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Como orientación produtiva, os alimentos de produción ecolóxica teñen

unha mellor saída ao mercado que os produtos convencionais. Hai

mercado e diversa casuística, tamén hai que coñecelo previamente e, de

acordo ao mesmo, producir ou reorientar a produción para adaptar a

demanda á oferta.

Agricultura e 
Gandería Ecolóxica
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O monte, como unidade xeradora de riqueza e emprego, debe tratarse

de modo semellante a outras producións que se obteñen da terra. Ha de

ser rendible, sustentable, e sacar do mesmo un máximo aproveitamento.

A produción de madeira non pode prover dun rendemento económico

do 100% do terreo. Pero coa complementación de outras actividades si

sería posible.

Aproveitamento 
multifuncional
do monte



4

Neste apartado coñeceranse os distintos mercados e perfís de clientes 

destes produtos, que teñen unha diferenciación do seu público 

obxectivo co público convencional, aínda que moitas veces comparten 

espazo nos lineais dos supermercados. 

Por iso compre coñecer como chegar ao cliente, con que mensaxes e as 

posibilidades de comercialización que ofrecen estes produtos, mesmo 

antes de poñer en marcha calquera proxecto de produción e/ou 

transformación de produtos.

Comercialización
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CURSO: Horticultura ecolóxica

Horas (excluída visita) 12

Xornadas 4 días excluída a visita

Horario 16:30 a 19:30

Visita 1 visita de 5 horas

Localización Pazo da Cultura 
(Pontevedra)

Alumnos 15

Prácticas

Realizaranse na aula ou 
nas inmediacións, que 
poderán complementarse 
na visita.

1. Introdución a xestión dunha explotación hortícola en 

ecolóxico

2. Requisitos xerais sobre a normativa de agricultura ecolóxica

3. Manexo do solo en cultivos ecolóxicos

4. Deseño do horto ecolóxico.

5. Rego e operación culturais agroecolóxicas para mellorar a 

eficiencia da auga e a conservación do solo

6. Operacións de cultivo

7. Fertilización

8. Bases para a elaboración de compost

9. Sementeiros: preparación de plantas para o horto.

10. Invernadoiros

11. Asociacións e rotacións de cultivos.

12. Pragas e enfermidades. Tratamento e control.

Temario
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CURSO: Sistemas gandeiros ecolóxicos

Horas (excluída visita) 9

Xornadas 3 días excluída a visita

Horario 16:30 a 19:30

Visita 1 visita de 5 horas

Localización Pazo da Cultura 
(Pontevedra)

Alumnos 15

Prácticas

Realizaranse na aula ou 
nas inmediacións, que 
poderán complementarse 
na visita.

Apicultura ecolóxica:

1. A produción apícola dende o punto de vista ecolóxico.

2. A abella e o apicultor. Colmeas.

3. Instalación do apiario. Transhumancia.

4. Os produtos. Extracción.

5. Manipulación de colmeas. Alimentación e multiplicación.

6. Pragas e enfermidades. A Velutina.

Ovino e caprino ecolóxico:

1. Instalacións, maquinaria e equipos na explotación.

2. Alimentación.

3. Manexo de praderías e cultivos forraxeiros

4. Manexo reprodutivo e bases da sanidade.

Porcino ecolóxico: 

1. Instalacións, maquinaria e equipos.

2. Alimentación en ecolóxico.

3. Manexo reprodutivo e bases da sanidade en porcino ecolóxico.

4. Cría e cebo en porcino en ecolóxico.

5. Manexo de praderías e cultivos forraxeiros en porcino ecolóxico.

Temario
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CURSO: Xestión sustentable do monte e producións alternativas

Horas (excluída visita) 12

Xornadas 4 días excluída a visita

Horario 16:30 a 19:30

Visita 1 visita de 5 horas

Localización Pazo da Cultura 
(Pontevedra)

Alumnos 15

Prácticas

Realizaranse na aula ou 
nas inmediacións, que 
poderán complementarse 
na visita.

Os sistemas agroforestais

1. Os sistemas agrícolas, forestais e agroforestais e a PAC

2. A xestión forestal: viveiros, silvicultura de coníferas e silvicultura de 

frondosas (castaño, carballo, nogueira,...)

3. Usos alternativos dos sistemas agroforestais

4. Prevención de sistemas agroforestais

O castiñeiro

1. Edafoloxía, ecoloxía e fisioloxía do castaño

2. A multiplicación do castaño. A poda

3. Fitopatoloxía do castaño. Prácticas culturais

Micoloxía como alternativa produtiva forestal

1. Xeneralidades. Ordenación taxonómica

2. Reprodución

3. Métodos de clasificación

4. Detalle de familias, xéneros e especies

5. Fungos comestibles e as súas parellas tóxicas

Temario
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CURSO: Sector ecolóxico - Comercialización

Horas 6

Xornadas 2 días

Horario 16:30 a 19:30

Localización Pazo da Cultura 
(Pontevedra)

Alumnos 15

Prácticas -

1. O mercado de produtos ecolóxicos. Situación actual e 

perspectivas de futuro.

2. Introdución ao marketing de produtos ecolóxicos.

3. Canles de distribución e venda de produtos ecolóxicos.

4. Grupos, cooperativas e asociacións de consumo.

5. Venda online de produtos ecolóxicos.

6. Outras canles de distribución de produtos ecolóxicos.

7. Importación e exportación de produtos ecolóxicos.

Temario
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CRONOGRAMA

Horticultura ecolóxica

Gandería ecolóxica

Xestión sustentable do monte e producións alternativas

Sector ecolóxico: Comercialización
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