
DURACIÓN DO OBRADOIRO: 

3 meses (xuño, xullo e setembro) 

 

HORARIO: 

• Un día á semana cunha duración de 3 horas. 

• Día: XOVES. 

• Horario orientativo: 17.30h a 20.30h.  

 

PREZO: 

60 €/ mes.  

- O curso inclúe: Entrega de documentación (temario); 

dispoñibilidade de plantas de variedades autóctonas; colleita 

para consumo propio. 

- Posibilidade de prácticas 

 

PAGO CONXUNTO TOTAL DO OBRADOIRO:  

5% de desconto.  171€ 

 

UBICACIÓN E INSTALACIÓNS: 

Invernadoiro de 100 m² e parcela de 0,5 ha. sitas no Lugar 

de Finca A Carballeira (San Pedro de Nos, Oleiros). 

 

 

 

1. Presentación do curso e dos participantes 

• Cuestionario previo e visita á finca de prácticas. 

• Identificación e características xerais dos cultivos. 

• Identificación de variedades autóctonas 

2. Recoñecemento do solo: estudo perfil dun solo, toma de 

mostras, determinación do pH, materia orgánica e textura.  

3. Ferramentas básicas para traballos na horta, tanto 

manuais como mecánicos: usos. 

4. Planificación da horta: orientación, distribución de bancais, 

elección de cultivos, asociacións e rotacións. 

5. Preparación de semilleiros: fundamentos, materiais e 

técnicas. 

6. Preparación de bancais. 

7. Labores a realizar nos diferentes cultivos implantados: 

poda de tomate e pemento, entutorado, recolección de 

froitos, rega… 

8. Control de plantas adventicias. Acolchados: tipos, ventaxas 

e inconvintes. 

9. Plantas aromáticas e mediciñais: identificación, propiedades 

e usos. 

10. Protección de cultivos en agricultura ecolóxica. Pragas e 

enfermidades máis comúns, métodos e tratamentos a 

aplicar. 

11. Preparados de plantas insecticidas e vigorizantes: purín de 

ortiga, decocción de cola de cabalo… 

12. Fertilización orgánica e sustentable: elaboración e posta en 

marcha dun composteiro. 

13. Elaboración dun calendario de sementeira e recolleita. A 

lúa e as constelacións e a súa influencia nos cultivos. 

Calendario lunar. 

14. Colleita e conservación de sementes. Creación dun banco 

de sementes autóctonas. 

15. A certificación en agricultura ecolóxica. 

16. Visita a experiencia demostrativa 

 

DATOS PERSONAIS: 
Apelidos e nome____________________________________ 

NIF/DNI________________________             

Idade________ 

Enderezo__________________________________________ 

Localidade________________________           

CP_________ 

Concello/Provincia_________________________ 

Teléfono_________________________________ 

Correo   Electrónico__________________________________ 

Indique en que perfil profesional se encadraría: 

 Desempregado/a 

 Estudante (indicar)  _______________________ 

 Horticultor/a     Público interesado 

 Outros (indicar) ______________________ 

¿Como se enterou desta actividade? 

 Por un e-mail do GDR                                Páxina web do 

GDR 

 Facebook do GDR                                     Prensa/radio 

 Por medio dun amigo/a ou coñecido/a 

 Carteis/folletos                                        outras 

institucións 

 Outros_________________________________________ 

¿Asistiu a outras actividades realizadas por “Mariñas – 

Betanzos” con anterioridade?   Si        Non 

CONDICIONS: 

Prazas limitadas. Reservar praza enviando Boletín de inscrición e xustificante 

bancario de ingreso efectuado: 

e-mail: info@marinasbetanzos.org 

Chamando ao 981 669 541 

NÚMERO DE CONTA BANCARIA A INGRESAR: 

ES70 2080 0044 45 3040006125 
TRANSPORTE COMPARTIDO 

Web: www.compartamoscoche.com 
 

XESTIÓN DE DATOS 

Desexo recibir no futuro información do GDR MARIÑAS – BETANZOS. 

 

Temario 

36 horas 
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Destinatarios/as 

Persoas interesadas en formas de vida saudables e respectuosas 

coa terra, co medio ambiente e coa agricultura ecolóxica en 

particular. 

Persoas interesadas en poñer en marcha un horto ecolóxico. 

A Unión Europea a través da nova PAC traballará porque as 

cadeas de subministro curtas e os sistemas de produción e 

consumo local de alimentos, deixen de ser unha actividade 

relativamente marxinal e se convertan nunha compoñente 

habitual do sistema de produción e consumo alimentario, o que 

axudaría a equilibrar a distribución de valor engadido entre os 

axentes da cadea alimentaria. 

 

As prazas dispoñibles serán por rigoroso orden de inscrición e 

ingreso do custe do obradoiro na conta bancaria da Asociación 

antes do 12 de xuño de 2016. 

 

Os pagos deberán acreditarse mediante o envío do xustificante 

do ingreso, no que deberá aparecer o seguinte texto: Nome e 

DNI da persoa que realiza o obradoiro; indicando 

“Obradoiro de Agricultura Ecolóxica” mes de 

xuño, ou si é todo xunto o pago, meses de 
xuño, xullo e setembro. 
 
 
 

 

III Obradoiro 
práctico de 

 

 

 

 

 

 

XUÑO, XULLO E SETEMBRO 2016 

AGRICULTURA 
ECOLÓXICA 

Segundo a enquisa do Eurobarómetro (setembro de 2011), 

nove de cada dez persoas entrevistadas estaban de acordo 

en que o consumo de produtos locais era beneficioso e que 

a Unión Europea debería contribuír a promover a súa 

dispoñibilidade, pois case a metade dos entrevistados 

indicaron que eran produtos difíciles de encontrar e 

diferenciar. 

O Comité das Rexións elaborou un Dictame sobre os 

“Sistemas alimentarios locais”, considerando que constitúen 

un apoio á economía rexional e local. 

As canles curtas de distribución, aumentan a interacción 

entre os consumidores e produtores, crean relacións de 

confianza e a trazabilidade inmediata dos produtos por 

parte dos consumidores. 

Tamén proporcionan un nivel básico de soberanía 

alimentaria. 

 

MÁIS INFORMACIÓN: 

Asociación MARIÑAS-BETANZOS 

San Marcos, s/n 15318 Abegondo 

Tlfno. 981 669 541 /  Móbil. 629 070 395 
mail: info@marinasbetanzos.org 

web: www.marinasbetanzos.org 

facebook: www.facebook.com/ADR.MARINASBETANZOS 

Prazas Limitadas 
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