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Día 14 de novembro de 2019
A cerdeira brava (Prunus avium) atópase entre as especies interesantes polo seu valor 
ecolóxico, o seu uso en plantacións forestais  e nos montes periurbanos. A súa madeira é 
moi valiosa, motivo polo que debe promoverse o seu uso.  No Centro de Investigación 
Forestal de Lourizán seleccionáronse árbores de características interesantes desde o 
punto de vista forestal que se atopan en coleccións e en plantacións forestais.

OBXECTIVOS

A xornada técnica pretende presentar:
- O estado actual de coñecemento das árbores de cerdeira para uso forestal, prestando
especial atención nos clons que xa están rexistrados.
- O proceso de selección das árbores e as técnicas de propagación vexetativa.
- O crecemento dos clon interesantes en plantacións clonais en diferentes zonas de
Galicia.
- A transferencia e as implicacións da certificación de clons seleccionados.
- A promoción das plantacións e o uso da súa madeira por diferentes profesionais.
- A cerdeira dentro da bioeconomía forestal.
- O interese das comunidades de montes veciñais en man común nas plantacións de
cerdeira e na multifucionalidade.

9:30 h Presentación da xornada técnica

Enrique Martínez Chamorro (Director do CIF Lourizán)

09:45 h  Programa de mellora e de innovación de Galicia

Relator: Gabriel Toval (Dr. Enxeñeiro de Montes)

10:15 h A silvicultura da cerdeira como madeira de alto valor e perspectiva de 

mercado. Resultados do proxecto Biotector sobre bioeconomía forestal

Relator: Braulio Molina Martínez (Enxeñeiro de Montes - Asociación Forestal de Galicia)

10:45 h Pausa

11:15 h Visita á plantación de cerdeira

12:00 h A multifuncionalidade no Monte veciñal de Coiro (Cangas)

Relator: Manuel Soaxe (Secretario da xunta reitora da CM de Coiro)

12:15 h As comunidades de montes e o uso de frondosas

(*)Relator: Pedro López (Xefe do Distrito Forestal XIX) DESTINATARIOS

Mulleres e mozos agricultores e silvicultores.

Viveiros produtores de plantas.

Comunidades de montes veciñais en man común.

Propietarios forestais.

Público en xeral.

12:45 h Multifunción da rede de plantacións de cerdeira CIF de Lourizán

Relatora: Mª Eugenia Miranda Fontaíña (Investigadora do CIF Lourizán).

13:15 h Mesa redonda: (tódolos participantes)

Ao longo da xornada poderanse ver unhas mostras de traballos elaborados con 
madeira de cerdeira.
(*) Susceptible de cambio por axenda

A cerdeira seleccionada para uso forestal: colección de materiais, propagación, crecemento en plantacións, e promoción do seu uso.


