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Orixes do CIAM

O Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo ten o seu xermen
na Granxa Escola Experimental de Monelos en A Coruña. O 19 de decembro de 1887 se publicaba o Real Decreto de 09 de decembro polo
que se crearon as Granxas Escolas Experimentais dependentes do
Ministerio de Fomento e da Dirección Xeral de Agricultura, Industria
e Comercio. A mediados de 1.888 o Ministerio de Fomento resolveu o
concurso aberto para a creación de oito Granxas Escolas e unha delas foi adxudicada a A Coruña. Os obxectivos para os que se crearon
eran os de propagar as prácticas agrícolas máis convintes a cada
comarca, a formación de técnicos e agricultores, verificar aquelas
prácticas que podrían contribuir ao progreso agrícola e establecer
campos de demostración, obxectivos aos que hoxe en día se lles podería dar plena validez.
A mellora do gando vacún mediante a celebración de concursos, a
instalación de paradas de sementais e a selección de touros, a utilización de adubos minerais, as cesións e experiencias con maquinaria agrícola, a selección das sementes e a utilización das máis adecuadas ás condicións do terreo con cesión gratuita das mesmas aos
agricultores, os estudos realizados en determinadas enfermidades
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como as do castiñeiro, os ensaios na fabricación de queixos ou as
experiencias na cría do gusano de seda, son algunhas das contribucións recollidas nas súas primeiras memorias.
Aquela Granxa-Escola Experimental de A Coruña, con funcións de
investigación e ensinanza, servíu posteriormente de xermen da Estación de Fitopatoloxía (1926-l967), da Estación de Praticultura e
Cultivos da Veiga (1940-1967), do Centro Rexional de Investigación
e Desenvolvemento Agrario de Galicia e Norte (CRIDA 01) que desenvolveu a súa actividade dende 1967 ata a súa transferencia á
Xunta de Galicia en 1983 polo INIA (Instituto Nacional de Investigación Agraria) e, finalmente, o actual Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM). A Estación de Fitopatoloxía tivo un gran
impacto en Galicia, non só por abordar e solucionar o problema da
“tinta do castiñeiro” (Phytophtora sp.), senon tamén por responder
axeitadamente a numerosas consultas fitopatolóxicas sobre viñedos, froiteiras, pastos, pataca, millo e outros cultivos. A Estación de
Praticultura desenvolveu a tecnoloxía para a sementeira e mantemento das pradeiras artificiais, impulsando ao mesmo tempo a súa
posta en marcha nas explotacións gandeiras.
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As tecnoloxías desenvolvidas polo CIAM nos últimos anos sobre
transformación de montes en pradeiras, sistemas de engorde de becerros procedentes de rebaños de vacas de leite e carne, sistemas
de produción, utilización do ensilado e a produción de gando ovino,
por exemplo, tiveron un impacto importante no sector agrario a través da adopción por parte dos agricultores destas técnicas.
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Exemplares do rebaño experimental do

CIAM da raza Rubia

Galega.
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O CIAM na actualidade

O Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo sitúase a 25
km de A Coruña, na parroquia de San Tirso de Mabegondo, concello
de Abegondo, na provincia da Coruña. Coa publicación do Decreto
52/2018 do 5 de abril, polo que se crea a Axencia Galega da Calidade Alimentaria e se aproban os seus estatutos, o Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo se integra na súa estrutura e pasa
a depender orgánicamente do Área de Formación, Investigación e
Promoción da Calidade Alimentaria, con rango de subdirección xeral.
Correspóndelle a este centro o exercicio das funcións de investigación, innovación e transferencia, especialmente en todas as materias agrarias, incluídas a agricultura, a gandeiría e os aproveitamentos do medio natural, dende os puntos de vista da produción, da
conservación e a mellora xenética, da sanidade e o benestar, e da
industria agroalimentaria, de xeito compatible có medio e a biodiversidade agraria e no contexto dunha economía baixa en carbono. Para
elo realiza investigacións aplicadas e básicas orientadas ás líneas
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demandadas polo sector para o que traballa no marco de convenios
e contratos de servizos con empresas, cooperativas e asociacións
agrarias.
O CIAM tamén coordina e dirixe o Banco de Recursos Fitoxenéticos
Agrarios da Comunidade Autónoma de Galicia, a Estación Experimental de Gandeiría de Montaña no Marco da Curra, a Estación Experimental Agrogandeira de A Pobra do Brollón e a Estación Experimental Agrícola do Baixo Miño
Ao mesmo tempo realiza un traballo de difusión directa da tecnoloxía
desenvolvida mediante as actividades de transferencia tecnolóxica,
a publicación de numerosos artígos científicos e divulgativos, a participación activa en congresos, conferencias, seminarios, etc. e o uso
das novas tecnoloxías como a distribución dos coñecementos xerados a través da súa páxina web (www.ciam.gal) e as redes sociais.
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Vista panorámica da finca do CIAM cós

edificios administrativos e o núcleo central.
Encoro de Cecebre ao fondo.
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Medios humanos
e materiais

3. Medios humanos e materiais
Para o desenvolvemento de todas estas actividades, o CIAM conta cunha plantilla estable de 107 personas ás que se suma persoal
de reforzo contratado no marco dos proxectos de investigación en
curso. Dispón, ademáis da finca principal de Mabegondo dunhas 312
hectáreas, de outras tres estacións experimentais que pola súa distribución na xeografía galega permite a realización de ensaios e a
obtención de datos agronómicos adaptados ás distintas condicións
orográficas e climatolóxicas que se poden dar na comunidade autónoma galega:
ææ Estación Experimental de Gandeiría de Montaña de O Marco
da Curra, no concello de Monfero, provincia da Coruña, cunhas
180 hectáreas.
ææ Estación Experimental Agrogandeira de A Pobra do Brollón, na
Provincia de Lugo, cunhas 25 hectáreas.
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ææ Estación Experimental Agrícola do Baixo Miño, no el concello
de Salceda de Caselas, provincia de Pontevedra, con 7,5 hectáreas.
As cuatro ubicacións experimentais contan con infraestructuras
agrogandeiras especializadas, así como laboratorios, invernadoiros,
naves de experimentación e outras infraestructuras destinadas todas elas íntegramente á investigación agraria e á transferencia de
coñecementos.
Para o desenvolvemento das investigacións relacionadas coas producións e aproveitamentos gandeiros disponse de rebaños estables
de gando vacún de leite e carne (Holstein Friesian e Rubia Galega,
respectivamente), pequenos ruminantes (ovellas e cabras galegas) e
équidos (cabalos de Pura Raza Gallega), que proporcionan o material
animal necesario para os distintos experimentos relacionados coa
sanidade, a alimentación animal e os aproveitamentos gandeiros.
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Finca e instalacións da Estación Experimental de Gandeiría de
Montaña de O Marco da Curra.
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Instalacións da Estación Experimental Agrogandeira de A Pobra do
Brollón.
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Os departamentos e as
súas actividades principais

Na actualidade o Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo desenvolve as súas actividades estructurado en tres departamentos:
îî Departamento de Produción Animal.- Este departamento realiza as actividades de investigación e transferencia en todas as
materias relacionadas coas producións animais, especialmente
as obtidas do ganado vacún de leite e carne, os pequenos ruminantes e os équidos. Inclúe os estudos relativos á sanidade, a
reprodución e a mellora xenética animal, así como os aproveitamentos dos sistemas silvopastorais e a alimentación e valoración nutricional de alimentos para o gando. Tamén desenvolve
investigacións aplicadas ás tecnoloxías dos produtos e os procesos agroalimentarios, con especial incidencia sobre a calidade
e as características diferenciadoras dos seus produtos. Outras
líneas de investigación preferentes son as relativas á seguridade
alimentaria, a sustentabilidade dos sistemas de producción e a
eficiencia alimentaria.

O Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM)

îî Departamento de Pastos e Cultivos.- Desenvolve as súas actividades en relación á produción e utilización dos recursos forraxeiros na alimentación do gando en sistemas de baixo custo,
sostibles e de reducido impacto ambiental. Busca a minimización do impacto ambiental por parte das actividades agrarias
mediante o uso dunha fertilización racional dos cultivos baixo a
perspectiva dunha economía baixa en carbono. Tamén desenvolve métodos analíticos para a estimación rápida, precisa e fiable
do valor nutricional de pastos, forraxes e alimentos para o gando
en xeral e o valor fertilizante dos recursos orgánicos, así como
a preservación, caracterización e posta en valor dos recursos
xenéticos agrícolas custodiados no banco de xermoplasma do
CIAM mediante a evaluación agronómica, nutricional e a mellora
xenética das especies agrícolas.
îî Departamento de Coordinación e Desenvolvemento Tecnolóxico.- Ademáis de dar apoio técnico á dirección do centro e
levar a cabo a redacción de proxectos, a dirección de obra e o
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mantemento das instalacións e maquinaria, realiza estudos relacionados cós custos de produción nas explotacións agrogandeiras e có estudo do ciclo dos nutrintes buscando a correcta xestión dos efluintes e adubos orgánicos para a fixación de carbono
no suelo e a adecuada xestión de augas. Ocúpase da evaluación
das novas tecnoloxías para testar a súa aplicabilidade ás condi-

Vista aérea dos edificios

administrativos, laboratorios e
invernadoiros do CIAM.
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Vista aérea das naves

gandeiras, de experimentación

e maquinaria do núcleo central

cións agrarias da Comunidade Autónoma de Galicia e do diseño
das “boas prácticas agrarias”.

Diversa maquinaria utilizada en
probas e ensaios.

Diversa maquinaria utilizada en
probas e ensaios.

do CIAM
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O Banco de Recursos
Fitoxenéticos da CA de Galicia

O CIAM conserva no seu banco de xermoplasma os recursos fitoxenéticos da Comunidade Autónoma de Galicia e forma parte da Rede
de Colección do Programa Nacional de Recursos Fitoxenéticos (O.M
do 23 de abril de 1993, BOE do 7 de maio).
Có paso do tempo, as sementes procedentes dos lugares ou centros
de orixe chegaron a outras áreas xeograficas onde os cultivos se
adaptaron ás condicións agroclimáticas mediante selección natural
e empírica das mutacións xenéticas máis favorables que polas condicións ambientais e os propios agricultores foron fixándose hasta
crear a grande diversidade xenética existente nas zonas ou áreas de
dispersión.
Son múltiples as razóns que xustifican a recollida e conservación de
variedades locais en perigo de extinción. A sensibilización e preocupación actual da sociedade recoñece que as variedades con maior
adaptación e plasticidade ás codicións do medio ambente as converten nun patrimonio biolóxico e xenético de incalculable valor.
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Os xenes de este material vexetal son susceptibles de utilización nos
programas de mellora xenética para a obtención de variedades de
cultivos máis produtivas ou de maior calidade, pero ademáis gardan
a variabilidade xenética necesaria para encontrar xenes que permitan resistir plagas ou enfermidades, que posibiliten obter exemlares
cunha maior tolerancia a condicións climáticas adversas nun contexto de cambio climático e cunha maior eficiencia no uso de nutrintes que permita a redución de adubos, por poñer algúns exemplos.
Pero, ademáis, algúns dos ecotipos tradicionais que os propios
agricultores conservaron e seleccionaron ao longo do tempo, cunha selección adecuada, están en condicións de competir nun mercado globalizado mediante a obtención de produtos diferenciados
de alta calidade, con características organolépticas excepcionais
e producidos de forma tradicional, cada vez máis apreciados polos consumidores, merecedores en moitos casos de selos distintivos como as Indicacións Xeográficas Protexidas ou as Denominacións de Orixe.
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Variedades de millo, produtos
hortícolas, froiteiras, cereais

de inverno, especies pratenses
conservados no banco de

recursos fitoxenéticos do CIAM.
Cámaras de conservación e
invernadoiros.

Hoxe en día, alberganse nas cámaras de conservación do banco de
xermoplasma cerca de 4.500 entradas de 700 variedades autóctonas de millo, 485 de froiteiras (331 accesións de maceiras, 132 de peral e 22 de cerdeiras), unhas 1.270 entradas de variedades hortícolas
(que inclúen mostras de 23 especies diferentes de tomates, pementos, repolos, cebolas, fabas, guisantes...), máis de 2.300 entradas de
variedades pratenses de 100 especies distintas, que permitiron a
obtención de variedades rexistradas de conservación ou comerciais.
As actividades ligadas ao banco de recurso fitoxenéticos permiten
a conservación das variedades e se desenvolve unha constante labor técnica de caracterización morfolóxica, agronómica e xenética
para conseguir o rexistro de variedades. Isto supuxo que dende o
ano 2012 ata o 2018 a Consellería do Medio Rural rexistrase 137 va-
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riedades, con 63 castes máis en fase de rexistro ou en estudo para
rexistro de froiteiras, millo, cereais de inverno, pratenses, especies
hortícolas, etc.
Tamén se levan a cabo traballos de mellora xenética para mellora das
cualidades (resistencia a encamado, a pragas, incremento de produccións sen perda de características organolépticas,...) así como a
evaluación de produccións en pequena e gran parcela o que permite
elaborar recomendacións de cultivo en función de latitude, altitude,
climatoloxía, edafoloxía, variedade, especie, produción tradicional ou
en ecolóxico..... Realízanse prospeccións para incorporación de novas variedades e especies e se vela polo subministro de semente
base ou de produción certificadas para a posta a disposición do sector de sementes autóctonas para o seu cultivo.
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Actividades de Investigación
e Transferencia desenvolvidas
nos últimos anos

Dende o ano 1995 o CIAM ten realizado ou participado en máis de
200 proxectos de investigación obtidos en convocatorias en concurrencia competitiva, dos que uns 80 tiñan carácter nacional ou europeo, e que xeraron unha importante produción científica e divulgativa
con máis de 1.300 artígos publicados. A isto hai que sumar máis de
60 actividades directas sobre recursos fitoxenéticos no marco das
submedidas do Plan de Desenvolvemento Rural (PDR) nos últimos 5
anos ou ata 230 actividades de transferencia directa nos últimos 9
años con xornadas, seminarios, campos de demostración e ensaio
ou actividades formativas en que se transmitiu a os técnicos e agricultores o coñecemento xerado froito da investigación desenvolvida.
Tamén foron subscritos un número importante de acordos, convenios de colaboración e contratos con empresas, asociacións, cooperativas, etc. para dar resposta científica e desde o punto de vista
aplicado a demandas concretas plantexadas polo sector.
É de destacar que a actividade investigadora e de transferencia desenvolvida se realiza en íntima colaboración có sector agrícola, gan-

O Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM)

deiro e da industria agroalimentaria, tratando de dar respostas ás
demandas de técnicos e profesionais, para proporcionar unha ventaxa competitiva con produtos de calidade diferenciada, baixo esquemas de produción sostibles de baixo custo e alta eficiencia no que
se aproveita a base territorial dispoñible.
Na actualidade desenvolve estudos relacionados coa sanidade animal, os aproveitamento de recursos pastables nas zonas de montaña, xestión de puríns en explotacións ee vacún de leite e estudo do
uso de nutrintes, mitigación da emisión de gases de efecto invernadoiro e o secuestro de carbono no suelo. Tamén se buscan biomarcadores na graxa do leite como trazadores da dieta de procedencia,
trabállase en cooperación con outras institucións en proxectos dentro da Área Atlántica, está integrada en grupos operativos de carácter nacional como o de estudos de novos modelos de resiliencia en
explotaciones de vacún de leite ou na aplicación das novas tecnoloxías á xestión da gandeiría extensiva. Tamén son obxetivos de estudo a seguridade alimentaria ou a obtención de produtos de calidade
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diferenciada, así como a conservación, mellora e posta no mercado
das variedades de interés agronómico e comercial das variedades
albergadas no banco de xermoplasma.
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Exemplares da raza ovina

Galega do rebaño do CIAM
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Proxectos en execución no
ano 2019 e principais líneas
de actuación abarcadas

Lineas principais de actuación relacionadas con proxectos europeos vixentes:
àà Produción de leite eficiente e resiliente. Marchamos e etiquetas de

calidade para as explotacióne e os produtos obtidos con arreglo
aos parámetros de respecto mediambiental e de sostibilidade.

àà Incorporación das novas tecnoloxías a todos os eslabóns da pro-

ducción primaria (fertilización, producción, irrigación, calidade,
xestión, robotización, carros mezcladores, eficiencia alimentaria,
GEI, benestar animal, fitopatoloxía,....)

PROXECTOS EUROPEOS [ 2 ]
Nº EXPTE

NOME DO PROXECTO

REPRESENTANTE

2020 RUR-2018-1/
PROPOSAL 818182

SmartAgriHubs: Connecting the dots to unleash the
innovation potential for digital tranformation of the
European agri-food sector. FIE 23: Ticket number 2018_
IB_0074 Data-Intensive Dairy Production
2018-2021

Stichting Wageningen Research
108 Beneficiarios europeos. Más de 200
entidades participantes. 28 FIEs (proxectos
emblemáticos)
AGACAL-CIAM = Coordinador FIE 23

INTEREG ATLANTIC AREA EAPA_304/2016

DAIRY-4-FUTURE: Propagating Innovations for more
resilient dairy farming in Atlantic Area
2017-2021

Coordinador IDELE (Fr)
31 Beneficiarios
AGACAL-CIAM beneficiario

O Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM)
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Liñas principais de actuación relacionados con proxectos de Grupos Operativos Supraautonómicos (nacionais) vixentes:
àà Novas tecnoloxías aplicadas á xestión de produccións gandeiras

en extensivo (principalmente en aproveitamentos en extensivo
mediante silvipasticultura, control de matorralización e de biomasas en zonas de montaña e media montaña): Proposta para

que Marco da Curra poida utilizarse como demosite de testaxe
das novas tecnoloxías, xunto con Mabegondo nas unidades de
vacún de carne, equino e pequenos ruminantes.
àà Lúpulo: Innovación e mellora da produción de lúpulo. En concreto

temas relacionados có contro de determinadas fitopatoloxías e a
irrigación deste cultivo.

GRUPOS OPERATIVOS SUPRAAUTONÓMICOS
EXECUCIÓN DE PROXECTOS DE INNOVACIÓN DE INTERÉS XERAL POR GRUPOS OPERATIVOS DA ASOCIACIÓN EUROPEA PARA A INNOVACIÓN EN MATERIA
DE PRODUCTIVIDADE E SOSTENIBILIDADE AGRÍCOLAS (AEI-AGRI).
FINANCIACIÓN NO MARCO DO PROGAMA NACIONAL DE DESENVOLVEMENTO RURAL 2014-2020 POLO FONDO EURPEO AGRÍCOLA DE
DESENVOLVEMENTO RURAL-FEADER E O MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN-Resolución provisional do 31/10/2019 (2)
Nº EXPTE

NOME DO GRUPO OPERATIVO

REPRESENTANTE

20190020007315

Grupo operativo SIEGA: Sistema de Información Geográfica
de Ayuda al manejo de Ganadería Extensiva

Complutum Tecnologías de la Información
Geográfica

20190020007602

Grupo Operativo Spanish Quality Hops: Lúpulos de Calidad.
Innovaciones en el cultivo de lúpulo en España para mejorar
la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas

Lúpulos de León SAT 6594
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Liñas principais de actuación relacionados con proxectos de RTA
nacionais vixentes:

àà Sanidade animal (parasitoses de incidencia nos ruminantes de

àà Producción de leite e relación entre dieta e compoñentes biomole-

àà Produción animal en condicións de silvipasticultura en extensivo

culares que identifiquen a procedencia alimentaria (este proxecto
concluiu no 2019, pero sería moi interesante darlle continuidade a
unha liña nacional relacionada coa produción de leite)

Galicia)

con distintas especies e cargas gandeiras e o control da matorralización e a biomasa na zona de montaña e media montaña de
Galicia.

àà Fertilización, Gases de Efecto Invernadoiro e secuestro de carbono.

PROXECTOS INIA EN EXECUCIÓN NO 2019
RTA-RECURSOS E TECNOLOXÍAS AGROALIMENTARIAS (4)
REF.

NOME DO PROXECTO

ENTIDADES

RTA2014-00086-C03-03

Hacia un sistema de autentificación del origen de la leche de
vacuno: Estudio de la relación entre el sistema de alimentación y la
presencia de biomarcadores en la grasa de la leche potencialmente
útiles como trazadores de su procedencia en dietas típicas de
Galicia y la cornisa Cantábrica
2015-2019

Proxecto coordinado nacional
CIFA+SERIDA+ AGACAL-CIAM

RTA2015-00058-C06-05

Gestión de purines en explotaciones de vacuno lechero de Galicia.
Eficiencia en el uso de nutrientes, mitigación de emisiones de
gases de efecto invernadero y secuestro de carbono en suelo
2017-2020

Proxecto coordinado nacional. Coordinado por
AGACAL-CIAM
AGACAL-CIAM+SERIDA
+CIFA+NEIKER+BC3+DGDRMA NAVARRA

RTA2017-00010-C02-01

Abordajes inmunológico, genético, y molecular para el control de la
Fasciolosis en rumiantes
2018-2021

Proxecto coordinado nacional. Coordinado por
AGACAL-CIAM
AGACAL-CIAM + USC

RTA2017-00081-C04-02

Estrategias para frenar la matorralización y fomentar la producción
animal en pastoreo en la montaña cantábrica y gallega
2018-2021

Proxecto coordinado nacional.
CIFA+SERIDA+ AGACAL-CIAM+CTC

O Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM)
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Liñas principais de actuación relacionados con grupos operativos
autonómicos e empresas do sector primario no marco da convocatoria de GO e Proxectos Piloto do PDR de Galicia vixentes:
îî Produción de leite e derivados:
àà Produción de leite en pastoreo e perfiles dos compoñentes

biomoleculares bioactivos no leite producido.

àà Produción de derivados do leite: revalorización mediante a

súa transformación en xeados e queixos con perfiles de leite
lactofuncionais e de composición biomolecular máis adecuada para produción óptima de leita destinada á súa transformación

àà Produción de leite: uso eficiente de recursos mediante a uti-

lización ferramentas (programas de xestión de fertilización,
p.ex) e técnicas de produción respectuosas có medio ambiente. Sistemas de produción de leite de baixo carbono

îî Produción de carne:
àà IXP Vaca/Boi de Galicia e Ternera Galega: Cebo de animais.
àà Novas tecnoloxías aplicadas á produción de carne de cabalo

en condicións tradicionais de produción no monte.
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îî Outras producións:
àà Mel: determinación de marcadores para garantir a calidade,

procedencia e autenticidade do mel producido en Galicia

îî RRFF:
àà Mellora xenética nos pementos para obtención de variedades

autóctonas premium.

àà Produción de Cereais de Inverno (trigo) en ecolóxico e sus-

ceptibles de utilización na IXP Pan de Galicia.

àà Aplicadores autónomos de produtos (fitosanitarios) en pro-

ducións (kiwi, viticultura,...)

îî Lineas medioambientais:
àà Producións hortícolas intensivas mediante a utilización de

enerxías limpas e renovables, e a recirculación de nutrintes
para garantir un mínimo impacto medioambiental

àà Utilización de subprodutos da biomasa forestal para camas

de animais e diversas utilizacións que permita a súa revalorización e a redución de custos de tratamentos silvícolas.

àà Utilización de plantas macrófitas autóctonas para sistemas

de depuración de augas. Filtros verdes.
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GRUPOS OPERATIVOS AUTONÓMICOS (9) | NOVOS PRODUTOS (5) | ACCIÓNS DE COOPERACIÓN (9)
OUTRAS CONVOCATORIAS, CONTRATOS E CONVENIOS CON EMPRESAS (6)
GRUPOS OPERATIVOS CONVOCATORIA 2017 (6)
REF.

NOME DO PROXECTO

ENTIDADES

FEADER 2017/014B

EUREL: Producción dun leite competitivo respectuoso có medio, mediante
a utilización de ferramentas de apoio e técnicas para un uso eficiente dos
recursos da explotación leiteira
2017-2020

AGACA
AGACAL-CIAM
CAP Coruña

FEADER 2017/021B

ESTERCOSOL: Sistemas de xestión enerxética sostible e recirculación de
nutrintes para explotacións hortícolas intensvas
2017-2020

AGACA
AGACAL-CIAM

FEADER 2017/022B

LEITE + VALOR: Valorización do leite de vaca en Galicia con sistemas de baixo
carbono

LIGAL
AGACAL-CIAM
UGASMA SCG

FEADER 2017/049B

Solucións innovadoras para a xestión e valorización dos sistema tradicional
de cabalos bravos no monte
2017-2020

Asociación Rapa das Bestas
USC
AGACAL-CIAM
3eData

FEADER 2017/056B

Aplicador autónomo
2017-2020

Kiwi Atlántico, SA
Conejos de Angora de Galicia SL
Fortop Topografía SLU
AGACAL-CIAM

FEADER 2017/081B

VIVEDEPUR: Viveiro de plantas macrófitas autóctonas de Galicia para plantas
depuradoras

ECOCELTA Galicia SL
AGACAL-CIAM

NOVOS PRODUTOS CONVOCATORIA 2017 (2)
FEADER 2017/012A

PROQUEIXO: Proxecto de mellora da calidade do queixo a través da mellora
do perfil leiteiro
2017-2019
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QUEIZUAR, S.L.
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FEADER 2017/039A

FOLERPAS: Xeado lactofuncional
2017-2019

GALLANOVA Norte Forestal S.L

GRUPOS OPERATIVOS CONVOCATORIA 2018 (3)
FEADER 2018/031B

Optimización do cebo de vacas Frisonas dentro da IXP Vaca e Boi de Galicia
2018-2020

AGACAL-CIAM
CTC
Subcontratado GUTREI

FEADER 2018/039B

PEMEGAL: Plan de mellora xenética e de manexo de pementos autóctonos de
Galicia co fin de ofertar unha gama de pementos de calidade
2018-2020

AGACA
Horsal Sociedad Cooperativa Productores
de Hortalizas de Galicia
AGACAL-CIAM

FEADER 2018/054B

Identificación de marcadores específicos para garantir a calidade e
autenticidade do mel de Galicia
2018-2020

Consello Regulador IXP Mel de Galicia
AGACAL-CIAM
USC, UVigo

NOVOS PRODUTOS CONVOCATORIA 2018 (1)
FEADER 2018/031A

Reducción dos custos de tratamentos silvícolas a partir da revalorización da
biomasa forestal residual extraída dos mesmos
2018-2019

LETME Soluciones SL
AGACAL-CIAM
Sistema de Desarrollo Integral del Territorio
ECOCELTA Galicia SL

NOVOS PRODUTOS CONVOCATORIA 2017 (2)
FEADER 2018/015A

Leite de pastoreo en Galicia: Tecnoloxías para a mellora do perfil en
compostos bioactivos
2019-2021

LIGAL
AGACAL-CIAM

FEADER
2018/058A

Bases para o cultivo ecolóxico de trigo autóctono en Galicia
2019-2021

Panadería Da Cunha SL
AGACAL-CIAM
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Liñas principais de actuación relacionados con proxectos Accións
de Cooperación e proxectos estratéxicos para a CCAA vixentes:
àà Posta a punto de procedementos analíticos rápidos para transfe-

rencia a Laboratorios de Servizo en fertilizantes.

àà Produción de carne de vacún na IXP Vaca e Boi de Galicia en base

a distintos tipos de dieta e a influencia sobre a calidade da canal e
a carne obtida en base a vacas e bois frisóns amparados pola IXP

àà Produción ecolóxica en gando vacún en extensivo.

àà Estase a preparar en colaboración con ARESA outra proposta

àà Xestión de recursos hídricos en explotacións agrogandeira: adap-

àà Produción de leite en base a dietas forraxeiras e cultivos rota-

àà Complemento dos estudos de RRFF de variedades autóctonas

para aplicación de NIRS a análises químicas de mostras de suelo.
cionais.

àà Produción de leite de vacún en base a sistemas de baixo impacto

ambiental e maximización do aproveitamento dos recursos propios das explotacións en base a pasto e cultivos forraxeiros.

tación ao cambio climático

pratenses susceptibles de utilización en pastizais e producións
forraxeiras para ruminantes.

àà Sanidade animal: axentes abortíxenos que afectan á cabaña gan-

deira de ruminantes

ACCIONS DE COOPERACIÓN CONVOCATORIAS 2018 - 2019
(Coordinados por AGACAL-CIAM) (9)
REF.

NOME DO PROXECTO

ENTIDADES

AC2018-01

Espectroscopía no infrarroxo cercano (NIRS) como ferramenta na xestión da
fertilización de cultivos
2018-2019

AGACAL-CIAM
AGACA
Agroenxeñería Galega C.B.
LAFIGA

AC2018-02

Axentes abortíxenos que afectan aos perquenos ruminantes en Galicia
2018-2019

AGACAL-CIAM
ADSG ACIVO

AC2018-03

Agronomía, ambiente, produtividade animal e calidade do leite de vacún en
sistemas de baixo input baseados en herba e cultivos forraxeiros adaptados
a Galicia
2018-2019

AGACAL-CIAM
LIGAL
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AC2018-04

Efecto do tipo de concentrado na dieta de cebo sobre a calidade da canal
da carne da vacas frisonas dentro da IXP Vaca e Boi de Galicia
2018-2019

AGACAL-CIAM
Betanzos Carnes SL

AC2018-05

Adaptación ao cambio climático das explotacións agrogandeiras galegas
mediante a mellora na xestión dos recursos hídricos
2018-2019

AGACAL-CIAM
Calfensa Proxectos SL

AC2018-06

Caracterización agromorfolóxica e molecular de poboacións naturais de
trevo violeta (Trifolium pratense L) colleitadas no noroeste peninsular
2018-2019

AGACAL-CIAM
Calfensa Proxectos SL
USC

AC2019-01

Efecto do tipo de dieta na calidade da canal e da carne de bois frisóns
amparados pola IXP Vaca Galega/Boi Galego
2019-2020

AGACAL-CIAM
Betanzos Carnes, SL

AC2019-02

Produtividade animal e Calidade do leite de vacún en sistemas de baixo
input baseados en herba e cultivos forraxeiros adaptados a Galicia
2019-2020

AGACAL-CIAM
LIGAL

AC2019-03

Produción ecolóxica de cultivos forraxeiros extensivos para a produción de
vacún en Galicia
2019-2020

AGACAL-CIAM
LIGAL
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Servizos directos a empresas no marco de proxectos mediante
convenios e contratos a petición de parte:
àà Produción primaria e relación coa saúde para o consumidor.
àà Aproveitamento de algas de de arribazón: xestión e valorización

por compostaxe.

àà Evaluación de herbicidas e outros produtos comerciais que po-

den afectar ao rendemento e calidade dos cultivos a petición de
empresas.

àà Estudos de produción e comparativos de variedades comerciais

e autóctonas

àà Evaluación de aditivos e produtos comerciais susceptibles de

ser incorporados á alimentación animal para mellora de rendementos ou compoñentes biomoleculares.

àà En sanidade animal: Produción de F. hepática e sueros hiperin-

mues frente a toxina epsilon de C. perfringens.

àà Mantemento in vitro do ciclo de vida de parásitos que afectan á

cabaña gandeira para o seu estudo.

àà Estudos epidemiolóxicos derivados das actividades e proxectos

àà Aplicación de analíticas rápidas sobre tanques de leite e análi-

ses de mostras animais para evaluación de incidencia de enfermidades.

Outras actividades que se desenvolven en paralelo á actividade de
investigación vinculada a proxectos:
àà Posta a punto de técnicas analíticas e ecuacións predictivas

para transferencia a laboratorios de servizo públicos e privados
e colaboración con eles en:

ææ Sanidade animal
ææ Análises de materias primas para alimentación animal
ææ Análises de fertilizantes orgánicos.
ææ Análises de mostras de suelo
ææ Análises de produtos animais (leite, carne,....)
ææ Seguridade alimentaria
àà Colaboracións de actividades de transferencia e demostración

ao sector a todos os niveis en todos os eslabóns da cadea produtiva.

en sanidade animal, de interese para a cabaña gandeira.

OUTRAS CONVOCATORIAS, CONTRATOS E CONVENIOS CON EMPRESAS EN EXECUCIÓN NO 2019 (6)
REF.

NOME DO PROXECTO

EMPRESAS

CONECTA PEME
IN852A02018/56

AHGAVES: Alimentos Huerta Gallega para
Vejez Saludable 2018-2020

FRESCHCUT
Hospital Povisa SA
Ecocelta Galicia SL
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CONECTA PEME
IN852A 2018/3

GESTALGAR: Xestión integral de algas
de arribazón en Galicia. Valorización por
compostaxe biolóxico.
2018-2020

INTACTA Gestión Ambiental, SL
Ecocelta Galicia SL
Demaux Manufacture SL

CONTRATO/
CONVENIO

PERMIT: Evaluación de la eficacia del herbicida
PERMIT, sólo y en mezcla con Dicamba y
Nicosulfuron, en el control de adventicias en
maíz comparada con otros tratamientos
2018-2019

KENOGARD, S.A.

CONTRATO/
CONVENIO

GIBERELINA: Evaluación de la aplicación de un
regulador de crecimiento (Ácido Giberélico) en
el rendimiento de maíz forrajero
2018-2019

KENOGARD, S.A.

CONTRATO/
CONVENIO

GENVCE: Grupo para la Evaluación de Nuevas
Variedades de Cultivos Extensivos en España.
Renovación anual.

Unidad de Tecnología Vegetal (Gobierno de Aragón)
Instituto Técnico Agronómico Provincial de Albacete (Diputación de Albacete)
Servicio de Investigación Agraria (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha)
ITAGRA (Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario)
IRTA Mas Badia (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries)
IRTA Lleida (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries)
Centro de Investigación Finca La Orden-Valdesquera (Gobierno de Extremadura)
Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM) (Xunta de Galicia)
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Agroalimentario
(Comunidad de Madrid)
INTIA (Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias)
Nekazal Ikerketa eta Garapenarako Euskal Erakundea (NEIKER, A.B.)
Centro IFAPA Las Torres (Consejería de Agricultura y Pesca-Junta de Andalucía)
Centro IFAPA Rancho de la Merced (Consejería de Agricultura y Pesca-Junta de
Andalucía)

GAIN

Axudas do programa de Consolidación e
Estruturación de Unidades de Invetigación
Competitivas - Grupos de Potencial Crecemento.
2019-2021

AGACAL-CIAM
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08

Perspectivas de futuro

Ademáis do mantemento e profundización nas líneas de investigación actualmente abertas, pretendese abundar no silvopastoralismo,
na redución do uso de antimicrobianos ou no incremento da eficiencia alimentaria, realizando evaluación de novas tecnoloxías e procesos e procurando a mellora no deseño das boas prácticas agrarias
que permitan a fixación de carbono no suelo, a preservación da biodiversidade agraria, a xestión eficiente da auga e a aplicación de filtros verdes ou o estudo da produción e redución dos gases de efecto
invernadoiro e a aplicación de adubos orgánicos de forma eficiente.
Os estudos socioeconómicos, a mellora xenética e a utilización das
novas tecnoloxías, o benestar animal, a redución no uso de antimicrobianos, etc. son outros dos obxectivos de futuro, así como todas
aquelas demandas que o sector vaia transmitindo para conseguir
unha maior competitividade das explotacións agrogandeiras e da industria agroalimentaria.
Exemplares do rebaño frisón

pastando na finca do CIAM

O Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM)
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