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

ANUALIDADE 2017 
 

Nº DE PROTOCOLO1 2017/200 
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE 
Compostaxe de rafia e mallas biodegradables 
 
 
2.- TIPO DE ACTIVIDADE2 
Campo de ensaio 
 
3.- UNIDADE ORGANIZADORA DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 
Unidade: Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo 
Enderezo: Ctra. de Betanzos a Mesón do Vento, Km. 7 - Mabegondo 
C. Postal:15318 Concello: Abegondo Provincia: Pontevedra 
Nome e apelidos do/a responsable 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: Oficina Comarcal de Porriño 
Enderezo: R/ Riveira, s/n - Ed. Multiusos de Torneiros 
C. Postal:36400 Concello:Porriño Provincia:Pontevedra 
Nome e apelidos do/a responsable da unidade: Miguel González Groba 
Cargo: Xefe de Sección B Tfno.: 986 330 173 Correo_e: miguel.gonzalez.groba@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: Estación Experimental Agrícola do Baixo Miño 
Enderezo: Entenza s/n 
C. Postal: 36471 Concello: Salceda de Caselas Provincia: Pontevedra 
Nome e apelidos do/a responsable da entidade: Manuel Riveiro Leira 
Cargo: Director Tfno.: 618 833 722 Correo_e: manuel.riveiro.leira@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 
 
As tendencias actuais da horticultura intensiva van por reducir e reciclar ao máximo a cantidade de residuos 
xerados en cada ciclo de cultivo. Neste sentido cara a compostaxe dos restos da colleita é necesaria a 
separación das rafias e mallas dos restos vexetais. As rafias e mallas solen ser de materiales plásticos no 
biodegradables, atascan as máquinas de picado e volteadoras, e de non separalos contaminan e ensucian o 
resultante da compostaxe. O proceso de separación da rafia é moi custoso, e se estiman en 427 €/ha no cultivo 
de pepino e 481 €/ha no cultivo de tomate (Racero, 2015).  
 
A utilización de materiais biodegradables pode ser unha alternativa cara a facilitar a retirada dos restos da colleita 
e seu posterior procesado, de xeito que se reduzan a utilización de plásticos na agricultura, se aforre man de 
obra nas explotacións e se contribúa valorización dos restos da colleita grazas ao reciclaxe.  
 
 
 
 
8.- OBXECTIVOS 
 
O obxectivo deste campo de ensaio será: 
 

• Buscar alternativas as actuais rafias e mallas de plástico. 
• Valorar o seu comportamento das posibles alternativas no cultivo de tomate e feixón (resistencia a 

rotura ao longo do ciclo da planta) 
• Valora a biodegradabilidade de cada material na compostaxe. . 

 
 
 
 
 
9.- METODOLOXÍA EMPREGADA NO DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE 
9.1.- Localización 
 
Os campos de ensaio se levará a cabo nun invernadoiro e nunha parcela ao aire libre da Estación Experimental 
Agrícola do Baixo Miño. 
 
 
 
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) 
 
Realizaráse unha plantación de tomate onde se utilizarán 6 rafias biodegradables (biopolímero, biopolímero-
celulosa, yute, papel craft, sisal e algodón). Para analizar a resistencia a un ciclo de cultivo se establecerán por 
cada un dos materiais 4 repeticións con parcelas de elementais de 10,80 m2 (20 plantas nun marco de plantación 
de 0,45x1,20m). O modelo estatístico será de bloques aleatorios.  
Ao finalizar o ciclo de cultivo se recollerán os restos vexetais sen separar as rafias e se compostarán tódalas 
repeticións conxuntamente. Cada 3 meses se analizarán o estado de descomposición das rafias. 
 
Realizarase unha plantación de xudía ao aire libre onde se analizará o comportamento de dous tipos de mallas 
biodegradables (algodón e biopolímero). Se establecerán por cada un dos materiais 4 repeticións con parcelas 
de elementais de 12,00 m2 (50 plantas nun marco de plantación de 0,20x1,20m). Igual que o ensaio anterior, Ao 
finalizar o ciclo de cultivo se recollerán os restos vexetais sen separar as rafias e se compostarán tódalas 
repeticións conxuntamente. Cada 3 meses se analizarán o estado de descomposición das mallas. 
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9.3.- Persoal encargado do desenvolvemento da actividade 
 
A coordinación do campo de ensaio a realizará Manuel Riveiro Leira. O montaxe do campo de ensaio e a 
recollida de datos correrá a cargo do persoal da Estación Experimental Agrícola do Baixo Miño. 
 
 
 
9.4.- Persoas ou entidades a quen vai dirixido 
 
Agricultores de horta tradicional e ecolóxica. 
 
 
10.- PLAN E MEDIOS DE DIVULGACIÓN PREVISTOS 
Reunións: 
Os resultados se comunicarán nunha reunión aos socios de ACUBAN. 
 
 
Visitas: 
 
 
 
Publicacións: 
Os resultados se farán públicos a través da páxina web da asociación Acubam (www.acubam.org) y do CRAEGA 
(www.craega.es) 
 
 
Artigos de prensa: 
 
 
 
Programas de TV e/ou Radio: 
 
 
 
 
11.- DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES 

11.1.- Data de realización (aproximada): Abril - maio 
11.2.- Duración da actividade:  

Horas teóricas:                                  Horas prácticas:                           

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

 
- Empresas:  

 
- Entidades Asociativas: Asociación ACUBAM e CRAEGA 

http://www.acubam.org/
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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    Si 


