
 

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

DESENVOLVER NA ANUALIDADE 2016 
 

Nº DE PROTOCOLO1 2016/131 
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE 
Control químico de Marchantia polimorfa  
 
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 
O sector da flor e planta ornamental en Galicia ten un significativo alcance económico ao representar o 8,41% da 
produción final agraria, ademais de supoñer o 7% da superficie do Estado.  
A planta ornamental no período 2002-2012 pasou de 194 ha a 644 ha, situándose Galicia como unha das 
maiores produtoras de camelia a nivel mundial. Outras producións relevantes son rododendros, azaleas, bambú, 
hortensias e coníferas ornamentais. Os produtores galegos teñen que competir a nivel mundial con países nos 
que os custes laborais son moi baixos. Para poder competir a tendencia xeral neste sector é ir cara unha maior 
dimensión e automatización dos procesos. 
 
O desherbado manual ven sendo a práctica habitual cara o control de malas herbas, supoñendo un importante 
capítulo dos custes laborais, entre 1.085 a 8.667 € /ha e ano.  Ademais de supoñer un importante obstáculo cara 
a unha maior tecnificación nas explotacións. 
 
Nos últimos anos, as administracións na procura dunha agricultura sostible e máis respectuosa co medio 
ambiente fixeron regulamentos máis estritos para fitosanitarios, que significaron a retirara do mercado algúns 
herbicidas utilizados para o control de malas herbas. Se engadimos a isto a prohibición do uso de algúns 
herbicidas en recintos pechados (invernadoiros), fai que o control químico as veces resulte complicado.  
 
A Marchantia polymorfa é unha hepática que ven tendo unha gran incidencia nos viveiros do sur de Galicia. Este 
briofito tapiza totalmente a zona superior da maceta impedindo o movemento de auga e nutrientes a zona 
radicular da planta provocando un crecemento raquítico da planta e un aspecto pouco comercial do produto. 
O control desta mala herba é fundamental para calquera explotación de planta ornamental viable. 
 
 

 
 
7.- OBXECTIVOS 

 
Encontrar un control químico eficaz para Marchantia polimorfa que permita evitar o tan custoso desherbado 
manual. 
Comprobar a eficacia dos herbicidas preemerxencia autorizados para Marchantia polimorfa. 
Comprobar a eficacia dos herbicidas postmerxencia autorizados para Marchantia polimorfa. 
Comprobar a fitotoxiciadade en plantas de viveiro destes herbicidas paralas concentracións utilizadas no control 
de Marchantia polimorfa. 
 

 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
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) 
 
En preemerxencia se estudarán 7 tratamentos máis un control: 
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Quinoclamina en tres concentracións (7,5 , 15 e 30 g/l), flumioxacina, oxifluorfen 48%, orizalina48%+oxyfluorfen 
48% e pendimetalina 45,5%+oxifluorfen 48%. 
 
En postemerxencia se estudarán 7 tratamentos máis un control: 
Quinoclamina en tres concentracións (7,5 , 15 e 30 g/l), flumioxacina, ácido acético (80ml/l), ácido pelargónico 
(50ml/l) e exposición a UV. 
 
Proba de fitotoxicidade dos 10 tratamentos utilizados (quinoclamina en tres concentracións (7,5 , 15 e 30 g/l), 
flumioxacina, oxadiazon+oxyfluorfen, oryzalin+oxyfluorfen, pendimethalin+oxyfluorfen, ácido acético (80ml/l), 
ácido pelargónico (50ml/l) e exposición a UV) mais un control, na especie de maior produción: Camelia (Camellia 
sp.)  
 
Nos ensaios de preemerxencia, postemerxencia e fitotoxicidades se utilizarán bloques completos al azar con 3 
repetición e 10 macetas por tratamento en cada repetición. 
 
 
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. 
 
 
 
8.4.- Persoas ou entidades a quen vai dirixido 
 
Agricultores de planta ornamental e viveiros. 
 
 
 
 
 
9.- PLAN E MEDIOS DE DIVULGACIÓN PREVISTOS 
Reunións: 
Os resultados se comunicarán nunha reunión aos socios de ACUBAN. 
 
 
Visitas: 
 
 
 
Publicacións: 
Os resultados se farán públicos a través da páxina web da asociación: www.acubam.org 
 
 
Artigos de prensa: 
 
 
 
Programas de TV e/ou Radio: 
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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: 

 
-Empresas: Coplant SL, Viveiros Río Tollo SL, Viveros Vidaplant e Viveiros Corema SL 

 
-Entidades Asociativas: Asociación ACUBAM 

 
 

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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