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Este proxecto conta co apoio da Xunta de 
Galicia e do FEADER (Fondo Europeo 
Agrícola de Desenvolvemento Rural) no 
marco do PDR (Programa de desenvolve-
mento rural) de Galicia 2014-2020, 
mediante o programa de axudas para 
execución de proxectos dos grupos opera-
tivos da Asociación Europea da Innova-
ción.

Recibe 64.500,00 € en axudas.  

Coordina: Asociación Galega de Coope-
rativas Agroalimentarias —AGACA, con 
participación de Almoga S. Coop.  
Galega e o Centro Tecnolóxico da 
Carne. 

OBXECTIVO

O proxecto Guisantex pretende recuperar e 
revalorizar o cultivo dunha variedade endé-
mica dun chícharo de Xermade, atopado no 
lugar da Cova do Vilar na parroquia de 
Momán (provincia de Lugo). 

Aposta por traballar na avaliación, mellora e 
difusión do potencial agronómico da planta 
aplicando un manexo integrado, así como no 
estudo da aptitude do produto para o seu 
consumo humano e animal. Busca potenciar e 
conservar as variedades propias da comarca 
Terra Chá como recurso sustentable desta 
zona rural, cuxa economía é de clara vocación 
agrícola e gandeira. 

METODOLOXÍA

O proxecto prolóngase 3 anos para permitir o 
ciclo de sementeira e cultivo da variedade 
chícharo de Xermade fronte a outras comer-
ciais, estudando comparativamente o seu 
comportamento como produto:

Para consumo humano:

- En verde mediante o emprego en grao e en 
vaíña completa cocida.
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- Primeira transformación en fresco (conser-
va e conxelado).

- En seco para o consumo humano tipo 
garavanzo.

Para consumo animal:

- Introducido na formulación de pensos e 
tipo ensilado.

O proxecto desenvólvese no Concello de 
Xermade, que está incluído na reserva da 
biosfera “Terras do Miño”, un ecosistema onde 
abunda a auga e se dan condicións climáticas 
ás que a variedade chícharo de Xermade se 
adapta perfectamente, como son o frío e a 
xeada.

BENEFICIOS

O proxecto permitirá desenvolver un sistema 
de produción agraria cun alto grao de diversi-
dade, centrándose na área da Terra Chá de 
Lugo, posuidora de grandes recursos vexetais. 

Suporá un estudo en profundidade da e�cien-
cia do uso e do impacto no medio rural dos 
recursos internos das �ncas de cultivo desta 
leguminosa, na procura de mellorar a produ-
ción de chícharo de alta calidade.

Protexerá os recursos �toxenéticos galegos, 
dando rendibilidade  ao cultivo de variedades 
tradicionais fronte ás comerciais. 


