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ANEXO C 

INFORME DE RESULTADOS  
PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA 2010 

 
  Nº DE PROTOCOLO:  PTT 10/78 
    
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: 
Técnicas de manexo de pastos e cultivos con leguminosas forraxeiras para as explotacións 
galegas.  
 
2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA ORGANIZADORA: 
Centro de investigación/CFEA/OAC e outros: CENTRO DE INVESTIGACIÓNS AGRARIAS DE 
MABEGONDO (CIAM) 
 
3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: 
O ensaio se localizou en 13 explotacións leiteiras das provincias de A Coruña e Lugo 
 
4.- RESPONSABLE: Juan Castro Insua  Tfno.: 981647902 
 
 

5.- DATOS DO COLABORADOR 
 
Nome e apelidos:                                      Tfno.:                                      Enderezo: 
Concello:                                                   Provincia:                               NIF: 
 
 
6.- INTRODUCIÓN: 
 
 

Na realidade das explotacións galegas as leguminosas están escasamente representadas e 

practicamente reducidas ao trevo branco das pradeiras. A introdución de leguminosas nos 

sistemas forraxeiros das explotacións son unha vía para conseguir encaixar as necesidades do 

produtor, dos consumidores e da sociedade en xeral, relativamente á redución do custo de 

inputs (fertilizante e concentrado), ofrecer un produto (leite) de alta calidade e diminuír as 

emisións de gases efecto invernadoiro e a polución causada pola actividade agraria. 

 

Os obxectivos concretos que se pretenden con esta acción son:  

1.- Demostrar a viabilidade e conveniencia de implantar rotacións  forraxeiras con millo que 

integren leguminosas, comprendendo a rotación a tres anos con trevo violeta/cultivo 

invernal/millo forraxeiro e as rotacións a dous anos da mestura de raigrás italiano con 

leguminosas anuais como cultivo de inverno, comparadas coa rotación raigrás italiano/millo. 

2.- Adquirir información acerca da capacidade de implantación, presenza de malas herbas, 
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enfermidades e pragas, así como do potencial forraxeiro e valor nutricional dos cultivos de 

inverno. 

3.- Coñecer o comportamento produtivo do total da rotación integrando os rendementos dos 

cultivos de inverno e de verán (millo), avaliando os posíbeis efectos positivos das leguminosas 

comparados co cultivo de raigrás, realizado tradicionalmente nas explotacións leiteiras. 

 

 

 
 
7.- MATERIAL E MÉTODOS: 
 
 

Descrición das rotacións 

Se demostran dous tipos de rotacións forraxeiras: 

– Rotación 1 : Intensiva. con 2 cultivos o ano, co millo como cultivo de verán, onde o cultivo 

de inverno pode ser raigrás italiano anual (Rotación 1.1) ou unha mestura de raigrás italiano + 

leguminosas anuais (Rotación 1.2). Nesta última rotación se inclúe tamén a mestura de 

avea+leguminosa anual. 

– Rotación 2 : Menos intensiva ca anterior, integra o primeiro ano o cultivo de trevo violeta + 

raigrás italiano non alternativo (2 anos) seguido da implantación dun cultivo de inverno no 

outono do segundo ano, a colleita deste a comezos da primavera do terceiro ano e o cultivo de 

millo no verán do último ano. 

As especies pratenses sementadas foron escolleitas por ser as utilizadas no proxecto de 

investigación PGIDIT 09MRU012E  realizado no CIAM, con excepción da avea. Ditas 

especies foron: 

Raigrás italiano (Lolium multiflorum L.) alternativo  cv. Promenade e non alternativo cv. 

Danergo.  

Avea (A. sativa L.) cv. Calatrava. 

Trevo violeta (T. pratense L.) cv. Lemmon. 

Trevo encarnado (Trifolium incarnatum L.) cv. Viterbo 

Trevo migueliano (T. michelianum Savi) cv. Bolta 

Trevo persa (T. resupinatum L.) ssp. resupinatum cv. Kyambro e ssp. majus cv. Maral 

Trevo vesiculoso (T. vesiculosum Savi.) cv. Zulu 

Serradela (Ornithopus sativus Brot.) cv. Margurita.   
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O ensaio levou-se a cabo en 13 explotacións repartidas polas provincias de Lugo e a Coruña, 
sendo as explotacións as seguintes: 
 
PROVINCIA DA CORUÑA 

• BOQUETE ALDAO EMILIA sita en Laracha 
• GANDEIRIA OTERO NOYA S.C sita en Cerceda 
• PORCA VIDAL MARI CARMEN sita en Irixoa 
• RODRIGUEZ COIRA FRANCISCO sita en Irixoa 
• O CASAL DA ZANFOGA S.C sita en Laracha 
• GANADERIA PEREIRA S.C sita en Mesía 
• GANADERIA PETERIO S.C sita en Curtis 

 
PROVINCIA DE LUGO 

• GANADERIA MINGOS S.C sita en Pastoriza 
• EXPLOTACION INDIANO S.C sita en Sarria 
• VAZQUEZ DAPENA RAUL sita en FazaiLugo 
• VEGA CB sita en Castro de Rei 
• GARCIA CUPEIRO JOSE LUIS sita en Castro de Rei 
• SAT MURADO ROMUALDO sita en Pastoriza 

 
Condicións de realización do ensaio 

• Todas as explotacións destinan 2 ha (como máximo) divididas en dúas parcelas de unha 

hectárea cada unha. Algunha explotación trata con menor superficie, mantendo a dose de 

sementeira por unidade de superficie. 

• As parcelas sementadas con leguminosas non reciben nitróxeno mineral 

• Todas as explotacións cultivan millo nas dúas hectáreas, agás as 4 explotacións da rotación 2, 

que manteñen nunha hectárea trevo violeta mais raigrás. 

• O itinerario técnico a seguir na preparación do terreo das parcelas e sementeira é o usual 

utilizado polos produtores. 

 

Na Táboa 1 se mostran as  distintas mesturas ensaiadas, a explotación e a dose de cada unha 
delas. 
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8.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
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9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 
 
 
A demostración realizada até o momento permitiu observar a boa implantación das sementeiras 

realizadas, salvo nas partes do terreo saturadas de humidade. As leguminosas, aínda que se 

estableceron máis lentamente ca as gramíneas tiveron unha nascencia e posterior 

desenvolvemento adecuados. Non se rexistraron incidencias destacábeis en canto a malas 

herbas, pragas ou enfermidades.  

 

Se destaca a receptividade e disposición dos gandeiros a colaborar coa actividade, dada a 

sensibilidade xeralizada a respecto da necesidade de aumentar a cantidade e calidade da 

provisión de forraxes da explotación.     

 

A substancia redución do orzamento concedido respecto do solicitado permitiu atender as 

necesidades das sementeiras en canto a loxística, sementes e aconsellamento técnico, así como  
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realizar o seguimento da implantación nas explotacións participantes. A continuidade da acción 

en canto a avaliación de rendementos, composición botánica e valor nutricional dependerá da 

disponibilidade de fondos para a mesma no vindeiro ano. Está previsto realizar dúas xornadas 

técnicas con produtores para visitar as parcelas das explotacións e discutir os resultados da 

demostración antes da colleita dos cultivos anuais (primeira quincena de abril de 2011).  

 

 
 
 


