ANEXO I
SOLICITUDE DE TRANSFERENCIA PARA O APOIO ÁS ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN E INFORMACIÓN A
DESENVOLVER NA ANUALIDADE 2016
Nº DE PROTOCOLO1

2016/100

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE
Xornadas sobre enfermidades de corentena causadas por nematodos, bacterias, virus, artrópodos e enfermidades
fúnxicas sobre vexetación arbórea ornamentais.
2.- TIPO DE ACTIVIDADE2
Xornada técnica
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:
Nome e apelidos do/a responsable da unidade ou entidade:
Cargo:

Provincia:
Tfno.:

Correo_e:

6.- CENTRO DE INVESTIGACIÓN OU CENTRO TECNOLÓXICO3
Centro:
Enderezo:
C. Postal:
Concello:
Nome e apelidos do/a responsable da entidade:
Cargo:
Tfno.:
6.- ANTECEDENTES E XUSTIFICACIÓN

1
2

Provincia:
Correo_e:

A encher polo Servizo de Transferencia Tecnolóxica, Estatísticas e Publicacións
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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A Asociación de Cultivos do Baixo Miño (ACUBAM) detectou a necesidade dunha actualización dos seus
técnicos na detección e profilaxe das novas enfermidades e pragas de declaración obrigatoria.
Os produtores asociados, que teñen unha gran vocación exportadora, son conscientes de que forman parte
dunha unidade sanitaria, e no caso de presentarse unha enfermidade o praga destas característica tería un
impacto devastador na a economía da zona.

7.- OBXECTIVOS
Os obxectivos desta xornada é a de actualización dos coñecementos sobre enfermidades de corentena causadas
por nematodos, bacterias, virus, artrópodos e enfermidades fúnxicas sobre vexetación arbórea ornamentais.
Mellorar a capacidade por parte dos técnicos dos viveiros para recoñecer as devanditas pragas e enfermidades.
Posta o día dos últimos tratamentos para estas pragas e enfermidades.

8.- METODOLOXÍA EMPREGADA NO DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE
8.1.- Localización
A Xornada se realizará nun local en Goían (Tomiño) para facilitar a asistencia do persoal técnico que traballa na
zona.
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)
O programa sería:
Descrición e identificación do patóxeno, sintomatoloxía e epidemioloxía da enfermidade e principais plantas
susceptibles.
Nematodos
Especies do xénero Meloidogyne
Especies do xénero Ditylenchus
Bursaphelenchus xylophilus
Especies do xénero Xiphinema transmisores de virus.
Bacterias
Erwinia amylovora e outras Erwinias spp que provocan podremias.
Ralstonia solanacearum
Especies do xénero Pseudomonas
Especies do xénero Xanthomonas
Xylella fastidiosa
HLB
Agrobacterium spp
Virus:
TSWV
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CMV
INSV
Outros virus de interese específicos de determinadas especies.
Causas cromáticas de alteracións de interese ornamental e enfermidades emerxentes
Artrópodos:
Trioza erytreae
Diaphorina citri
Toxoptera citricida
Popillia japonica
Anoplophora chinensis e A. glabripennis
Rhynchophorus ferrugineus e outros Rhynchophorus
Paysandisia archon.
Outras pragas:
Ácaros
Psílidos
Outros (Cydalima perspectalis, etc.)
Enfermidades Fúnxicas:
Phythophthoras de corentena
Botryosphaerias como novos organismos emerxentes
Enfermidades de madeira (precursores)
Novas tendencias no control de enfermidades

8.3.- Persoal encargado do desenvolvemento da actividade
As charlas as darán J. Pedro Mansilla Vázquez e colaboradores da Estación Fitopatolóxica de Areeiro.
8.4.- Persoas ou entidades a quen vai dirixido
Técnicos das empresas de planta ornamental e viveiros.

9.- PLAN E MEDIOS DE DIVULGACIÓN PREVISTOS
Reunións:
Xornadas sobre enfermidades de corentena causadas por nematodos, bacterias, virus, artrópodos e
enfermidades fúnxicas sobre vexetación arbórea ornamentais.
Visitas:

Publicacións:
O curso se anunciará na 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
10.2.- Duración da actividade:
Horas teóricas:

9

Horas prácticas:

10.3.- Iniciativas de cooperación (nome dos colaboradores):
Explotacións:
Empresas: Os viveiros da zona do Baixo Miño
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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