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

ANUALIDADE 2017 
 

Nº DE PROTOCOLO1 2017/180 
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE 
Demostración do efecto da rega por aspersión do xirasol e do millo na zona do val de Lemos (Pobra de Brollón) 
 
2.- TIPO DE ACTIVIDADE2 
Campo de demostración 
 
3.- UNIDADE ORGANIZADORA DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 
Unidade: 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 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 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. 
3 Só no caso de campos de ensaio, nos que é imprescindible asesor científico.   
 



   

Páxina 2 de 6 
 

7.- ANTECEDENTES E XUSTIFICACIÓN 
 

O cultivo do xirasol (Helianthus annuus L.) destínase, fundamentalmente, á obtención de 
aceite a partir das súas sementes, pero tamén pode ser unha opción para a produción de 
forraxe. Trátase dun cultivo de verán que ofrece unha serie de características que o sitúan 
como un bo candidato a ser alternativa ao millo forraxeiro en circunstancias concretas, como 
pode ser en terreos menos produtivos e en zonas do interior de Galicia, nas que a escaseza 
de auga é unha limitación. Por tanto, a utilización do cultivo do xirasol forraxeiro nas 
devanditas condicións podería ser unha alternativa ao millo asegurando a obtención de 
forraxe para ensilar. Ademais, a nova Política Agrícola Común (PAC) supón un incentivo 
para a diversificación de cultivos, o que estimulou a demanda de información achega do 
rendemento e valor nutritivo doutros cultivos de verán alternativos ao millo forraxeiro. 
Actualmente os produtores non están familiarizados suficientemente co cultivo do xirasol 
para forraxe e ten interese o demostrar o efecto da rega no rendemento e o valor nutricional, 
en zonas situadas no interior de Galicia, comparado co millo, para evidenciar a tolerancia á 
seca de aquel cultivo.   
 
8.- OBXECTIVOS 
O obxectivo do campo é demostrar o efecto da rega por aspersión no cultivo de xirasol e de 
millo, evidenciando o comportamento produtivo e cambios no valor nutricional en situación 
de terreos de sequeiro e de rega para as dúas especies e comprobando a maior tolerancia 
do xirasol a situacións de estrés hídrico. 
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9.- METODOLOXÍA EMPREGADA NO DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE 
 
9.1.- Localización 
 
O ensaio se realizará durante o período comprendido entre finais de xuño e finais de 
setembro de 2017, na finca experimental do Centro de Investigacións Agrarias de 
Mabegondo (CIAM) en Pobra do Brollón (Lugo), situada nunha zona de clima continental no 
interior de Galicia a 385 m de altitude.   
 
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 variedades utilizadas será un híbrido forraxeiro de xirasol cv. Rumbosol 91 e unha 
variedade de millo forraxeiro de ciclo medio adaptada para a zona.  
 
A sementeira se realizará a comezos de xuño de 2017 cunha sementadora de precisión 
axustada a unha densidade teórica de 90.000 plantas/ha para os dous cultivos, en dúas 
parcelas homoxéneas de aproximadamente 1800 m2 cada unha, tras levantar un cultivo de 
inverno. Dentro de cada parcela, seguindo un deseño de bloques completamente 
aleatorizados con cinco repeticións, as variedades distribuiran-se en 15 parcelas elementais 
de 76.8 m2  (8 liñas de cultivo separadas 0,8 m e 12 m de lonxitude), das que 10 serán de 
xirasol e 5 de millo, separadas por corredores de 3,0 m. Durante os labores preparatorios do 
terreo antes da sementeira se aplicarán, para o xirasol 80 kg de N, 80 kg de P2O5 e 80 kg de 
K2O por hectárea e para o millo 200 kg de N, 80 kg de P2O5 e 150 kg de K2O. A metade do 
ensaio será regada por aspersión durante os meses de xullo a setembro, cunha frecuencia 
de dúas veces á semana, recibindo en total unha pluviometría de 200 mm, suficiente para 
cubrir as necesidades de humidade do cultivo. A outra metade non recibirá ningún aporte de 
auga durante o ensaio.  
 
O aproveitamento do xirasol se realizará 4 semanas tras a floración, e o do millo no estado 
de liña de leite do grao entre 1/2 e 3/4 do seu percorrido.  A colleita se realizará 
manualmente, cortando as plantas dun transecto de 12 m (3 m nas 4 liñas centrais), a unha 
altura de 12 cm da base e, posteriormente, se procederá ao rexistro dos seguintes 
parámetros morfológicos: altura da planta, diámetro do capítulo (no xirasol) e diámetro do 
talo a 15 cm da base.  
 
Do total da biomasa cultivada, tomara-se unha mostra de planta enteira e separaran-se 
manualmente as fraccións capítulo (xirasol) ou espiga (millo), e parte vexetativa constituída 
polas follas e os talos. Cada fracción será pesada e troceada por separado nunha picadora 
de forraxes VIKING e, por cuarteos sucesivos, se gardará unha alícuota de 
aproximadamente 1000 g de cada fracción e da planta enteira. A determinación de materia 
seca se realizará en estufa de aire forzado Unitherm, a 80 °C durante 16 h e as mostras 
secas moeran-se a 1 mm nun muíño de martelos.  
 
Mediante espectroscopia de reflectancia no infravermello próximo (NIRS) se estimará a 
composición quimico-bromatolóxica das mostras de planta enteira e as respectivas fraccións, 
sendo calculado posteriormente o contido en enerxía neta e expresado en Unidades 
Forrajeras Leite (UFL). 
 
O deseño do campo será como se indica na figura adxunta: 
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9.3.- Persoal encargado do desenvolvemento da actividade 
 
Responsábel científico:   Gonzalo Flores Calvete 
 
Colaboradores:  CIAM: Adrián Botana Fernández, César Resch Zafra (CIAM), Juan 
Valladares Alonso; CFEA Guísamo: Xosé Antonio Meixide. 
 
 
9.4.- Persoas ou entidades a quen vai dirixido 
 
Esta información será de interese para os agricultores da zona, estudantes de FP e 
universidade e técnicos asesores. A información estará dispoñíbel na páxina web do CIAM 
(www.ciam.es ). 
 
 
 

10.- PLAN E MEDIOS DE DIVULGACIÓN PREVISTOS 
Reunións: 
Se realizará unha xornada técnica a finais de decembro de 2017 na finca da Pobra de 
Brollón para comentar os resultados do campo de demostración, dirixida a produtores da 
zona, estudantes e técnicos.  A xornada incluirá a visita aos campos de demostración e unha 
discusión sobre os resultados. 
 

http://www.ciam.es/
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Visitas: 
 
 
 
Publicacións: 
Os resultados, ademais de seren publicados na páxina web do CIAM (www.ciam.es), se 
publicarán na revista AFRIGA 
 
Artigos de prensa: 
 
 
 
Programas de TV e/ou Radio: 
 
 
 
 

11.- DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES 

11.1.- Data de realización (aproximada):  
Desde 15 de maio a 30 novembro 2017 
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 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______ 

http://www.ciam.es/

