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ANEXO I 
SOLICITUDE PARA ACTIVIDADE DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA A DESENVOLVER NA 

ANUALIDADE 2016 
 

Nº DE PROTOCOLO1 2016/108 
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE 
DEMOSTRACIÓN DA UTILIDADE DA INCLUSIÓN DE LEGUMINOSAS COMO CULTIVO INVERNAL NAS 
ROTACIÓNS FORRAXEIRAS CON MILLO PARA A ALIMENTACIÓN DAS VACAS DE LEITE EN SISTEMAS 
DE BAIXO CUSTE E REDUCIDO IMPACTO AMBIENTAL 
 
2.- TIPO DE ACTIVIDADE2 
CAMPOS DE ENSAIO E DEMOSTRACION 
 
3.- ENTIDADE ORGANIZADORA DA CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL 
Entidade: CENTRO DE INVESTIGACIÓNS AGRARIAS DE MABEGONDO 
Enderezo: ESTRADA AC-547 DE BETANZOS A MESÓN DO VENTO, KM 7 
C. Postal: 15318 Concello: ABEGONDO Provincia: A CORUÑA 
Nome e apelidos responsábel da unidade organizadora: MANUEL LÓPEZ LUACES 
Cargo: DIRECTOR Tfno.: 881881801 correo-e: manuel.lopez.luaces@xunta.es 
 

4.- UNIDADES PARTICIPANTES DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 
Unidade : CFEA GUISAMO 
Enderezo: LUGAR DE BOS, 14-ESTRADA N-VI KM581 GUÍSAMO 
C. Postal:15640 Concello: BERGONDO Provincia: A CORUÑA 
Nome e apelidos do/a responsable da entidade: LOIS ARENAS BARREIRO 
Cargo: DIRECTOR Tfno.: 881881043 correo-e: lois.arenas.barreiro@xunta.es 
 
5.- UNIDADES OU PARTICIPANTES ( que non sexan da  CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL) 
Unidade ou entidade: 
Enderezo:  
C. Postal: Concello:  Provincia:  
Nome e apelidos do/a responsable da entidade 
Cargo:  Tfno.:  correo-e:  
 
6.- CENTRO DE INVESTIGACIÓN OU CENTRO TECNOLÓXICO 
Centro: CENTRO DE INVESTIGACIÓNS AGRARIAS DE MABEGONDO 
Enderezo: ESTRADA AC-547 DE BETANZOS A MESÓN DO VENTO, KM 7 
C. Postal: 15318 Concello: ABEGONDO Provincia: A CORUÑA 
Nome e apelidos responsábel da unidade organizadora: MANUEL LÓPEZ LUACES 

                                           
1

  A encher polo Servizo de Transferencia Tecnolóxica, Estatísticas e Publicacións 
2  Xornadas técnicas, xornadas de portas abertas, congresos, conferencias, seminarios, talleres de prácticas, viaxes, material 
divulgativo, campos de ensaio e campos de demostración e cursos de formación. 
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Cargo: DIRECTOR Tfno.: 881881801 correo-e: manuel.lopez.luaces@xunta.es 
7.- ANTECEDENTES E XUSTIFICACIÓN 
 Demostración da utilidade da inclusión de leguminosas como cultivo invernal nas rotacións 
forraxeiras con millo para a alimentación das vacas de leite en sistemas de baixo custe e reducido 
impacto ambiental  
 
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, mellorar o valor nutricional das 

forraxes producidas na explotación, reducir por tanto o custo de alimentación e reducir o impacto 

ambiental da actividade leiteira, dada a capacidade das leguminosas de fixar N atmosférico e diminuír 

o input de fertilizantes sintéticos.  

 

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. No 

contexto da presente acción de transferencia tecnolóxica solicitada, se pretende estender esta 

avaliación á zona leiteira do sur de Lugo, para o cal as sementeiras nas terras agrícolas da Fundación 

José Luís Taboada forman parte do conxunto de accións de desenvolvemento e transferencia que 

desde o CIAM se veñen realizando nos últimos anos en diferentes zonas leiteiras  galegas. 
 
 
8.- OBXECTIVOS 
 
O obxectivo da acción de transferencia é demostrar as avantaxes da introdución de mesturas de 

raigrás con trevos anuais como cultivo de inverno e da posibilidade de reducir o nível de fertilización 

nitroxenada, dirixido a titulares de explotacións e persoal técnico da zona de produción leiteira de 

Chantada-Deza, na zona de influencia da Cooperativa ICOS,  facendo o seguimento do proceso de 

cultivo, colleita, ensilado e utilización das forraxes melloradas polo gando vacún de leite. 
 

 
9- METODOLOXÍA EMPREGADA NO DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE 
 
9.1.- Localización 
 
Os campos de demostración se situarán 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 será de 9 ha. 
 
9.2.- Planificación da actividade. Data de realización e, no seu caso, programa 
 
a) Cultivos.- Sementara-se unha mestura de raigrás híbrido con trevo alejandrino, t. 
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encarnado, t. persa de folla pequena e t. migueliano (R4L) en 8 ha e na superficie 

restante. As doses de semente serán as seguintes: 
Cultivo invernal R4L (8 ha) kg/ha 

Raigrás híbrido (var. Barsilo)  10 

Trébol alejandrino (var. Alex)  5 

Trébol encarnado (var Viterbo)  5 

Trébol persa ssp. resupinatum (var. Nitroplus)  3 

Trébol migueliano (var. Bolta)  3 

Total  26 

Cultivo invernal R WW  (1 ha) kg/ha 

Raigrás italiano anual (variedade Promenade)  40 

 

b) Fertilización.- A superficie se dividirá en tres partes, nas que se aplicarán os seguintes tratamentos 

fertilizantes: no 40% (3.6 ha) se aplicarán 30 m
3
/ha de purín na sementeira e, á saída do inverno, se 

adicionarán 60 kg/ha de N en forma de adubo mineral (tratamento 120 N); noutro 40% (3.6 ha) se 

aplicará a mesma dose de purín na sementeira, sen outra achega posterior de fertilizante 

(tratamento 60N) e no 20% restante (1.8 ha) se aplicará na sementeira unha dose de 100 kg/ha de 

K2O sen outra fertilización (tratamento 0N). No axuste da fertilización se tiveron en conta as 

recomendacións do CIAM sobre fertilización de pradeiras e cultivos (Piñeiro et al., 2009 
3
) e de 

manexo de xurros (Báez Bernal et al., 2006
4
; Báez Bernal et al., 2014

5
; García-Pomar et al., 2015)

6
. O 

esquema do campo de demostración se mostra na seguinte Táboa. 

 

Esquema da distribución dos tratamentos de cultivo invernal (R4L: raigrás híbrido + mestura de 4 

trevos anuais vs. R WW: raigrás italiano anual) e de fertilización (120N vs. 60N vs. 0N) no campo 

de demostración situado no concello de Carballedo (Lugo) 
Fertilización 120N 

Purín: 30 m
3
 na sementeira 

N mineral: 60 kg coberteira (1/2 

marzo) 

Fertilización 60N 

Purín: 30 m
3
 na sementeira 

Sen N mineral 

Fertilización 0N 

Sen Purín 

Sen N mineral 

R4L R4L R4L 

R WW R WW R WW 

R4L R4L R4L 

3.6 ha 3.6 ha 1.8 ha 

                                           
3
  Piñeiro J.; Castro-Insua J.; Blázquez R., 2009. Adubado de forraxeiras e pratenses. Revista 

Cooperación Galega. Cadernillo de divulgación técnica. Nº 92. Marzo 2009. 15 pp.  
4
  Báez-Bernal  D., Castro-Insua J., Casal-Bouza M.J., Valladares J. (2006). Efectos ambientais derivados 

da aplicación de xurros de vacún e porco en pradeiras. Aplicación das técnicas de inxección superficial de xurro. 

Día de Campo. CIAM, 3 de outubro 2006, pp. 19-22 
5
  Báez_Bernal D., García-Pomar M.I., Gilsanz Rey C., Louro-López  A., Castro-Insua  J.  (2014) 

Fertilización nitroxenada no millo forraxeiro en rotación con varios cultivos de inverno Afriga, nº 109, pp.146-

155 
6
  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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A colleita realizara-se nas explotacións seguindo o costume para a sega de cultivos forraxeiros de 

inverno, estimando-se que, dependendo das zonas e da situación meteorolóxica concreta, aquela se 

realizará entre o 15 de abril e o 15 de maio. Os traballos de sega, colleita e ensilado se realizarán 

polos medios proprios da explotación, non recibindo estas máis que o subministro de sementes.  

 

O día anterior á sega, se tomarán mostras de forraxe nas dúas parcelas, da seguinte forma:  

Se percorrerá a superficie ocupada por cada cultivo e se establecerán de visu  zonas de alta, media e 

baixa produción. En cada zona, se tomarán de tres a seis mostras, segando manualmente un cadrado 

de 60 cm de lado (57.7 cm interiores)  que se etiquetarán e conservarán nunha bolsa de plástico, 

sendo imperativo o recoller e embolsar toda a forraxe segada.  Tamén se anotarán comentarios 

acerca do estado xeral do cultivo, presenza de material encamado e outros incidentes de interese, e 

se tomarán fotografías do estado das parcelas.  

 

As mostras se trasladarán inmediatamente ao CIAM onde se realizará a composición botánica dunha 

alícuota da mostra, e se obterá o contido en materia seca en estufa (80 ºC, 16 h) dunha parte da 

mostra e das suas fraccións. Unha vez seca a mostra, se moerá a 1 mm en muíño de martelos e se 

procederá 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 

realizará 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 

son: materia orgánica (MO), proteína bruta (PB), fibra neutro deterxente (FND), fibra ácido 

deterxente (FAD), carbohidratos solubles en auga (CSA) e dixestibilidade in vitro (IVDMO). No caso de 

que haxa mostras que o software detecte como non representadas na colección de calibración, serán 

estudadas e o 10% delas 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.  
 
9.3.- Persoal encargado do desenvolvemento da actividade 
 
Responsábel científico:   Gonzalo Flores Calvete 

 

Colaboradores:  Juan Valladares Alonso, Adrián Botana Fernández, César Resch Zafra (CIAM); Xosé 

Antonio Meixide (CFEA Guísamo)  
 
8.4.- Persoas ou entidades a quen vai dirixido 
 
A información conseguida servirá para demostrar e divulgar as avantaxes e detectar puntos críticos 

(no seu caso) do cultivo de novas leguminosas anuais como cultivo de inverno nos sistemas de 

rotacións intensivas de dous cultivos por ano para ensilar. Esta información será de interese non só 

para as explotacións leiteiras participantes senón para os produtores lácteos do entorno da 

Cooperativa ICOS nas zonas produtoras de leite das Comarcas de Chantada e do Deza. Por outra 

banda tamén será de interese para estudantes de FP e universidade e técnicos asesores. A 

información estará disponíbel na páxina web do CIAM ( www.ciam.es ). 
 
9.- PLAN DE E MEDIOS DE DIVULGACIÓN PREVISTOS 
 
Reunións: 
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Se realizará unha xornada técnica na sede da Fundación José Luis Taboada no pazo de Cartelos 

(Carballedo-Lugo) para produtores/as  lácteos asociados á cooperativa ICOS, onde participarán tamén 

técnicos da cooperativa e asesores agrarios, estimado-se unha participación non inferior a 50 

persoas.  A xornada incluirá a visita aos campos de demostración e unha discusión sobre os 

resultados. 
 
Visitas: 
Ademais da visita relacionada coa xornada técnica se programarán visitas de seguimento por parte de 

investigadores e técnicos asesores de explotacións leiteiras 
 
Publicacións: 
Os resultados, ademais de seren publicados na páxina web do CIAM (www.ciam.es), se publicarán na 

revista AFRIGA 
 
Artigos de prensa: 
Preve-se divulgar información sobre a xornada a traveso do xornal dixital 

http://www.campogalego.com 
 
Programas de TV e/ou Radio: 
Se invitará a AFRIGA TV e ao equipo do O Agro (TVG) a cubrir o desenvolvemento da xornada. 
 
11.- DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES 
11.1.- Data de realización (aproximada): 
 
Desde 1 de abril de 2016 a 30 novembro 2016 
11.2.- Duración da actividade:  
Horas teóricas:                                  Horas prácticas:                           
11.3.- Iniciativas de cooperación (nome dos colaboradores): 
 

-Explotacións:   
Carteiro Trasar S.C.(Carballedo-Lugo) 

Manuel Fernández Núñez (Carballedo-Lugo) 
 

-Empresas: 
 

-Entidades Asociativas: 
 Fundación  José Luis Taboada (Carballedo-Lugo) 

                   Cooperativa ICOS (Chantada-Lugo) 
 
11.4.- Lugar de desenvolvemento (marcar cunha X): 

Zona desfavorecida    ����                         Zona de montaña    x 
11.5.- Actividades dirixidas só a (poñer si ou non): 
- Mozos/as agricultores (que non teñan cumpridos 41 anos)      ___SI_____ 
- Mulleres do medio rural (de máis de 41 anos)      _____SI___ 
- Persoas que se incorporen ao sector primario maiores de 41 anos ___SI_____ 
- Agricultor/a activo/a    ____SI_____ 
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