
   Táboa.   Actividades de transferencia tecnolóxica aprobadas para desenvolver ao longo do ano 2021

 Nº PROTOCOLO  TIPO DE ACTIVIDADE TÍTULO DA ACTIVIDADE UNIDADE ORGANIZADORA CMR

2021/001 Xornada técnica Control de pragas e enfermidades en froiteiras. Avisos fitosanitarios

2021/002 Xornada técnica Cultivo do kiwi OAC de Corcubión

2021/003 Xornada técnica Cultivo do castiñeiro para froito e madeira OAC de Corcubión

2021/004 Campo de demostración Cultivo do castiñeiro para a produción de castaña OAC da Fonsagrada

2021/005 Campo de demostración Cultivo do castiñeiro para a produción de castaña OAC da Fonsagrada

2021/006 Campo de ensaio OAC de Lugo

2021/012 Xornada técnica Actualización normativa de relevancia para explotacións agrarias Área de Servizos Agrarios de Lugo

2021/013 Xornada técnica Razas autóctonas galegas: Produción enfocada a produtos de calidade OAC Lugo. Servizos veterinarios

2021/014 Manual de valoración morfolóxica de vacún de carne OAC Lugo. Servizos veterinarios

2021/015 Xornada técnica Labores de poda en viñedo OAC de Verín

2021/016 Xornada técnica Normativa de xestión de residuos e fertilizantes OAC de Xinzo de Limia

2021/017 Xornada técnica A pegada de carbono nas explotacións agrarias OAC de Lalín

2021/018 Xornada técnica 1ª Xornada técnica de mulleres traballando no rural: análise da situación actual

2021/019 Xornada técnica Recuperación de soutos vellos e aproveitamentos CFEA Guísamo

2021/023 Seminario Temático Criterios de poda ornamental CFEA Guísamo

2021/024 Conferencia Webinar: calidade da planta CFEA Guísamo

2021/025 Conferencia Webinar: aproximación á dendrocronoloxía CFEA Guísamo

2021/026 Campo de demostración Produción de semente das variedades autóctonas de tomate e pemento CFEA Guísamo

2021/027 Campo de ensaio Comportamento das variedades de Lilium en invernadoiro para flor cortada CFEA Guísamo

2021/029 Campo de ensaio CFEA Guísamo

2021/031 Campo de ensaio Cánabo CFEA Guísamo

2021/033 Seminario Temático Miniplantas de biogás nas explotacións galegas CFEA Sergude

2021/034 Campo de demostración Desherbado do millo con sachadora mecánica CFEA Sergude

2021/035 Campo de demostración Cultivo de variedades de soia para elaboración de tofu CFEA Sergude

2021/036 Campo de demostración CFEA Sergude

2021/037 Campo de demostración Maceiras para sidra (seguim. 2º ano) CFEA Becerreá

2021/038 Campo de demostración Variedades tradicionais de castiñeiros para froito (seguimento) CFEA Becerreá

2021/039 Campo de demostración Plantas de variedades de castiñeiros enxertadas sobre patróns resistentes á tinta CFEA Becerreá

2021/040 Campo de demostración CFEA de Monforte de Lemos

2021/041 Xornada técnica Inspección técnica de maquinaria agrícola. Homologacións. ROMA CFEA Pedro Murias

2021/042 Xornada técnica Elaboración de compost CFEA Pedro Murias

2021/043 Xornada técnica Poda en verde e aclareo de froitos en árbores froiteiras CFEA Pedro Murias

2021/044 Xornada técnica Transformación do cereal CFEA Pedro Murias

2021/045 Xornada técnica Robotización e probas nas salas de muxidura CFEA Pedro Murias

2021/046 Campo de demostración Cultivo de 17 variedades autóctonas de tomate en ecolóxico CFEA Pedro Murias

2021/049 Xornada técnica A transformación dixital do sector agroalimentario e forestal galego

2021/050 Xornada técnica CIAM

2021/051 Xornada técnica CIAM

Oficina Agraria Comarcal (OAC) de 
Cambre

Mellora integral de aspectos produtivos, económicos e ambientais nas explotacións 
agrogandeiras polifuncionais

Elaboración de material 
divulgativo

Centro de Formación e 
Experimentación Agraria (CFEA)  de 
Guísamo

Estudo de castes autóctonas de mazá de sidra en produción ecolóxica sobre 
diferentes patróns e valoración enolóxica (seguim. 7º ano)

Emprego de cultivos de herbáceos na produción de ovos campeiros: efectos sobre o 
consumo de penso e a produción

Identificación de variedades e de clons de vide de cultivo tradicional galego 
(seguimento)

Centro de Investigacións Agrarias de 
Mabegondo (CIAM)

Pasado, presente e futuro das marcas de calidade diferenciada de Galicia. Relación 
co sistema galego de I+D+i

Programas sanitarios nas ADSG  de vacún de carne, con especial referencia ao 
programa nacional e autonómico de control e vixilancia da IBR. (I)



2021/052 Xornada técnica CIAM

2021/053 Xornada técnica CIAM

2021/054 Xornada técnica CIAM

2021/055 Seminario temático CIAM

2021/056 Seminario temático CIAM

2021/057 Campo de demostración CIAM

2021/058 Campo de demostración CIAM

2021/059 Campo de demostración CIAM

2021/060 Campo de demostración CIAM

2021/061 Campo de demostración A utilización da información xenómica aplicada a unha explotación de gando vacún CIAM

2021/062 Campo de demostración CIAM

2021/063 Campo de ensaio Valor agronómico de variedades comerciais de millo forraxeiro CIAM

2021/064 Campo de ensaio CIAM

2021/065 Campo de ensaio CIAM

2021/066 Campo de ensaio CIAM

2021/067 Campo de ensaio CIAM

2021/068 Campo de ensaio CIAM

2021/069 Campo de ensaio CIAM

2021/070 Campo de ensaio CIAM

2021/071 Divulgación ensaios de millo forraxeiro en Galicia CIAM

2021/072 CIAM

2021/074 Xornada técnica Elaboración de viños cun carácter diferencial

2021/075 Xornada técnica

2021/076 Xornada técnica Últimos avances no coñecemento e control das enfermidades da madeira da vide

2021/077 Seminario temático

2021/078 Seminario temático Innovacións na norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2017

2021/079 Campo de ensaio Aplicación de fitosanitarios en viñedo con drons

2021/080 Campo de ensaio

Programas sanitarios nas ADSG  de vacún de carne, con especial referencia ao 
programa nacional e autonómico de control e vixilancia da IBR. (II)

Programas sanitarios nas ADSG  de vacún de leite, con especial referencia ao 
programa nacional e autonómico de control e vixilancia da IBR

Melloremos a sustentabilidade das explotacións con boas prácticas na xestión dos 
xurros
Incremento da rendibilidade das explotacións leiteiras mediante a mellora xenética. 
(I)
Incremento da rendibilidade das explotacións leiteiras mediante a mellora xenética. 
(II)

Alternativa anual e rotación ecolóxica de cultivos de verán e inverno en secaño nunha 
explotación para produción de leite ecolóxico no secaño do sur da provincia de 
Ourense

Alternativa anual e rotación ecolóxica de cultivos de verán en rega e inverno, nunha 
explotación para produción de leite ecolóxico no regadío do sur da provincia de 
Ourense (seguim. 2º ano)

Comparación do comportamento (rendemento e valor nutricional) dunha mestura de 
raigrás híbrido con trevos anuais fronte a raigrás italiano anual mediante a achega de 
tres doses de nitróxeno en cobertoira e dun trevo violeta autóctono fronte a un 
externo en mestura con raigrás nunha pradeira de segundo ano

O uso da transferencia embrionaria e a fecundación invitro en gando vacún como 
técnicas reprodutivas para o incremento da rendibilidade dunha explotación gandeira

Demostración do efecto da rega por goteo e da fertilización con xurro no millo 
forraxeiro na zona interior de Galicia

Sensibilidade e enfermidades causadas por especies de fungos en híbridos 
comerciais de millo forraxeiro

Fertilización nitroxenada no millo forraxeiro en rotación con varios cultivos de inverno 
que incorporan leguminosas

Cultivos proteaxinosos anuais de inverno e verán en ecolóxico na zona interior de 
Galicia

O uso da rocha fosfórica como achega de fósforo en pradeiras ecolóxicas de Galicia 
(seguim. 3º ano)

Nova metodoloxía para a avaliación da saúde do solo con bioindicadores: 
identificación de anélidos (miñocas e micromiñocas) en relación aos hábitos de 
alimentación das becadas (Scolopax rustícola)

Biodiversidade ligada ás prácticas tradicionais agrogandeiras nos prados de sega 
para feo na ZEC Ancares- O Courel

Efecto da suplementación en pastoreo para a ceba de vacas de raza Rubia Galega 
dentro da IXP Vaca Galega

Elaboración de material 
divulgativo

Elaboración de material 
divulgativo

Publicación do número 3 da revista de divulgación do Centro de Investigacións 
Agrarias de Mabegondo

Estación de Viticultura e Enoloxía de 
Galicia (Evega)

A busca do equilibro vexetativo-produtivo e a duración do viñedo: enxerto e 
portaenxerto

Estación de Viticultura e Enoloxía de 
Galicia (Evega)
Estación de Viticultura e Enoloxía de 
Galicia (Evega)

Auditoría e inspección de viñedos como factor de control e calidade nas DO 
vitivinícolas

Estación de Viticultura e Enoloxía de 
Galicia (Evega)
Estación de Viticultura e Enoloxía de 
Galicia (Evega)
Estación de Viticultura e Enoloxía de 
Galicia (Evega)

Xeometría de plantación de castes autóctonas galegas. Campaña 2021 (seguim.6º 
ano)

Estación de Viticultura e Enoloxía de 
Galicia (Evega)



2021//081 Campo de ensaio

2021/082 Campo de ensaio

2021/083 Campo de ensaio

2021/084 Campo de ensaio

2021/085 Campo de ensaio

2021/086 Campo de ensaio

2021/087 Monográfico nº 9 Evega: O tostado do Ribeiro

2021/088 Monográfico nº 10 Evega: A variedade Brancellao

2021/089 Vídeo: O oídio

2021/091 Xornada técnica Crianza sustentable do porco celta nas carballeiras e soutos galegos

2021/092 Campo de ensaio

2021/093 Campo de ensaio

2021/094 Campo de ensaio

2021/095 Campo de ensaio

2021/096 Xornada técnica O asesoramento fitosanitario nas explotacións agrarias. Normativa e documentación

2021/097 Xornada técnica

2021/098 Xornada técnica

2021/099 Xornada técnica Asesoramento en xestión integrada de pragas

2021/100 Xornada técnica

2021/101 Xornada técnica Illamento, climatización de almacéns de pataca e conservación dos tubérculos

2021/102 Xornada técnica O cultivo da oliveira en Galicia. Situación actual e perspectivas do sector

2021/103 Xornada técnica A produción de planta de viveiro de vide en Galicia

2021/104 Xornada técnica Novidades na xestión pública de montes en Galicia Servizo de Montes De Ourense

2021/105 Xornada técnica II xornadas técnicas sobre o uso sustentable dos produtos fitosanitarios na viña

2021/106 Xornada técnica O cultivo do trigo autóctono

2021/107 Xornada técnica O cultivo da oliveira en Galicia.

2021/108 Manual práctico de benestar nas explotacións porcinas Servizo de Gandería de Pontevedra

2021/109 Xornadas técnicas Distrito Forestal VIII. Terra de Lemos

2021/110 Xornada técnica Innovación na xestión dende os distritos forestais Distrito Forestal IX. Lugo-Sarria

2021/111 Xornada técnica Xestión forestal sustentable Distrito Forestal IX. Lugo-Sarria

2021/112 Xornada técnica Os sistemas silvopastorais na prevención de incendios forestais Distrito Forestal IX. Lugo-Sarria

Selección clonal: selección principal de variedades autóctonas. Campaña 2021 
(seguim. 6º ano). Vinificación de clons seleccionados de Brancellao

Estación de Viticultura e Enoloxía de 
Galicia (Evega)

Sistemas de condución da vide e a incidencia de enfermidades da madeira. 
Campaña 2021 (seguim. 3º ano)

Estación de Viticultura e Enoloxía de 
Galicia (Evega)

Influencia de diferentes técnicas da produción de planta no desenvolvemento 
vexetativo-produtivo en campo de 10 variedades autóctonas (seguim. 2º ano)

Estación de Viticultura e Enoloxía de 
Galicia (Evega)

Estudo do potencial enolóxico e organoléptico das variedades autóctonas para a 
elaboración de viños rosados (seguimento 6º ano)

Estación de Viticultura e Enoloxía de 
Galicia (Evega)

Resposta de variedades autóctonas galegas á produción integrada e ecolóxica do 
viñedo (seguim. 6º ano)

Estación de Viticultura e Enoloxía de 
Galicia (Evega)

Deseño experimental dun novo sistema de condución con catro tipos de poda para a 
optimización dos tratamentos fitosanitarios, e o estudo comparativo como 

portaenxertos da variedade Folla Redonda (Vitis sp. De conservación 
vexetal), resistente a Armillaria/Rosellinia, nas variedades viníferas Albariño e 
Espadeiro (seguim. 6º ano)

Estación de Viticultura e Enoloxía de 
Galicia (Evega)

Elaboración de material 
divulgativo

Estación de Viticultura e Enoloxía de 
Galicia (Evega)

Elaboración de material 
divulgativo

Estación de Viticultura e Enoloxía de 
Galicia (Evega)

Elaboración de material 
divulgativo

Estación de Viticultura e Enoloxía de 
Galicia (Evega)
Centro de Investigación Forestal de 
Lourizán

Mellores clons de castiñeiro para madeira para plantar na Galicia atlántica: ensaio de 
Leiro (Rianxo)

Centro de Investigación Forestal de 
Lourizán

Clons de castiñeiro para madeira para plantar na Galicia interior: ensaio de 
Sabuguido (Vilariño de Conso)

Centro de Investigación Forestal de 
Lourizán

Identificación das variedades tradicionais de castanea sátiva que compre incluir 
no ensaio da montaña oriental (seguim. 2º ano)

Centro de Investigación Forestal de 
Lourizán

Ensaios de especies arbóreas nas zonas atlánticas de cara á súa adaptación fronte 
ao cambio climático

Centro de Investigación Forestal de 
Lourizán

Servizo de Explotacións Agrarias da 
Coruña

Agricultura integrada nas explotacións de horta. Principais pragas e enfermidades. 
Loita biolóxica

Servizo de Explotacións Agrarias da 
Coruña

A hixiene e rastrexabilidade na produción primaria agrícola. RD 1311/2012. Uso 
ustentable dos produtos fiosanitarios e RD 9/2015 hixiene na produción primaria 
agrícola

Servizo de Explotacións Agrarias da 
Coruña

Servizo de Explotacións Agrarias de 
Ourense

Hixiene na produción primaria e uso de produtos fitosanitarios na horta. Control 
biolóxico de pragas e enfermidades nos cultivos hortícolas

Servizo de Explotacións Agrarias de 
Ourense

Servizo de Explotacións Agrarias de 
Ourense
Servizo de Explotacións Agrarias de 
Ourense
Servizo de Explotacións Agrarias de 
Ourense

Servizo de Explotacións Agrarias de 
Pontevedra
Servizo de Explotacións Agrarias de 
Pontevedra
Servizo de Explotacións Agrarias de 
Pontevedra

Elaboración de material 
divulgativo

Aproveitamentos multifuncionais do monte e o lume: experiencias de éxitos e 
fracasos



2021/113 Xornada técnica Potencial resineiro dos piñeirais galegos Distrito Forestal IX. Lugo-Sarria

2021/114 Xornada técnica Valoración de frondosas autóctonas Distrito Forestal IX. Lugo-Sarria

2021/115 Xornada técnica Inventario forestal continuo e planificación forestal Distrito Forestal IX. Lugo-Sarria

2021/116 Xornada técnica Ordenación micolóxica en Galicia Distrito Forestal IX. Lugo-Sarria

2021/117 Xornada técnica Fondo documental do monte galego Distrito Forestal IX. Lugo-Sarria

2021/118 Xornada técnica Fiscalidade forestal Distrito Forestal IX. Lugo-Sarria

2021/120 Xornada técnica

2021/121 Campo de ensaio Determinación do potencial resineiro no MVMC Xalo de Culleredo (seguim. 2º ano)

2021/122 Campo de ensaio Determinación do potencial resineiro no MVMC Estelo (Mondoñedo)

2021/123 Campo de ensaio Variedades de pataca en secaño amparadas pola IXP Pataca de Galicia

2021/124 Xornada técnica A comercialización da castaña de Galicia

2021/125 Xornada técnica

2021/126 Xornada técnica Elaboración de AOVE

2021/127

2021/128 Seminario temático A clasificación de canais de vacún (Método SEUROP) e o seu etiquetado

Ferramentas de reestruturación da propiedade. As permutas de especial interese 
agrario e polígonos agroforestais

Servizo de Infraestruturas Agrarias de 
Lugo

Departamento de Investigación e 
Transferencia (Agacal)
Departamento de Investigación e 
Transferencia (Agacal)
Departamento de Investigación e 
Transferencia (Agacal)
Departamento de Investigación e 
Transferencia (Agacal)

Mazás producidas en Galicia. Características e posibilidades de cultivo. Exposición e 
avaliación organoléptica

Departamento de Investigación e 
Transferencia (Agacal)

Departamento de Investigación e 
Transferencia (Agacal)

Elaboración de material 
divulgativo

Elaboración dun vídeo de difusión e dun manual en papel, da ferramenta de permuta 
de especial interese agrario e polígono agroforestal

Servizo de Infraestruturas Agrarias de 
Lugo

Servizo de Control da Calidade 
Alimentaria
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