
XORNADA TÉCNICA
Formación de produtores en materia de agricultura ecolóxica para a mellora dos resultados técnico-económicos da

explotación, cumprimento da normatia e coñecemento de castes autóctonas
Produción ecolóxica da pataca

7 E 8 DE OUTUBRO DE 2019 

SALÓN DO GRUPO ESCOLAR DO CEIP CARLOS CID ARREGUI

RAIRIZ DE VEIGA- OURENSE

PROGRAMA
Os relatorios técnicos (5) e as clases práctcas (3) iersarán sobre temátcas diiersas pero todas relacionadas coa produción ecolóxica do tubérculo  Solanum tuberosum L. Trataranse aspectos de
releiancia, de actualidade e de interese para os agricultores deste produto, en partcular, e para a sociedade en xeral.

DÍA 1

08.30-09.00 Recepción dos asistentes

09.00-09.30 Beniida insttucional 

09.30-12.00 Relatorio  técnico 1. Agricultura ecolóxica: Conceptos, perspectias e oportunidades. Característcas do cultio da pataca ecolóxica. Axel 
Torrejón Pineda

12.00-14.00 Relatorio  técnico 2. Introdución ao manexo ecolóxico da pataca. Deseño dunha leira para a produción de pataca ecolóxica. Axel Torrejón 
Pineda

14.00-15.00 Comida

15.00-18.30 Relatorio  técnico 3. Variedades máis adaptadas ao cultio ecolóxico da pataca. Sementeira de patacas en ecolóxico. Rotacións. Axel 
Torrejón Pineda

18.30-20.30 Clase Práctca 1. Normatia e regulamento da agricultura ecolóxica na UE, España e Galicia. Cadernos de explotación. Comercialización de
produtos ecolóxicos. Axudas. Ramón Jesús Lamelo Otero

DÍA 2

08.30-09.00 Recepción dos asistentes

09.00-12.00 Relatorio  técnico 4. Manexo de pragas no cultio ecolóxico da pataca. Manexo de enfermidades no cultio ecolóxico da pataca. Manexos 
culturais no cultio ecolóxico da pataca. Axel Torrejón Pineda

12.00-14.00 Relatorio  técnico 5. Nutrición do cultio da pataca. Axel Torrejón Pineda

14.00-15.00 Comida

15.00-17.00 Clase Práctca 2. Taller práctco de técnicas de cultio. Axel Torrejón Pineda

17.00-19.30 Clase Práctca 3. Preparación de biofertlizante. Axel Torrejón Pineda

19.30-20.30 Experiencias de produción de pataca ecolóxica na Limia. Manuel García  de Daiquí.S.C.G.

DESTINATARIOS: Agricultores e produtores de pataca e profesionais do medio rural dados de alta na súa actiidade, agricultores en xeral, empresas iinculadas á produción 

(ecolóxica ou non) de pataca, outros actores implicados na cadea de produción do tubérculo e público xeral interesado.

INSCRICIÓNS: No teléfono 982 405 300, no fax 982 416 030 ou no correo electrónico craega@craega.es antes do día 03/10/2019, debendo xuntar o formulario que se achega. 

No caso de inscrición telefónica, debe presentar o formulario asinado o día da xornada.

Xornada gratuíta.

ORGANIZA: Departamento de Promoción da Calidade Alimentaria. Agacal

Plan de transferencia para o apoio ás actiidades de demostración e de información ao agro galego 2019

Fondo Europeo Agrícola de 
Desenvolvemento Rural:
Europa inviste no rural

mailto:craega@craega.es

