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Estratexias europeas cara unha agricultura resiliente 
 
“From Farm to Fork” (da Granxa á Mesa)[1] co obxectivo de lograr unha alimentación máis 
saudábel e máis sustentable na UE (CE, 20 de maio de 2020)  
 
 “European Green Deal” (Acordo Verde Europeo)[2], dirixido a lograr unha economía neutra 
en carbono e lograr sistemas de provisión de alimentos máis xusta, máis saudábel e máis 
orientada ao mantemento do medio ambiente. 
 
Os sistemas de produción alimentaria non poderán ser resilientes a crises como a da 
pandemia Covid-19 se non son sustentábeis.  
 
É necesario o re-deseño dos sistemas de produción que aínda hoxe son responsábeis 
dunha parte substancial das emisións de gases de efecto invernadoiro, consumen grandes 
cantidades de recursos naturais, provocan perdas de biodiversidade e non permiten 
retornos económicos xustos ao longo da cadea alimentaria, en particular para os 
produtores primarios. 
 
[1] https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en 
[2] https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en 
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A PAC será un dos instrumentos que acompañarán a transformación a sistemas 
gandeiros sustentables ao apoiar solucións innovadoras e esixir prácticas de produción 
sustentables.  
 
Outro soporte fundamental da estratexia será a promoción da investigación e a 
innovación orientada á consecución dos obxectivos da estratexia. 
 
Entre os instrumentos para conseguir os obxectivos desta estratexia no ámbito da 
produción:  
 

Sistemas e produtos ligados á 
terra nun marco de agricultura 
sostíbel 

Fomento de proteínas vexetais 
cultivadas na UE para reducir a 
dependencia de materias primas 
proteicas 

Redución da pegada ecolóxica 
nos sistemas de produción. 
Competencia alimentaria 

animal-humanos 

Composición diferencial,  
presenza de moléculas 
funcionais nos alimentos 

Agricultura/Alimentación  
de precisión 

Rotacións de cultivos con 
especies leguminosas 

Enfoque estratéxico 

Creación de valor ao longo 
da cadea alimentaria 

Integración horizontal 
Forestal-Agricultura 

Redución de inputs/ 
custes de produción 
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Innovación en produción de leite – Estudo de sistemas 
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Complexo tecnolóxico lácteo 
de Mabegondo 
• Laboratorio interprofesional 

Produción láctea 
Industria láctea 

• Centro público de investigación 



Os proxectos de innovación – Axentes e obxectivo 

CENTRO DE INVESTIGACIÓNS AGRARIAS DE MABEGONDO 

LEYMA CENTRAL LECHERA, S.A.  

CIAM

Se estuda o manexo de especies leguminosas pratenses, 

en comparación con pradeiras de raigrás, aproveitadas 

en pastoreo e ensiladas sobre a produción e as 

características diferenciais do leite de vacún. Sistemas 

gran parcela – Alimentación controlada

CDTI IDI-20100920 “MATERIAS 

PRIMAS ALTERNATIVAS EN 

NUTRICIÓN ANIMAL (EMANA)' 

Redución da dependencia proteica de fontes 

non-UE

NUTER (DEHEUS)                         

CIAM

Se estuda o efecto de substituír a torta da soia por 

outras fontes proteicas producidas en Europa na 

alimentación de vacas de leite alimentadas con racións 

completas sobre a produtividade e composición do leite. 

Nun segundo estudo se analiza o efecto da substitución 

no cebo de becerros

INIA RTA2012-00065-C05-02
Introdución de especies leguminosas nas 

rotacións forraxeiras intensivas

PGDIT 09MRU012E.- “LE2: 

LEGUMINOSAS-LEITE"”
LEYMA-NATURA: Leguminosas plurianuais

5 Grupos de investigación en 

produción de leite de centros 

públicos de Galiza, Asturias, 

Cantabria, País Vasco e Navarra

Se estudan os sistemas de produción e de alimentación 

nas granxas de leite do Norte de España. Mostraxe 

aleatoria estratificada. En Galicia se estuda o “paquete 

tecnolóxico” da implantación e utilización alimentaria 

de especies leguminosas anuais nas rotacións de dous 

cultivos por ano con millo como cultivo de verán. Os 

traballos se complementan con accións de transferencia 

en explotacións leiteiras colaboradoras

CONVOCATORIAS COMPETITIVAS NON FEADER



Os proxectos de innovación – Axentes e obxectivo 

CDTI-FEDER INNTECONECTA 

“INTEGRACASTANEA”                     

ITC-2013 3040 

Integración horizontal de actividades forestais e 

gandeiras- Cadea de valor

BOIBEL FORESTAL                     

CIAM

Se realizan ensaios acerca do efecto da adición dun 

extracto de taninos hidrolizábeis de castiñeiro 

(Castanea sativa  L.) a forraxes ensiladas de alto contido 

proteico utilizados na alimentación do gando vacún 

leiteiro: Efecto sobre a fermentación do ensilado, a 

dixestibilidade in vivo , a degradabilidade ruminal in 

situ , a resposta produtiva dos animais e o perfil de 

ácidos graxos do leite.

INIA-RTA2014-00086-C03-03
Diferenciación do leite nos sistemas de produción do 

Norte de España

3 Grupos de investigación en 

produción de leite de centros 

públicos de Galiza, Asturias e 

Cantabria

Neste proxecto coordinado se estuda a composición do 

leite (fisicoquímica, perfil graxo e antioxidantes) nos 

distintos sistemas de produción da cornixa. Se realizan 

estudos específicos de alimentación con dietas variábeis 

de pastoreo e ensilaxe para contrastar os resultados 

observados en explotacións colaboradoras.

CONECTAPEME 2016 / IN852A 

2016/116 “CONECTASOUTO+"

Integración horizontal de actividades forestais e 

gandeiras- Cadea de valor

GALLANOVA NORTE S.L.             

CIAM

Se realizan ensaios acerca do efecto da adición de 

extracto de follas e inflorescencias de castiñeiro 

(Castanea sativa  L.) a dietas completas utilizadas na 

alimentación do gando vacún leiteiro: Efecto sobre a 

dixestibilidade in vivo , a degradabilidade ruminal in 

situ , a resposta produtiva dos animais e o perfil de 

ácidos graxos do leite.

CONVOCATORIAS COMPETITIVAS NON FEADER



Os proxectos de innovación – Axentes e obxectivo 

H2020 Smart Agri-Hubs             

Data-Intensive Dairy Production 

(FIE 23 – Galicia)

Agricultura/Alimentación de precisión

CIAM, Seragro, Elmega, Monet, 

Alltech, 3eData, USC, Gradiant

Ferramentas de uso de Big-Data no manexo dos 

sistemas de produción de leite

CONVOCATORIAS COMPETITIVAS NON FEADER



Os proxectos de innovación – Axentes e obxectivo 

Título e Partners Contido do proxecto

Uso del producto Vertan® con 

vacas en pastoreo (2015)

Uso de extractos (aceites esenciais) na 

alimentación de vacas de leite. Mellora da 

eficiencia alimentaria

IDENA-France                               

CIAM

Se estuda o efecto de adicionar o produto comercial ás 

doses indicadas polo fabricante na dieta de vacas 

leiteiras en pastoreo sobre a produtividade animal, a 

composición fisicoquímica do leite e a eficiencia de uso 

da proteína.. 

Uso del producto Vertan® con 

vacas estabuladas alimentadas 

con ensilaxes (2016)

Uso de extractos (aceites esenciais) na 

alimentación de vacas de leite. Mellora da 

eficiencia alimentaria

IDENA-France                               

CIAM

Se estuda o efecto de adicionar o produto comercial ás 

doses indicadas polo fabricante na dieta de vacas 

leiteiras estabuladas, alimentadas con ensilaxes e dúas 

dietas de distinto contido proteico  sobre a 

produtividade animal, a composición fisicoquímica do 

leite e a eficiencia de uso da proteína.. 

ALGAE-STM  for DHA-Enriched 

Dairy Milk (2016)

Microalgas para produción de leite rico en 

ácidos graxos poliinsaturados. Produtos 

funcionais - Saúde

ALLTECH-France                          

CIAM

Se realizaron estudos de alimentación controlada con 

gando vacún de leite alimentado con racións completas 

adicionadas con distintas doses de microalgas para 

observar o efecto sobre a presenza de ácidos graxos 

poliinsaturados de cadea longa con efecto potencial 

positivo sobre a saúde humana (DHA-EPA-CLA c9t11 ) 

avaliando a resposta produtiva e a composición 

fisicoquímica do leite

EMPRESAS – contratos de fondos privados



Os proxectos de innovación – Axentes e obxectivo 

FEADER 2012/02.- “ANNA. 

Antioxidantes naturais"

Diferenciación da produción de leite. 

Antioxidantes

LEYMA CENTRAL LECHERA, S.A.  

CIAM

Contexto LEYMA-NATURA: Presenza de antioxidantes 

liposolúbeis no leite de vacas que pastorean especies 

leguminosas plurianuais vs. pradeiras de gramíneas

FEADER 2012/20.- “FTMIR-

ácidos graxos Leite"

Diferenciación da produción de leite. Ácidos 

graxos

LIGAL                                              

CIAM

Mellora da calidade da estimación do perfil graxo de 

mostras de leite de explotacións leiteiras adaptada ás 

rutinas analíticas do LIGAL

FEADER 2012/24.- "Cultivos 

tolerantes á seca"

Estratexias de mitigación do efecto do cambio 

climático nos cultivos

PROGANDO  S.L.                      

CIAM

Se realizou a avaliación agronómica e nutricional da 

rotación de trevos anuais como cultivo de inverno e 

sorgo como cultivo de verán, estudando a adaptación de 

distintas variedades de sorgo en diferentes ambientes 

mediante cultivo en gran parcela

FEADER 2012/32.- "ensilado de 

bagazo de cervexa"
Redución da dependencia proteica

INDESA GALICIA S.L.                 

CIAM

Se avaliaron técnicas para reducir as perdas no 

almacenamento como ensilado do bagazo de cervexa 

mediante a adición de absorbentes, inoculantes e uso do 

embolsado fronte a silos trincheira

CONVOCATORIAS COMPETITIVAS FEADER



FEADER 2013/22.- “A3F: 

Aplicación analíticas avanzadas 

de análise de forraxes"

Alimentación de precisión-Economía da 

alimentación-Redución emisións ao medio

CIAM

Desenvolvemento de ferramentas NIRS para a 

estimación rápida, económica e precisa da composición 

nutricional das forraxes frescas e ensiladas máis 

utilizadas nas explotacións de leite de Galiza e da 

calidade fermentativa de ensilados como ferramenta 

para a optimización económica e ambiental das racións 

de vacas de leite.

FEADER 2013/57.- "Cultivos 

alternativos forraxeiros"

Mellora da produtividade en cultivos 

forraxeiros

Coooperativa Agraria Provincial 

da Coruña                              

CIAM

Se estudou a agronomía, caracterización nutricional e 

metodoloxía de ensilado do cultivo de remolacha 

forraxeira como forraxeira alternativa para as 

explotacións de leite

FEADER 2013/62 “Cultivo de 

proteaxinosas e oleaxinosas 

para grao"

Redución da dependencia proteica

CECOAGRO-Central de compras              

CIAM

Se estudou o comportamento agronómico e nutricional 

de diferentes variedades de oleaxinosas (colza e liño) e 

proteaxinosas (altramuz e faba) para o seu uso en 

alimentación animal

FEADER 2015/41.- "Leite-

produto premium"

Diferenciación do leite nos sistemas de 

produción de Galicia. Compostos bioactivos

LIGAL                                           

CIAM

Este proxecto realiza unha análise preliminar da relación 

entre a composición da dieta consumida polas vacas e a 

composición fisicoquímica e o perfil de ácidos graxos do 

leite en explotacións colaboradoras galegas que seguen 

distintos sistemas de intensificación produtiva.

CONVOCATORIAS COMPETITIVAS FEADER
Os proxectos de innovación – Axentes e obxectivo 



Os proxectos de innovación – Axentes e obxectivo 

FEADER 2015/39.-  “Salgueiral 

Novo”
Integración de actividades forestais e gandeiras

Industrias do Taboleiro, S.A.                                        

CIAM

Se caracteriza o valor nutricional de distintas fraccións 

vexetativas de clons do xénero Salix  para avaliar o seu 

seu uso potencial como alimento para especies 

ruminantes con baixas necesidades nutricionais

FEADER 2016-59B “Leite Plus"
Diferenciación do leite nos sistemas de 

produción de Galicia. Leite ecolóxico

LIGAL                                               

CIAM

Se estuda en explotacións colaboradoras que realizan 

pastoreo (ecolóxicas e convencionais) e en explotacións 

que manteñen o gando confinado e alimentado con 

racións completas a base de ensilado a presenza no leite 

de compostos bioactivos ácidos graxos e antioxidantes, 

establecendo a sua relación coa dieta consumida

FEADER 2017-022B “LEITE 

+VALOR"

Pegada de carbono e competencia alimentaria 

nos sistemas de produción de leite de Galicia

LIGAL                                            

CIAM

Se realiza a análise detallada dos inputs e outputs 

alimentarios e de nutrientes nunha mostra de 

explotacións leiteiras galegas con diferente grao de 

intensificación. Se calcula a pegada de carbono seguindo 

metodoloxías estándar referenciadas e se analiza o 

sistema de alimentación desde o punto de vista da 

competencia alimentaria entre animais e humanos nos 

sistemas de produción de leite de Galicia.

CONVOCATORIAS COMPETITIVAS FEADER



Os proxectos de innovación – Axentes e obxectivo 

FEADER 2017-039A.-  

“FOLERPAS. Xeado 

lactofuncional”

Diferenciación do leite nos sistemas de 

produción de Galicia.  Integración de actividades 

forestais e gandeiras

GALLANOVA NORTE S.L.U.              

CIAM

En catro sistemas de produción diferentes (dous de 

pastoreo e dous con animais confinados alimentados 

con racións completas) se estuda o efecto de adicionar 

extractos de castiñeiro (follas e inflorescencias) sobre a 

composición do leite, que é posteriormente 

transformada para o seu consumo como xeados

FEADER 2019-015A.-  

“Composición diferencial do 

leite de vacún en sistemas de 

pastoreo en Galicia”

Diferenciación do leite nos sistemas de 

produción de Galicia. Compostos bioactivos. 

Cadea de valor

LIGAL                                       

CAPSA FOOD S.A.                             

CIAM

A fin de ter un maior coñecemento das características 

dun dos seus produtos, unha das empresas lácteas que 

comercializan leite denominada de pastoreo en Galicia 

ten interese en obter información, a partir do 

seguimento dunha mostra representativa de 

explotacións leiteiras subministradoras: a) o grao de 

variabilidade estacional da composición do leite, relativa 

ao perfil de ácidos graxos e antioxidantes; b) a 

variabilidade da composición do leite entre explotacións 

dentro da mesma estación de pastoreo ou de 

alimentación con ensilaxes; c) a relación entre a dieta 

consumida e a composición do leite. 

CONVOCATORIAS COMPETITIVAS FEADER



Os proxectos de innovación – Axentes e obxectivo 

FEADER 2020-066A “Trazadores 

da orixe alimentaria do leite”

Diferenciación do leite nos sistemas de 

produción de Galicia. Cadea de valor

LIGAL                                             

CIAM                                       

GANDERIA ESCARIZ CEBREIRO

O leite producido en Galiza é de alta calidade, 

independentemente do sistema de produción. Sen 

embargo, o sistema de alimentación condiciona a 

presenza de determinados compoñentes de carácter 

funcional no leite e a percepción de parte do consumo 

acerca deste produto. No proxecto se desenvolven 

metodoloxías adaptadas ás rutinas do LIGAL para 

estimar a procedencia alimentaria de mostras de leite, 

enfocadas ao consumo ou non de pastos frescos polas 

vacas en lactación, como instrumento potencial dunha 

futura marca de garantía facultativa “Leite de Pastoreo 

de Galicia”.

CONVOCATORIAS COMPETITIVAS FEADER

92% dos proxectos 
realizados son impulsados 
por empresas do sector 



 

Retorno económico da investigación en agricultura 
 
 
Estudos efectuados acerca do retorno medio dos investimentos en investigación 
aplicados á agricultura nos indican unha taxa agregada de retorno entre o 40 e o 60% 
anual nun período medio de 15-20 anos (USDA, 1996 [1] [2]) mentres outros, máis 
conservativos e aplicados a agricultura extensiva (Mullen, 2007)[3] sitúan o retorno no 
15% nun período de 35 anos e dun 40% nun período de retorno de 16 anos.  
 
Así que vemos que por cada euro público investido en I+D o retorno é, de media, 
entre 5 e 10 euros.  
 
 
[1] https://www.ers.usda.gov/publications/pub-details/?pubid=40696 
[2] USDA (1996). Economic Returns to Public Agricultural Research. Agricultural Research and Development / 
AER-735 24-33. https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/40695/17417_aer735s3_1_.pdf?v=8356.5 
[3] Mullen J. (2007). Productivity growth and the returns from public investment in R&D in Australian 
broadacre agriculture. The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 51, pp. 359–384 

Innovación como investimento público 
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Outputs científico-académicos 
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Outputs científico-académicos 

Dúas teses de Master: 



Accións de transferencia, campos de demostración e xornadas 



En resumo: en qué traballamos? 

• Coidado do medio ambiente 

• Menor dependencia proteica-Soberanía alimentaria 

• Redución de inputs nas explotacións leiteiras 

• Presenza de compostos biaoctivos no leite (dieta-saúde) 

• Benestar animal-Sistemas de pastoreo 

• Diferenciación de produto/proceso 

• Economía circular 

• Integración forestal-agricultura 

• Competitividade 

• Defensa do propio en mercados abertos, competitivos e cada vez máis exixentes 



En resumo: cómo o facemos? 

Mao a mao con produtores/as e empresas, 
en actividades de innovación cooperativa 

SAT Torneiros (Allariz)- Produción ecolóxica de leite 



Innovación cooperativa no CIAM            Sistemas de produción de leite 

CENTRO DE INVESTIGACIÓNS AGRARIAS DE MABEGONDO 

Moitas grazas 
pola  

Atención !! 


