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VALOR AGRONÓMICO DAS VARIEDADES COMERCIAIS
DE GRAMÍNEAS E LEGUMINOSAS PRATENSES

Nieves Díaz Díaz, María Bande Castro, Juan Piñeiro Andión, Mª Dolores Díaz Díaz e

Jaime Fernández

OBXECTIVO

Coñecer o comportamento agronómico das variedades de raigrás italiano,
raigrás inglés, raigrás híbrido, dactilo, festuca alta, trevo violeta, trevo branco e
alfalfa en distintas localidades de Galiza e da Cornixa Cantábrica. Este programa
empezou no ano 1978 e continua na actualidade.

Toda información obtida dende 1978 ata 2005 está sintetizada no seguinte
enderezo electrónico da Consellería do Medio Rural:
www.mediorural.xunta.es/investigacions.

ESTADO ACTUAL

Historia do estudo do valor agronómico

Dende 1978 ata 2005 avaliáronse 193 variedades de raigrás italiano, 180 de
raigrás inglés, 34 de raigrás híbrido, 78 de dactilo, 51 de festuca alta, 54 de trevo
violeta, 45 de trevo branco e 47 de alfalfa en Galiza, dentro dun convenio de
colaboración iniciado en 1978 entre o Instituto Nacional de Semillas y Plantas de
Vivero (INSPV) [hoxe Oficina Española de Variedades Vegetales (OEVV),
dependente do Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación] e o Instituto
Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) [hoxe Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Agroalimentaria (INIA), dependente do
Ministerio de Ciencia y Tecnología], co obxectivo de coñecer o comportamento
para o seu uso agrícola, en distintas rexións españolas, das variedades
potencialmente comerciais das especies citadas, que foron obxecto de solicitude
para a súa inclusión nas Listas Españolas de Variedades Comerciais. Os primeiros
campos experimentais da España húmida establecéronse en 1978 en Grado
(Asturias) a 50 m de altitude, en Mabegondo (Abegondo, A Coruña) a 100-150 m
e na Pobra do Brollón (Lugo) a 400. En 1985 engadiuse a localidade do Marco da
Curra (Monfero, A Coruña) a 650 m. Co paso do tempo o convenio foise
adaptando aos cambios que houbo na estrutura administrativa do Estado Español
e pasou a establecerse entre o Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (do
que dependía o INSPV e, agora, a OEVV) e as consellerías ou institutos
responsábeis dos asuntos agrícolas nas distintas Comunidades Autónomas. En 1991
completouse a rede coa localidade de Oscoz (Navarra) a 600 m de altitude. Na
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actualidade permanecen activos só os tres lugares de Galiza, dos cinco que

formaron o sistema de avaliación na Cornixa Cantábrica e Galiza.

METODOLOXÍA

Toda variedade nova seméntase en dous anos consecutivos nas cinco

localidades citadas, aínda que non todas as especies se ensaiaban en todas elas.

Así, mentres en Grado e A Pobra do Brollón se inclúen todas as especies, en

Mabegondo e O Marco da Curra seméntanse todas menos alfalfa e en Oscoz

trabállase só cos raigrases, aínda que nalgúns anos se sementaron tamén alfalfas

en Mabegondo. Para cada especie hai un experimento independente con parcelas

elementais de 6,5 m2, dispostas en bloques ao chou con catro repeticións, que

inclúe as variedades novas xunto coas variedades coñecidas, da orde de 4 por

experimento, e que serven de referencia. Os experimentos fertilízanse anualmente

con 160-240 kg/ha de N, 120 de P2O5 e 200 de K2O, e córtanse unhas 5-7 veces ao

ano, durante dous anos en raigrás italiano e trevo violeta, e tres nas especies

restantes, e determínase a produción en verde e contido en materia seca por

parcela co obxecto de poder calcular a produción de cada corte e a anual. As

leguminosas non reciben nitróxeno. Á súa vez, na localidade de Mabegondo

seméntanse en liñas para determinar a precocidade do espigado en gramíneas ou

de floración en leguminosas. Os experimentos de raigrás inglés, dactilo e festuca

alta mantéñense alén dos tres anos, sen control da produción, para coñecer a súa

persistencia, a cal se determina por observación visual en escala de 1

(desaparecida) a 9 (céspede denso).

ORGANISMOS

Da realización dos experimentos de campo ocúpase o CIAM en Galiza. Dos

traballos de Navarra ocupouse o Instituto Técnico y de Gestión Ganadero (ITGG) e

dos de Asturias o Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

(SERIDA), cando mantiñan activos os seus campos experimentais. Pola súa parte, o

SERIDA e o CIAM complementaron os ensaios do convenio con sementeiras

puntuais de variedades en Mabegondo, A Pobra do Brollón, O Marco da Curra e

noutras localidades de vocación gandeira como Argüero (Asturias), Otur (Asturias),

Las Regueras (Asturias), Tineo (Asturias) e Ribadeo (Lugo) para dispor de máis

información sobre determinadas variedades, ben porque estivesen a ser máis

utilizadas polas explotacións da zona, ben porque a súa avaliación se considerase

insuficiente dentro do convenio, xa que nos primeiros anos non se sementaba cada

variedade en dous anos consecutivos e algunhas chegaron a entrar na Lista de

Variedades cunha avaliación escasa.
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NOVA SITUACIÓN

A existencia do Catálogo Común de Variedades de Especies Agrícolas, da UE,
como Lista de Variedades Comerciais en todos os países que a integran, e polo
tanto tamén en España, e da Lista de Variedades Admitidas para a Certificación de
Sementes da Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico
(OCDE), que serve de base tamén para a súa posíbel importación en España, fixo
que perdese valor a Lista Española de Variedades Comerciais e, como
consecuencia, que diminuísen as solicitudes de rexistro de variedades de especies
pratenses, de modo que en 1999 se fixeron as últimas sementeiras sistemáticas da
rede de avaliación coordinada pola OEVV. Aínda que este camiño non está
oficialmente pechado, a realidade é que dende 1999 non houbo máis que unha
solicitude dunha variedade de raigrás italiano, que se sementou en outono de
2003 coas correspondentes variedades testemuña da especie. Dado que esta
situación conduce á existencia dun mercado de variedades cada vez máis
desinformado sobre o seu comportamento agronómico, e co obxecto de corrixir
esta tendencia pouco desexábel, iniciouse no ano 2000 o proxecto XM04-00
“Contribución á creación dunha rede de avaliación das variedades pratenses na
España húmida’, que o CIAM desenvolve en Mabegondo, A Pobra do Brollón e O
Marco da Curra, e que inclúe variedades de raigrás italiano alternativo, raigrás
italiano non alternativo, raigrás inglés e raigrás híbrido. Este proxecto produciu os
datos do primeiro e segundo ano que xa se incorporaron a ‘Síntese 2002’ (período
1978-2002). En 2003 iniciouse o proxecto PGDIT03RAG50303PR ‘Desenvolvemento
dunha nova metodoloxía para a avaliación do millo forraxeiro e das variedades
pratenses no cultivo ecolóxico e convencional’, xestionado tamén polo CIAM, con
sementeiras de variedades de trevo branco e violeta en Mabegondo, e de raigrás
italiano, raigrás híbrido, raigrás inglés, dactilo e festuca alta en Mabegondo, A
Pobra do Brollón e O Marco da Curra, que dá continuación ao programa en Galiza.
Os datos de produción do primeiro e segundo ano deste proxecto incorporáronse
á síntese actual ‘Síntese 2005’ (período 1978-2005).

Os resultados de cada ano do programa para a inclusión das variedades na
Lista de Variedades Comerciais procésanse e elabóranse no Centro de Cálculo da
OEVV, que emite un informe para o estudo pola Comisión Nacional de Estimación
de Forraxeiras, Pratenses, Cespitosas e Leguminosas Gran, e que ten a misión de
analizar os resultados e propoñer, se o considerase oportuno, a inclusión das
variedades estudadas na Lista de Variedades Comerciais de España. Os resultados
dos ensaios complementarios procésanse e elabóranse no CIAM.

Durante todo o período da avaliación veu funcionando unha estreita
colaboración entre os investigadores que se encargan dos ensaios nas distintas
Comunidades Autónomas, e chegouse ao acordo de que o CIAM fixese unha
síntese única de todos os datos existentes, de modo que poida ser utilizada por
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todas as institucións participantes no proxecto. Posto que só se manteñen activos
os campos experimentais de Galiza, será este o último ano na que a síntese
abrangue a Galiza xunto coa Cornixa Cantábrica.

SITUACIÓN DA REDE NACIONAL DE AVALIACIÓN

No ano 2003 tomáronse os últimos datos dos experimentos sementados en
1999 da Rede Nacional de Avaliación coordinada pola OEVV, que representan o
remate dunha longa serie con sementeiras sistemáticas anuais. Pero, xa que o
rexistro da OEVV segue aberto, realizouse unha nova sementeira das variedades
de raigrás italiano en outono de 2003 para atender unha solicitude de inscrición
dunha variedade de raigrás italiano. Deste xeito dáse resposta aos obtentores
interesados en incluír as súas variedades na Lista de Variedades Comerciais de
España, pero a Rede deixou de ser, de feito, unha fonte de información axeitada
para coñecer o valor agronómico das variedades das especies pratenses que se
poden comercializar en España.


