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1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: 
MELLORA DA COMPOÑENTE TREVO NAS PRADEIRAS DE MABEGONDO 

 

2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA ORGANIZADORA: 
CENTRO DE INVESTIGACIÓNS AGRARIAS DE MABEGONDO 

 

3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: 
Enderezo: Carretera de Betanzos – Mesón do Vento, km 7 
Concello: Abegondo 
Provincia: A Coruña 
 
4.- RESPONSABLE: Tlf.: 981-647902 
JUAN VALLADARES ALONSO 
 

5.- DATOS DO COLABORADOR: 
Nome e apelidos:  Tlf.: 
Enderezo: 
Concello: 
Provincia: 
NIF: 
 
6.- INTRODUCIÓN: 

Como consecuencia do manexo dos últimos anos, a contribución do trevo a produción das 
pradeiras da Finca de Mabegondo baixou a mínimos preocupantes nalgunhas parcelas. 
 
A mellor maneira de recuperar o trevo e roturar a pradeira anterior, establecer un cultivo 
anual intermedio e sementar de novo unha pradeira despois de levantar o cultivo, pero non 
é posible facer isto en toda a finca nun breve espazo de tempo, polo que se propón recorrer 
a sementeira sen laboreo, baseándose na experiencia recente en parcelas experimentais 
doutras zonas de Galicia. 
 
A simplificación do proceso de mellora de pradeiras empregando técnicas de sementeira 
sen laboreo vense facendo en Estados Unidos de América dende 1950. A técnica 
desenvolveuse posteriormente en outros países, chegando a alcanzar gran importancia en 
Nova Zelanda, Reino Unido, Francia, entre outros países. 
Os primeiros ensaios de sementeira sen laboreo de especies pratenses en España datan de 
1964, ano no que a Dirección Xeral de Agricultura, do Ministerio de Agricultura, iniciou 
unha serie de ensaios de sementeira directa en Xirona, Salamanca, Palencia, Madrid e 
Huelva, nos que houbo resultados varios. 
 



No que concirne a Galicia, e despois de pequenas probas feitas no ano 1992, a Cooperativa 
LEYMA iniciou un programa de sementeira directa entre os seus socios para sementar 
unha mestura de raigrás italiano e/ou híbrido con trevo violeta en pradeiras deterioradas, 
despois da aplicación dunha dose moi baixa de herbicida (0,5 l/ha de produto comercial 
con un 36% de glifosato) para adormecer a vexetación previa. Noutros casos sementouse 
raigrás inglés con trevo branco trala aplicación dunha dose alta de glifosato (6 l/ha de 
produto comercial con 36% glifosato), para destruír completamente a vexetación da 
pradeira existente. Chegáronse a sementar do orden de 80 ha/ano con resultados diversos, 
pero sen que se fixera un seguimento sistemático. O programa abandonouse os catro anos 
do seu inicio, porque os resultados non foron suficientemente atractivos e porque era moi 
custoso xestionalo pola gran distancia entre as poucas explotacións interesadas. A partir de 
1995 xurdiu unha forte iniciativa por parte de vendedores locais de máquinas de 
sementeira directa, que ofertaban un paquete que incluía o herbicida e a semente, con 
resultados non evaluados pero diversos, de tal modo que os vendedores trataron de evitar 
danar o seu prestixio, gañado na sementeira directa do millo forraxeiro, deixando toda a 
responsabilidade da sementeira das pradeira os agricultores que querían probar. 
 
Tras estes intentos falidos a realidade é que a sementeira sen labor para mellorar as 
pradeiras en Galicia é moi escasa.  
 
Fixéronse  intentos nos 3 últimos anos sobre a rexeneración de pradeiras deterioradas pola 
seca do verán ou por ataques esporádicos de vermes brancos na zona de A Pastoriza 
(Lugo) dando resultados positivos. Tanto a sementeira en superficie coa máquina 
Vertikator1 coma a sementeira directa coa sementadora Sulky2 deron resultados 
esperanzadores, que animaron os agricultores a continuar con este sistema de mellora.  
 

1
A sementadora Vertikator consiste basicamente nunha grade de púas para mover a superficie do 
solo, unha caixa de semente dotada de mecanismos que a deixan caer entre as púas e pequenos rolos 
traseiros que compactan un pouco o solo movido e favorecen o contacto entre as partículas do solo e 
a semente. É unha máquina moi sinxela, pesa 500 kg e moi fácil de transportar nun remolque 
arrastrado por unha furgoneta ou similar. 
2
A sementadora Sulky é unha máquina máis completa, dotada de unha serie de discos con botas 
asociadas, unha caixa para a semente da que saen os tubos que levan a semente as botas, e un 
conxunto traseiro de discos moi pesados que pechan o risco despois de ser depositada a semente. É 
unha máquina que pesa 2000 kg, máis difícil de transportar que a Vertikator. 

 
Pradeiras sobre solos pouco fértiles nos montes de Ourense 

En outono de 2006 iniciouse un programa mellora das pradeiras do monte Penamá (Allariz, 
Ourense) que carecían da compoñente leguminosa porque: 1) Había desaparecido o trevo 
branco das pradeiras sementadas en 2003, coma consecuencia da seca e da baixa 
fertilidade, e 2) Non se habían sementado nunha pradeira feita só con gramíneas na 
primavera de 2006. 
Nas pradeiras de 2003 introduciuse, a principios de setembro de 2006, unha mestura de 9 
leguminosas (trevo migueliano, t. vesiculoso, t. encarnado, t. subterráneo, t. persa, t. fresa, 
t. branco, serradela e aserruche) por sementeira directa ca sementadora Sulky, deixando 
franxas sen sementar para comparación. 
Na pradeira de 2006 sementouse a mesma mestura de leguminosas por sementeira en 
superficie ca sementadora Vertikator, na mesma data, deixando tamén franxas sen 
sementar para comparación. 



O outono de 2006 e o inverno 2006-2007 foron húmidos e con temperaturas suaves o que 
facilitou a xerminación e establecemento dos trevos sementados. A produción de 2007 das zonas 
sementadas foi moi alta e con un alto contido en leguminosas.  
 
Tanto os resultados de A Pastoriza (Lugo) coma os de Penamá (Ourense) son alentadores e 
suxiren que a sementeira sen labor pode ser un modo sinxelo e económico de mellorar as 
pradeiras mediante a incorporación de especies de alto valor forraxeiro como son os trevos. 
 
 
 

      
         Foto 1: Situación partida                                                   Foto 2: Situación obxetivo 
 

 
 

 
 
 
 
 
7.- MATERIAL E MÉTODOS: 

 
O proxecto levouse a cabo durante 2009 na finca que o Centro de Investigacións Agrarias ten na 
parroquia de  San Tirso Mabegondo no Concello de Abegondo con clima atlántico e unha 
altitude de 125 metros s.n.m. 
  
Para levalo a cabo seleccionáronse un total de 20.70 Has. repartidas en 4 bloques e un total de 16 
parcelas ubicadas nas zonas de Burreiros e Agra de Pardo, todas elas consistentes en  pradeiras 
permanentes implantadas fai mais de cinco anos e dedicadas ó pastoreo de gando vacún de carne 
en concreto da especie rubia galega. 
  
O deseño experimental consistiu na sementeira sen laboreo da mestura de trevo violeta, trevo 
branco da variedade Haifa, trevo branco da variedade California e trevo branco da variedade 
Huia, comparando dous tipos de sementadoras, a sementeira en superficie (Vertikator) e 
sementeira directa (Semeato, similar a Sulki)), realizando en cada parcela unha franxa 
lonxitudinal con cada unha delas e deixando entre medias unha franxa sen sementar como 
control. Na primavera sementáronse un total de 8.25 hectáreas e no outono as restantes. 
 
 
 
 



 
Parcelas seleccionadas: 
 

 
 
  
 

 
Foto 3: Parcelas seleccionadas 

 

Para poder comparar as dúas datas de sementeira, se determinou que os bloques A e B se 
sementasen na primavera e os bloques C e D no outono, a produción dos  bloques C e D se 
ensilou en maio, o resto se dedicaran ao pastoreo do gando vacún  de rubia galega. 



Antes de comezar o ensaio fíxose unha avaliación visual do contido en trevo das parcelas 
seleccionadas, empregando a carta de fotos desenvolvida polo proxecto EFFECT (European 
Farms For Efficient Clover Technology) da Unión Europea (1998-2002) no que participou o 
Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo. Ó longo do ano fixéronse dúas avaliacións do 
contido en trevo de todos os tratamentos.(táboa 1) 
 
A mestura de variedades de trevos comerciais para zonas húmidas cuxas características 
agronómicas foron evaluadas polo Centro de Investigacións agrarias de Mabegondo e se 
expoñen no cadro nº 1. 
 
 
Cadro nº1 
 

 
   
 

   

O 9 de marzo e en función da porcentaxe de saturación de Aluminio de cada parcela se procedeu 
a encalar  con caliza agrícola moída (45% de CaO)  a dose de 3000 kg ha-1  no bloque A, 
encalándose con 2000 kg ha-1 o resto dos bloques . 
 
O gando entrou a pastorear as parcelas dos bloques A e B 7 días antes de ser sementadas, 
quedando estas pastadas no momento do abonado e tendo unha altura de 5 a 7 cm. 
 
Con data 13 de febreiro se abonou o bloque A, o 17 de febreiro abonouse o bloque  B e o 3 de 
marzo abonáronse os bloques  C e D, as parcelas se abonaron con abonado fósforo potásico con 
arreglo as recomendacións de abonado en función das analíticas de terra(Castro e Piñeiro,2009 
.), en canto o abonado nitroxenado e dado que os bloques C e D vanse sementar no outono, faise 
necesario o aporte de nitróxeno na primavera ao non dispor de trevo suficiente para o 
subministro necesario para unha boa produción. (ver táboa 1) 
 
Os abonados se expoñen na cadro nº2. 
 
Con data 27 de marzo iniciouse a sementeira das parcelas dos bloques A e B para o que se 
empregou a mestura de 5 kg ha-1 de trevo violeta var. Lemmon, 2 kg ha-1 de trevo branco var. 
Huia, 2 kg ha-1 de trevo branco var. California e 1 kg ha-1 de trevo branco var. Haifa; cada 
parcela dividiuse en tres franxas lonxitudinais, sementando unha franxa co apeiro Vertikator 



(sementeira en superficie), outra coa Semeato (sementeira directa) e a franxa central (duns sete 
metros de ancho) non se sementou para que sirva de comparativa; para que as maquinas 
aplicasen a dose correctamente foi necesario engadir 10 kg ha-1 de raigrás inglés var. Brigantia. 
A profundidade do surco coa maquina semeato foi de 3-5 cm. suficiente para que quedase 
posteriormente tapada a semente ao paso dos discos apelmazadores con unha capa de terra de 1 a 
2 cm. 
 
Despois de varios días de chuvia pudose finalizar a sementeira o día 8 de abril. 
 

 
 
 
 
 

          
Foto 4: Sementadora directa Semeato         Foto 5: cortes da sementadora directa 

 
 

      
Foto 6: Sementadora Vertikator                   Foto 7: traballo da Vertikator 

 
 
 
 
 



 
Foto 8: vista das tres franxas da parcela 

 
 

O manexo da pradeira foi “tipo trevo” e seguirá sendo en todo o primeiro ano do ensaio, o que 
implica facer pastoreos relativamente frecuentes, evitando así a acumulación de grandes masas 
de herba para limitar a competencia entre especies. 
 
A sementeira de outono dos bloques C e D levouse a cabo en novembro entre os días 12 e 30. 
 
En canto a loita contra as labazas, aplicouse a finais da primavera, en parte das parcelas dos 
bloques A e B asulox (materia activa asulam 40%) por rodais a dose de 5 litros ha-1 repetíndose 
no outono cando a planta estaba na fase de roseta. Previse continuar con máis tratamentos no 
resto de parcelas. 
 
 

8.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
 
 
Aínda que a data de observación foi o 10 de novembro, dada a bonanza da climatoloxía do 
outono húmido e con temperaturas suaves fai que esta data sexa significativa do estado de 
desenrolo do trevo.  
 
As parcelas sementadas na primavera partiron con una porcentaxe de trevo de entre o 5 e o 15 
%, alcanzando un promedio de 11.25 e una desviación típica de 5.17, nos datos do outono 
observase como a porcentaxe de trevo obtido trala sementeira en superficie (vertikator)alcanza 
os datos maiores sendo o promedio de 44.89 % fronte o 35.86% da porcentaxe de trevo obtido 
trala sementeira directa e ambos moi por riba do 22.08% obtido na parcela control sen sementar, 
en canto a desviación típica cabe sinalar que a menor obtense coa sementeira en superficie 2.74 
fronte o 4.27 sen sementeira e o 7.08 con sementeira directa. 
 

Táboa 1 

 



9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 
 
A luz destes datos observase que a sementeira en superficie realizada coa sementadora vertikator 
obtivo os mellores resultados, 44.89% da superficie cuberta por trevo, preto de acadar o obxetivo 
recomendado polo proxecto EFFECT que está entre o 50 e o 60% para a contribución óptima do 
trevo o crecemento da pradeira na segunda metade da estación de crecemento, a continuación 
séguelle a sementeira directa con un 9% menos quedando as parcelas sen sementeira con 22.8 
puntos porcentuais menos. 
 
Varias son as explicacións a estes datos: 
A vertikator deposita a semente e a distribúe aleatoriamente nos sitios onde non hai plantas e 
dicir en contacto coa terra e sen que na súa nacenza atope moitos atrancos para saír adiante dado 
que recibe luz suficiente e non ten a competencia de outras especies polos nutrientes, por contra 
a sementeira coa semeato faise en liñas que son cortadas polos discos, ditas liñas seguen un 
camiño no cal atopan tanto zonas sen plantas coma con elas, as sementes que caen en zonas sen 
plantas nos terán problemas,al menos non mais que as que terán as sementes introducidas pola 
vertikator, polo contrario, as sementes que son introducidas nas zonas con plantas terán os 
problemas de falta de luz e de nutrientes o ter que competir con plantas xa instaladas. 
As sementes cando caen e son removidas no terreo, una porcentaxe alta entra en contacto intimo 
coa terra xerminando e desenrolándose, polo contrario si a semente e introducida nunha zona de 
raíces que non deixan a terra solta, esta non entrará en contacto intimo con ela quedando bolsas 
de aire o que prexudica a súa nacenza. 
 
Ante o exposto temos que indicar que é necesario que o terreo debe estar o mais libre posible de 
obstáculos que impidan a semente chegar o chan, polo que se fai necesario un bo pastoreo ou 
sega coa posterior retirada do produto antes de realizar a sementeira. 
 
Nestas condicións a sementeira en superficie supera a sementeira directa. 
 
Aínda non se dispón dos datos de establecemento do trevo sementado en outono, disporanse de 
eles o longo do ano próximo , entonces poderemos comparalos cos da sementeira de primavera. 
 

 
 

10.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 
 
Mabegondo a  27de novembro de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Juan Valladares Alonso 
 
 


