
XORNADA TÉCNICA
A EFICIENCIA NA UTILIZACIÓN DO NITRÓXENO POLAS 

FORRAXES.
Proxecto FEADER 2016/12B

 

12 de setembro de 2017.

Hora: 10:30 a 14:00

LUGAR: INGACAL - Centro de Investigacións Agrarias de 
Mabegondo, Estrada Betanzos-Mesón do vento, km 7,5 

Mabegondo - Abegondo (A Coruña)

Socios do Grupo Operativo:

Entidade coordinadora:

COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL DE A CORUÑA 
SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA

Avenida Manuel Plata Varela 144 baixo
Arteixo 15141 (A Corunñ a)

Teleé fono: 981647560
Correo: capcoruna@capcoruna.com

INSCRICIÓN
Para asistir aé  xornada eé  preciso inscribirse no seguinte 
teleé fono: 981647560 antes das 14:00 horas do díéa 8 de 
setembro

CENTRO
INVESTIGACIÓNS
AGRARIAS
MABEGONDO

GANADERÍA IGLESIAS 
SAT 1040 XUGA

COOPERATIVA SAN 
ESTEBO DE QUINTAS



Programación

10:30-11:00 h. Custos de produción nas explotacións 
gandeiras de vacún de leite. 

- Juan Joseé  Freire Quintaéns (CAP Corunñ a)

11:00-11:30 h. Técnicas para incrementar a eficiencia 
na utilización do nitróxeno. 

- Maríéa Isabel Garcíéa Pomar (INGACAL-CIAM)

11:30-12:00 h. Resultados preliminares do proxecto 
FEADER 2016/12B - Utilización do inhibidor da 
nitrificación DMPP.

- Valentíén Garcíéa Souto (INGACAL-CIAM)

12:00- 14:00 h. Visita aos campos de demostración: 
aplicación localizada de xurros e emprego do 
inhibidor da nitrificación DMPP. Exposición de 
maquinaria de aplicación de xurros.
Visita ao ensaio de rotación millo/cultivo inverno 
(raigrás, raigras+trevo encarnado, trevo encarnado, 
chícharo+triticale).

14:00 h. Comida.

Proxecto FEADER 2016/12B 
Proxecto de Grupo Operativo da Asociación Europea 

de Innovación

Este proxecto persegue incrementar a producioé n e a 
calidade proteica das forraxes en Galicia, mediante o uso 
axeitado dos fertilizantes orgaénicos xerados nas propias 
explotacioé ns; asíé como optimizar a eficiencia no uso do 
nitroé xeno respectando o medio ambiente.

Obxectivos da xornada:

 - Dar a conñ ecer diversas teécnicas para mellorar a 
eficiencia na utilizacioé n do nitroé xeno, novos aditivos, 
rotacioé n con leguminosas, maquinaria de aplicacioé n de 
xurro,... Co obxectivo final de aumentar a producioé n e 
calidade das forraxes, reducir custes e reducir a 
contaminacioé n medioambiental (emisioé ns de gases de 
efecto invernadoiro e lixiviacioé n de nitratos entre outros).

- Mellorar a economíéa das explotacioé ns de vacué n cunha 
boa xestioé n teécnico-econoé mica

- Presentar os resultados preliminares do proxecto


