
 

Plan de Transferencia para o apoio ás actividades de demostración e de información ao Agro Galego 2016 
Páxina 1 de 5 

 

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

ANUALIDADE 2017 
 

Nº DE PROTOCOLO1 2017/204 
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE 
Ensaio de portaenxertos de aguacates resistentes a Phytophtora cinnamomi 
 
 
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: Miguel González Groba 
Cargo: Xefe de Sección B Tfno.: 986 330 173 Correo_e: miguel.gonzalez.groba@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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7.- ANTECEDENTES E XUSTIFICACIÓN 
 
O cultivo de aguacate cultivase en zonas subtropicais, sendo os principais produtores México, Chile, Colombia e 
EEUU. En España o seu cultivo se centra en Andalucía, Canarias, e Levante. 
A pesares de que o mercado do aguacate está globalizado, existen épocas do ano cando a oferta se reduce e os 
prezos no mercado nacional se disparan. Na procura dunha produción mais tardía os produtores do sur 
comezaron a ensaiar este cultivo en latitudes superiores co fin de axustar a produción ao período de mellores 
prezos. Tense realizado experiencias con boas produción en O Porto e agora existe unha plantación 
experimental en Mougas (Oia). 
 
Se os resultados son satisfactorios, a implantación deste cultivo na zona sur de Pontevedra poderá ser  un cultivo 
de éxito como é hoxe o cultivo de kiwi. 
 
Nestes momentos iniciais de euforia e de altas expectativas a falsa sensación de seguridade e a maior das 
ameazas. O aguacatero é unha especie moi sensible ao fungo Phytophtora cinnamomi , fungo do solo que é 
causante da tinta no castaño e moi frecuente en Galicia. Este fungo pode atacar a arbore en calquera das súas 
fases de crecemento, e unha vez que entra nunha plantación se propaga rapidamente. O tratamentos químicos 
como fosetil-Al e metalaxil, non chegan a controlar a enfermidade, polo que a utilización de portaenxertos 
resistentes é a única solución viable para o seu cultivo en Galicia. As plantacións realizadas ata o momento 
utilizaron portaenxerto G6 e Zutano. O G6 ten unha tolerancia 2 de 5 onde 5 sería a máxima tolerancia a 
Phytophtora cinnamomi e a tolerancia de Zutano e moi variable. 
 
O presente traballo pretende comprobar a tolerancia real dos portaenxertos as cepas de Phytophtora cinnamomi 
que se encontran en Galicia, e así asegurar unha base sólida sanitaria para o futuro deste cultivo en Galicia. 
 
   
 
8.- OBXECTIVOS 
 
Valorar a tolerancia dos portaexertos actuais do mercado as cepas de Phytophtora cinnamomi. 
 
 

 
 
9.- METODOLOXÍA EMPREGADA NO DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE 
9.1.- Localización 
 
O campo de ensaio se levará a cabo nun invernadoiro da Estación Experimental Agrícola do Baixo Miño. 
 
 
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) 
 
As cepas de Phytophtora cinnamomi se multiplicaran nun medio selectivo PDA+antibióticos e fungicidas (39 g 
PDA, Ampicillin 5000 μg/L, Penicillin 8000 μg/L, Rifampicin 200 μg/L, PCNB 4000 μg/L, Benlate 400 μg/L, 
Hymexazol 5000 μg/L, Vancomicin 5000 μg /L, Polimicin 5000 μg/L, Merteck 300 μl). 
 
Tódolos portaenxertos se enxertarán ca variedade Hass. Os portaenxertos utilizados serán: D-7, Toro Canyon, 
Dusa, Borchard, Walter Hole, G-6 ,Topa Topa, Mexicola, Albaida, Atkinson, Gallo-2, Gallo-3, Gallo-4 e Julián. 
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O ensaio se realizará nun umbráculo da Estación Experimental. O modelo será de 5 bloque o azar con 2 
repetición por cada porta enxerto o que supón 140 plantas. As plantas se pasarán a macetas de 5 litros e se 
colocarán sobre un leito de grava para favorecer o drenaxe e evitar a sobre infección entre plantas. Para a 
inoculación se utilizarán 250 ml de suspensión miscelar por cada maceta. A humidade do solo se situarán entre o 
80 e 90 % da capacidade de campo. Mensualmente se medirá a condición da planta (10 será para unha planta 
sa e 0 unha planta totalmente defoliada) e a porcentaxe de crecemento da área transversal (medida a partir  do 
segundo no por encima do enxerto). 
 
 
 
9.3.- 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. 
 
 
 
9.4.- Persoas ou entidades a quen vai dirixido 
 
Agricultores da zona sur da provincia de Pontevedra 
 
 
 
 
 
10.- 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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11.- DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES 

11.1.- Data de realización (aproximada): Abril - maio 
11.2.- Duración da actividade:  

Horas teóricas:                                  Horas prácticas:                           

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

- Explotacións: 
 

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

- Entidades Asociativas: Asociación ACUBAM 
 

 

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    Si 


