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1. CONDICIONANTES DO PROXECTO

1.1 CLIMA
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1.2 SOLO

O obxectivo de encargar  unha analítica de solo é coñecer  a  fertilidade,  o  contido de

nitróxeno, fósforo, potasio e oligoelementos e determinar outros factores físicos, químicos

e biolóxicos que definan as súas propiedades. Para a interpretación de análise de solo

recurriuse á seguinte técnica:

Fíxose unha calicata de 1.5 m de profundidade no terreo principal, no terreo das plantas

nais e no invernadoiro 2. Recolleuse a mostra de 0.5 kg de cada lugar nunha bolsa de

plástico limpa, comezando polo horizonte máis profundo, para non manchar a terra antes

de tomala.  Cada mostra foi  etiquetada detallando o número,  nome do propietario e a

procedencia exacta (parcela, punto, horizonte e profundidade). Unha vez ben pechadas,

enviáronse ao laboratorio do Instituto Galego da Calidade Alimentaria INGACAL.
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1.3  AUGA

A calidade de auga para as PAMC afecta ao rendemento dos cultivos e as condicións

físicas do solo. Polo tanto, é moi importante realizar unha análise da auga de rega antes

de seleccionar o sitio e os cultivos a producir. Determínase mediante análises químicas,

físicas e biolóxicas. As características físico - químicas refírense ao contido e composición

de sales, NIVEL (Relación de absorción de Sodio), a alcalinidade e dureza, parámetros

tales  como  a  conductividade  eléctrica,  pH  e  sólidos  totais  disoltos.  Respecto  dos

parámetros biolóxicos realizaránse co fin de determinar a presenza de enterobacterias

(Coliformes totais e Escherichia colí) e outros microorganismos patóxenos que se poden

atopar nas fontes de auga utilizadas para rega e que poderían contaminar o produto final.

Procedemento na toma de mostras

No caso de análises microbiolóxicas de augas, a mostra para analizar debe ser sempre

simple.  Os  frascos  máis  axeitados  son  os  de  vidro  neutro  con  tapón  esmerilado  ou

roscado,  moi  limpos  e  esterilizados.  Os  recipientes  empregados  han  de  ter  unha

capacidade mínima de 250 ml, se ben é útil dispoñer doutros de maior capacidade cando

a técnica analítica así o esixa. 

Para a mostraxe en bocas de rega utilizaranse acoplamentos especiais  que permitan

operar como no caso dunha billa. En todos os casos a mostra de auga non deberá encher

totalmente o frasco, sendo necesario deixar un espazo interior co fin de facilitar a súa

homoxenización no momento de iniciar as análises. Antes da toma da mostra marcarase o

frasco  mediante  rotulador  resistente  á  auga,  cunha  referencia  que  permita  a  súa

identificación. En todo caso a mostra acompañarase dunha ficha ou etiqueta na que se

consignen os datos necesarios: datos do solicitante (nome e dirección completa) e datos

da auga (orixe da mostra, localización, termo municipal e provincia). Finalmente a mostra

acondicionarase de modo que quede na escuridade, debendo remitirse canto antes ao

laboratorio.
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Interpretación de análise de auga
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1.4 PRAGAS, ENFERMIDADES E HERBAS SILVESTRES

PLANTAS QUE CURAN PLANTAS

Milfollas

Propiedades:

Facilita o compostar e reforza a acción

de preparados funxicidas.

Emprego:

Extracto en frío: 20 g de flores secas

para un litro de auga, deixar macerar

durante 24 h. Verter en 10 l de

preparación funxicida (cola de cabalo ou tanaceto, por exemplo).

Fento

Propiedades:

Insecticida e repelente.

Emprego:

Extracto fermentado (1 kg de planta para

10 litros de auga). Só ou asociado con

ortiga e cola de cabalo. 

*Aínda que non se cultiva medra de xeito

espontáneo.
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Lavanda

Propiedades:

Insectífuga e insecticida.

Emprego:

En infusión 100 g de planta fresca par un

litro de auga.Usar pura. En estracto

fermentado, un kilo de planta fresca para

10 litros de auga, diluir ao 10%. Se se

utiliza a pranta seca, reducir a cantidade

a 20 g para a infusión e 200 g para o estracto fermentado. 

*Atópase nun sector da parcela allea ao proxecto.

Melisa

Propiedades:

Insectífuga, (pulgóns, mosquitos, mosca

branca e formigas).

Emprego:

Infusión 50 g de plantas frescas, follas e

flores para 1 litro de auga. Deixar arrefriar

e pulverizar sen diluir.
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Menta Piperita

Propiedades:

Insectífuga e insecticida sobre pulgón

verde, negro e cincento.

Emprego:

Infusión de 100 g de planta fresca (con

ou sen flores) para un litro de auga.

Deixar arrefriar e pulverizar non diluida.

En extracto fermentado (fermentación moi rápida), diluir despois ao 10%.

Ortiga

Propiedades:

Fortifica e estimula a flora microbiana da terra e

da vexetación. 

Emprego:

Recolectar a planta enteira antes da floración.

Añadir as raíces no curso da fermentación. En

infusión: (1 kg de planta fresca en 10 litros de

auga durante 12 horas) é insectífuga (pulgón,

ácaros, carpocapsa). En extracto fermentado (1kg en 10 litros durante algúns días). 

Favorece a xerminación das sementes e reforza as defensas inmunitarias das plantas.

*Medra de xeito espontáneo pola finca.
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Sarxa

Propiedades:

Insecticida e funxicida.

Emprego:

Infusión (100 g de planta fresca por litro

de auga). En fermentación (1 kg de follas

e sumidades florais por 10 litros de auga

diluida ao 10%).

Sabugueiro

Propiedades:

Poderoso repelente. Funxicida.

Emprego:

Decocción (1 kg de follas a remollo durante

24 horas en 10 litros de auga, e logo ferver

30 minutos). Pulverizar puro. Extracto

fermentado (1 kg de planta por 10 litros de

auga).

*Medra de xeito natural pola finca dos veciños.
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