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Total de horas: 100 horas 

Lugar onde se imparte: Todas as sesións terán lugar no CFEA de Guísamo agás a 

inauguración do curso 

------------------------ 

Xoves, 23 de Febreiro de 2017. 

16:00 a 16:30 h. Inauguración e Presentación do Curso 

(Director Fundación- Director CFEA- Coordinador técnico do Curso)  

16:30 a 20:00 h. Teoría: A froiticultura en Galicia: evolución e perspectivas 
 
Lugar: Sede Fundación Juana de Vega (San Pedro de Nós, Oleiros) 

 

Venres, 24 de febreiro de 2017 

16 a 20 h; Teoría. A poda: conceptos xerais 

Luns, 6 de marzo 

16:30 a 20:30 h; Práctica: A poda 1 

Mércores, 8 de marzo 

16:30 a 20:30 h; Práctica: A poda 2 

Mércores, 15 de marzo 

16:30 a 20:30 h; Práctica: A poda 3 

Mércores, 22 de marzo 

16:30 a 20:30 horas; Multiplicación: enxerta 

Mércores, 29 de marzo 

16:30 a 20:30 h: Teoría- Práctica: Planificación e implantación de explotación frutícola. 
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Mércores, 5 de abril. 

16:30 a 20:30 h: Instalacións necesesarias explotación frutícola: empalizadas, rega, 

emparrados, semiemparrados, cobertas, invernadoiros, peches, cortaventos, pistas, etc. 

Mércores, 19 de abril.  

16:30 a 20:30 h: Pragas e enfermidades. Produción ecolóxica e integrada 1 

Mércores, 26 de abril 

16:30 a 20:30 h: Pragas e enfermidades. Produción ecolóxica e integrada 2 

Mércores, 24 de maio 

16:30 a 20:30 h: Estados fenolóxicos: Poda en verde. Acodo castiñeiro. 

Mércores, 14 de xuño 

16:30 a 20:30 h: Tratamentos fitosanitarios: Técnicas e mecanización 

Mércores, 28 de xuño 

16:30 a 20:30 h: Aclareo de froitos em mazá. Mantemento do solo, abonados, rega e 

fertirrega. 

Mércores, 12 de xullo 

16:30 a 20:30 h: Poda do kiwi: poda en verde ou de verán, anelados, poda de plantas 

macho, rareo de froitos manual. 

Mércores 30 de agosto 

16:30 a 20:30 h: Curvaturas. Maduración e recollida de froita de oso. 

Mércores 13 de setembro 

16:30 a 20:30 h: Enxerta a ollo dormido. Control de maduración dos froitos. 

Mércores, 20 de setembro 

16:30 a 20:30 h: Maduración, recolleita e conservación da froita de pebida. 

Mércores, 27 de setembro 

16:30 a 20:30 h: Instalacións de conservación: laboratoria, adega, tranformación de 

produtos. Teoría da conservación de produtos. 
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Martes, 17 de outubro 

16:30 a 20:30 h: Prácticas de campo e laboratório para control de maduración de 

froitas. 

Mércores, 18 de outubro 

16:30 a 20:30 h: Práctica de elaboración de mosto e sidra 1 

Xoves, 19 de outubro 

16:30 a 20:30 h: Práctica de elaboración de mosto e sidra 2 

Mércores, 15 de novembro 

16:30 a 20:30 h: Maduración e recollida do kiwi, a castanha e a mazá de sidra tardía. 

Mércores, 22 de novembro 

16:30 a 20:30 h: Comercialización e mercados na froiticultura 

Mércores, 13 de decembro 

16:30 a 20:30 h: A cata e a degustación de froitos frescos e transformados. 

 

Sábado de decembro ou xaneiro: Visita de campo 

 

Data de decembro a concretar: Clausura do curso e entrega de diplomas. 

 

 

 


