
Cando?:   

Seis sesións teóricas, os días 9, 16, 23 e 
30 de marzo, e 20 e 27 de abril, de 10:00 
a 12:00.  
Saída de campo, o XX de XXXXXX. 

 

Prezos:  
Alumnos/as da Universidade Sénior 
(matriculados no curso 2019/2020): 20 € 
Público en xeral: 30 € 
Prazas limitadas, por orde de inscrición 

 
Inscrición:  

Do XX ao XX de XXXXXXXX de 2019. 

Máis Información e Inscricións: 
Universidade Sénior - A Coruña 
Edificio Normal 
Paseo de Ronda, 47, 1º 
Tlf. 881014507 
Email: udc.senior@udc.es  



A Agricultura Ecolóxica pode ser definida como 
o método específico de produción agraria para a 
obtención de alimentos dunha máxima calidade 
e respectando o medio ambiente e mantendo a 
fertilidade do solo e a sanidade dos cultivos, 
mediante técnicas sostibles, sen aplicación de 
produto químicos de síntese. 

O concepto actual é o resultado do 
desenvolvemento de métodos alternativos de 
produción agraria iniciados no norte de Europa 
dende principios do século XX orixinados por 
tres movementos: a Agricultura biodinámica, a 
agricultura orgánica e a agricultura ecolóxica, 
que coinciden no rexeitamento aos abonos 
solubles de síntese, na importancia da 
fertilización orgánica e mailo humus, e na 
importancia do equilibrio ecolóxico. 

A UE da que forma parte España ten apostado 
claramente pola potenciación da agricultura 
ecolóxica, entendida como aquela agricultura 
que se basea nun sistema sostible que respecta 
o medio ambiente e o benestar animal, pero 
tamén inclúe todas as demais etapas da cadea 
de subministro de alimentos (subministro de 
m a t e r i a s  p r i m a s ,  p r o c e s a m e n t o , 
almacenamento, transporte, distribución e 
servizos minoristas). 

Actualmente en Galicia máis de 33.000 
hectáreas están certificadas polo CRAEGA 
(Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de 
Galicia) como de produción ecolóxica e mais 
dun milleiro de explotacións agrícolas e 
gandeiras operan baixo os seus criterios de 
certificación. 

CONTIDOS: 

 Introdución: Agricultura e agricultura 
ecolóxica. Dous conceptos diferentes 

 Situación actual e futuro da agricultura 
ecolóxica: CE 

 Bases da produción agrícola e gandeira 
ecolóxicas 

 Bases ecolóxicas dos sistemas agrarios 

 A estrutura da paisaxe e a biodiversidade 
dos agrosistemas 

 Agroecoloxía:  bases cientí f icas e 
estratexias para unha agricultura 
sostíbel 

Impartido por Rafael Santos Couceiro, profesor 
colaborador da Universidade da Coruña, do 
Departamento de Enxeñaría Industrial, imparte 
a súa docencia na Escola Técnica Superior de 
Náutica e Máquinas e pertence ao Grupo de 
Investigación en Enxeñaría Industrial da UDC. 


