
Anexo rego:

Para o cultivo da pataca, nabos e cebola farase rega por aspersión con cisterna agrícola (16 metros 
de diámetro de alcance). Para os 2 primeiros haberá algún ano que non sexa necesario regar, e os 
anos que se regue haberá que facelo 9-5 veces por cultivo.
Para a cebola normalmente haberá que regar nos meses de xuño e xullo unhas 10 veces por cam-
paña de cultivo. Para isto, nos cultivos de cebola e pataca deixaranse corredores para pasar co 
tractor e espazo suficiente para a maniobra. A cisterna deberá estar desinfectada antes de regar. A 
carga realizaríase nunha balsa particular situada a 400m da explotación.
Para o cultivo da faba realizarase un rego por goteiro. O tipo de goteiro será integrado, non auto-
compensante. O motivo da súa elección é o seu baixo prezo fronte aos autocompensantes . A auga 
é procedente dun pozo de barrena. A presión de traballo do pozo é de 2 atmósferas, cunha saída 
aproximada de 4.000 l/h e tubería de 40mm.

Sistema rego goteiro para plantación de fabas (Distancia entre liñas de 1,6m)

PARCELA 8

Caudal toma rego: 4.000 l/h
Presión toma rego: 2 atm
Características goteiros: 
       · polietileno 16 mm 
       · integrados de burato
       · turbulento
       · espesor 0,9 mm
       · presión máxima 25ºC de 2,5 atm
       · distancia entre goteiros de 0,33 metros
       · caudal por goteiro de 2l/h

Total liñas de goteiros: 16/1,6 + 18/1,6=10+11= 21
Total metros goteiros: (23m x 10) + (50m x 11)= 230+550= 780 metros de goteiros
Nº de goteiros: 780/0,33= 2.363 goteiros
Total litros/h consumo= 2.363 x 2l/h= 4.727  l/h
Nº de sectores= 4.727/4.000= 1,18= 2 sectores
Consumo sector = (metros goteiro sector / distancia entre goteiros) x caudal l/h goteiro
Sector 1: (230 / 0,33) x 2 = 1.394 l/h
Sector 2: (550 / 0,33) x 2 = 3.333 l/h

S1: azul= 10 liñas de goteiros e 
lonxitude media de 23m.

S2: amarelo: 11 liñas de goteiros 
e lonxitude media de 50m.



PARCELA 9

Caudal toma rego: 4.000 l/h
Presión toma rego: 2 atm
Características goteiros: 
       · polietileno 16 mm 
       · integrados de burato
       · turbulento
       · espesor 0,9 mm
       · presión máxima 25ºC de 2,5 atm
       · distancia entre goteiros de 0,33 metros
       · caudal por goteiro de 2 l/h

Total liñas de goteiros: 46 / 1,6 = 28,75= 28 liñas
Total metros goteiros: (80 x 8) + (78 x 8) + (52 x 12)= 640+624+624= 1.888 m
Nº goteiros: 1.888 / 0’33= 5721 goteiros
Total litros/h consumo: 5721 x 2 l/h= 11.442 l/h
Nº sectores: 11.442/ 4.000= 2,8= 3 sectores
Consumo sector: (metros goteiro sector / distancia entre goteiros) x caudal l/h goteiro
Sector 1: (640/0,33)x2= 3.890 l/h
Sector 2: (624/0,33)x2= 3.789 l/h
Sector 3: (624/0,33)x2= 3.789 l/h

Pérdidas de carga para o punto máis desfavorable (Parcela 9, sector 1)

              Perdas totais:  4,11

As pérdidas totas son de 4,11 m.c.a, máis o 20% de pérdidas de carga singulares, suman un total 
de 4,93 m.c.a.
4,93 m.c.a = 0,49 atm polo que a presión para o punto máis desfavorable será suficiente.

S1: azul= 8 liñas de goteiros e 
lonxitude media de 80m.

S2: amarelo= 8 liñas de goteiros e 
lonxitude media de 78m.

S3: verde= 12 liñas de goteiros e 
lonxitude media de 52m.



-Analítica de calidade de auga.

Esta analítica foi feita para o consumo de auga humano, pois o regadío por goteo procede da mes-
ma toma de auga. A calidade da auga é válida para a rega.

ANEXO CLIMATOLÓXICO

 
-DATOS METEOROLÓXICOS CONCELLO DE TRAZO (SIGA)

-Temp. media de mínimas do mes máis frio=3,10ºC
-Temp. media anual= 12ºC
-Temp. Media de máximas do mes máis cálido= 23,90ºC
-Duración periodo cálido (meses)= 0
-Duración periodo frio ou de xeadas(meses)= 6
-Duración periodo seco (meses)= 1,25
-Altitude= 307m
-Pluviometría anual (mm)= 1577
-Pendente= 10,09
-Evotranspiración anual= 671
-Índice de turc en regadio= 41,61
-Índice de turc en secano= 33,29



Gráficas dos principais valores climatolóxicos da estación Santiago-EOAS dos anos 2006, 2007 e 
2008 e divididos en meses.



Principais características das parcelas. Só se realizaron analíticas nas parcelas máis importantes e 
nas que se instalaran cultivos mais esixentes e delicados como a faba.



- Analítica Parcela 1



-Analítica Parcela 2



-Analítica Parcela 3

-Analíticas Parcelas 8 e 9

As analíticas non descubren ningún problema de gravidade, agás o pH das parcelas 8 e 9 que é de-
masiado ácido, polo que haberá que encalar unha vez por ano durante os próximo tres anos, para 
así subir en 2,5 puntos o pH, xa que o cultivo da faba é moi sensible á acidez. A dose de aplicación 
para subir un punto é de 2.500 kg de cal por hectárea. Esta dose é máxima porque aínda que se 
aumente nunca subiría máis dun punto por enmenda.


