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A primeira proba PARTE A, consta de 3 subpartes: 

1. 32 preguntas tipo test con 4 posibles respostas, das que só unha é correcta. 

 Total puntuación: 2.4 PUNTOS 

 Cada pregunta correcta ten unha puntuación de: 0.075 

 Cada pregunta incorrecta resta 0.0375 

2. 12 preguntas curtas a contestar no espazo indicado  

 Total puntuación: 3.6 PUNTOS 

 Cada pregunta correcta ten un valor de: 0.30 

3. 7 problemas  

 Total puntuación: 4 PUNTOS 

 Non todos os problemas teñen a mesma puntuación 

 En cada problema indícase a súa puntuación concreta 
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PREGUNTAS TIPO TEST 

1. No relativo á duración da xestación do gando vacún, porcino e ovino: 

a. A vaca precisa de media uns 283 días, a porca unha media de 114 días e a ovella unha media de 145-150 días 

de xestación respectivamente. 

b. A vaca precisa de media uns 340 días, a porca unha media de 145 días e a ovella unha media de 145-150 días 

de xestación respectivamente. 

c. A vaca precisa de media uns 283 días, a porca unha media de 150 días e a ovella unha media de 115-140 días 

de xestación respectivamente. 

d. A vaca precisa de media uns 340 días, a porca unha media de 114 días e a ovella unha media de 145-150 días 

de xestación respectivamente. 

 

2. O control da produción nunha explotación agraria consiste en: 

a. Verificar que a empresa está a cumprir as metas propostas na programación realizada. 

b. Analizar a orde de produción na que se van a utilizar as materias primas, a cantidade entregada a cantidade 

de volta e as persoas que reciben esas materias primas. 

c. Planificar e determinar a secuencia de traballo para que os produtos se rematen dentro do prazo previsto. 

d. Determinar a orde e que se debe realizar cada proceso produtivo. 

 

3. No campo moitas veces prodúcese o denominado “retroceso á especie”, elixe a resposta correcta: 

a. É un fenómeno frecuente con porta-enxertos vigorosos asociados a enxertos de débil vigor. 

b. É un  fenómeno frecuente en  vexetais  plantados moi  profundamente. 

c. Consiste en adiantar producións ou chegar antes á madurez produtiva. 

d. Prodúcese en plantas reproducidas por semente. 

 

4. No complexo coloidal do solo, prodúcese un fenómeno de: 

a. Adsorción. 

b. Difusión. 

c. Absorción. 

d. Capilaridade. 
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5. As fases de produción e a alimentación que reciben os animais nas explotacións leiteiras de vacún son: 

a. Fase de cría, dende o nacemento ata o destete, sobre os dous meses de vida; onde inicialmente se alimentan 

de leite ou lácteo reemprazante, acompañado de pensos de iniciación e palla. E fase de recría, dende os 

dous meses ata o primeiro parto, durante os catro primeiros meses van alimentarse de penso e pacer, e 

posteriormente so pacen e comen forraxes. 

b. Fase de cría, dende o nacemento ata o destete, sobre os tres meses de vida; onde inicialmente se alimentan 

de calostro e despois de leite, acompañado de pensos de iniciación e palla. E fase de recría, dende os tres 

meses ata o primeiro parto, durante os cinco primeiros meses van alimentarse de penso, e posteriormente 

so pacen e comen forraxes. 

c. Fase de cría, dende o nacemento ata o destete, sobre os dous meses de vida; onde inicialmente se alimentan 

de calostro e despois de leite ou lácteo reemprazante, acompañado de pensos de iniciación e palla. E fase de 

recría, dende os dous meses ata o primeiro parto, durante os seis primeiros meses van alimentarse de penso 

e pacer, e posteriormente so pacen e comen forraxes. 

d. Fase de cría, dende o nacemento ata o destete, sobre os catro meses de vida; onde inicialmente se 

alimentan de calostro e lácteo reemprazante, acompañado de pensos de iniciación e palla. E fase de recría, 

dende os catro meses ata o primeiro parto, onde a súa alimentación se basea en forraxes e pacer. 

  

6. Elixe a resposta correcta en relación á disolución do solo: 

a. A disolución do solo é de onde as raíces absorben os elementos nutritivos precisos para elaborar a materia 

orgánica mediante fotosíntese. 

b. Os elementos nutritivos das plantas atópanse na solución do solo en forma molecular e baixo esta forma son 

absorbidos polas raíces das plantas. 

c. A solución do solo está formada pola auga que rodea ás partículas e as sales nutritivas disoltas nela e polo 

complexo arxilo-húmico que actúa como reserva de elementos nutritivos. 

d. Todas son correctas. 
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7. A alelopatía é unha forma de competencia entre especies vexetais polo espazo, auga e nutrientes que 

pode manifestarse.... 

a. Coa emisión de substancias químicas que inhiben a xerminación das sementes doutras especies. 

b. Cun sistema radical que se estende en superficie e profundidade impedindo a xerminación das sementes 

doutras especies. 

c. Cunha copa moi desenvolvida que non permite que chegue a luz ao solo e impide que xerminen as sementes 

doutras especies. 

d. Todas as opcións anteriores son correctas. 

 

8. Que son os  prados temporais ou pradarías en rotacións de pastos e cultivos? 

a. Os constituídos principalmente por gramíneas e leguminosas perennes nas rexións húmidas e subhúmidas 

como Galicia, onde se pasta un ano tras outro. Na maioría dos casos son creados artificialmente, pudendo 

ter parte de plantas forraxeiras anuais de resementeira. 

b. Os constituídos por gramíneas e leguminosas utilizadas para o pastoreo en sucesión con cultivos agrícolas, 

alternando en períodos, comunmente, de 5 anos. 

c. Os compostos por plantas forraxeiras anuais que se pastan directamente durante  o seu período de 

desenvolvemento e madurez.  

d. Os que se compoñen de especies indíxenas mantidas normalmente sen semente artificial.  Xeralmente 

menos produtivos cunha capacidade de pastoreo próxima a 1 unidade animal/3 ha. 

 

9. Indica a resposta correcta respecto ao vigor das árbores: 

a. O zume provoca gromos moito máis vigorosos en ramas podadas longas que nas podadas curtas. 

b. A presencia, ausencia ou altibaixos do vigor determinan e condicionan a estrutura. 

c. Cando a circulación do zume é lenta e abundante, obtense maior produción de gromos fortes de 

crecemento. 

d. As árbores xoves toleran peor podas máis severas que as adultas. 

 

10. O número de mesh indica: 

a. As polgadas que hai entre dous fíos consecutivos da malla dun filtro. 

b. Os mm que hai entre dous fíos consecutivos da malla dun filtro. 

c. O número de orificios por polgada lineal a partir do centro dun fío. 

d. Ningunha das anteriores. 
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11. Os tubos de PE caracterízanse por: 

a. Son estables ás variacións térmicas, resistentes aos raios ultravioletas e non susceptibles ás dilatacións 

térmicas. 

b. Son resistentes, duradeiras, lixeiras, de fácil instalación, pero presentan pouca resistencia aos agroquímicos. 

c. Posúen baixa condutividade térmica, pouca rugosidade e son resistentes ao impacto. 

d. Todas  son correctas. 

 

12. Na rega dun céspede, cal é a distancia axeitada entre dous aspersores de radio de alcance 10 m: 

a. 5 m. 

b. 10 m. 

c. 15 m. 

d. 20 m. 

 

13. Imos mercar unha lote de bancos de madeira para colocar no xardín periurbano, queremos que sexan 

produtos que conten cunha certificación forestal, que logos nos garanten que foron fabricados con 

madeira proceden de bosques certificados: 

a. PEFC o Paneuropean Forest Certification. 

b. FSC o Forest Stewardship Council. 

c. Os dous selos son válidos. 

d. Ningún destes selos representa a certificación forestal. 

 

14. Cal destas especies de xardín non é leguminosa 

a. Bauhinia forficata 

b. Cercis siliquastrum 

c. Albizia julibrissin 

d. Jacaranda mimosifolia 

 

15. Para a implantación dun pastizal para alimentación dunha cabana gandeira. Cal das seguintes especies 

pratenses ten mellor ensilabilidade? 

a. Dactylis glomerata. 

b. Trifolium pratense. 

c. Lolium multiflorum. 

d. Medicago sativa. 
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16. Indica a resistencia mínima a rotura que debe de ter un mosquetón para executar traballos de trepa: 

a. 24 KN. 

b. 25 KN. 

c. 16 KN. 

d. 22 KN. 

 

17. Indica cales dos seguintes son nós de fricción: 

a. Pescador simple e Blake. 

b. Prusik e Blake. 

c. Buntline e Oito. 

d. As de guía e oito dobre. 

 

18. A que é debido que os froitos do feixón verde (Faseolus vulgaris) tomen a forma de gancho? 

a. É a súa forma natural de crecemento. 

b. A un aumento das temperaturas e falta de Ca. 

c. A un exceso de N. 

d. A un defecto de K. 

 

19. Que peculiaridade ten a planta Nerium oleander? 

a. É fonte de alimentación da esfinxe da adelfa 

b. É de orixe Mediterráneo 

c. É velenosa 

d. Tódalas respostas anteriores son correctas 

 

20. Na selección de sistemas de rego de parques e xardíns: 

a. Debemos ter en conta que os aspersores de turbina teñen polo xeral maior pluviometría que os difusores. 

b. As boquillas regulables dos difusores tipo VAN varían o caudal proporcionalmente ao sector de 

circunferencia co que se regulan. 

c. Nos aspersores de turbina debemos poñer boquillas do dobre de  caudal naqueles que regan a 90º con 

respecto aos que regan a 180º. 

d. Todas son incorrectas. 
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21. Segundo o Catálogo Oficial de Razas de Gando de España, que razas se poden atopar, atendendo á súa 

especie: 

a. Razas especie bovina: Cachena, Parda de Montaña, Retinta e Negra Canaria. 

b. Razas especie equina: Árabe, Española, Marismeña e Utrerana. 

c. Razas especie caprina: Assaf, Murciano-Granadina, Florida e Verata. 

d. Razas especie ovina: Churra, Manchega, Ripollesa e Talaverana. 

 

22. Segundo establece o patrón da raza Galiña de Mos, esta, caracterízase por: 

a. Crista en chícharo, con tres filas lonxitudinais de papilas ou puntos ben definidos, de cor vermella, con 

menor desenvolvemento nas femias. 

b. A presenza de plumas de cor branca na cola, considérase un efecto morfolóxico grave. 

c. Peito, ancho, fondo e prominente, de gran capacidade nos machos e saíntes y de menor tamaño nas femias. 

d.  Todas son correctas. 

 

23. A  raza bovina Frisona, ademais de polo súa capa berrenda en negro e vermello e polo seu uso 

principalmente para a produción de leite, caracterízase por:  

a. O seu sistema mamario cun ubre de ampla base e profundidade moderada, equilibrada, pouco irrigada e 

evidenciando ligamentos suspensores débiles provistos de tetos de lonxitude e tamaño medio. 

b. Estar dotada dun peito ancho e amplo, sendo profundo nos machos e pouco profundo nas femias. 

c.  Concentrar o maior número de reprodutoras en Galicia, dentro do conxunto do territorio nacional. 

d. Todas son falsas. 

 

24. Das seguintes pragas agrícolas, indica cal delas é de corentena en España: 

a.  Zeuzera pyrina. 

b. Agriotes spp. 

c. Dryocosmus kuriphilus. 

d. Epitrix spp. 

 

25. Das seguintes especies cespitosas cal ten maior resistencia á seca; 

a. Cynodon dactilon . 

b. Agrostis stolonífera. 

c. Lolium perenne. 

d. Lolium pratensis. 
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26. Un exemplo de froito climatérico é: 

a. Laranxa. 

b. Limón. 

c. Pemento. 

d. Tomate. 

 

27. Que son os pastizais naturais ou nativos? 

a. Os constituídos principalmente por gramíneas e leguminosas perennes nas rexións húmidas e subhúmidas 

como Galicia, onde se pasta un ano tras outro. Na maioría dos casos son creados artificialmente pudendo ter 

parte de plantas forraxeiras anuais de resementeira.  

b. Os constituídos por gramíneas e leguminosas utilizadas para o pastoreo en sucesión con cultivos agrícolas, 

alternando en períodos, comunmente, de 5 anos. 

c. Os compostos por plantas forraxeiras anuais que se pastan directamente durante  o seu período de 

desenvolvemento e madurez.  

d. Os que se compoñen de especies indíxenas mantidas normalmente sen semente artificial.  Xeralmente 

menos produtivos, cunha capacidade de pastoreo próxima a 1 unidade animal/3 ha. 

 

28.  O tempo que transcorre dende que o gando sae dunha parcela, ata que volve a ela, é:  

a. Tempo de ocupación. 

b. Tempo de repouso. 

c. Período de estancia. 

d. Período de repouso. 

 

29.  O número de cabezas de gando que soporta o pastizal pastando por unidade de superficie nun 

momento determinado, referíndose á superficie do pastizal é: 

a. Carga gandeira puntual. 

b. Carga gandeira xeral. 

c. Carga gandeira extensiva. 

d. Carga gandeira intensa. 
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30. As sementadoras en liñas ou a chorrillo: 

a. Depositan as sementes no terreo de forma continua nunha liña ou fila. 

b. Depositan as sementes no terreo en grupos dentro dunha liña ou fila. 

c. Depositan unha soa semente por golpe a unha distancia determinada na liña ou fila. 

d. Depositan as sementes a voleo. 

 

31. O seguinte dano atopado nun cultivo de tomate, segundo aparece na fotografía, está relacionado con: 

a. Phytophthora infestans. 

b. Frankliniella occidentalis. 

c. Deficiencia de calcio.  

d. Botrytis cinerea. 

 

32. Se no método de unión (unión mecánica ou fitting) de tubos de PE en rega da fotografía o orde das 

pezas é o que se mostra na fotografía, cal é a xunta tórica?: 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

        1      2         3             4 
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1.- Identifica as seguintes máquinas e o tipo de traballo que realiza
 

 

 

 

 

 

 
  ________________________________

 ________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ________________________________
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2.- Identifica a que fan referencia, os seguintes aspectos que aparecen impresos nunha tubaxe de rega: 

 

UNE-EN 12201  

PE 40  

Ø 50 x 3  

PN 16 bar  

SDR11  

REGABER  
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3.- Nun sistema de rega, completa indicando que peza empregarías para cada caso: 

 

Válvula a saída da bomba para evitar que o parar o 
funcionamento a auga dane os compoñentes da mesma 

 

Peza para reducir a presión de auga nunha instalación de rega 
por goteo 

 

Válvula para illar zonas da instalación funcionamento ON-OFF  

Dispositivo para absorber as variacións de volume da auga do 
sistema de rega 

 

Dispositivo para organizar os tempos e os sectores de rega o que 
se conectan as electroválvulas 

 

Filtro empregado cando a auga carrexa unha gran cantidade de 
sólidos en suspensión para realizar un prefiltrado 

 

Emisor da rega por aspersión para alcances inferiores os 5 
metros 

 

Filtro para partículas orgánicas en suspensión  

Filtro a colocar despois da inxección do fertilizante nunha 
instalación de fertirrrega 

 

Válvula para evitar que a tubería de aspiración da bomba se 
baleire 
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4.- Debido ao grao de inclinación de dúas árbores da especie 
das mesmas mediante a fundición dunha zapata de formigón
16 mm. de diámetro. Para facer as gazas correspondentes que se conectarán aos tensores
“perrillos” ou suxeitacables. Calcula o n
correcto, indicando no lado no que morden as mordazas dos suxeitacables
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Debido ao grao de inclinación de dúas árbores da especie Magnolia grandiflora, considerase necesaria a ancoraxe
das mesmas mediante a fundición dunha zapata de formigón, á que se conectarán unha serie de cables de aceiro de 

de diámetro. Para facer as gazas correspondentes que se conectarán aos tensores
“perrillos” ou suxeitacables. Calcula o número de suxeitacables, e a distancia entre eles para que traballen de xeito 
correcto, indicando no lado no que morden as mordazas dos suxeitacables. 
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considerase necesaria a ancoraxe 
á que se conectarán unha serie de cables de aceiro de 

de diámetro. Para facer as gazas correspondentes que se conectarán aos tensores, empregánsense 
e a distancia entre eles para que traballen de xeito 
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5.- Nun xardín periurbano temos que realizar o apeo dunha árbore seca
apear ten unha altura de 30 m, ademáis temos que facer o apeo no sentido contrario á súa dirección de caída 
natural. Por todo isto, debemos de empregar o siguinte aparello que ten un cable de 20 m
aparello é os demáis accesorios temos árbores na contorna.

Indica e sinala sobre a primeira imaxe a función de cada panca.

 

Segundo a seguinte imaxe, crees que está en posición embragada ou desembragada, indica tamén por onde se 
introduce o cable. Razoa a túa resposta. 
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Nun xardín periurbano temos que realizar o apeo dunha árbore seca, por motivos de seguridade
apear ten unha altura de 30 m, ademáis temos que facer o apeo no sentido contrario á súa dirección de caída 

debemos de empregar o siguinte aparello que ten un cable de 20 m
accesorios temos árbores na contorna. 

Indica e sinala sobre a primeira imaxe a función de cada panca. 

 

crees que está en posición embragada ou desembragada, indica tamén por onde se 
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por motivos de seguridade. A árbore a 
apear ten unha altura de 30 m, ademáis temos que facer o apeo no sentido contrario á súa dirección de caída 

debemos de empregar o siguinte aparello que ten un cable de 20 m. de longo. Para anclar o 

crees que está en posición embragada ou desembragada, indica tamén por onde se 
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6.- Identifica os seguintes elementos empregados para realizar o gabeo a

 

Nome: 

Uso: 

Nome:

Uso: 

 

Nome: 

Uso: 

Nome:

Uso: 
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Identifica os seguintes elementos empregados para realizar o gabeo as árbores e para que se utilizan

 

Nome: Nome: 

Uso: 

 

Nome: 
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árbores e para que se utilizan: 
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7.- Cómo realizarías a poda das seguintes especies?
continuación. 

  Tomate 
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realizarías a poda das seguintes especies? Indica o que podarías en primeiro lugar e o que podarías a 

 Pemento  Feixón verde
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Indica o que podarías en primeiro lugar e o que podarías a 

Feixón verde 
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8- Co fin de planificar un plan de produción hortícola, pídese agrupar os seguintes cultivos indicando o seu nome 
común e a familia botánica a que pertencen: 

  

Capsicum annum, Brassica oleracea, Allium sativum, Chichorium endivia, Thymus vulgaris, Lactuca sativa, Foeniculum 
vulgare, Apium graveolens, Fragraria x annasa, Allium cepa, Solanum melongena, Salvia rosmarinus, Beta vulgaris, 
Cucumis sativus, Raphanus sativus, Sinapis alba, Cucurbita pepo, Pisum sativum, Borago officinalis, Solanum 
lycopersicum. 
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9- Do seguinte panel de cabina dun tractor, indica que é ou que nos indica cada parte sinalada:
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10.- Completa a seguinte táboa segundo as operacións a realizar de maneira xeral sobre o sistema aéreo das 
seguintes árbores, situadas nun xardín periurbano: 

Tipo de árbore Operación Época Forma de realización 

Frondosas 

   

  

  

  

Coníferas 
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11.- Facemos un pedido de “carballo do país” e nos dan a escoller entre dous tipos de planta. Identifíqueas
catro diferencias entre ambas especies. Cal delas tolera mellor a seca?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIE: 
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12.- Identifica co seu nome científico as seguintes especies vexetais

 

 

 

 

 

 

 
  ________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ________________________________
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PROBLEMAS. 

1.- (0,80 puntos) Indica: 

a)  O significado de cada un dos códigos alfanuméricos da seguinte roda pneumática dun tractor agrícola e as 

unidades nas que veñen expresadas . 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

b) Na cuberta tamén pon “Tubeless”, que nos indica? 

 

c) É unha cuberta para traballos agrícolas ou tamén valería para facer obra forestal? Razoa a túa resposta. 

  



 

ORDE do 24 de febreiro de 2020 (DOG do 13 de marzo de 2020) 

PRIMEIRA PROBA PARTE A 

 SUPOSTO 1 
 

APELIDOS E NOME: 

D.N.I.: 

SINATURA 19/06/2021 

 
2.- (0,70 puntos) Calcular: 

a) A base territorial e a carga gandeira necesarias para a seguinte explotación de recría de xuvencas 

RAZA 
CABAÑA MENOS DE 6 

MESES 
CABAÑA ENTRE 6 E 24 

MESES 
CABAÑA DE MÁIS DE 24 

MESES 

FRISONA 12 104 5 

Produción anual media finca (pasto):13 tm/ha 

Consumo de herba por UGM: 15 kg ms/día 

 

b) Ademais, quérese establecer un pastizal nesa base territorial, empregando a seguinte mestura de 

especies: trevo branco, ray-grass inglés, ray-grass italiano e dactilo. A cantidade de semente para que o 

trevo branco ocupe o 20% do terreo, ray-grass inglés o 40%, ray-grass italiano o 10% e dactilo o 30% 

 

TÁBOA PARA O CÁLCULO DE CANTIDADE DE SEMENTE 

Especie Ic 
Kg/ha en sementeiras  

puras 

Cantidades base para mesturas en kg/ha 

Índice de competencia (Ic) 

1 2 3 4 

Onobrychis sativa 2 50 45 50 55 60 

Lotus corniculatus 1 22 22 27 32 37 

Medicago lupulino 1 30 30 38 46 54 

Medicago sativa 4 20 10 12 16 20 

Trifolium repens 1 10 10 12 15 20 

Trifolium hybridum 1 15 15 19 23 33 

Trifolium pratense 3 20 10 15 20 25 

Agrostis tenuis 1 12 12 14 16 20 

Cynosurus cristatus 1 10 10 14 18 28 

Dactylis glomerata 2 25 20 25 30 40 

Festuca rubra 1 40 40 50 60 80 

Festuca elatior 1 35 35 60 80 100 

Phleum pratense 1 12 12 14 17 22 

Arrhenatherum elatius 3 50 30 40 50 60 

Poa pratensis 1 15 15 20 25 30 

Lolium perenne 3 25 15 20 25 30 

Lolium multiflorum 4 30 10 15 20 30 

Lolium italicum 4 30 10 15 20 30 

Alopecurus pratensis 2 30 20 30 40 45 
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Folio para respostas do problema 2.- 
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3.- (0,60 puntos) Nunha leira de 1500 m2 cun cultivo de Xudía faise un tratamento funxicida, cunha dose de 

produto do 0,25 %. Segundo a etiqueta a cantidade de auga a empregar é de 1000 l/ha. O funxicida vén en forma 

sólida, de po (SP) 

a) Calcular a cantidade de produto a gastar en toda a leira 

b) Calcular o número de mochilas de 10 litros de capacidade a empregar 

c) Calcular a dose de produto para cada mochila 

d) Se na etiqueta aparece “Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales”, sería necesario o Carné 

de aplicador de fitosanitarios básico? 

e) É sempre obrigatorio ter un carné de aplicador de fitosanitarios?. Que texto aparecería en caso de que 

non fose necesario ter o mencionado carné? 

f) A que documento lle corresponde dicir que EPIs debería levar o aplicador? 
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4.- (0,70 puntos) Nunha parcela de 1,22 ha deséxase realizar un adubado de fondo cunha dose calculada de 600 

kg/ha. Para esta labor cóntase coas seguintes máquinas: 

 Tractor coas seguintes características: Para que a toma de forza xire a 540 rpm, o motor ten que ir a 2100 

rpm. A velocidade na que se quere facer o traballo é na 5ª marcha, que consultando o manual do tractor: 

Marcha  Veloc. Teórica (km/h) a 2.500 rpm 

1 2,7 

2 3,9 

3 5,8 

4 8,0 

5 9,6 

6 13,7 

 Adubadora centrífuga con patrón de esparexido trapezoidal, cun ancho de esparexido de 15 m para 540 

rpm da toma de forza. O solapamento debe ser do 50%. Ensaiada para obter os seguintes caudais co 

mesmo tipo de fertilizante que se quere empregar, segundo a posición do dosificador: 

Posición da panca                    Caudal en kg/min 

1 16 

2 25 

3 30 

4 35 

5 40 

6 45 

7 50 

8 55 

Débese determinar teoricamente a posición da panca axeitada para que nos dé a dose desexada coa TDF 

funcionando a 540 rpm e supoñendo que non existe esvaramento dos pneumáticos. 
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5.- (0,70 puntos) Un tractor equipado cun equipo de tratamentos realiza a aplicación dun herbicida nunha parcela 

de 8 ha. Fan unha proba de axuste e saben que percorre 100 metros en 50 segundos. O ancho de traballo é de 10 

metros. O caldo a aplicar é 300 l/ha. O número de boquillas é 20. 

a) Calcula a velocidade do tractor en Km/h. 

b) Indica o caudal de cada boquilla 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- (0,30 puntos) Para acceder a unha área a axardinar nun parque periurbano, é necesario abrir unha pista de 

catro metros de ancho e de 250 metros de lonxitude que parte do camiño principal de cota 328 e chega a unha 

explanada de cota 332. 

a) Indique cal é a pendente en grados centesimais e en porcentaxe. Sabendo que a natureza do terreo é moi 

dura (roca granítica) 

b) Cal será a pendente máis razoable (coste económico, aproveitamento do espazo...) dos noiros laterais en 

desmonte, 2:1 ó 1:2 (H:V)? Explique a resposta. 
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7.- (0,20 puntos) Calcula as necesidades brutas de auga de rega para o mes de xuño dun parque periurbano. O 

sistema de rega empregado é por aspersión, cunha eficiencia na aplicación do 75%. 

 Kc = 0,6 

 Fracción de lavado inferior ao 10% 

ETr diaria (mm/día) 

Meses Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro 

ETr 1,7 2,4 3,5 4,6 5,0 5,4 6,6 5,5 4,6 3,5 2,6 1,8 

 

Precipitacións (mm) 

Meses Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro 

ETr 68,6 63,8 45,7 61,2 31,4 23,0 7,6 3,5 22,1 60,5 82,1 71,1 
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A primeira proba PARTE A, consta de 3 subpartes: 

1. 32 preguntas tipo test con 4 posibles respostas, das que só unha é correcta. 

 Total puntuación: 2.4 PUNTOS 

 Cada pregunta correcta ten unha puntuación de: 0.075 

 Cada pregunta incorrecta resta 0.0375 

2. 12 preguntas curtas a contestar no espazo indicado para iso 

 Total puntuación: 3.6 PUNTOS 

 Cada pregunta correcta ten un valor de: 0.3 

3. 7 problemas  

 Total puntuación: 4 PUNTOS 

 Non todos os problemas teñen a mesma puntuación 

 En cada problema indícase a súa puntuación concreta 
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PREGUNTAS TIPO TEST 

1. No vacún de carne existen diferentes sistemas de explotación, tales como: 

a. O intensivo de ciclo pechado, o mixto onde os animais pastan e están estabulados segundo o momento do 

ano, e o extensivo onde os animais pastan case todo o ano en liberdade. 

b. O intensivo tanto en estabulación fixa ou libre durante todo o ciclo de produción, o extensivo e o mixto. 

c. O intensivo para o cebado de tenreiros, o extensivo e o mixto, onde os animais pastan e están estabulados 

segundo o momento do ano. 

d. O intensivo de ciclo pechado, o mixto e o extensivo, onde os animais pastan case todo o ano en liberdade. 

 

2. O Catálogo oficial de razas gandeiras autóctonas de Galicia establécese no: 

a. RD 479/2004. 

b. Decreto 149/2011. 

c. Decreto 72/2016. 

d. Decreto 142/2012. 

 

3. A planificación da produción nunha explotación agraria consiste en: 

a. Planear os emprazamentos e distribución das diferentes seccións e unidades de produción. 

b. Establecer o equipamento necesario para cada unidade de equipos e máquinas, así como os materias 

precisos para executar a produción. 

c. Planear os emprazamentos seguindo pautas de deseño axeitadas aos procesos de produción que se van a 

levar a cabo. 

d. Organizar o proceso de produción seguindo un plan definido e optimizando a utilización dos factores de 

produción. 

 

4. A misión da materia orgánica nun solo: 

a. Non aporta elementos nutritivos, só aporta humus. 

b. Favorece a proliferación de microorganismos anaerobios. 

c. Estimula a asimilación de nutrientes. 

d. Inhibe a formación do complexo arxilo-húmico. 
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5. En relación á fertilidade dun solo: 

a. A fertilidade dun solo depende máis do contido de materia orgánica, que da velocidade coa que evoluciona 

esa materia orgánica. 

b. Os solos máis fértiles son os que destrúen moita materia orgánica e xeran moita cantidade de humus. 

c. A materia orgánica, favorece a proliferación de microorganismos anaerobios que ten efectos favorables 

sobre a estrutura do solo e polo tanto provoca solos máis fértiles. 

d. Todas son correctas. 

 

6. Temos un piñeiral de Pinus pinaster no noso xardín periurbano e resulta que está atacado de 

procesionaria, cal é o cogomelo que parasita a crisálida da procesionaria? 

a. Cantharellus cibarius. 

b. Cordyceps militaris. 

c. Coprinus commatus. 

d. Cantharellus lutescens. 

 

7. Cando falamos dunha chifona estamos falando de: 

a. Formación frutífera dos froiteiras de óso. 

b. Formación frutífera dos froiteiras de pebida. 

c. Formación frutífera do kiwi. 

d. Ningunha das anteriores. 

 

8. En relación as plantas acidófilas: 

a. Prefiren solos con pH arredor de 5.5, sempre menor de 6.5. Algúns exemplos son: Azalea, Rododendro, 

Gardenia, Hortensia, Camelia... 

b. Prefiren solos con pH arredor de 6.5. Algúns exemplos son: Azalea, Rododendro, Gardenia, Hortensia, 

Camelia... 

c. Prefiren solos con pH arredor de 5.5. Algúns exemplos son: Azalea, Rododendro, Gardenia, Hortensia, 

Camelia, Hibisco, Cítricos… 

d. Ningunha das anteriores é correcta. 
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9. Respecto ás tubaxes de polietileno elixe a resposta correcta: 

a. A tubaxe de polietileno de alta densidade franxa azul, está deseñada para sistemas de auga potable. 

b. A tubaxe de polietileno de alta densidade franxa azul, está deseñada para sistemas de auga residuais. 

c. As tubaxes de PE empréganse en conducións soterradas, porque non son resistentes aos raios solares. 

d. Todas son correctas. 

 

10. Nun xardín periurbano necesitamos apear unha árbore. Indica a técnica de abatemento que 

empregarías para apear unha árbore con diámetro basal de 80 cm. empregado unha espada de 45 cm. 

de lonxitude: 

a. Abanico simple. 

b. Abanico por seccións. 

c. Pinchazo de corazón seguido de abanico por seccións.  

d. Pinchazo de corazón seguido de abanico simple. 

 

11. Nun goteiro autocompensante, teoricamente: 

a. O caudal varía ao variar a presión. 

b. O caudal non varía ao variar a presión. 

c. A presión varía en función do caudal. 

d. A presión non varía en función do caudal. 

 

12. Cal destas especies non destaca pola súa floración vermella? 

a. Punica granatum 

b. Erythrina crista-galli 

c. Liriodendron tulipifera 

d. Metrosideros tomentosa 
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13. Nas zonas periurbanas hai actividades orientadas a desenvolver unha conciencia medioambiental 

positiva. Segundo isto “Unha estratexia de educación ambiental defínese como”: 

a. Un plan para marcar as directrices básicas que estruturan a estratexia nacional de educación ambiental. 

b. Unha reflexión sobre as sinerxias entre a educación ambiental e a sostenibilidade. 

c. Un plan referido á empatía co medio e a transmisión de información ambiental, buscando a modificación das 

conductas respecto ao medio ambiente. 

d. Un plan que aglutina os esforzos do conxunto de axentes sociais co fin de mellorar ou cambiar unha 

realidade ambiental nun contexto concreto. 

 

14. Os arbustos que florecen na primavera sobre vexetación formada o ano anterior, realizase a poda: 

a. A finais de inverno. 

b. Inmediatamente despois de florecer. 

c. A finais de outono. 

d. Antes de florecer en inverno. 

 

15. Un dos ramais de aspersión dunha parcela está na linde dunha estrada. Que tipo de aspersor 

instalarías? 

a. Circular. 

b. Rotatorio. 

c. Nebulizador. 

d. Sectorial. 

 

16. Se queremos instalar un céspede nun xardín baixo arborado, cal destas especies soporta mellor a 

sombra. 

a. Festuca rubra 

b. Agrostis tenuis 

c. Cynodon dactylon 

d. Lolium perenne 
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17. Indica a zona horaria na que usando o disco circular da nosa rozadora nos expoñemos a un risco 

máximo de rebote: 

a. Entre as 12 e as 4. 

b. Entre as 9 e as 12. 

c. Entre as 6 e as 9. 

d. Entre as 12 e as 2. 

 

18. Nas tarefas de poda que realizo de xeito frecuente no mantemento de parques periurbanos emprego 

unha motoserra de poda con paso de cadea de ⅜ perfil baixo  indica a lima correcta para afiar a súa 

cadea: 

a. Diámetro de 4,8 mm. 

b. Diámetro de 5,2 mm. 

c. Diámetro de 4 mm. 

d. Todas son correctas. 

 

19. Na conservación de especies arbóreas, o lugar de corte dunha pola grosa debe ser: 

a. Paralelo ao tronco principal e un corte raso. 

b. Deixando un pequeno toco, para favorecer a poda natural. 

c. Respectando os pregues da cortiza e o colo basal. 

d. Todas son falsas. 

 

20. En relación á selección de razas para produción ecolóxica: 

a. Non son adecuadas as razas autóctonas en perigo de extinción pola súa elevada consanguinidade. 

b. Débense seleccionar razas con baixo índice de consanguinidade porque está prohibida a inseminación 

artificial. 

c. En Galicia non hai razas autóctonas de tipo leiteiro 

d. As anteriores afirmacións son falsas. 

 

 

 

 

6 h 

3 h 9 h 

12 h 
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21. En relación á selección de razas de vacún leiteiro: 

a. A raza Jersey é apropiada para produción de queixo pola elevada produción de leite. 

b. Actualmente a raza Frisona non é a máis empregada para a produción de queixo no Estado Español. 

c. A raza Montbeliarde  ten moi bo rendemento queixeiro. 

d. Todas as afirmacións anteriores son falsas. 

 

22. A relación oficial, e a clasificación de todas as razas gandeiras recoñecidas e utilizadas en España, polo 

seu interese económico, produtivo, cultural, medioambiental ou social, segundo o Catálogo Oficial de 

Razas de Gando de España, divídese nas seguintes categorías: 

a. Razas autóctonas, razas de fomento e outras razas. 

b.  Razas autóctonas, razas de fomento e outras razas de integración con especial interese. 

c.  Razas autóctonas, razas integradas e outras razas recoñecidas en España. 

d.  Razas autóctonas, razas integradas e outras variedades dunha raza foránea. 

 

23. Segundo o catálogo oficial de razas: 

a. Assaf e Charmoise son razas ovinas integradas en España de produción cárnica. 

b. Latxa e Manchega son razas autóctonas en perigo de extinción. 

c. Son razas de vacún de carne a Charolesa, Blonda de Aquitania e Charmoise. 

d. Murciano-Granadina e Malagueña son razas caprinas autóctonas de produción de leite. 

 

24. O prototipo ou estándar racial da raza Rubia Galega, segundo establece o Libro Xenealóxico da Raza, 

caracterízase por: 

a. Cor de capa, fundamentalmente rubio, admitíndose oscilacións que van dende o máis claro ata o escuro, así 

como presencia de pequenas manchas brancas en calquera parte do corpo. 

b.  Coloración das mucosas sonrosadas e ausentes doutra pigmentación. 

c.  Desenvolvemento muscular definido polo carácter culón en todos os machos e as liñas convexas e moi  

musculadas das femias. 

d.  Todas son falsas. 
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25. A raza Porco Celta, segundo  se establece no programa de cría, agrupa animais que ademais de, pola 

súa rusticidade, caracterízase por: 

a.  Presenta tres variedades morfoloxicamente iguais, santiaguesa, barcina e carballina. 

b.  Cabeza de tamaño grande, forte e alongada, fociño ancho e groso con orellas grandes e levantadas. 

c.  A variedade barcina posúe pequenas pigmentacións, como lunares circulares de cor lousento con 

pigmentación total ou parcial dos pezuños. 

d. A presencia de hernias, perfil convexo e orellas grandes e caídas que cobren os pequenos ollos, considéranse 

defectos descualificables, ao momento da valoración morfolóxica. 

 

26. Cal é a acción máis típica que pode ocorrer respecto ao envorco do tractor: 

a. Envorco cara atrás ou encabritamento. 

b. Envorco con apeiros. 

c. Envorco lateral ou en tonel. 

d. Todos se producen nunha porcentaxe similar. 

 

27. Para facer un tratamento foliar nunha planta de pataca con moita masa foliar, a boquilla máis 

axeitada será a de: 

a. Material cerámico en calquera caso. 

b. Código de cor amarelo en calquera caso. 

c. De chorro cónico. 

d. De chorro deflector. 

 

28. Cal das seguintes plantas de flor é máis axeitada para colocar durante o inverno ao borde dun camiño 

nun xardín ás aforas dunha vila: 

a. Cyclamen sp. 

b. Impatiens sp. 

c. Petunia sp. 

d. Lobelia sp. 
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29. Unha das leis da fertilización é: 

a. Lei da restitución. 

b. Lei da reposición. 

c. Lei dos rendementos crecentes. 

d. Lei de mínimos. 

 

30. Elixe a resposta correcta: 

a. A misión do subsolador e pulverizar e desmiudar a terra, creando una capa máis “mullida” onde as raíces 

poden desenvolverse con facilidade. 

b. A misión do arado de veso é remover as capas profundas do terreo, sen voltealas nin mesturalas. 

c. Arados de discos e veso realizan as mesmas función pero no primeiro caso prodúcese volteo de terra e non 

segundo non. 

d. Un cultivador é un apeiro de labra que pode servir para romper terróns, “mullir” o terreo labrado, destruír 

malas herbas, facer cabalóns, aporcar liñas de cultivo, etc. 

 

31. Cando na tobera dun difusor atopamos marcado “8A”, significa que: 

a.   O número 8 marca o alcance/radio en pes (8 pés son 

equivalentes a 2,40 metros) e a “A” nos indica que o 

sector/ángulo de rega é regulable. 

b. O número 8 marca o alcance en metros (aínda que 

sempre temos que descontar un 20% do marcado en 

catálogo) e a “A” nos indica que o sector/ángulo de rega 

é fixo (90º, 120º,180º ,240º ou 360º). 

c. O número 8 marca os litros por minuto do caudal do 

difusor e a “A” nos indica, segundo catálogo, o alcance/radio: A = 2 metros; B = 3 metros; C = …, así 

sucesivamente. 

d. O número 8 marca o tipo de boquilla intercambiable que utiliza e a “A”, indica si o sector é fixo (A) ou B 

(regulable) 
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32. Na seguinte imaxe temos un tractor:  

a. Articulado. 

b. De dobre tracción. 

c. De tracción simple. 

d. Todas son falsas. 
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1- Identifica a carencia de nutrintes que pode derivar nos seguintes síntomas: 
 

SÍNTOMA CARENCIA 

O crecemento dos talos detense e as follas e partes verdes das plantas póñense 
amareladas ou avermelladas, pero de maneira continua, en toda a súa 
superficie, cos nervios máis claros. 

 

Os bordos das follas tórnanse marróns curvándose cara dentro, podendo chegar 
a caer 

 

A planta florece pouco ou os  botóns florais, aínda que sexan abundantes, caen 
antes de abrirse 

 

Os froitos caen antes de madurar  

As follas vanse poñendo amarelas, especialmente ao final dos talos deixando 
claramente marcadas os nervios verdes das follas 

 

A planta perde cor de forma irregular, as follas toman unha cor marrón ou 
amarelo, pero a manchas 

 

A planta crece moi pouco, apenas florece e vese débil, e removendo no chan 
vemos unhas raíces pouco  hidratadas, moi finas. As follas toman un ton 
avermellado. 

 

A planta está moi verde, necesita moita auga, é moi tenra e sensible e cústalle 
madurar e crear zonas máis fortes 
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2.- Nunha leira de árbores froiteiras imos utilizar enxerto inglés para a modificación de variedades. Contesta as 
seguintes cuestións: 

 

a- En que época do ano se terá que facer esta tarefa? 

b- A qué distancia do  borde facermos un corte transversal no enxerto, no patrón e na puga? 

c- Cómo determinas que a navalla de enxertar corta correctamente? 

d- Qué é o asentamento da navalla? 

e- Qué material utilizamos para facer ese asentamento? 
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3.- Identifica os seguintes equipos e indica para que se empregan
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 ________________________________

 ________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ________________________________

 ________________________________
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equipos e indica para que se empregan: 

________________________________________    ________________________________

________________________________________    ________________________________

________________________________________    ________________________________

________________________________________    ________________________________
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___________________________________  

___________________________________  

___________________________________  

___________________________________  
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 ________________________________

 ________________________________
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4.- Do seguinte inventario levado a cabo polo departamento de medio ambiente do concello de Mondariz sobre a 
flora do río Tea (afluente do río Miño), cales entrarían nun plan de recuperación do bosque de ribeira, e cales nun 
plan de eliminación de plantas invasoras: 

 

  Alnus glutinosa: 

  Ailanthus altissima: 

  Pinus radiata: 

  Acacia dealbata: 

  Quercus rubra: 

  Salix sp.: 

  Cortadeira selloana: 

  Robinia pseudoacacia: 

  Fraxinus excelsior: 

  Tradescantia fluminensis: 

  Phyllostachys spp.: 
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5.- Traballamos nunha empresa de mantemento de xardinería, encárgannos o traballo de cortar un eucalipto que 
está seco na Illa das Esculturas, este espazo é un xardín periurbano na zona da Xunqueira ao lado da cidade de 
Pontevedra. 

Ao ser nun espazo público e dado que só imos eliminar unha árbore, para non causar danos tanto ao resto da 
vexetación como ás esculturas, debemos facer un apeo dirixido. Tamén indicar que como non somos profesionais 
forestais, a única motoserra que temos na empresa para apear árbores de xeito puntual ten unha lonxitude de 
espada de 40 cm. 

Despois de medir a árbore sabemos que ten un diámetro normal de 46,5 cm. e unha altura total 35 m. 

Indica todos os pasos para realizar de modo seguro a tala desa árbore, e indica nun bosquexo do tocón as distintas 
fases do apeado. 
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6.- Nunha leira de frutais obsérvanse os gromos representados nas figuras,e
se son gromos de flor e/ou madeira, típicos de pebida, oso ou ambos.

 

NOME: 

FLOR e/ou MADEIRA: 

PEBIDA / OSO / ambos: 

NOME:

FLOR e/ou MADEIRA

P

 

NOME: 

FLOR e/ou MADEIRA: 

PEBIDA / OSO / ambos: 

  

0 (DOG do 13 de marzo de 2020) 

PRIMEIRA PROBA PARTE A 

SUPOSTO 2 

SINATURA 

os gromos representados nas figuras,escribe o nome dos gromos e especifica 
se son gromos de flor e/ou madeira, típicos de pebida, oso ou ambos. 

 

NOME: 

FLOR e/ou MADEIRA: 

PEBIDA / OSO / ambos: 

NOME: 

FLOR e/ou MADEIRA

PEBIDA / OSO / 
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scribe o nome dos gromos e especifica 

 

FLOR e/ou MADEIRA: 

EBIDA / OSO / ambos: 
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7.- Qué significan as seguintes inscripcións marcadas sobre a superficie exterior dunha tubería 

 

IBERTUBO  PVC   Dn 63  3  1,0 MPa  UNE EN 1452 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
ORDE do 24 de febreiro de 2020 (DOG do 13 de marzo de 2020) 

PRIMEIRA PROBA PARTE A 

 SUPOSTO 2 
 

APELIDOS E NOME: 

D.N.I.: 

SINATURA 19/06/2021 

 
8- No control de pragas e enfermidades dos cultivos emprégase, entre outros, o sistema de control biolóxico. 
Relaciona cada praga / enfermidade co seu control natural: 

 

1. Trips a. Nesidiocoris tenuis 

2. Tuta absoluta  b. Bacillus thuringiensis 

3. Mosca blanca  c. Orius leavigatus 

4. Pythium spp, Rhizoctonia spp, Fusarium spp  d. Encarsia formosa 

5. Pulgón  e. Phytoseiulus persimilis 

6. Avispilla castiñeiro  f. Steinernema spp 

7. Mosca do mantillo  g. Torymus sinensis 

8. Araña vermella  h. Aphidoletes aphidimyza 

9. Orugas  i. Trichoderma harzianum 
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9.- Nunha explotación agraria cunha base territorial formada por 20 ha de pasto permanente, 5 ha de millo 
forraxeiro e 3 ha forestais. 

Calcula a carga gandeira da explotación en función da superficie agraria útil que conta coa seguinte cabana: 

- 40 vacas 

- 10 cabalos 

- 30 cabras 
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10.- Encargáronnos planificar o trasplante dunha árbore exemplar no paseo do Miño en Lugo. 

Trátase dun Acer pseudoplatanus de 71 cm. de perímetro a 1 metro de altura. A súa idade estímase en 54 anos. 
Encóntrase cun estado sanitario aceptable. A data límite para o transplante é Agosto do 2023. Pídennos unha 
planificación técnica e temporal dos traballos previos ao trasplante. 
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11.- Cal sería o corte recomendable dos cinco representados na seguinte figura?
corresponde cada un dos cortes. 
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Cal sería o corte recomendable dos cinco representados na seguinte figura?. Sinala con qu
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Sinala con qué cicatrización se 
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12.- Nun parque periurbano preténdese facer una zona 
Patrimonio” para intentar diminuír a brecha campo
clones de castiñeiro resistentes á tinta. 

Describa a lo menos cinco accións realizadas para acada

Na foto que figura a continuación, describa a lo menos dúas accións realizadas na planta e os motivos polos que se 
fan: 
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Nun parque periurbano preténdese facer una zona xestionada polos principios da “Interpretación do 
Patrimonio” para intentar diminuír a brecha campo-cidade. Nun campo faranse demostracións de como se obteñen 

 

Describa a lo menos cinco accións realizadas para acadar a situación representada na foto seguinte:

 

, describa a lo menos dúas accións realizadas na planta e os motivos polos que se 
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xestionada polos principios da “Interpretación do 
cidade. Nun campo faranse demostracións de como se obteñen 

r a situación representada na foto seguinte: 

, describa a lo menos dúas accións realizadas na planta e os motivos polos que se 
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PROBLEMAS. 

1.- (0,70 puntos) Para a dotación do parque de maquinaria dunha explotación horto-frutícola estanse a comparar 
dous modelos de tractor de características similares. Coa fin de axudar a decidir a compra debemos comparar o 
motor do tractor NH TN70VA co do tractor JD 5315 en canto á súa reserva de par, que como é sabido, é un factor 
importante no desempeño do tractor en traballos de campo. Determina a reserva de par de cada un deles e indica 
cal deles sería mellor neste parámetro. 

MOTOR NH TN70 
VA 

JD 5315 
F y V 

Potencia motor, CV (97/68/EC) 72 69 
Réxime nominal 2300 
Número de cilindros 3 
Aspiración Turbo 
Rpm par máx. 1400 1500 
Par max (Nm) 282 257 
Capacidade depósito de combustible,(l) 80 74 
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2.- (0,50 puntos) Un agricultor aplica un herbicida cunha dose de 1,5 l/ha. O depósito da máquina ten unha 
capacidade de 400 litros. A parcela é de 18.500 m2. 

Calcula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- (0,40 puntos) Nun traballo de precisión necesitamos unha velocidade constante de avance de 3,5 Km/h. Para 
iso contamos cun tractor de rodas de 5 marchas e queremos traballar co motor nun rango de entre 1200 e 2000 
r.p.m. Que marcha debemos escoller e a que réxime de revolucións levaremos o motor? As características do 
tractor son as seguintes: 

-1ª marcha redución de 10:1. 

-2ª marcha redución de 6:1.   

-3ª marcha redución de 4:1.   

-4ª marcha redución de 2:1   

-5ª marcha directa 

-Diámetro de rodas motrices 1,5 metros. 

-Diámetro de rodas directrices 0,6 metros. 

-Diferencial traseiro con redución 7:1. 

-Redución final con redución 3:1. 

 

  

a) Caldo total a empregar para a parcela se empregamos 1 depósito/ha. 
b) Tipo de maquinaria a usar. 
c) Cantidade de formulado necesario para a parcela. 
d) Número de depósitos para dar o tratamento. 
e) Caldo e cantidade de produto utilizado para cada depósito. 
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4.- (0,60 puntos) Temos un xardín rectangular de 100 m de longo x 30 m de ancho. Está cuberto de céspede que 
queremos cortar, para elo dispoñemos dun corta céspede con motor de dous tempos e 60 cm de ancho de labor e 
unha velocidade de avance de 3.5 Km/h 

Nas voltas pérdese tempo, dando un rendemento do 80%. 

a) Canto tempo nos levará cortar ese céspede? En horas, minutos e segundos. 
b) Se consume 3 l/h de mestura, canto combustible se empregará? 
c) Se a mestura é ao 2%, que volume de aceite precisaremos? En centímetros cúbicos 
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5.- (0,60 puntos) A análise dun solo agrícola da Costa da Morte proporciona os seguintes datos: 

- pH en H2O = 5,3 

- pH en KCl = 4,5 

- % Materia orgánica = 12,8 

- Fósforo dispoñible (ppm)  =  20 

- Potasio asimilable (ppm)  = 166 

- Magnesio cambiable (ppm)  = 116 

- Ca2+ (cmol(+)/kg) = 2,40 

- Mg2+ (cmol(+)/kg) = 0,93 

- Na+ (cmol(+)/kg) = 0,28 

- K+ (cmol(+)/kg) = 0,41 

- Al 3+ (cmol(+)/kg) = 1,60 

Pesos moleculares: Ca = 40; O = 16 y C =12

 

Calcula: 

a) A capacidade de intercambio catiónico do solo. 
b) A % de saturación de acidez. 
c) A cantidade de caliza agrícola de riqueza 90% de CaCO3 que é necesaria aplicar para reducir a acidez ao 

15%. Dada unha profundidade de 20 cm e supoñendo unha densidade aparente do solo de 1,25 Tn/m3. 
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6.- (0,20 puntos) Temos unha leira na que queremos realizar un cultivo de cebada e quérese alcanzar unha 
densidade de 300 plantas/m2. Imos utilizar semente cunha pureza do 97%, un poder xerminativo do 98% e o peso 
de 1000 sementes é de 32 g. Calcular a dose de sementeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ORDE do 24 de febreiro de 2020 (DOG do 13 de marzo de 2020) 

PRIMEIRA PROBA PARTE A 

 SUPOSTO 2 
 

APELIDOS E NOME: 

D.N.I.: 

SINATURA 19/06/2021 

 
7.- (1,00 puntos) Queremos facer unha instalación de rega nunha parcela rectangular de 17 m de ancho e 25 m de 
longo. Partimos dos seguintes datos: 

Presión estática Pe = 4,5 Kg/cm2. 

Caudal dispoñible Q = 7.800 litros/hora a Presión dinámica Pd= 3 Kg/cm2. 

a) Debuxa un croquis/esquema da instalación de rega e da rede de tubaxes. 
b) Define as características do aspersor que vas empregar. 
c) Determina os diámetros das tubaxes, empregando a táboa de caudais máximos. 
d) Fai un listado con todo o material necesario, usa o seguinte esquema: 

 

Material Cantidade Uds 
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TABLA DE CAUDAIS MÁXIMOS 
Caudal en m3/h     v= 1,5 m/s 

  POLIETILENO BAIXA DENSIDADE POLIETILENO ALTA DENSIDADE P.V.C  
  

Ø Goteo 
3 bares 

4 
 bares 

6 
 bares 

10 
bares 

4 
bares 

6 
bares 

10 
bares 

16 
bares 

6 
bares 

10 
bares 

16 
bares 

12,5 0,4                     

16 0,8   0,6       0,6         

17 0,9                     

20 1,2   0,9 0,7     1,1         

25 2,1 1,8 1,6 1,1     1,8 1,4 2,5 2,0   

32 3,3 3,1 2,5 1,7   3,3 2,9 2,3 3,7 3,2   

40   4,8 4,1 2,8   5,3 4,5 3,6 6,0 5,3 4,8 

50   7,5 6,2 4,5 9,0 8,2 7,1 5,6 8,5 8,0 7,5 

63   11,9 10,1 7,1 14,4 13,0 11,2 8,9 16,0 13,0 11,9 

75   16,9 14,0 10,1 20,3 18,5 16,0 12,6 24,0 18,0 16,9 

90   24,4     29,2 26,6 23,0 18,1 32,0 27,6 24,4 

110         43,8 39,7 34,4 27,0 49,0 41,4 36,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ORDE do 24 de febreiro de 2020 (DOG do 13 de marzo de 2020) 

PRIMEIRA PROBA PARTE A 

 SUPOSTO 2 
 

APELIDOS E NOME: 

D.N.I.: 

SINATURA 19/06/2021 

 
 

Folio para resposta do problema 7. 
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