
 
 

ANEXO B 

INFORME DE RESULTADOS  

ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA 2009 

 
   Nº DE PROTOCOLO: 09/47 
     

 

 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: Produción forraxeira e animal na finca Robles 
 
 
 
2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA ORGANIZADORA: Centro de Investigacións 
Agrarias de Mabegondo (INGACAL-CIAM) 
(centro de investigación/CFEA/OAC...) 
 
3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: 
Enderezo: Finca Robles-Pacios de Veiga 
Concello: Pobra de Brollón 
Provincia: Lugo 
 
4.- RESPONSABLE: José Ángel Salvatierra Rico  Tlf.: 981647902 
 
 

5.- DATOS DO COLABORADOR: 
Nome e apelidos:  Tlf.: 
Enderezo: 
Concello: 
Provincia: 
NIF: 
 
6.- INTRODUCIÓN: 
A finca Robles está situada no Val de Lemos. Ten unha superficie total de 24 ha, das cales 19 ha 
están destinadas a prados, pradeiras e cultivos forraxeiros, e as restantes 5 ha a monte e 
instalacións. 
As terras do Val do Lemos teñen unha grande potencialidade agrícola e gandeira, pero moitas 
veces non se está a explotar de forma racional. É necesario introducir melloras nos sistemas de 
cultivo, probar novas alternativas, tanto de secano como en regadío. Neste último aproveitando e 
mellorando os canais de rega que ten a finca, reconstruíndo e impermeabilizando os mesmos.  
Este ano iniciouse unha relación de colaboración entre a finca Robles e a Comunidade de 
Regantes do Val de Lemos, para ensaiar alternativas de cultivos forraxeiros, que poidan ir en 
rotación co cultivo de millo para silo, como pode ser a mezclas triticale-veza ou triticale-
chícharo, etc. ou sorgo en secano. 
Preténdese buscar un sistema de produción autosostible, basado en pradeiras e cultivos 
forraxeiros producidos na explotación, con baixos consumos de alimentos mercados, con cargas 
gandeiras de 1,5-2,00 UGM/ha. 
 
 



7.- MATERIAL E MÉTODOS: 
Utilización dun rabaño de 20 vacas de raza Rubia Galega de primeiro parto, cubertas con touro 
frisón para facilitar o parto. Empezaron os partos en febreiro deste ano 2009. A alimentación 
básica cúbrese con pastoreo rotacional, a partir dos meses de marzo-abril. No inverno con silo de 
millo, silo de triticale-veza e triticale-chícharo, herba seca e trigo ou millo moído. 
Cando xa hai suficiente pasto os animais permanecen nos prados as 24 horas, tanto as vacas 
coma os becerros. No mes de outubro destetáronse os becerros/as, que pasan a establo, 
alimentándose con penso e herba seca. As vacas, ata o de agora, aínda teñen sufiente comida nos 
prados e seguen fóra. 
Ca utilización da rega no verán, nas pradeiras que dispoñan da mesma, permite alargar o 
pastoreo entre 9-9,5 meses/ano, de forma que se reducen as cantidades de alimentos conservados 
a suministrar en comedeiro, polo tanto nunha reducción dos custes de produción. 
 
7.1.-Medicións 
Peso medio dos becerros ao nacer ....................................36.6 Kg 
Peso ao destete con idades entre 7 e 9 meses....................297 Kg 

 

 
     Rabaño de Rubia Galega 
 

 
 

 



7.2.-Control do pasto 
No pasto non se fixeron controis de produción, nin antes nin despóis de pastar. Anotáronse os 
días de permanencia en cada parcela (data de entrada e de saída), decidindo o cambio de parcela 
por observación visual da oferta de comida. 
Os becerros/as non consumiron penso mentres estiveron coas nais, tan só leite e pasto. 
 
 
 
8.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
Os resultados polo de agora son parciais. Na produción animal aínda non se rematou o cebo dos 
machos, que están na fase de acabado. 
Na produción vexetal cóntase con algúns resultados: 
 
 Sementeira Colleita Nº Plantas/ha Produción  Espiga  Palla 
MILLO 15/05/09 16/09/09 93.700  23,8 tn M.S 53%  47% 
 
SORGO 02/06/09 18/08/09   9,2 tn M.S.     
(Carreiriña) 
 
SORGO 02/06/09 11/08/09   7,7 tn M.S. 
(Agro de fóra) 
 
TRITICALE/   outono 07/05/09   9 tn M.S. 
CHÍCHARO 
 
TRITICALE/   outono 07/05/09   6,9 tn M.S. 
VEZA 
 
NOTA: 
O triticale estaba espigado, o chícharo e veza en fase de floración. 
O sorgo utilizouse para feno, pero necesita 4-6 días de sol e darlle varias voltas co rastrillo. É 
difícil facerlle un secado en condicións, para que logo teña unha boa conservación. 
 
Variedades empregadas: 
Sorgo var. NUTRY-HONE 
Triticale var. BIENVENU 
Chícharo var. GRACIA 
Veza var: PLATINE 
 



9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 
Na finca Robles preténdese buscar un sistema de produción, neste caso con vacas de carne, que 
poida servir de referencia ás explotacións da comarca, en todo o referente á búsqueda de cultivos 
forraxeiros adecuados ás posibilidades de cada explotación, mellorando a rentabilidade das 
mesmas. Neste obxectivo terá moito peso a posibilidade de poder empregar un sistema de rega a 
manta en casi todos os cultivos e parcelas. 
Trátase en definitiva de establecer unha relación de colaboración entre os traballos de 
investigación-ensaios da finca Robles, e os gandeiros-agricultores da zona, para buscar solucións 
axeitadas, que melloren os cultivos forraxeiros e o manexo das explotacións para facelas máis 
eficientes. 
 

 
 

10.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 
 
Mabegondo 27 de novembro de 09 
 
 
 
 
José Ángel Salvatierra Rico 


