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ANEXO I 
SOLICITUDE PARA O APOIO ÁS ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN E INFORMACIÓN A DESENVOLVER NA 

ANUALIDADE 2016 
 

Nº DE PROTOCOLO1 2016/111 
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE 
Avaliación agronómica de variedades comerciais de alfalfa en zonas do interior 
 
 

2.- TIPO DE ACTIVIDADE2 

Campo de ensaio 

 

3.- UNIDADE ORGANIZADORA DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 

Unidade:INGACAL - CIAM 

Enderezo: Estrada Betanzos-Santiago km7 
C. Postal: 15318 Concello: Abegondo Provincia: A Coruña 
Nome e apelidos do/a responsable da unidade organizadora: Manuel López Luaces 
Cargo: Director do CIAM - Xefe de Servizo Tfno.: 881881801 Correo_e: manuel.lopez.luaces@xunta.es 

  

4.- UNIDADES PARTICIPANTES DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 

Unidade: OAC de As Pontes 

Enderezo: Rúa Pontedeume, 12 - baixo 
C. Postal: 15320 Concello: As Pontes Provincia: A Coruña 
Nome e apelidos do/a responsable da unidade: Antonio Álvarez Feal 
Cargo: Xefe de Sección Tfno.: 881930029 Correo_e: oac.seca.aspontesdegarciarodriguez@xunta.es 

  
5.- UNIDADES OU ENTIDADES PARTICIPANTES (Que non sexan da Consellería do Medio Rural) 

Unidade ou entidade: 

Enderezo: 
C. Postal: Concello: Provincia: 
Nome e apelidos do/a responsable da unidade ou entidade: 
Cargo: Tfno.: Correo_e: 
 
6.- CENTRO DE INVESTIGACIÓN OU CENTRO TECNOLÓXICO3 

Centro: Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo 

Enderezo: Estrada Betanzos-Santiago km7 

C. Postal:15318 Concello: Abegondo Provincia: A Coruña 
Nome e apelidos do/a responsable da entidade: Manuel López Luaces 
Cargo: Director do CIAM - Xefe de Servizo Tfno.: 881881801 Correo_e: manuel.lopez.luaces@xunta.es 

                                           

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, campos de 
demostración. 
3  Só no caso de campos de ensaio, nos que é imprescindible asesor científico.   
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7.- ANTECEDENTES E XUSTIFICACIÓN 
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). 
 
 
8.- OBXECTIVOS 

- 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 
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9.- METODOLOXÍA EMPREGADA NO DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE 
9.1.- Localización 
Concello de Pol - LUGO 
 
Distribución de parcelas e variedades: 

 
 
9.2.- Planificación da actividade (no seu caso, programa). No caso de campos de demostración ou de 
campos de ensaio descrición de todas as fases. (xuntar croquis e deseño das parcelas) 
Realizarase un estudo sobre 15 variedades comerciais de alfalfa, establecendo 3 parcelas por cada 
variedade. 
A sementeira farase no outono, a voleo en parcelas de 2x5 m, dispostas 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. 
Asemade farase unha implantación das variedades nunha parcela de maior tamaño, onde xa non se 
farán controis, onde se observará a implantación en superficies máis grandes e heteroxéneas. 
 
9.3.- Persoal encargado do desenvolvemento da actividade 
1 Doutor enxeñeiro agrónomo 
1 Enxeñeiro técnico agrícola 
1 capataz agrario 
1 oficial de primeira 
 
9.4.- Persoas ou entidades a quen vai dirixido 
Gandeiros e cooperativas relacionadas coa produción de carne. 
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10.- PLAN E MEDIOS DE DIVULGACIÓN PREVISTOS 
Reunións: 
Xornada Técnica anual desenvolvida no CIAM. 
Visitas: 
Visitas ós campos de ensaio 
Publicacións: 
Publicación de resultados na páxina web do CIAM (www.ciam.es), así como en revistas de divulgación y 
científicas. 
Artigos de prensa: 
Comunicación a prensa (El Progreso, La Voz de Galicia) da realización das xornadas e resultados máis 
interesantes. 
Programas de TV e/ou Radio: 
O Agro, Labranza, … 
 

11.- DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES 

11.1.- Data de realización (aproximada): 2º semestre 2016 

11.2.- Duración da actividade:  

Horas teóricas:                                  Horas prácticas:                           

11.3.- Iniciativas de cooperación (nome dos colaboradores): 

-Explotacións: SAT AGROPEGAL 

-Empresas: 

-Entidades Asociativas: 

11.4.- Lugar de desenvolvemento (marcar cunha X): 

Zona desfavorecida    ����                          Zona de montaña    ���� 

11.5.- Actividades dirixidas só a (poñer si ou non): 

- Mozos/as agricultores (que non teñan cumpridos 41 anos)      ________ 

- Mulleres do medio rural (de máis de 41 anos)      ________ 

- Persoas que se incorporen ao sector primario maiores de 41 anos ________ 

- Agricultor/a activo/a    _________ 




