
CONNECTING  RESEARCH 
AND PRACTICE: 

AN EXEMPLE 

 

Xestión Agrogandeira e Natureza SL 
Advisory service 

 
Lugo. Galicia. Spain 

www.xangalicia.com 

info@xangalicia.com 

 (34) 982.803.633 

Grupos operativos 
Axentes de innovación 

mailto:info@xangalicia.com


• Moi pequena estrutura 
– 2-4 empregados  (agronomía, economía, veterinara) 
– + ou – 60 explotacións (70% leite; 25% horta) 

 

• Entidade de aconsellamento e xestión 
 

• Coordinadores en España do clube europeo de 
análise de custos de produción do leite 
(European Dairy Farmers. EDF) 

 

• Asesoramento a explotacións e desenvolvemento 
rural: 

– Incrementar a rendibilidade das explotacións… 
– …usando técnicas de produción máis respetuosas co 

medioambiente 
 

• Divulgación/promoción da produción ecolóxica 
 

 
 

 

Quen é 
Xestión Agrogandeira e Natureza? 

PROMOTORES DA INNOVACIÓN 
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É necesario conectar  investigación e 
práctica en procesos de innovación? 
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Evidentemente! 

• Cambios constantes no entorno socio-
económico 

• Novos requerimentos e regulamentacións 
ambientais 

• A innovación como factor de competitividade 

• Necesidade de evolución permanente 
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Cal é o nivel de relación 
actual entre investigación e 

práctica en procesos 
innovadores no agro? 
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Orixe da I+D+i 
• Produtores 

– Cada vez menor importancia en sistemas modernos moi capitalizados 

– Limitado a áreas parciais: cousas que se poden ver 

• Investigación pública 
– Cada vez menos importante: poíticas orientadas de cara á privatización da investigación 

– Cada vez maior peso do cofinanciamento público-privado (pex: FEADER) 

• Investigación privada 
– Cada vez máis importante 

• Agro business (fornecedores 
de insumos agrarios) 
–“A” grande fonte de 
innovación nas explotacións 
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Ula transferencia de 
tecnoloxía? 

• Non existe xa extensión agraria 
• Dificuldades para que os/as produtores/as identifiquen 

as súas propias necesidades de innovación: 
– Novos contextos (económico, social, ambiental) 
– Cada explotación é distinta 
– Desaparición de puntos de encontro nas aldeas (cada vez 

máis traballo, desestruturación, éxodo rural…) 
• Fallos da investigación na transferencia do 

coñecemento 
– Oposición ao cambio por parte do persoal científico 
– Os resultados non teñen porque ser tan interesantes como o 

pensan os investigadores 
• Faltan medios de comunicación e linguaxe comúns 
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Conectar investigación e práctica 

idea 

Solución de 
problemas 

Realidade 
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Exemplo 1: 
investigadores na procura de produtores 

Proxecto de investigación e 
transferencia tecnolóxica: 

Cultivo de trevos anuais entre cultivos 

anuais de millo en granxas de leite. 
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Exemplo 2: 
produtores na procura de solucións 

Experimentación e 
transferencia de tecnoloxía: 

Ensaios de 3 anos de variedades 
ecolóxicas de leituga, Brassicae 

e pementos 
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Exemplo 3: 
“interface” fomentando a conexión 

• Desenvolvemento e patente sobre sementes de variedades de 
millo híbrido para ensilar 

• Demostración en explotación de variedades de millo 
autóctonas 

• Manexo de xurro para un mellor aproveitamento económico e 
menor contaminación 

• Ensaio de 18 mesturas distintas de pradeiras de longa 
duración 

• Ensaio de sensibilidade varietal á Phytophtora infestans, en 8 
variedades de patacas en cultivo ecolóxico. 

• … 
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Como conectar 
investigación e práctica en I+D+I 

papel do AI 
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Traballar con produtores/as 

• Debemos ter claro cales son as súas 
necesidades: 
– Precisamos produtores organizados, antes ca 

organizacións de produtores 
– Precisamos activar/criar novos pontos de 

encontros de produtores para debate e 
definición de necesidades 

• Deben ter un novo papel como axentes 
activos no deseño da I+D+i 

• Os produtores deben levar a cabo 
experimentación na explotación, ao seu 
nivel, cos seus medios 
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Traballar con científicos/as 
• Debe haber incentivos para que a investigación 

sexa atractiva mesmo se a investigación non leva 
parella publicacións de alto nivel 
 

• A I+D+i no medio rural debe ser multidisciplinar 
 

• Debe-se reducir o peso da análise estatística nas 
metodoloxías; temos un infra-uso de análise 
sistémico ou de estudo de casos 
 

• O coñecemento, a experiencia e a linguaxe dos/as 
produtores/as é tan válido como os da ciencia, e 
debe terse en conta: isto é o mellor xeito de 
conseguir un proceso de I+D+i efectivo 
 

• Os/as científicos/as deben ser capaces de 
ampliar o seu campo de investigación, e non 
limitarse a un campo moi moi moi específico 
 

• Os resultados deben ser difundidos de verdade 
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O noso papel como “interface” AI 

• Organizar os/as produtores/as e axudar a definir 
as súas necesidades colectivas en I+D+i 

• Procurar persoal investigador disposto a traballar 
en campos que o agroecosistema precisa 

• Realizar intermediación entre ambas partes 
– Facilitar os contactos e intercambios de ideas 
– Clarificar cal é o fin do proceso e proxecto de I+D+i 
– Traducir as linguaxes e enfoques de ambas partes 
– Facilitar a elaboración e planificación do proxecto e 

a súa fase de execución 
• Facer o seguemento dos ensaios en campo e das 

demostracións 
• Asegurar unha difusión efectiva dos resultados 
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Como o facemos? 

Relacións 

fortes cos 

produtores/as 

Traballo, demostracións e 

ensaios: en explotación 

“think tank”, traballos de 

grupo, dinámicas de grupo… 

Visitas e viaxes profesionais 

Xuntanzas multi-parceiros 

Procurando o persoal científico que precisamos… 

Ola!? 
Hai algún grupo 
de investigación 

por alí? 
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Como o financiamos agora? 
• Iniciado por axuda a entidades de xestión (e aconsellamento) 

– Rematado 
– Incompatíbel por tempo de traballo 

• Proxectos I+D+i (INCITE…) 
– Orzamento mínimo moi alto, non axeitado ás necesidades 

• Proxectos FEADER propio: 
– Só para grandes estruturas 
– Planeamento inaxeitado para AI 

• Fomento de FEADER con empresas 
– limitado: a empresa é quén decide 

• Proxectos de transferencia tecnolóxica da Xunta de Galicia 
– Alcance e orzamento recortado 
– Planeamento deficiente (prazos, datas, requisitos) 

 
 

 Financiación propia polos produtores e beneficios da nosa 
actividade empresarial 

 Apoio “conceptual” das axudas ao aconsellamento, pero 
incompatibilidade na realidade 
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RESULTADOS 

• Difusión de innovación no campo 

• Maior adecuación da investigación ás 
necesidades de usuarios finais 

• Maior entendimento de 
necesidades/capacidade de resposta 

• Maior sostenibilidade polas temáticas 
– Xestión técnico-económica 

– Proteción do medioambiente 
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Propostas para as nosas 
condicións 
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Borrador de marco nacional 
DR  2014-2020, 5.2.10 
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Aspectos administrativos 

• Reducir volume de tramitación 

• Reducir o control documental 
– non asegura menor control nin seriedade 

• Incrementar o control en campo 
– Maior control e seriedade 

– asegurar que a orixe e destino das accións 
son os produtores e produtoras 
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• Pequenos proxectos e accións de transferencia (menos de 5.000€- 
10.000€ cada un). 

– É mellor tener moitos pequenos proxectos con grandes ideas e resultados que 
grandes proxectos con ideas e resultados pobres 

– Existe un risco serio de competencia de estruturas grandes que actúan como 
“cazadores de subvencións”. Por exemplo, organizacións agrarias ou sindicatos que 
procuran financiamento doutros servizos e bens, polo que o servizo de asesoramento 
convírtese en actividade comercial e apoio ao circulante. 

– menor risco en relación ao sistema de control 

 
• Fomentar proxectos finalistas 

 
• Fomentar en especial as accións demostrativas en campo, con orzamentos 

flexíbeis que permitan financiar pequenos seminarios, visitas, 
conferencias, co mellor formato para cada zona 

 
• Fomentar proxectos I+D+i con interese colectivo, para produtores 

(recalcado polo marco estatal) . Precísase tener o mesmo 
proxecto/ensaio/demostración en varias explotacións, como “repeticións” . 
 

Financiar proxectos dos GO 
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Financiar estructuras estábeis 
GO e AI: tarefa PDR galego 
• Financiamento anual, renovábel 
• GO: Financiar estruturas máis diversas do que propon o 

estado (2   5) 
• Integrar AI e GO 
• Financiar AI para: 

– Organizar produtores, dinamizar grupos, criar un soporte social 
– Procura de equipos de investigación 
– Creación e tramitación de proxectos 

• Costes a subvencionar: traballo e viaxes, mellor ca material 
• Cero co-financiación 
• Permitir adianto de subvención, efectivo, e dende o inicio 
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Thank you for your attention ! 

 

Xestión Agrogandeira e Natureza SL 
Advisory service 

 
Lugo. Galicia. Spain 

www.xangalicia.com 

info@xangalicia.com 

 (34) 982.803.633 

mailto:info@xangalicia.com

