Provincial

SEMINARIO DE PODA E ENXERTO
EN FROITEIROS E VIÑEDOS
“Unha boa poda da calidade a froita”

Lugar de celebración Centro de Formación e
Experimentación Agroforestal-Monforte
Monforte de Lemos, 23 de Novembro de 2013
de 9.30 a 14.00 horas

Inscripcións:
Telf.: 982 88 18 78
piagricultura@deputacionlugo.org
Prazo límite de inscripcións 21.11.2013.
Prazas dispoñibles ata completar aforamento.

PROGRAMA
Este seminario enmárcase dentro das actividades que se
veñen levando a cabo no marco do Proxecto de
"Potenciación da Agricultura Ecolóxica", promovido pola
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
Foi pensado para dar a coñecer os agricultores tanto as
técnicas coma os riscos que entraña a realización de
enxertos e podas. Preténdese facilitar coñecementos
teóricos e prácticos que lles permita manexar os seus
hortos de xeito eficiente e eficaz, xerando criterios tanto
por
variedade
coma
por
etapa
produtiva.
O obxectivo principal é mellorar a produción e a calidade
dos froitos. Para conseguilo, impartiranse unha serie de
técnicas axeitadas, unhas son xenerais e outras concretas
segundo a especie, fenoloxía, estado, etc. Compréndese
pois que non se deben practicar se non se coñece a
técnica axeitada para ese fin e esa especie.
No cultivo ecolóxico, prefírense as variedades máis
adaptadas ás condicións locais que presentan resistencias
e ofrecen menores problemas fitosanitarios, polo que a
técnica de enxertar adquire un especial relevancia.
A oportunidade de impartir este seminario vén dada pola
importancia deste tipo de prácticas para asegurar unhas
boas colleitas, en calidade e en cantidade.

10:00 – 11:00 FRUTICULTURA
• Órganos de frutificación (pebida e oso)
• Época de poda
• Poda de formación (eixe e vaso)
• Poda de frutificación
• Tipos de enxerto
PONENTE: Darío Dios Blanco Docente CFEA-Monforte

11:00 – 12:00 VITICULTURA
• Órganos de frutificación (pebida e oso)
• Época poda
• Poda de formación (eixe e vaso)
• Poda de frutificación
• Tipos de enxerto
PONENTE: Javier Vivirido (Sober)

12:00 – 12:30 DESCANSO
12:30 – 14:00 Visita Campo
• Identificación dos órganos de frutificación
• Sistemas de poda
PONENTE: Darío Dios Blanco Docente CFEA-Monforte
Javier Vivirido (Sober)
COORDINADOR SEMINARIO: J. CARLOS BREA PALLARÉS
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