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Marco de actuación dos proxectos no ámbito da produción de leite 

MELLORA DOS 
INDICES DE 
SOSTENIBILIDADE 

A SOCIEDADE 
DEMANDA CAMBIOS 
NA AGRICULTURA 

INTEGRACION DE 
GANADERÍA E 
PRODUCIÓN AGRARIA 

ESTRATEXIA PARA 
A PRODUCION DE 
PROTEÍNA EN 
EUROPA 

Unha estratexia da granxa a mesa para reactivar o 
sistema agropecuario europeo 

Investigación e innovación para logra un 
agricultura mais circular e sostible. 
Desenvolvento de sinerxias entre gandeiría e 
agricultura. 



Coordinación Grupo Focal (EIP Agri) 

• Novos Grupos Operativos 

• Novas liñas de investigación 
 
 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/focus-
groups/robust-and-resilient-dairy-production-systems 

 



• 11 rexións participantes de Azores a Escocia 

• 100 granxas piloto 

 

• Traballo a desenvolver 

– AKIS en AA 

– Economía  

– Medioambiente 

– Aspectos sociais 

 

Dairy For Future (Interreg Atlantic Area) 



Utilización de diferentes mesturas con carbonato cálcico como 
recheo de cubículos de vacas de leite 

• Entidades parcipantes: Progando®, Ligal, Universidade de 
Santiago de Compostela, Seragro 
 

• Axencia Galega de Innovación 2007 
 

• Estudios realizados 
 
• Confort 
• Grado de asepsia 

 
 



Avaliación de cultivos para a produción de forraxes en 
explotacións de leite para mitigar os efectos do cambio climático 
(FEADER 24/2012) 

• Beneficiario: Progando® 
 

• Adaptación de variedades de sorgo a condicións de 
cultivo de Galicia 

 
• Rendemento 
• Calidade  
 

 





Cultivo de remolacha como alternativa forraxeira nas explotacións de 
vacún de leite galegas (FEADER 57/2013) 
 
• Beneficiario: Cooperativa Agraria Provincial da Coruña 

 
• Estudio de variedade de remolacha forraxeira como 

alimento para vacas de leite 
 
• Produción 
• Calidade 
• Adaptabilidade 
• Rhizoctonía 
• Capacidade de ensilado 
• Conservación 

 
 





Proqueixo: Proxecto de mellora da calidade do queixo a través da 
mellora do perfil leiteiro (FEADER 2012/012A) 

• Entidades participantes: Queizuar, Cooperativa Pico Sacro, CETAL, PS Vet, 
AGACAL 
 

• Tipificación do leite entregado para a fabricación de queixos en función 
do tipo de alimentación das vacas de leite 
 
• Calidade forraxeira 
• Calidade hixénico sanitaria 
• Perfil AG 
• Proteolise 
• Caracterización dos queixos 

 
 



Máster Propio en Produción de Leite 

• Morfoloxía, fisioloxía e manexo sanitario da vaca de leite 

• Calidade do produto 

• Instalacións gandeiras 

• Alimentación 

• Economía da explotación de leite 

• Produción de forraxes 

• Prácticas de campo 
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