
A loita contra a avespa do castiñeiro (Dryocosmus kuriphilus) en 
Galicia. Situación actual e medidas cara o futuro. 

Sala de actos do 

Centro  de Investigación Forestal de Lourizán  
22 de Novembro de 2019 (10 -13.30h) 

Pontevedra 

Inscrición gratuíta na páxina 
https://ovmediorural.xunta.gal/gl/actividades-formativas/xornadas-e-talleres 

Enviar o formulario de inscrición a: infolourizan.mr@xunta.gal 

Aforo limitado  

Reserva por orde de inscrición 

Financia 

Plan de transferencia para o apoio ás actividades de demostración e de 

información ao agro galego 2019. Cofinanciadas co 75% FEADER 

Organiza 

CIF Lourizán-AGACAL 
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Dirixido a:  

Mulleres e mozos agricultores 

Produtores e empresas relacionadas co sector da castaña 

Viveiros produtores de plantas 

Comunidades de montes 

Público en xeral 

O principal obxectivo desta actividade é informar ao sector da castaña da situación actual na que se atopa a loita contra a 

praga da avespa do castiñeiro (Dryocosmus kuriphilus) en Galicia. A xornada centrarase en dous temas principais nos que se 

está traballando desde a Consellería do Medio Rural: a loita biolóxica con Torymus sinensis, que se está desenvolvendo desde 

o Servizo de Saúde e Vitalidade do Monte, e a procura de resistencias e tolerancias nos materiais galegos de castiñeiro e a 

súa aplicación na mellora xenética, no que se está traballando desde o Centro de Investigación Forestal de Lourizán 

(AGACAL). Teremos ademais a oportunidade de coñecer de primeira man a experiencia Italiana na loita biolóxica contra esta 

praga, referente europeo. Haberá tempo tamén para a formulación de cuestións e intercambio de ideas entre conferenciantes 

e asistentes, con representación do sector produtor da castaña en Galicia.  

09.45 Presentación 

Enrique Martínez Chamorro, Director do CIF-Lourizán (AGACAL) 
Josefa Fernández López, Xefa de Departamento de silvicultura e mellora. CIF-Lourizán (AGACAL) 
10.00 A avespa chinesa do castiñeiro (Dryocosmus kuriphilus) en Europa. Revisión dos principais estudos científicos 

desenrolados para coñecer e combater a praga 

Beatriz Míguez Soto. CIF-Lourizán (AGACAL) 
10.30 Niveis de tolerancia á avespa do castiñeiro nas principais variedades galegas de froito e híbridos inter-específicos. 

Aplicación á mellora Xenética 

Beatriz Míguez Soto. CIF-Lourizán (AGACAL) 
11.00 A loita biolóxica contra a avespa do castiñeiro en Galicia. Situación actual e plan de seguimento das soltas de Torymus 
sinensis 

Martel Muñoz-Cobos, J. Servizo de Saúde e Vitalidade do Monte. Planificación y Ordenación Forestal. Consellería do Medio Rural 

11.30 Pausa 

12.00 Overview and biological control of the Asiam Chestnut Gall Wasp in Italy - 

          Descrición xeral e control biolóxico da avespa asiática do castiñeiro en Italia 

Alberto Alma. Universidade de Turín. Italia 
12.30 Táboa redonda con representación do sector produtor da castaña 

13.00 Visita ao viveiro do CIF-Lourizán 



ANEXO G

PROCEDEMENTO

SOLICITUDE DE ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN E DE INFORMACIÓN

PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA

DATOS DO SOLICITANTE

APELIDOS:

……………………

NOME:

…………………

DNI:

………………

HOME

MULLER

ENDEREZO-LUGAR:

.........................

CONCELLO:

........................

PROVINCIA:

...............

CÓDIGO 
POSTAL:

....................

TELÉFONO:

..........................

E-MAIL:

.............................

DATA DE 
NACEMENTO:

....................

 Agricultor/a a título principal (ATP) e/ou agricultor/a 
profesional (AP)

Cotitular de explotación agraria

Colaboración familiar

  Persoa asalariada non familiar da actividade agraria

  Persoa desempregada con expectativas de 
incorporación

□Persoa en risco de pobreza e/ou exclusión social con 

expectativas de incorporación

 Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta
Propia ou Autónomos pola súa actividade agraria (RETA)

 Sistema Especial para Traballadores por Conta Propia Agrarios 
(SETA) 

□   Agricultor/a non profesional 

 Outra tipoloxía _________________________________________

REXISTRO DA ACTIVIDADE AGRARIA

□ Usuario no Rexistro de 
Explotacións Agrarias 
de Galicia (REAGA)

□ Usuario no Rexistro Xeral

da Produción Agrícola 
(REGEPA)

□ Usuarios no Rexistro do 

Réxime de Venda Directa 
(SEVEDI)

  □ Usuario no Rexistro Vitícola de 

Galicia (CODEV)

  □ Usuario no Rexistro das ADSG

  □ Usuario no Rexistro das ATRIA

   □ Usuario no Rexistro de 

Titularidade Compartida 
(RETICOM)

□ Usuario no Rexistro de 

Denominacións de Orixe 
Protexidas e Indicacións 
Xeográficas Protexidas.

□ Usuario no Rexistro de 

Expedientes de 
Incorporación á Empresa 
Agraria

□ Outros Rexistros 

_____________

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN OU CÓDIGO DO REXISTRO :..............................

ESTUDOS

 SEN ESTUDOS

 EDUCACIÓN PRIMARIA

 EDUCACIÓN SECUNDARIA

 BACHALERATO

 FORMACION PROFESIONAL AGRARIA

□ OUTRA FORMACIÓN PROFESIONAL

 CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE FAMILIA 
AGRARIA

 ENSINANZA UNIVERSITARIA DA AGRICULTURA

 OUTRA ENSINANZA UNIVERSITARIA 

DATOS DA ACTIVIDADE DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA

UNIDADE IMPARTIDORA:

             
LUGAR DE REALIZACIÓN:

     

Nº DE PROTOCOLO DA ACTIVIDADE DE 
TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA:

     

HORAS DE DURACIÓN:

   

            



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento
A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos 
da carpeta cidadá.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa 
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do 
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando 
corresponda.

Persoas destinatarias dos datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e 
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á 
información relativa a unha materia.

Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos a 
través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora 
do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de protección 
de datos e máis información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

Actualización normativa: no caso de existiren diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, 
prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

ENVIAR SOLICITUDE Á UNIDADE IMPARTIDORA

Lugar e data

Sinatura da persoa solicitante ou persoa que o represente.

____________, a     de                  de 20__

AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIA 
Avda .do Camiño Francés, nº 10, 15703 Santiago de Compostela. 

            

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
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