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ANEXO C 
INFORME DE RESULTADOS  

PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA 2010 

 
   Nº DE PROTOCOLO:  10/32 
   
1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: 

APLICACION TUTORIZADA DO PROGRAMA SIRPA E COMPARACION DE CUSTOS 

DE PRODUCION DE LEITE ENTRE EXPLOTACIONS CON SISTEMAS 

CONVENCIONAL E ECOLOXICO 

 

2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA ORGANIZADORA: 

 
INGACAL. Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo 

 

3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: 

 
- Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo. 

 

4.- RESPONSABLE: 
  Tfno.: 981-647902 

Juan Castro Insua 

 
 

5.- DATOS DO COLABORADOR: 
Nome e apelidos:  Tfno.: 

Enderezo: 

Concello: 

Provincia: 

NIF: 
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6 INTRODUCIÓN 

Preséntanse a continuación os resultados do labor desenvolvido por Xestión Agrogandeira e 

Natureza na súa colaboración co proxecto. 

7 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

No proxecto, contase coa colaboración de 20 explotacións da Asociación para a Desintensificación 

no Agro (AEDA) (Táboa 1). As explotación usan o programa informático SIRPA (www.sirpa.es), 

aplicación web, para introduciren os datos técnico-económicos: 

− altas e baixas de animais 

− altas e baixas de terreo 

− custos e ingresos 

 

 

 

Nome concello provincia produción
A CORUÑA ecolóxica
A CORUÑA ecolóxica

Castro Vallo, Pilar Arzúa A CORUÑA ecolóxica
Curtis A CORUÑA convencional

A CORUÑA convencional
Porca Vidal, María do Carme Irixoa A CORUÑA convencional

Irixoa A CORUÑA convencional
Melide A CORUÑA ecolóxica
Mesía A CORUÑA convencional
A Pastoriza LUGO convencional
A Pastoriza LUGO convencional
A Pastoriza LUGO ecolóxica
Friol LUGO ecolóxica
Friol LUGO convencional
Monterroso LUGO ecolóxica
Outeiro de Rei convencional
Ribadeo LUGO convencional
Samos LUGO convencional
Tapia ASTURIAS convencional

Fernandez Segade Xose Luis Arzua
gandeiria pear sc Arzua

Gandeiria Peteiro
Ganaderia Sebastián irixoa

Rodriguez Coira, Francisco
Ramos Garea, Manuel
Ganadería Pereira
Veiga Legaspi Daniel
Gandeiria Maire SC
Ganaderia Bargueiras S.C.
Rivas Lamas Angel
Casa Bertolo S.C.
Alvarez Quintero Marta
Rodriguez Iglesias, Xose Ramon lUGO
Rodríguez Salvaterra, Pablo Antonio
Sat San Román
Ganadería Amor la Grandela

Táboa 1: Lista de explotación colaboradoras 
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Cada produtor recibiu dúas visitas de asesoramento para comprobar como se introducen os datos. 

Fixéronse dúas xuntanzas de aprendizaxe de uso do programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 RESULTADOS 

 

As explotacións con acceso a internet dispoñíbel para o programa limítanse a 5. O resto, ou ben non 

ten acceso, ou dispón dun acceso con unha velocidade moi baixa (512 mb efectivos, e mesmo 

menos) que non permite un uso eficaz. Cadra sinalar a grande disparidade de acceso a internet, e, 

sobre todo, a enorme diferencia entre os termos dos servizos contratados e a súa realidade. 

 

As explotacións introduciron os datos técnico-económicos do ano 2010. Desta labor, destacamos os 

resultados descritos a continuación. 

 

a. Mellora do programa 

 

Fixéronse as seguintes modificacións. 

 

− mellora da interface visual: incorporación de botóns gráficos e reorganización dos datos para 

unha mellor visualización (Ilustración 1) 

− mellora da plantilla de introdución rápida de datos, con unha redefinición dos postos de custos 

e ingresos a incorporar. Tamén se aportaron modificacións de cara á mellora da velocidade de 

introdución de datos, permitíndose a introdución de sumas e restas nos campos de introdución 

de datos. 

− Mellora dos resumos, coa revisión de determinados indicadores técnicos 

− Incorporación dun novo sistema de lectura dos datos, que permite en un só clic pasar de datos 

por litro a datos brutos 

− incorporación da opción de exportación de datos a arquivo .csv. 

− Incorporación da opción de impresión dos datos 

− Incorporación dos resumos estatísticos (Ilustración 2), que permiten ter en tempo real os datos 

medios das explotacións, con posibilidade de múltiples filtros (por cota, por tipo de produción, 

por tamaño, etc...) 

Fotografía 1: Xornada de introdución de datos Fotografía 2: Probando internet na explotación 
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− Incorporación dun sistema de agrupamento de explotacións, que permite un tratamento dos 

datos estatísticos por grupos elixidos polo administrador. Este novo sistema permite o 

tratamento estatístico, das explotacións dun grupo concreto asociado, por exemplo, a unha 

cooperativa ou un técnico concreto. 

 

 

 

 

 

b. Resultados sobre uso da aplicación 

Aínda que non se fixera enquisa formal, esta claro que o manexo da aplicación resulta sinxelo para 

os produtores que teñen un mínimo de soltura con internet e os equipos informáticos. Pola contra, 

resulta algo máis áspero coas persoas non afeitas a traballar con un ordenador. 

Ilustración 1: Nova pantalla de custos e ingresos (Libro 

maior) 

Ilustración 2: Pantalla de resumo estatístico dun período 
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c. Resultados técnico-económicos 

Procedeuse a unha primeira análise comparativa entre explotacións ecolóxicas e convencionais cos 

datos do ano 2009 e anteriores (ver artigo adxunto presentado no III Congreso de Agroecoloxía e 

Agricultura Ecolóxica en Galiza, 24-26 xuño 2010, VIGO). 

 

Estase pendente da introdución da totalidade dos datos do ano 2010 para a realización da análise 

deste ano. 

 

 

10 Conclusions 

 

Non se poden aínda aportar datos comparativos entre as explotacións ecolóxicas e convencionais 

cos datos do ano 2010, dado que non se completou aínda este período. Estímase que os resultados 

se poderán entregar a partires do mes de abril de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


