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

ANUALIDADE 2016 
 

Nº DE PROTOCOLO1 2016/113 
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE 
Avaliación nutricional de variedades comerciais de especies pratenses para a elaboración de racións de baixo 

custo e reducido impacto ambiental para o gando vacún 
 
 

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 
 

O ruminante ocupa unha posición estratéxica con relación ao home producindo alimentos para o seu 

consumo a partir de alimentos fibrosos e fontes de nitróxeno non proteicas que non poden ser utilizadas 

por aquel, non competindo coa especie humana, polo menos parcialmente, por alimento (Van Soest, 

1983). O uso de enerxía fósil na obtención de alimentos para rumiantes oscila, por kg de materia seca 

producida, de 1 a 3 MJ para a forraxe a máis de 8 MJ para os concentrados (Tamminga, 1996), razón 

pola cal a intensificación forraxeira das explotacións é unha vía de reducir o input de enerxía fósil 

destinada á produción de alimentos para o gando, contribuíndo por tanto a diminuír o impacto 

ambiental da produción gandeira. 

 

O coñecemento preciso do valor nutritivo das forraxes é unha premisa fundamental para elaborar 

racións que conformen os requirimentos de redución de custos na alimentación (optimizar o uso de 

forraxes e concentrados na dieta) e de mínimo impacto ambiental (redución das excretas de N e de 

gases de efecto invernadoiro ao medio) que constitúen elementos básicos da sostibilidade das 

explotacións gandeiras de vacún. 

 

As forraxes constitúen de forma case xeral as fontes alimenticias máis baratas para a produción de 

ruminantes. Nunha análise dos custos de produción de forraxes nas explotacións de Galicia realizado 

no CIAM ( Rodríguez-Pérez, 1989) estima que a relación entre o custo da unidade de materia seca 

posta a disposición do gando para a forraxe en pé, ensilado e un concentrado medio para vacún de leite 

atópase ao redor de 1:3:6, respectivamente. 

 

O coñecemento preciso da composición dos alimentos para o gando é unha condición necesaria para a 

súa utilización eficiente na alimentación animal, a través da preparación de dietas equilibradas. Tal 

información é vital cando se trata de alcanzar os altos niveis de produción animal hoxe en día 

requiridos para unha produción competitiva, sen esquecer os requirimentos do mercado e 

consumidores en xeral acerca da calidade e salubridade dos produtos, así como a sensibilidade do 

público cara a sistemas de produción non agresivos para o medio ambiente. Por outra banda, o 

coñecemento da composición química e o valor nutricional dos alimentos para o gando é fundamental 

para a planificación da produción forraxeira das explotacións, de forma que os cultivos elixidos e o seu 

manexo respondan as necesidades dunha dieta equilibrada e económica para os animais a cuxo 

consumo van destinados.  Desde un punto de vista político, a información acerca da composición 

química e valor nutricional das forraxes e alimentos para o gando en xeral proporcionan información 

básica aos xestores políticos a fin de permitirlles planificar unha agricultura sustentable e competitiva. 

 

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

nutricional de especies e variedades pratenses, carecendo-se de información independente ao respecto 

para coñecemento de técnicos e produtores. Dada a importancia destes traballos, o programa de 

transferencia tecnolóxica da Consellería do Medio Rural do ano 2015 concedeu financiamento para 

poder obter información acerca da evolución do valor nutricional dun conxunto de especies e 

variedades de especies pratenses que podemos considerar como máis frecuentes nas sementeiras 

realizadas nas explotacións galegas. Dita avaliación foi realizada nun total de 6 especies de gramíneas 

e 3 de leguminosas (27 variedades comerciais en total) sementadas na primavera de 2015 e colleitadas 

seguindo unha estratexia de utilización para ensilado en catro cortes  realizados en distintos momentos 

do seu ciclo de crecemento anual. Dado o seu carácter plurianual das especies pratenses, é preciso 

continuar coa avaliación realizada o ano anterior que comprenderá un ano completo de crecemento, 

para o cal se solicita financiamento do Plan de Transferencia para realizar a avaliación o presente ano 

2016. 

 

  
 
8.- OBXECTIVOS 
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O obxectivo principal é obter información comparativa acerca do valor nutricional de variedades 

comercias de especies gramíneas e leguminosas pratenses, baixo un sistema de aproveitamento por 

corte para ensilado para ser transferida a gandeiros e técnicos do sector.  
 
 
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) 
 
a) Material vexetal: 

Serán avaliadas un total de 27 variedades comerciais de forraxeiras pratenses, das cales 18 

corresponden a especies gramíneas e 9 a especies leguminosas, as características das cales se indican 

na táboa adxunta. 

 

Especie Variedade Observacións 
Dactilo (Dactylis glomerata L.) Adremo DG1   
  Bartyle DG2   
  Cristóbal DG3   

     
 Festuca alta (Festuca arundinácea Schreber) Bardelice FA1   
  Bariane FA2   
  Bardoux FA3   

     
Raigrás italiano (Lolium multiflorum Lam.) Barsutra LM1  Tipo westerwold, triploide 
  Bartigra LM2  Tipo westerwold, triploide 
  Barveloz LM3  Tipo westerwold, diploide 
  Inducer LM4  Tipo bisanual, diploide 
  Barmultra II LM5  Tipo bisanual, diploide 
  Udine LM6  Tipo bisanual, triploide 

     
Raigrás inglés (Lolium perenne L.) Barflip LP1  Diploide 
  Barsintra LP2  Triploide 
  Barforma LP3  Diploide 
  Barpasto LP4  Tetraploide 
  Portique LP5  Tetraploide 
  Mezo LP6  Diploide 

     
Alfalfa (Medicago sativa L.) Emiliana MS1   
  Verdor MS2   
  Victoria MS3   

     
Trevo violeta (Trifolium pratense L.) Discoveri TP1   
  Uno TP2   

  L-69 

Valente TP3   
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Trevo branco (Trifolium repens L.) Companion TR1   
  Rivendel TR2   
  Huia TR3   
 

O deseño seguido no ensaio é o de bloques ao azar, con cinco repeticións. As parcelas elementais son 

de 1.3 m x 5 m e os cultivos proceden das sementeiras realizadas en primavera de 2015 (13 de marzo 

de 2015), como cultivos monofitos de gramíneas ou de leguminosas, segundo o caso. O raigrás italiano 

anual foi resementado a mediados do outono de 2015, tras o último corte.  

 

O deseño do campo se indica no esquema adxunto. 

 

 
 

 

c) Datas de corte 

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, trasladando ao laboratorio a mostra cortada para o seu análise. 

 

d) Determinación do valor nutricional. Sobre mostra seca en estufa e moída a 1 mm se efectuará a 

lectura dos espectros NIRS para estimación da sua composición química (MO: materia orgánica, PB: 

proteína bruta, FAD: fibra ácido deterxente, FND: fibra neutro deterxente, CNET: carbohidratos non 
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estruturais totais e CSA: azucres)  e a dixestiblidade  in vitro da materia orgánica (IVOMD), así como 

o perfil de ácidos graxos (AG) da forraxe. O aparato a utilizar será un espectrofotómetro 

monocromador Foss NIRSystem 6500 (Foss NIRSystem, Silver Spring, Washington USA) e as 

estimacións se farán a partir de calibracións desenvolvidas en proxectos conxuntos do CIAM e do 

LIGAL. A partir dos valores de dixestibilidade e de MO se calculará o valor de enerxía neta das 

mostras de forraxe sendo expresado como Unidades Forraxeiras Leite (UFL) asumindo que unha UFL 

equivale a 1.7 Mcal de enerxía neta leite. As análises se realizarán sobre a mostra das especies 

sementadas nos distintos tratamentos. 
 
 
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 

nutricional 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: 
 
Os resultados se publicarán na páxina web do CIAM (www.ciam.es), e se redactará un artigo 

divulgativo que se publicará 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_____ 




