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Competencias de titulación
Código
A1
CG6: Coñecemento en materias básicas, cientíﬁcas e tecnolóxicas que permitan unha aprendizaxe continua, así como
unha capacidade de adaptación a novas situacións ou contornas cambiantes.
A2
CG7: Capacidade para a preparación previa, concepción, redacción e sinatura de proxectos que teñan por obxectivo a
construción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaxe ou explotación de bens
mobles ou inmobles que pola súa natureza e características queden comprendidos na técnica propia da produción
agrícola e gandeira (instalacións ou ediﬁcios, explotacións, infraestruturas e vías rurais), a industria agroalimentaria
(industrias extractivas, fermentativas, lácteas, conserveiras, hortofrutícolas, cárnicas, pesqueiras, de salgaduras e, en
xeral, calquera outra dedicada á elaboración e/ou transformación, conservación, manipulación e distribución de
produtos alimentarios) e a xardinaría e o paisaxismo (espazos verdes urbanos e/ou rurais -parques, xardíns, viveiros,
arboredo urbano, etc.-, instalacións deportivas públicas ou privadas e contornas sometidas a recuperación
paisaxística).
A7
CG12: Capacidade para a dirección e xestión de toda clase de industrias agroalimentarias, explotacións agrícolas e
gandeiras, espazos verdes urbanos e/ou rurais, e áreas deportivas públicas ou privadas, con coñecemento das novas
tecnoloxías, os procesos de calidade, trazabilidade e certiﬁcación e as técnicas de mercadotecnia e comercialización
de produtos alimentarios e plantas cultivadas.
A16 CE9.- Coñecemento das bases e fundamentos biolóxicos do ámbito vexetal e animal na enxeñaría.
A18 CE11.- Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de identiﬁcación e caracterización de especies
vexetais.
A19 CE12.- Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios das bases da produción vexetal, os sistemas de
produción, de protección e de explotación.
A20 CE13.- Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios das aplicacións da biotecnoloxía na enxeñaría
agrícola.
A31 CE24.- Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios da toma de decisións mediante o uso dos
recursos dispoñibles para o traballo en grupos multidisciplinares.
A46 CE39.- Capacidade para coñecer, comprender e utilizar bases e tecnoloxías da propagación e produción hortícola,
frutícola e ornamental.
A63 CE56.- Capacidade para coñecer, comprender e utilizar conceptos relacionados cos ecosistemas e a biodiversidade.
A82 CE75.- Capacidad para conocer y comprender la relación causa efecto de los elementos climáticos sobre los seres
vivos y su respuesta fenológica.
B1
CG1: Capacidade de resolución de problemas con creatividade, iniciativa, metodoloxía e razoamento crítico.
B2
CG2: Capacidade de liderado, comunicación e transmisión de coñecementos, habilidades e destrezas nos ámbitos
sociais de actuación.
B3
CG3: Capacidade para a procura e utilización da normativa e regulamentación relativa ao seu ámbito de actuación.
B4
CG4: Capacidade para desenvolver as súas actividades, asumindo un compromiso social, ético e ambiental en
sintonía coa realidade da contorna.
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B5

CG5: Capacidade para o traballo en equipos multidisciplinares e multiculturais.

Competencias de materia
Resultados de aprendizaxe
Coñecer os aspectos máis relevantes dos organismos patóxenos das plantas e das enfermidades que
producen

Desenvolver e aplicar os métodos de control das mesmas baixo a premisa dun control integrado de
pragas

Adquirir a capacidade de planiﬁcar e elaborar traballos de I+D

Desenvolver a capacidade de comunicarse con persoas non expertas para que estas poidan estas
entender, interpretar e adoptar os avances cientíﬁcos na industria agroalimentaria

Competencias
A1
A7
A19
A20
B1
B5
A7
A18
A19
A20
A31
A46
A63
A82
B1
B2
B3
B5
A1
A16
A19
A20
A31
A63
B1
B2
B5
A2
A16
A19
B2
B4

Contidos
Tema
Unidade I. Fundamentos básicos da Fitopatoloxía. 1.Concepto de Fitopatoloxía. Concepto de enfermidade e axente patóxeno.
Historia da Fitopatoloxía. Importancia das enfermidades das plantas
Unidade I. Fundamentos básicos da Fitopatoloxía. 2. Principais axentes causantes de enfermidades en plantas. Virus.
Fitoplasmas. Bacterias. Fungos. Nematodos.
Unidade I. Fundamentos básicos da Fitopatoloxía. 3. Natureza cíclica da enfermidade. Tipos de epidemias: epidemias
monocíclicas e policíclicas. Progreso da enfermidade.
Unidade II. Manexo das enfermidades das
4. Estratexias para ou manexo das enfermidades das plantas. Postulados
plantas.
de Koch. Modelos matemáticos de control do inóculo e do desenrrolo da
enfermidade
Unidade II. Manexo das enfermidades das
5. Métodos de control das enfermidades das plantas. Medidas reguladoras.
plantas.
Métodos culturais. Erradicación do hospedante. Rotación de cultivos.
Saneamento. Plantas cebo. Creación de condicións desfavorables para ou
patóxeno. Solarización. Alteracións das datas de sementa ou de colleita.
Tratamentos por frío
Unidade II. Manexo das enfermidades das
6. Control biolóxico. Deﬁnición. Bases ecolóxicas do control biolóxico.
plantas.
Axentes de control biolóxico. Conservación dos inimigos naturais. Outros
métodos de loita biolóxica. O uso de feromonas. A loita biolóxica non
control das enfermidades das plantas
Unidade II. Manexo das enfermidades das
7. A loita química. Características e toxicidade dos praguicidas. Sistemas
plantas.
de aplicación. Precaucións na conservación e manexo de produtos
ﬁtosanitarios. Clasiﬁcación.
Unidade II. Manexo das enfermidades das
8. Mecanismos de defensa das plantas. Resistencia inducida fronte a
plantas.
patóxenos e a insectos. Estratexias defensivas das plantas. Aplicacións da
resistencia inducida en agricultura. Obtención de variedades transxénicas
resistentes a pragas e/ou patóxenos. Os novos retos na obtención de
plantas transxénicas resistentes.
Unidade II. Manexo das enfermidades das
9. Control integrado de pragas
plantas.
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Unidade III. Enfermidades das plantas. (Patóxeno, 10. Enfermidades producidas por virus. Principais alteracións provocadas
Historia, Perdas, Manexo, Hóspedes, Síntomas, na planta. Recoñecemento virus-hóspede. Resistencia a virus. Transmisión
Ciclo da enfermidade)
de virus por insectos vectores. Epidemioloxía das virosis. Métodos de
control. Principais virosis en cultivos.
11. Enfermidades producidas por espiroplasmas e ﬁtoplasmas.
Localización
Unidade III. Enfermidades das plantas. (Patóxeno, 11. Enfermidades producidas por espiroplasmas e ﬁtoplasmas.
Historia, Perdas, Manexo, Hóspedes, Síntomas, Localización na planta e efectos bioquímicos. Sintomatoloxía. Métodos de
Ciclo da enfermidade)
detección e control
Unidade III. Enfermidades das plantas. (Patóxeno, 12. Enfermidades producidas por bacterias ﬁtopatóxenas. Tipos de
Historia, Perdas, Manexo, Hóspedes, Síntomas, enfermidades bacterianas. Tumores de agalla, podremias brandas da
Ciclo da enfermidade)
pataca, podremia anular, necrose bacteriana da vide, enfermidades
bacterianas nos froiteiros. Diagnóstico e detección de bacterias
ﬁtopatóxenas. Epidemioloxía das bacteriose. Métodos de control
Unidade III. Enfermidades das plantas. (Patóxeno, 13. Enfermidades producidas por fungos. Interaccións planta-fungo.
Historia, Perdas, Manexo, Hóspedes, Síntomas, Mecanismos de infección, patoxénesis e resistencia. Principais
Ciclo da enfermidade)
enfermidades producidas por fungos: Mildius, Oídios, Verdes, Carbóns,
Micosis foliares, vasculares e radiculares, Micosis da madeira
Unidade III. Enfermidades das plantas. (Patóxeno, 14. Plantas parasitas. Principais taxa e epidemioloxía
Historia, Perdas, Manexo, Hóspedes, Síntomas,
Ciclo da enfermidade)
Unidade III. Enfermidades das plantas. (Patóxeno, 15. Nematodos ﬁtoparasitos. Principais alteracións provocadas nas
Historia, Perdas, Manexo, Hóspedes, Síntomas, plantas. Control.
Ciclo da enfermidade)
Práctica 1
Observación de síntomas producidos por patóxenos en plantas
Práctica 2
Illamento de patóxenos: elaboración de medios de cultivo e sementeira
Práctica 3
Identiﬁcación e contaxe de unidades formadoras de infeccións
Práctica 4
Casos prácticos de infeccións: estratexias
Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Prácticas de laboratorio
15
15
0
Resolución de problemas e/ou exercicios de forma 15
27
42
autónoma
Sesión maxistral
30
60
90
Probas de resposta curta
3
3
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Prácticas de laboratorio Traballo de alumno no laboratorio, favorecendo unha aprendizaxe colaborativa en grupos na que o
profesor asigne roles os membros do grupo coa ﬁnalidade de realizar traballos en equipo
Resolución de
Lecturas de artigos cientíﬁcos ou capítulos de libros.
problemas e/ou
Traballos en equipo para redactar un informe e así mesmo presentalo o profesor e ós seus
exercicios de forma
compañeiros
autónoma
Sesión maxistral
Clases na aula
Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Prácticas de laboratorio
Probas

Descrición

Probas de resposta curta
Avaliación
Sesión maxistral
Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma
Probas de resposta curta

Descrición
Cualiﬁcación
Asistencia a Clases e demais actividades
10
Resolución de actividades no laboratorio e aula
10
Examen
80

Outros comentarios sobre a Avaliación
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Bibliografía. Fontes de información
Agrios G.N.- Fitopatología. Limusa.Carrero J.M. Plagas del campo.UTEHA.
Llácer G., López M.M., Trapero A. & Bello A. Patología Vegetal. Mundi-Prensa. 1996.
Smith I.M., Dunez J., Lelliot R.A., Phillips D.H. & Archer S.A. Manual de enfermedades de las plantas. Mundi-Prensa, 1992
Domínguez Garcia-Tejero F.- Plagas y enfermedades de las plantas cultivadas. Mundi-Prensa. 1998.
Mateo Box. Control de enfermedades en cultivos de invernadero.
Giovanni B. Las enfermedades de la patata.
Sociedad Española de Fitopatología. Enfermedades de los frutales de pepita y de hueso.

Recomendacións

Outros comentarios
Coñecementos básicos de Micoloxía, Microbioloxía, Botánica e Fisioloxía vexetal os cales deberon ser adquiridos en matérias
cursadas en anos anteriores
Uso de recursos da biblioteca, bases de datos etc.
Manexo básico de Internet e programas de oﬁmática
Manexo da Plataforma TEMA
Coñecementos de inglés
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