 
Nome e apelidos do/a responsable da unidade organizadora: Manuel López Luaces 
Cargo:Director Tfno.:881881801 Correo_e: manuel.lopez.luaces@xunta.es 

  
4.- UNIDADES PARTICIPANTES DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 
Unidade: Oficina Comarcal de Porriño 
Enderezo: R/ Riveira, s/n - Ed. Multiusos de Torneiros 
C. Postal:36400 Concello:Porriño Provincia:Pontevedra 
Nome e apelidos do/a responsable da unidade: Julián Ferreiro Fandiño 
Cargo: Xefe de Sección B Tfno.: 986 330 173 Correo_e: julian.ferreiro.fandiño@xunta.es 

  
5.- UNIDADES OU ENTIDADES PARTICIPANTES (Que non sexan da Consellería do Medio Rural) 
Unidade ou entidade: 
Enderezo: 
C. Postal: Concello: Provincia: 
Nome e apelidos do/a responsable da unidade ou entidade: 
Cargo: Tfno.: Correo_e: 
 
6.- CENTRO DE INVESTIGACIÓN OU CENTRO TECNOLÓXICO3 
Centro: Estación Experimental Agrícola do Baixo Miño 
Enderezo: Entenza s/n 
C. Postal: 36471 Concello: Salceda de Caselas Provincia: Pontevedra 
Nome e apelidos do/a responsable da entidade: Manuel Riveiro Leira 
Cargo: Director Tfno.: 618 833 722 Correo_e: manuel.riveiro.leira@xunta.es 

1

 
  A encher polo Servizo de Transferencia Tecnolóxica, Estatísticas e Publicacións 
2  Xornadas técnicas, xornadas de portas abertas, congresos, conferencias, seminarios, talleres de prácticas, viaxes, material divulgativo, campos de ensaio, campos de 
demostración. 
3  Só no caso de campos de ensaio, nos que é imprescindible asesor científico.   
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6.- ANTECEDENTES E XUSTIFICACIÓN 
 
Na Mariña Lucense e fundamentalmente no Val de Lourenzá cultívanse principalmente dúas variedades locais de 
feixón (Phaseolus vulgaris, L,.): Faba Galaica e Faba do Marisco.  
A produción está amparada por unha Indicación Xeográfica Protexida e nos últimos anos os produtores acollidos 
a esta IXP experimentan un problema crecente que pode estar asociado a diferentes virus. Obsérvanse 
enrolamento, mosaicos e malformacións nas follas, que se relacionan cunha perda de produtividade, ademais de 
decoracións, deformacións e ocasionalmente necrose no gran, que contribúe a perda do seu valor comercial. 
A través dunha prospección feita na zona no ano 2013 polo persoal do LAFIGA e a EEA do Baixo Miño, 
determinouse que case a totalidade das plantas afectadas por virose correspondía ao Virus do Mosaico da 
Xudía Común (BCMV). Ao ser variedades tradicionais, o problema é recorrente xa que a semente utilizada en 
cada campaña é a colleitada na mesma explotación o ano anterior. 
Como a prevalencia da enfermidade é cada vez máis elevada se fai necesario o romper o ciclo e desenvolver 
sistemas de tratamento das semente sinxelos e de baixo custo que permitan minimizar a transmisión da virose. 
 

 
 
7.- OBXECTIVOS 
O obxectivo deste campo de ensaio: 
 
Encontrar un sistema de tratamento da semente contra o Virus do Mosaico da Xudía Común (BCMV) barato 
e efectivo. 
Determinar a dosificación correcta que minimice a transmisión do virus e permita uns índices de xerminación 
suficientes.  
 
 
 
8.- METODOLOXÍA EMPREGADA NO DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE 
8.1.- Localización 
 
O campo de ensaio se levará a cabo nun invernadoiro da Estación Experimental Agrícola do Baixo Miño. 
Os análises se realizaran no Laboratorio Fitopatolóxico de Galicia. 
 
 
8.2.- Planificación da actividade (no seu caso, programa). No caso de campos de demostración ou de 
campos de ensaio descrición de todas as fases. (xuntar croquis e deseño das parcelas) 
 
Se ensaiarán un sistema físico e un sistema químico. O sistema físico será inmersión en aceite parafinado a 70 
ºC durante diferentes períodos de tempo (15, 30 e 60 minutos). O sistema químico será utilizando trisodio fosfato 
(Na3PO4 ·12H2O) en concentracións do 2,5%, 5,0% e 10% durante diferentes períodos de tempo (0,5, 1,0, 1,5 e 
2,0 horas). 
Comprobarase a porcentaxe de xerminación e o grao de infección nas planta de cada un dos tratamentos. 
8.3.- Persoal encargado do desenvolvemento da actividade 
 
A coordinación do campo de ensaio a realizará Manuel Riveiro Leira. O montaxe do campo de ensaio e a 
recollida de datos correrá a cargo do persoal da Estación Experimental Agrícola do Baixo Miño. 
As análises se realizarán no Laboratorio Fitopatolóxico de Galicia e a coordinación a realizará Javier Ascasibar 
Errasti.  
 
 
 
8.4.- Persoas ou entidades a quen vai dirixido 
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Agricultores da Indicación Xeográfica Protexida de Faba de Lourenzá 
 
9.- PLAN E MEDIOS DE DIVULGACIÓN PREVISTOS 
Reunións: 
Os resultados se comunicarán nunha reunión aos socios da IXP Faba de Lourenzá. 
 
 
Visitas: 
 
Publicacións: 
Os resultados se farán públicos a través da páxina web da asociación: www.ixpfabadelourenza.es 
 
Artigos de prensa: 
 
 
Programas de TV e/ou Radio: 
 
 
 
10.- DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES 
10.1.- Data de realización (aproximada): Abril - maio 
10.2.- Duración da actividade:  

Horas teóricas:                                  Horas prácticas:                           
10.3.- Iniciativas de cooperación (nome dos colaboradores): 

-Explotacións: Gandeiría Xocas SC, María del Carmen Seijo Otero e Gema Iglesias Recalde 
-Empresas:  

-Entidades Asociativas: IXP Faba de Lourenzá 
10.4.- Lugar de desenvolvemento (marcar cunha X): 

Zona desfavorecida                              Zona de montaña     
10.5.- Actividades dirixidas só a (poñer si ou non): 

- Mozos/as agricultores (que non teñan cumpridos 41 anos)      ________ 
- Mulleres do medio rural (de máis de 41 anos)      ________ 
- Persoas que se incorporen ao sector primario maiores de 41 anos ________ 
- Agricultor/a activo/a    Si 
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