
 
BOAS  PRÁCTICAS  DE  HIXIENE  

NA 
PRODUCIÓN  PRIMARIA AGRÍCOLA

Programa:
16.30- 17.45 Riscos microbiolóxicos nos cultivos. Factores de risco e

o seu control nas explotacións agrarias 
Alexandra Herrera. Responsable Unidade de Microbioloxía LSA-CETAL. Lugo

 

17.45-18.00 Pausa

 

18.00-19.45 Programa de control oficial da hixiene da produción

primaria agrícola e o uso de produtos fitosanitarios
Antonia Martínez. Servizo de Explotacións Agrarias. Pontevedra

 

19.45-20.30 Debate
 
PLAN DE TRANSFERENCIA PARA O APOIO ÁS ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN E DE INFORMACIÓN AO

AGRO GALEGO 2019, COFINANCIADO CO 75% CON FONDOS FEADER
 

 Centro Comarcal Exposalnés de CAMBADOS

25  DE  NOVEMBRO  DE  2019
INSCRICIÓN OBRIGATORIA E GRATUÍTA, mediante solicitude que se descargará no seguinte enlace,

http://mediorural.xunta.gal/areas/investigacion_e_formacion/transferencia_tecnoloxica/plan_e_actividades/

que deberá enviar por correo electrónico ao Servizo de Explotacións Agrarias Pontevedra:

explotacionsagrarias.cmr.pontevedra@xunta.gal

Máis información: 886.20.65.86 ou,  

 

Aforo limitado



OBXECTIVOS:
 
O  obxect ivo  pr ior i tar io  da  xornada  é  o  coñecemento  dos  per igos  existentes
e  o  seu  contro l  nos  dist intos  ámbitos  contemplados  na  produción  pr imar ia
agr íco la ,  así  como  a  correcta  categor ización  dos  dist intos  puntos  de
contro l  en  base  ao  r isco  potencia l  que  supoñen  para  a  segur idade
al imentar ia  as  act iv idades  desenvolv idas  neles .
 
Daranse  unha  ser ie  de  recomendacións  a  todos  os  axentes  impl icados  na
produción  de  al imentos  para  reducir  ao  mínimo  os  r iscos  de  contaminación ,
con  axentes  químicos  ou  microbio lóx icos ,  na  fase  da  produción  pr imar ia  e
operacións  conexas  dos  produtos  agr íco las .

DESTINATARIOS:

 

Esta acción de transferencia vai dirixida ás persoas que desenvolven a súa

actividade no ámbito da produción primaria agrícola, dando prioridade a

mozos e mozas que pretendan instalarse ou recentemente incorporados ao

sector, titulares e cotitulares de explotacións agrarias, así como as persoas

de titularidade compartida, que realicen a súa actividade no ámbito da

produción primaria agrícola, familiares que traballen na explotación agraria

e traballadores/as do sector agrario

 
PLAN DE TRANSFERENCIA PARA O APOIO ÁS ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN E DE
INFORMACIÓN AO AGRO GALEGO 2019, COFINANCIADA CO 75% CON FONDOS FEADER
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