
 

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

ANUALIDADE 2016 
 

Nº DE PROTOCOLO1 2016/132 
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE 
 
Divulgación técnica: Variedades autóctonas de pementos de Galicia 
 
2.- TIPO DE ACTIVIDADE2 
Elaboración de material divulgativo 
 
3.- UNIDADE ORGANIZADORA DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 
Unidade: Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo 
Enderezo: Estrada Betanzos-Mesón do Vento Km. 7,5 San Tirso de Mabegondo 
C. Postal: 15318 Concello: Abegondo Provincia: A Coruña 
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: Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo 
Enderezo: Lugar de Bos 14 Guísamo 
C. Postal: 15640 Concello: Bergondo Provincia: A Coruña 
Nome e apelidos do/a responsable da unidade: Xosé Lois Arenas Barreiro 
Cargo: Director Tfno.: 881881042 Correo_e: xose.lois.arenas.barreiro@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: 
Enderezo: 
C. Postal: Concello: Provincia: 
Nome e apelidos do/a responsable da entidade: 
Cargo: Tfno.: Correo_e: 

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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7.- ANTECEDENTES E XUSTIFICACIÓN 

 
 
Dende o ano 1997, no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo e na Estación Experimental Agrícola de 
Baixo Miño, estase a traballar na recuperación, caracterización, selección e mellora dos diferentes cultivares 
autóctonos de pementos de Galicia. A importancia que tiveron estes traballos, viuse reflectida na obtención por 
parte de algúns deles de figuras de protección da calidade como DOP ou IXP, así como no crecente cultivo e 
consumo nos últimos anos, dalgunha das variedades menos coñecidas. 
O 70% da superficie cultivada en Galicia de esta especie, corresponde a variedades autóctonas, 
fundamentalmente Padrón, Couto e Arnoia. Pero en determinadas zonas teñen moita importancia outras 
variedades (Mougán, Oimbra, Piñeira, Guláns), que poderían ser tamen de interese noutras zonas donde no se 
coñecen. De ahí o valor dunha guía que poda dar a coñecer as súas características morfolóxicas e productivas e 
que actúe como introdutora para os agricultores que se interesen polo seu cultivo. E non só para os agricultores, 
senón tamén para o sector da distribución e para os consumidores, que son os que van a determinar a demanda 
de estas variedades. 

 
 
8.- OBXECTIVOS 
 
O obxectivo desta acción de transferencia, é a elaboración dunha guía das diferentes variedades de pementos 
autóctonos de Galicia, na que se reflictan as súas características morfolóxicas e agronómicas, por medio de 
fichas descritivas das variedades, para dalas a coñecer tanto ó sector productor como á distribución e ó 
consumidor.  
Na actualidade, no banco de xermoplasma do CIAM, existe unha colección de 11 variedades autóctonas de 
pementos (Padrón, Couto, Arnoia, Mougán, Oimbra, Branco Rosal, Punxín, Piñeira, Couto Grande, Vilanova e 
Guláns), que son as que formarían parte da guía. 
 

 
 
 
9.- METODOLOXÍA EMPREGADA NO DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE 
9.1.- Localización 
 
Centro de investigacións Agrarias de Mabegondo 
 
 
9.2.- 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) 
 
A partir dos datos obtidos ó longo do tempo das diferentes variedades, elaboraráse unha ficha coas súas 
características morfolóxicas e agronómicas. Estos datos acompañaránse de fotografías que reflictan 
axeitadamente á variedade, polo que é necesario establecer un pequeno campo de cultivo en invernadoiro con 
plantas de cada unha das variedades para obter froitos para facer estas fotografías. 
 
A publicación estará formada polas fichas descritivas xunto con unha pequena introducción do cultivo do pemento 
e dunha explicación das distintas características que definen a cada variedade.Desta publicación farase unha 
edición de 1000 exemplares. 
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9.3.- Persoal encargado do desenvolvemento da actividade 
 
O persola encargado da realización da acción de transferencia serán os responsables da sección de horta do 
Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, da Estación Experimental Agrícola de Baixo Miño e do Centro 
de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo: 
 

- Alfredo Taboada Arias 
- Antonio Rivera Martínez 
- Manuel Riveiro Leira 
- Pilar Castro García 

 
 
 
9.4.- Persoas ou entidades a quen vai dirixido 
 
 
A acción de transferencia vai dirixida ó sector de horta galega, tanto ó sector productor (agricultores individuais e 
cooperativas) ó sector da distribución e ós consumidores. 
 
 
 
10.- PLAN E MEDIOS DE DIVULGACIÓN PREVISTOS 
Reunións: 
Realizaranse reunións periódicas entre os membros responsables da acción para levar a cabo a confección da 
publicación. 
 
Visitas: 
 
 
 
Publicacións: 
 
Realizarase una edición de 1000 exemplares da guía. 
 
Artigos de prensa: 
 
 
 
Programas de TV e/ou Radio: 
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11.- DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES 
11.1.- Data de realización (aproximada): 
11.2.- Duración da actividade:  

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

 
-Explotacións: 

 
-Empresas: 

 
-Entidades Asociativas: 

 
 

11.4.- Lugar de desenvolvemento (marcar cunha X): 

Zona desfavorecida                              Zona de montaña     
11.5.- 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    _________ 
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