
Proxecto SoildiverAgro: cara a 

unha agricultura máis sustentable

e con menos custes. 
MELLORAS NA PRODUCIÓN DE PATACA

14 de decembro de 

2022

16:00-19:00H Centro de 

Desenvolvemento 

Agrogandeiro de Xinzo 

de Limia

Explanada do Pabellón 

de Deportes s/n

32630 – Xinzo de Limia

Ourense – Galicia

Galego

Esta xornada ten como obxectivo prioritario a presentación aos axentes interesados e a sociedade
en xeral, dos materiais e resultados preliminares do proxecto SoildiverAgro
(http://soildiveragro.eu/) que poden axudar mellorar os rendementos da produción de pataca en
Galicia.

Preténdese ademais, animar a agricultores e outros actores interesados a unirse á Comunidade
SoildiverAgro e contribuír á mellora e optimización das técnicas propostas.

O proxecto SoildiverAgro ten como principais obxectivos a adopción de novas prácticas de xestión
e sistemas de cultivo que melloren a biodiversidade xenética e funcional do solo e reduzan o uso
de insumos externos e aumenten, ao mesmo tempo, a produción e a calidade dos cultivos, a
prestación de servizos ecosistémicos e a estabilidade e resistencia da agricultura da Unión
Europea.

Contacto Organizador

David Fernández Calviño. Uvigo | davidfc@uvigo.gal

Contacto SoildiverAgro

www.soildiveragro.eu 

INSCRICIÓN AQUÍ

SoildiverAgro: Mellora da biodiversidade do solo 

nos agroecosistemas europeos para promover a 

súa estabilidade e resiliencia reducindo os 

insumos externos e aumentando os 

rendementos dos cultivos.

https://forms.office.com/r/p6AfFUUVTm
https://www.facebook.com/SoildiverAgro
https://www.linkedin.com/company/soildiveragro
https://www.youtube.com/channel/UCHWhHbW0FZ_0l-7YApSfZQw?view_as=subscriber
https://twitter.com/SoildiverAgro


PROGRAMA

14 de decembro de 2022

16:00-16:15 Presentación do proxecto SoildiverAgro

David Fernández Calviño, UVigo

16:15-16:45 Presentación do libro “Interacións entre a xestión agrícola e a 

biodiversidade do solo: unha visión xeral dos coñecementos actuais” 

David Fernández Calviño, UVigo

16:45-17:30 Presentación de resultados preliminares do proxecto

o Sistemas de alerta de pragas . Redución do uso de funxicidas.

Laura Meno Fariñas, UVigo

o Uso de fungos micorrízicos. Alternativa aos fertilizantes convencionais de 

P e incremento da produción.

Paula Pérez Rodríguez, UVigo

o Plantas trampa para redución de nematodos da pataca. Condicións

axeitadas para o cultivo de Solanum sisymbriifolium.

Servando Álvarez Pousa, INORDE

17:30-17:45 Pausa-café

17:45-18:30 Debate

David Fernández Calviño, UVigo

18:30-19:00

19:00

Comunidade SoildiverAgro. Como formar parte? 

David Fernández Calviño, Uvigo

Viño Galego

Contacto Organizador

David Fernández Calviño. Uvigo | davidfc@uvigo.gal

Contacto SoildiverAgro

www.soildiveragro.eu

SoildiverAgro: Mejora de la biodiversidad del 

suelo en los agroecosistemas europeos para 

promover su estabilidad y resiliencia mediante la 

reducción de insumos externos y el aumento del 

rendimiento de los cultivos.

https://www.facebook.com/SoildiverAgro
https://www.linkedin.com/company/soildiveragro
https://www.youtube.com/channel/UCHWhHbW0FZ_0l-7YApSfZQw?view_as=subscriber
https://twitter.com/SoildiverAgro

