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

ANUALIDADE 2016 
 

Nº DE PROTOCOLO1 2016/112 
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE 
Avaliación agronómica de variedades comerciais de especies pratenses  
 
 

2.- TIPO DE ACTIVIDADE2 

Campo de ensaio 
 

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 
Cargo: DIRECTOR 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. 
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7.- ANTECEDENTES E XUSTIFICACIÓN 
 

Contexto de realización dos ensaios 
 
A posibilidade de reducir custes de produción e incrementar a rendibilidade económica das 

explotacións tanto en vacún de carne como de leite, está a conseguir sistemas sostibles e competitivos, 

posibles en zonas húmidas, baseados no aproveitamento eficiente dos recursos forraxeiros, como as 

pradeiras, ao ser éstas a fonte máis barata de nutrintes para o animal. O modelo sostible proposto para 

as zonas húmidas españolas pode producir carne e leite a baixo custe cun axeitado manexo dos 

recursos forraxeiros. Os programas de xestión económica realizados pola Consellería de Medio Rural 

detectan melloras na rendibilidade e eficiencia económica das explotacións que basean o seu modelo 

produtivo en conseguir forraxes de alta calidade como principal fonte de alimentación do gando 

(Barbeyto-Nistal y López-Garrido, 2010). 

 

Os programas de avaliación de variedades comerciais de especies pratenses 

 

Dende 1978 ata 2013 víñanse avaliando anualmente variedades comerciais de especies pratenes, 

gramíneas e leguminosas integrantes das pradeiras de longa e media duración. Durante estos 35 anos  

avaliáronse na Galiza 231 variedades de raigrás italiano, 212 de raigrás inglés, 40 de raigrás híbrido, 92 

de dactilo, 60 de festuca alta, 62 de trevo violeta, 49 de trevo branco e 60 de alfalfa, co obxectivo de 

coñecer o seu valor agronómico (produtividade, fenoloxía, resistencia a pragas e enfermidades, 

fenómenos meteorolóxicos adversos, persistencia, etc.) para a sementeira de pradeiras. 

 

 A información dispoñible consérvase na base de datos que sobre valor agronómico de variedades de 

especies pratenses custodia o Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, o que permite facer 

unha síntese anual dos datos  de todas as variedades avaliadas que están nas Listas Españolas de 

Variedades Comerciais e no Catálogo Común de Especies Agrícolas da Unión Europea, que se pon a 

disposición do sector agrario a través da páxina web do Centro de Investigacións Agrarias de 

Mabegondo.  

 

O tratamento dos datos obtense por aplicación do método de mínimos cadrados. A información 

recadada dende 1978 ata 2013, obtense de modo que cada unha das variedades se pode comparar con 

todas e cada unha das restantes, dentro de cada especie, independentemente do ano en que se 

sementasen. Esta  avaliación está realizada en tres localidades: Mabegondo (A Coruña) a 100 m de 

altitude,  Pobra do Brollón (Lugo) a 400 m e O Marco da Curra (A Coruña) a 650 m. 

 

Dado que a actividade de mellora xenética das casas de sementes pratenses é moi activa, cada ano 

aparecen novas variedades nas Listas Oficiais de España e da Unión Europea, comercializándose no 

mercado español sen que se teñan datos previos sobre o seu comportamento en Galicia, quedando os 

axentes do sector sen outros datos que os facilitados polas casas comerciais, obtidos na súa meirande 

parte en condicións edafo-climáticas non comparables ás galegas.  

 

Na actualidade non hai fondos estatais para o mantemento dos programas de avaliación de variedades 

pratenses, unha vez desaparecida a esixencia de comprobación do valor agronómico para a súa 

comercialización en España, ao desaparecer o papel do INSPV (Instituto Nacional de Semillas y 

Plantas de Vivero) a este respecto. Dada a importancia destes traballos, como se argumentou 

anteriormente, e dado que por falta de recursos económicos non se puideron realizar as sementeiras de 

outono do ano 2014, recorreu-se a solicitar financiamento a través do programa de transferencia 

tecnolóxica da Consellería do Medio Rural e do Mar para poder dar continuidade ao traballo de 

valoración agronómica das variedades comerciais de especies pratenses. Esta solicitude foi concedida, 

o que posibilitou a realización de sementeiras de gramíneas e leguminosas pratenses na primavera de 

2015 e o estudo do seu comportamento produtivo ao longo deste ano. 
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Dado o seu carácter plurianual, é preciso continuar coa avaliación das especies e variedades 

sementadas o ano anterior, razón pola cal se solicita financiamento do Plan de Transferencia para o 

presente ano. 
 
8.- OBXECTIVOS 

Se pretende realizar a avaliación agronómica de especies pratenses manexadas para ensilar en tres 

cortes anuais, seguindo unha secuencia de aproveitamento para ensilar . As variedades a estudar  

comprenden gramíneas (raigrás inglés, raigrás híbrido dactilo e festuca alta) e leguminosas (alfalfa, 

trevo violeta e trevo branco), que foron establecidas na primavera do ano 2015 e raigrás italiano 

resementado en outono do mesmo ano. 

 

O obxectivo da acción é poñer esta información a disposición dos agricultores, técnicos asesores e dos 

profesionais do sector en xeral, ben a través da edición de material impreso, ben a través da páxina web 

do CIAM, incluíndo atención a visitas nos campos de ensaio 
 

 
 
9.- METODOLOXÍA EMPREGADA NO DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE 
9.1.- Localización 
 
O campo de ensaio estará localizado na finca  de Mabegondo, Abegondo (A Coruña), 100 m. de 

altitude (43º 14’N, 8º 16’O), representativa da zona costeira galega con clima atlántico-húmido,  
 
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) 
 
As especies e variedades establecidas no campo de ensaio son 6 variedades de raigrás italiano (3 

alternativos e 3 non alternativos), 6 variedades de raigrás inglés (3 tretaploides e 3 diploides), 3 

variedades de festuca, 3 variedades de dactilo 3 de alfalfa, 3 de trevo branco e 3 de trevo violeta (Táboa 

1). Os cultivos proceden das sementeiras realizadas en primavera de 2015, agás no caso do raigrás 

italiano anual, que foi resementado en outono do mesmo ano, tras o último aproveitamento. 

 

GRAMÍ�EAS  LEGUMI�OSAS 
a) Raigrás italiano (Lolium multiflorum Lam)  a) Alfalfa (Medicago sativa L.) 
a.1.- Tipo alternativo   Emiliana 
Barsutra  Verdor 
Bartigra  Victoria 
Barveloz  b) Trébol blanco (Trifolium repens L.) 
a.2.- Tipo non alternativo  Companion 
Inducer  Rivendel 
Barmultra II  Huia 

Udine  
c) Trébol violeta (Trifolium pratense 
L.) 

b) Raigrás inglés (Lolium perenne L.)  Discoveri 
b.1.- Diploides  Uno 
Barflip   L-69 Valente 
Barsintra   

Barforma   

b.2.- Tetraploides   
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Barpasto   

Portique   

Mezo   

c) Festuca elevada (Festuca arundinacea Schreb subsp. arundinacea) 
Bardelice   

Bariane   

Bardoux   

d) Dactilo (Dactylis glomerata L.)   

Adreno   

Bartyle   

Cristóbal   

 

Deseño do campo: tal e como se indica na figura adxunta, as parcelas elementais son de de 6.5 m
2
 de 

superficie (dimensións de 1.3 x 5.0 m) dispostas nun deseño en bloques ao azar con cinco repeticións 

para determinar a súa produtividade. As doses de sementeira son as seguintes (expresadas en kg de 

semente/ha): raigrases tetraploides 40 kg, raigrases diploides, dactilo e festuca  30 kg, alfalfa e trevo 

violeta 25 kg/ha, trevo branco 6 kg/ha.  As sementes de leguminosas estaban inoculadas con 

Rhizobium. 

 

 

 
Fertilización: A finais de febreiro se aplicaron 60 kg/ha de P2O5 e 120 kg de K2O en tódalas parcelas e, 
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nas parcelas de gramíneas, 60 kg/ha de N a mediados de marzo. Tras cada corte das especies 

gramíneas, se aplicarán 40 kg/ha de N. As especies leguminosas non recibirán fertilización 

nitroxenada.   

Herbicidas: De ser preciso se tratarán as especies gramíneas con concentrado soluble de Bentazona ao 

40% sobre dicotiledóneas e as leguminosas con antigramíneas tipo Fluazifop-p-butil. 

Cortes: As datas de corte se realizarán nas datas aproximadas seguintes: 1º corte: primeira semana de 

maio; 2º e 3º corte distanciados 45 días dos precedentes e, en función da climatoloxía, un último corte 

invernal. A colleita será realizada con motosegadora de 80 cm de ancho, en toda a lonxitude da parte 

central de cada parcela elemental.   

Medidas: Pesaxe en campo da produción de cada parcela elemental, toma de mostra de 1000 g para o 

envío ao laboratorio de materia seca. No laboratorio, separación da mostra en fraccións "especie 

sementada" e "outras", e determinación do contido en materia seca da mestura e das dúas fraccións 

mediante secado en estufa de gran capacidade a 80 ºC durante 16 h. En cada corte se fará unha 

estimación visual do estado sanitario da vexetación e se indicará o estado fenolóxico do cultivo.  

 

 
9.3.- Persoal encargado do desenvolvemento da actividade 
 
Responsable científico: Gonzalo Flores Calvete 
 
Colaboradores científicos: César Resch Zafra, Adrián Botana Fernández, Jaime Gutiérrez  Latova 
 
 
9.4.- Persoas ou entidades a quen vai dirixido 
 
A información conseguida servirá para complementar a información dispoñible no CIAM sobre o valor 

agronómico de variedades comerciais de especies pratenses, que estará dispoñible para os agricultores 
e os seus técnicos asesores na páxina web do CIAM (www.ciam.es) e será divulgado nas redes sociais 

a través da súa publicación nos grupos de produtores de leite e gandeiros de carne.  
 
10.- PLAN E MEDIOS DE DIVULGACIÓN PREVISTOS 
Reunións: 
Preve-se facer unha xornada técnica, á que se invitará a agricultores e técnicos 
 
Visitas: 
Aos campos de ensaio durante a xornada técnica 
 
Publicacións: 
Actualizarase a publicación “Sintese de datos sobre valor agronómico de variedades pratenses” 

(www.ciam.es), que se publicará tamén na Revista AFRIGA. 
 
Artigos de prensa: 
Preve-se divulgar a información a traveso do xornal dixital http://www.campogalego.com 

 

 
Programas de TV e/ou Radio: 
Se invitará a AFRIGA TV a cubrir a xornada 
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11.- DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES 

11.1.- Data de realización (aproximada): 
Os traballos do campo de ensaio se desenvolverán desde marzo de 2016 até decembro de 2018 
11.2.- Duración da actividade:  

Horas teóricas:                                  Horas prácticas:                           

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

 

-Explotacións: 

 

-Empresas: 

 

-Entidades Asociativas: 

 
 

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

Zona desfavorecida    X                          Zona de montaña    ���� 

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____ 




