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Plan de Transferencia Tecnolóxica para o Agro Galego 2022. Nº de protocolo: 2022/075 e 2022/076

DATA:  29 de novembro de 2022
ORGANIZA: Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM-AGACAL)
LUGAR DE REALIZACIÓN: Salón de actos do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo e finca do CIAM
Estrada Betanzos-Mesón do Vento Km 7,  Abegondo (15318 A Coruña)
COLABORA: Beealia Asesoramento e Xestión de Ganderías
  
OBXECTIVOS
- Dar a coñecer as prácticas na fertilización de pradeiras que incrementan a eficiencia na utilización dos nutrientes, 
diminúen o impacto ambiental e melloran a saúde/fertilidade dos solos. 
- Mellorar a produtividade das pradeiras para incrementar a rendibilidade e a competitividade das explotacións de 
gando vacún.

PROGRAMA
10:010:00-10:15 horas. Presentación da Xornada.
10:15-10:45 horas. As aplicacións web RAX de recomendación de abonado con xurro nas pradeiras. Mª Isabel García 
Pomar. Investigadora CIAM-AGACAL.
10:45-11:15 horas. Fertilización de pradeiras con xurros. Resultados do campo de ensaio (TT2022/075). Dolores Báez 
Bernal. Investigadora CIAM-AGACAL.
11:15-11:45 horas. Descanso.
1111:45-12:15 horas. Estratexias de fertilización de pradeiras en ecolóxico. Joan Alibés Biosca. Técnico de Beealia 
Asesoramento e Xestión de Ganderías.
12:15-12:45 horas. O uso da roca fosfórica como fertilizante ecolóxico nas pradeiras. Resultados do campo de ensaio 
(TT2022/076). Mª Isabel García Pomar. Investigadora CIAM-AGACAL.
12:45-14:00 horas. Demostración de aplicacións de xurros na finca do CIAM. Mª Isabel García Pomar, Dolores Báez 
Bernal, Juan Valladares Alonso

DESTINATARIOS
A A xornada está dirixida a gandeiros de vacún ou persoas con expectativas de incorporación interesados en mellorar a 
produtividade das pradeiras para a alimentación de gando.

INSCRICIÓNS
As solicitudes de inscrición pódense descargar da páxina web www.ciam.gal e deberanse remitir por correo 
electrónico a ciam.cmr@xunta.gal
Admitiranse solicitudes ata as 12:00 h do día 28 de novembro. 

Xornada realiXornada realizada no marco do Plan de transferencia para o apoio ás actividades de demostración e de información 
ao agro galego 2022, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR 
de galicia 2014-2020.


