
 
 

ANEXO B 

INFORME DE RESULTADOS  

ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA 2009 

 
   Nº DE PROTOCOLO: 09/28   

     

 

 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: 

Campo de ensaio de comparación de distintos tipos de cierres para explotacións agrarias 

 
2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA ORGANIZADORA: 
(centro de investigación/CFEA/OAC...) 

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo 

 
3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: 

Enderezo: Finca Marco da Curra – Alto Xestoso 

Concello: Monfero 

Provincia: A Coruña 

 

4.- RESPONSABLE: Nieves Díaz Díaz e Santiago Crecente Campo  Tlf.:981647902 
 

5.- DATOS DO COLABORADOR: 
Nome e apelidos:    Tlf.: 

Enderezo: 

Concello: 

Provincia: 

NIF: 

 

6.- INTRODUCIÓN: 
Os cierres ou cercados son elementos fundamentais cando tratamos con gando en pastoreo, non 

soamente para evitar que certos animais accedan ao gando (caso do lobo), senón tamén para 

evitar que os animais cercados saian dunha determinada superficie. 

Os cercados permiten manexar o gando a vontade no pastoreo, obrigandoo a consumir o pasto 

que en cada momento interesa, e impedindo que saia a pastar a parcelas que por determinadas 

razóns pode estar acotadas ao pastoreo ou a propiedades alleas. 

Outras vantaxes das cercas poden ser o evitar a necesidade dunha persoa vixiando o gando 

continuamente, un manexo máis doado á hora de xuntar os animais para coidados veterinarios, 

separar individuos do rabaño, ou un mellor control da vexetación espontánea (ao forzar a pastar 

nunha superficie durante máis tempo do que un animal o faría de xeito natural). 



Hai varios tipos de cercados: por unha parte de arame con estacas (de madeira ou formigón), de 

elementos vexetais ou de pedra. 

Aínda que inicialmente a acción de transferencia pretendía facer un cierre de cada tipo, debido á 

dificultade de atopar as chantas de pizarra coas que se facían cierres antigamente, e do elevado 

prezo da súa instalación, decidiuse facer peches con arame e malla amarrados a estacas de 

madeira e peches con elementos vexetais.  

 
7.- MATERIAL E MÉTODOS: 
 
Instaláronse dous tipos de cierres: 

- Por un lado os cercados típicos que constan de estacas de madeira tratadas como elemento de 

suxección e fío de arame ou malla como elemento de peche. 

- Por outra banda cercados vexetais, formando setos naturais. Elixíronse 4 especies vexetais, tres 

coníferas e un arbusto de folla perenne. Dentro das coníferas, o ciprés de lawson ou 

Chamaecyparis lawsoniana, o ciprés de leyland ou Cupressocyparis leylandii e a tuia ou Thuja 

plicata, e como arbusto o aligustre ou Ligustrum vulgare. 

Inicialmente pretendíanse instalar outras especies coma o salgueiro, espiños e xestas. Finalmente 

descartáronse polas seguintes razóns: o salgueiro é unha árbore que para poder formar un cierre 

esixe ser podado e que as ramallas sexan conducidas, o cal require moita man de obra. Por outra 

banda no inverno perde a folla, polo que o efecto cortaventos desaparece na época de maior 

necesidade. A xesta tampouco parece axeitada debido a que se propaga facilmente por semente, 

o que acabará invadindo as parcelas, ademais de non acadar demasiada altura. En canto ao 

espiño, é un arbusto de crecemento moi lento, e que tamén tira a folla no inverno. 

 

Os cierres artificiais con estacas dispuxéronse do seguinte xeito: 

- Estacas separadas 2 metros. 

- No caso de utilizar fío de arame, empregáronse dous fíos, o primeiro a 50 cm do solo e o 

segundo a 50 cm do anterior, suxeitados ás estacas con ailladores, xa que nestes tipos de 

peches é habitual utilizar corrente eléctrica. 

- No caso de malla, esta foi dunha altura de 1,50 m, suxeitada ás estacas con grapas barbadas. 

 

Os cierres naturais plantáronse a unha densidade de 0,80 m entre plantas (salvo o aligustre, que 

se plantou a 0,25 m). No caso do ciprés de leyland probáronse outras dúas densidades, 1 m e 

1,20 m entre plantas. 

 



8.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
 

Analízanse a continuación as vantaxes e inconvenientes de cada tipo de peche. 

Peches artificiais  

- Vantaxes 

Os peches artificiais son efectivos no mesmo momento en que se instalan. 

Non precisan os coidados típicos dos seres vivos. 

Son máis baratos que os naturais. 

Pódense desinstalar e instalar con relativa facilidade. 

-Inconvenientes 

Teñen unha duración limitada no tempo. 

Non ofrecen ningún tipo de protección ós animais fronte ás condicións climáticas. 

Provocan certo impacto paisaxístico. 

Poden ser un risco para a fauna salvaxe, sobre todo do peche de malla, quedando atrapados nela 

facilmente. 

 

Peches naturais 

- Vantaxes 

Ofrecen resgardo para o gando fronte ao vento, choiva e proporcionan sombra os días de sol. 

Teñen unha duración prolongada no tempo. 

Visualmente intégranse mellor na paisaxe. 

O efecto cortaventos pode incrementar, en certa medida, a produción de pasto das parcelas 

anexas. 

No caso de estar ó lado de cursos de auga, protexe ós mesmos fronte ó lixiviado de nutrientes, 

funcionando como filtros naturais. 

- Inconvenientes 

Precisan unha serie de anos de crecemento antes de ser un cierre efectivo. 

Necesitan dos coidados típicos das plantas, coma abonado, rega, tratamentos fitosanitarios... 

Os primeiros anos cómpre protexelos para impedir que os animais os coman e rompan, o que 

esixe un peche artificial de protección. Isto encarece moito a súa instalación, xa que a maiores 

dos custes de plantación habería que sumar o do peche artificial. 

Non permiten a mobilidade do cierre, xa que unha vez que as árbores-arbustos son adultos, o 

desinstalar o cierre esixe cortar ou arrincar as plantas. 



9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 
 
Con esta acción de transferencia pretendeuse comparar cierres de tipo natural formados por setos 

de plantas con cierres artificiais formados por estacas e arame de fío ou malla. 

Unha vez instalados e valoradas as vantaxes e inconvenientes, conclúese que dende un punto de 

vista económico son máis axeitados os peches artificiais, ademais de ser máis operativos no 

manexo do gando. Aínda así, os peches con vexetais poden ser un complemento aos anteriores, 

en lugares nos que o cierre non se pretende cambiar nun futuro e sobre todo cando se busca 

algún tipo de protección fronte ás condicións climáticas adversas. 

 

 

10.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 
 

En Mabegondo a 10 de decembro de 2009 

 

 

 

 

 

 

Asdo. Nieves Díaz Díaz   Asdo. Santiago Crecente Campo 


