
 

 
  

ANEXO C 
INFORME DE RESULTADOS  

ACTIVIDADE DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA 
 
   Nº DE PROTOCOLO: 2016/111   
     
 
 
1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: Avaliación agronómica de variedades comerciais de alfalfa en zonas do interior 
 
 
2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CONSELLERÍA ORGANIZADORA/PARTICIPANTE: 
(centro de investigación/CFEA/OAC...) 
CENTRO DE INVESTIGACIÓNS AGRARIAS DE MABEGONDO - INGACAL 
 
3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: 
Enderezo: Parroquia de Caraño 
Concello: Pol 
Provincia: Lugo 
 
4.- RESPONSABLE: Manuel López Luaces  Tfno.:881881801 
 
 
5.- INTRODUCIÓN: 
 
A nova PAC, que entrou en vigor no 2015, vén acompañada dunha nova terminoloxía, entre a que 
sobresae o ‘greening’, tamén chamado pago verde. 
O greening é unha axuda que trata de acadar unhas prácticas cada vez máis sostibles e ecolóxicas. Esta 
medida é importante para asegurar a produtividade a longo prazo á vez que se protexen os ecosistemas 
próximos á agricultura e á gandería. 
O cumprimento deste novo requisito, centrado no respecto de determinadas prácticas medioambientais, 
permite conceder un pago anual por cada hectárea admisible vinculada a un pago de dereito básico. 
Son tres as prácticas medioambientais que se deben cumprir cando se pretende percibir este pago: 
1- Diversificación de cultivos: nas explotacións de máis de 30 ha debe haber, polo menos, tres 
cultivos diferentes, sen que o principal supoña máis do 75% e os dous maioritarios xuntos non ocupen 
máis do 95% da superficie. 
2- Mantemento dos pastos permanentes existentes. 
3- Contar con superficies de intereses ecolóxico nas explotacións (SIE): se a explotación ten máis de 
15 ha de terra de cultivo (terra de labor ocupada por cultivos herbáceos, en secano ou regadío, que 
normalmente se colleitan con carácter anual), o 5% das mesmas deberá estar dedicada a SIE. 
Considéranse SIE o barbeito, as leguminosas gran (xudía, guisante, fabas, altramuz6) , as leguminosas 
forraxeiras (alfalfa, veza, esparceta e zulla), as superficies forestadas e as dedicadas á agrosilvicultura. 
 
Nas explotacións leiteiras galegas, unha das opcións para cumprir co greening pode ser a alfalfa, debido 
a que contribúe á diversificación de cultivos e considérase SIE. A importancia da alfalfa radica na súa 
versatilidade, pois pódese adaptar ó pastoreo e á sega, ten unha gran produción, aportando proteína á 
dieta, ademais de ter unha boa palatabilidade. Todo o anterior converte a este cultivo nunha compoñente 
de moito interese para a dieta das vacas. 
 
Se ben nas zonas máis baixas o cultivo da alfalfa non presenta ningún problema, nas zonas frías do 
interior este pode ser máis complicado, sendo importante elixir unha variedade adecuada. Para elo 
faranse parcelas de ensaio a unha altitude duns 650 m na zona de Pol (LUGO). 
 
Deste xeito, os obxectivos desta accións de transferencia tecnolóxica son: 
 

- Determinación da implantación de diferentes variedades comerciais de alfalfa en zona de interior 



 

- Avaliación agronómica de variedades comerciais de alfalfa para forraxe 
- Determinación do valor nutricional das variedades ó longo do ciclo de cultivo 

 

 
 
6.- MATERIAL E MÉTODOS: 

 
O estudo levarase a cabo na parroquia de Caraño - concello de Pol (LUGO), na propiedade dunha 
explotación de vacún de leite.  
 
Realizarase un estudo sobre 17 variedades comerciais de alfalfa, establecendo 3 parcelas de 
sementeira de 1,3x5m por cada variedade. 
 
As variedades utilizadas foron as seguintes: 
 

 

Nº Variedade Empresa 

1 Verdor 

Clemente 

2 Everest 

3 Barlydia 

4 Dorine 

5 Antares 

6 Alexis 

7 Soraya 

8 Artemis 

9 Emiliana 
Limagrain 

10 Marina 

11 Alfamed 

Batlle 12 Aragon 

13 Capitana 

14 San Isidro Rocalba 

15 Pioneer Pioneer 

16 Altiva 
Fito 

17 Victoria 
 

Na superficie de ensaio había inicialmente unha pradería mixta, onde se intentara sementar alfalfa se 
éxito.  
Para laborear o terreo deuse un pase de grada. Posteriormente aplicouse unha dose de 3200 kg/ha de 
dolomía agrícola granulada, co obxectivo de subir o pH, pois as analíticas de terra deron un pH 
demasiado baixo, que para a alfalfa debe estar en torno a 6. Aplicouse tamén un abono mineral 3-16-
20 a unha dose de 800 kg/ha. 
Finalmente tivo lugar a sementeira, o día 23-9-16, a unha dose de 30 kg/ha que se esparciu a voleo. 
As parcelas dispuxéronse en bloques ó azar con tres repeticións. 
 



 

 
Inicialmente farase unha avaliación da implantación de cada variedade. 
Posteriormente realizarase o estudo agronómico, tomando mostras do cultivo ó longo dos sucesivos 
cortes para avaliar a produción e calidade do forraxe, analizando parámetros nutritivos coma o contido 
en proteína bruta, fibra ácido deterxente, fibra neutro deterxente, carbohidratos solubles en auga, e 
dixestibilidade. 
 
 

7.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
 
A xerminación comezou ás 2-3 semanas da sementeira. Produciuse un gran rebrote de herbas adventicias, 
principalmente gramíneas, polo que houbo que aplicar un herbicida selectivo. Utilizouse Imazamox ó 4% a unha 
dose de 1,25 l/ha. 
 

 
 
 Fotografía 1. Parcelas de ensaio. 
 
 

 
 
 Fotografía 2 . Inicio xerminación. Nótese o gran rebrote de gramíneas adventicias. 



 

 
 
 Fotografía 3 . Detalle da xerminación. 
 
 
Un primeiro análise de visu permitiu comprobar a xerminación de tódalas variedades, con unha implantación inicial 
semellante. Ó longo do ano seguinte farase unha estimación da implantación definitiva de cada variedade e da 
produtividade e calidade nutritiva. 
 
8.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 
 
Á espera de obter os resultados de produción e calidade nutritiva de cada variedade, a alfalfa preséntase como un 
cultivo interesante para as explotacións gandeiras galegas. Non soamente contribuirá a cumprir os obxectivos do 
greening da PAC, senón que como leguminosa proporcionará un abonado nitroxenado natural e un forraxe cun alto 
contido proteico. 

 
9.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 


