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ANEXO C 

INFORME DE RESULTADOS DAS ACCIÓNS DE TRANSFERENCIA PARA O APOIO ÁS ACTIVIDADES DE 
DEMOSTRACIÓN E INFORMACIÓN AO AGRO GALEGO 2017 

 
   Nº DE PROTOCOLO: ATT 2017-179   
     
 
 
1.- TÍTULO DA ACCIÓN: Demostración do rendemento e valor nutricional de cultivos de inverno (raigrás vs. 
trevos anuais) con aporte reducido de nitróxeno na zona interior de Galicia 
 
 
 
2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CONSELLERÍA ORGANIZADORA: CENTRO DE INVESTIGACIÓNS 
AGRARIAS DE MABEGONDO 
 
 
3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: 

Enderezo: ESTRADA AC-547 DE BETANZOS A MESÓN DO VENTO, KM 7 
C. Postal: 15318 
Concello: ABEGONDO 
Provincia: A CORUÑA 

 
4.- RESPONSABLE: MANUEL LÓPEZ LUACES  Tfno.:881 881 801 
 
 
5.- INTRODUCIÓN: 
 

 
Dentro das rotacións forraxeiras, de dous cultivos por ano, destaca en Galicia o integrado polo 
millo forraxeiro, como cultivo de verán, e raigrás italiano, como cultivo de inverno. Tanto o millo 
como o raigrás italiano caracterízanse por un baixo contido en proteína no momento da súa 
colleita para ensilar, o que leva complementar a ración do gando con alimentos concentrados ricos 
en proteína para corrixir o déficit da forraxe ensilado, co seu correspondente maior custo. A 
introdución de trevos anuais en mestura co raigrás, como substituto do raigrás en cultivo monofito 
(sen mestura con trevos), pode axudar a mellorar o contido en proteína da rotación. Por iso, 
investigadores do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) veñen desenvolvendo 
proxectos con obxecto de estudar o comportamento desta mestura e ver a posibilidade de 
introducila nas explotacións de produción de vacún de leite de toda Galicia. As sementeiras nas 
terras agrícolas da Fundación José Luís Taboada forman parte do conxunto de accións de 
desenvolvemento e transferencia que veñen realizando nos últimos anos en varias explotacións 
galegas. 
 
O obxectivo da Acción foi estudar o comportamento de mesturas de raigrás con trevos anuais, 
como cultivo de inverno e o efecto do nível de fertilización nitroxenada, na zona de produción 
leiteira de Chantada-Deza, na zona de influencia da Cooperativa ICOS e facer o seguimento do 
proceso de cultivo, colleita, ensilado e utilización polo gando vacún de leite. 
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6.- MATERIAL E MÉTODOS:  
 
Os campos de demostración se situaron nas terras agrícolas da Fundación José Luís Taboada, situadas en Cartelos 
(Carballedo, Lugo), en parcelas arrendadas polas granxas leiteiras "Carteiro Trasar S.C." e por D. Manuel Fernández 
Núñez,  socios da cooperativa ICOS de Chantada (Lugo). A superficie total dos campos foi de 6,5 ha da parcela 
chamada As Nogueiras. A distribución da demostración se indica na figura adxunta 
 

 
 

 
a) Cultivos.- tras a colleita do millo sementou-se unha mestura de raigrás híbrido con trevo alejandrino, t. encarnado, t. 
persa de folla pequena e t. migueliano (R4L) en 3 ha, unha mestura sen raigrás das mesmas leguminosas (4L) e na 
superficie restante (0.5 ha) se sementará un raigrás italiano anual westerwoldicum (RA). As doses de semente serán as 
seguintes: 
 

Cultivo invernal R4L (3ha) kg/ha 

Raigrás híbrido (var. Barsilo)  10 

Trevo alejandrino (var. Alex)  4 

Trevo encarnado (var Viterbo)  6 

Trevo persa ssp. resupinatum (var. Nitroplus)  3 

Trevo migueliano (var. Bolta)  3 

Total  26 

Cultivo invernal 4L (3ha) kg/ha 

Trevo alejandrino (var. Alex)  4 

Trevo encarnado (var Viterbo)  8 

Trevo persa ssp. resupinatum (var. Nitroplus)  3 

Trevo migueliano (var. Bolta)  3 

Total  18 

Cultivo invernal Raigrás italiano westerwoldicum RA (0.5 ha) kg/ha 

Raigrás italiano anual (variedade Promenade)  40 
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b) Fertilización.- Se aplicaron 40 kg/ha de N e 120 kg/ha de K2O na sementeira en toda a superficie e, á saída do 
inverno, se adicionaron nos tratamentos R4L e RA 0, 100 e 300 kg/ha de NAC-27 tal e como se indica no croquis do 
campo de demostración. A outra metade do ensaio (área 4L) non recibiu N en coberteira1.  
 
A colleita realizou-se na explotación seguindo o costume para a sega de cultivos forraxeiros de inverno, a finais de abril. 
Os traballos de sega, colleita e ensilado da parcela principal se realizaron polos medios proprios da explotación. Como 
parte da demostración, en cada combinación de fertilización nitroxenada x cultivo (R vs. R4L)  procedeu-se a cortar  un 
transecto de 15 m de longo e 0.80 m de ancho en cada unha das repeticións do campo. A forraxe cortada foi pesada, 
tomando-se unha alícuota de 1.5-2.0 kg que se trasladou inmediatamente ao CIAM.   
 
Nos laboratorios de materia seca se determinou a composición botánica dunha alícuota de cada mostra, e se obtivo o 
contido en materia seca en estufa (80 ºC, 16 h) doutra parte da mostra e das suas fraccións. Unha vez secas as 
mostras, se moeron a 1 mm en muíño de martelos e se procedeu a rexistrar  o espectro NIRS da mostra total, gramínea 
sementada (no seu caso) e leguminosas sementadas nun aparato NIRSystems 6500 (NYRSystems Inc., Silver Spring, 
MD, USA). Se realizou a predición da composición química e dixestibilidade da materia orgánica in vitro utilizando unha 
ecuación de calibración para forraxes frescas desenvolvida no CIAM.  Os parámetros a estimar foron: materia orgánica 
(MO), proteína bruta (PB), fibra neutro deterxente (FND), fibra ácido deterxente (FAD), carbohidratos solubles en auga 
(CSA) e dixestibilidade in vitro (IVDMO). As mostras que o software detectou como non representadas na colección de 
calibración foron analizadas por vía húmida (métodos de referencia) e engadidas á colección, co obxectivo de 
robustecer a calidade das predicións de composición química e valor nutricional realizadas por NIRS.  

 
7.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
Os resultados foron presentados nuha xornada celebrada no Pazo de Cartelos o 10 de maio de 2017, con asistencia de 
agricultores, estudantes de FP, técnicos da cooperativa ICOS e profesores da CFEA de Monforte. 
 
Programa da xornada: 

 
 
 
 
 
Resumo de resultados presentados: 

                                                 
1
 García-Pomar M.I., Báez_Bernal D., Castro-Insua  J. , Gilsanz-Rey C. (2015)  A aplicación web RAX de 

recomendación de abonado con xurro no millo forraxeiro. Utilización de métodos rápidos de análise de 

xurro. Afriga, nº 115, pp. 132-140 
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8.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 

 
 

 
 
 
9.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 
 
 
En Mabegondo, a 12 de decembro de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Asdo. Manuel López Luaces, director do CIAM 


