
 

ANEXO B 

INFORME DE RESULTADOS  

ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA 2009 

 

   Nº DE PROTOCOLO:  09/29 

     

 

 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: 

Seguimento do control de vexetación espontánea con gando equino 

 

 

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: Santiago Crecente Campo e Nieves Díaz Díaz   Tlf.:981647902 

 
 

5.- DATOS DO COLABORADOR: 

Nome e apelidos:  Tlf.: 

Enderezo: 

Concello: 

Provincia: 

NIF: 

 

 

 

 

 



6.- INTRODUCIÓN: 

Os sistemas silvopastorais son métodos de xestión do territorio agroforestal que perseguen 

finalidades diversas, unha das cales pode ser a redución do risco de incendios forestais, que 

seguen a ser unha ameaza para os bosques de moitos países. 

Entre as técnicas de prevención de incendios forestais relacionadas coa ordenación do 

combustible vexetal monte, destacan os desbroces, o lume prescrito e o pastoreo controlado. O 

pastoreo no monte pode ser causa de incendios, pero cando o gando se elixe convenientemente e 

se manexa de forma axeitada, pode convertirse nun importante aliado na prevención dos 

incendios, reducindo o combustible vexetal ao mesmo tempo que aumenta a renda do monte, 

transformando a propia biomasa en produtos animais valorizables. 

Cómpre polo tanto ter claro qué tipo de elementos vexetais controla cada especie animal e como 

evoluciona o pasto con cada unha. 

Esta acción é continuación do campo de demostración 08/128, na que se propón caracterizar o 

efecto do cabalo pastando en pradeiras establecidas en terreo de monte. Esta é unha tecnoloxía 

da que conocemos a través  do proxecto “XM-00-01 Mejora de la eficiciencia, compatible con el 

medio ambiente, de los sistemas de producción de carne en zonas desfavorecidas de la montaña 

gallega y control de la vegetación espontánea”, desenvolvido polos investigadores Jaime Zea 

Salgueiro, Nieves Díaz Díaz e Dolores Díaz Díaz.  Nel estudiouse o efecto de cabalos, vacuno 

de rubia galega e ovella sobre o control da vegetación espontánea, tendo sido desenvolvido este 

proxecto nesta mesma finca. Enlázase ademais co proxecto  “Estudo  da eficiencia produtiva  e o 

desenvolvemento con poldros integrados nun sistema de monte en Galiza” actualmente en 

execución. 

Como obxectivos preténdese mostrar o efecto do cabalo como controlador do rebrote da 

vexetación espontánea en pradeiras instaladas en terreos de monte. Tamén se pretende 

determinar se hai algunha diferencia apreciable en parcelas non adubadas fronte a outras 

adubadas cunha dose baixa de adubo mineral ecolóxico. 



7.- MATERIAL E MÉTODOS: 

A superficie na que terá lugar o estudo consta de 4 parcelas de aproximadamente 2 ha nas que se 

vai introducindo o gando de forma rotacional. O gando permanece na parcela ata que o pasto 

residual é practicamente nulo (soamente composto por aquelas especies que os cabalos rexeitan). 

A metade da superficie (parcelas 1 e 3) foi adubada con una adubo ecolóxico 0-14-18, a razón de 

300 Kg/ha, e encalada con 3 t/ha de calizas moídas. 

Procedeuse a caracterizar a composición da vexetación dentro e fóra das xaulas de exclusión. 

Tamén se tomaron mostras da produción de cada parcela ao longo do ano, calculando o contido 

en materia seca e controlando así a produción/ha. 

 

8.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 

8.1.- Estimación da composición botánica do pasto 

No mes de outubro fíxose unha estimación da composición botánica do pasto, tanto dentro coma 

fóra das xaulas de exclusión. As xaulas de exclusión consideráronse todas como unha soa, sen 

separar entre parcelas, co obxectivo de que a mostra fose máis representativa. 

As especies que se incluíron en dita estimación foron as seguintes: 

- raigrás-dactylo 

- agrostis 

- trevo 

- loto 

- holco 

- toxo 

- cardo 

- brezo 

- silva 

- fentos 

- outras especies 
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Figura 1. Resultados da estimación visual da composición botánica nas distintas parcelas e nas xaulas de exclusión. 

 

Na figura 1 pódese observar como a especie que maior presenza ten en calquera dos casos é o 

agrostis, sendo algo habitual en parcelas non sementadas, nas que adoita ser a especie 

espontánea predominante. A variación entre parcelas distintas non parece obedecer a ningún 

aspecto relacionado co abonado. 

En canto ao raigrás e dactylo a presenza é moi baixa (sempre menor dun 5 %), o que é normal ao 

non sementar, pois non soe competir como espontánea en terreos de monte, e non adubar máis 

intensamente, algo que requiren normalmente as especies de pasto esixentes. 

En canto ao trevo, sí que parece haber diferencias entre as parcelas adubadas e as non adubadas, 

sendo maior a presenza (en torno a un 10 % fronte a 1-3 %) nas parcelas adubadas. Isto tamén 

sucede, aínda que con diferencias menores, no caso do loto. É sabido que o abonado potásico 

favorece ás leguminosas, o que pode ter influído nunha maior diseminación destas especies 

fronte ás parcelas non adubadas. Dentro das xaulas de exclusión, o loto e o trevo acaban sendo 

afogadas por outras especies de maior porte. 

Respecto do holco, existe unha maior presenza nas parcelas adubadas e nas xaulas de exclusión 

ca nas parcelas non adubadas, polo que parece que esta especie tamén se ve beneficiada polo 

adubado,  

No caso do toxo os resultados son totalmente reveladores. Mentres que nas parcelas a presenza 

de toxo é testimonial (sempre menor do 1 %), dentro das xaulas de exclusión supera o 10 % 

(Fotografía 1). 



 
                         Fotografía 1. Rebrote do toxo dentro das xaulas de exclusión. 

Estes datos reflicten claramente o papel do cabalo como especie controladora do toxo, que 

permite reducilo nunha porcentaxe moi alta, con tódalas implicacións positivas que iso conleva 

na eliminación do acúmulo de biomasa no monte, que en moitos casos está composta 

principalmente por esta especie. Queda polo tanto posto de manifesto a importancia da 

utilización do gando equino á hora de  limpar os montes en sistemas silvopastorís. 

Os resultados referentes ao cardo, aínda que con maior presenza nas parcelas non adubadas, as 

diferenzas son demasiado pequenas para poder establecer algunha conclusión, xa que poden ser 

debidas ao azar. 

Se falamos do brezo, non existen diferenzas entre parcelas, estando sempre nunha proporción 

baixa. Se a evolución das parcela tende á acumulación desta especie típica de monte haberá que 

comprobalo en vindeiros anos. 

Unha das especies de máis difícil control por parte do cabalo é sen dúbida a silva. En tódalas 

parcelas se pode ver unha lixeira acumulación desta especie, que aínda que pode chegar a comer, 

sempre se trata das partes máis tenras e nunca das partes da planta xa lignificadas (Fotografía 2). 

Os fentos son outra das especies típicas de monte que rebrota nas pradeiras artificiais nestes 

solos (Fotografía 2), e aínda que os cabalos poden despuntar algunhas plantas e controlalas por 

pisoteo (xa que se propagan por rizomas), chegan a un nivel do 5 %. Aínda así, parece que se 

produce unha pequena redución da súa presencia respecto ao inicio do ensaio. Nun futuro 

comprobarase se esa tendencia continúa, se mantén ou pola contra cambia. 



 
Fotografía 2. Rebrote de fentos e silvas. 

A última categoría abarca outras especies, que pode incluír Plantago sp., Rumex sp., Juncus sp., 

etc. A súa ocupación varía entre un 10-27 %, e non parece que haxa diferencia algunha entre as 

distintas parcelas. Xeralmente soen ser especies pouco esixentes das que existe un banco de 

sementes no sólo de forma natural, que é normal que aparezan en parcelas nas que non se fixo 

unha sementeira artificial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.2.- Estimación da produción 

Para estimar a produción de cada parcela, tomáronse mostras antes de que o gando entrase en 

cada unha delas ao longo da rotación. Cada parcela foi ocupada tres veces durante o ano, unha 

na primaveira, outra no verán e outra no outono. 
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Figura 2. Resultado da produción de cada parcela en t MS/ha en función da época do ano. 

 

Os resultados de produción en t MS/ha (figura 2) non parecen indicar diferencias sustanciais 

entre as distintas parcelas. Aínda que as parcelas adubadas amosan unha produción total de máis 

de 1 t MS/ha que a parcela 2, a parcela 4, que tampouco foi adubada, ten unha produción 

superior ás anteriores. Isto parece indicar que, se ben o adubado con fósforo e potasio pode 

favorecer a presenza de certas especies, a produción de materia seca por ha non depende 

directamente del. Se estivésemos a falar de adubado nitroxenado as diferenzas sí que poderían 

ser máis claras, xa que é sabido que o nitróxeno afecta de forma directa ao crecemento 

vexetativo. 

Neste caso hai factores que poden ter influído máis na produción que o adubo, como poden ser 

unha maior humidade ao estar nunha posición máis baixa do terreo, maior espesor de sólo, ou 

que as condicións climáticas tivesen sido máis favorables no momento do rebrote do pasto, o 

que lle permitiu recuperarse mellor e medrar logo con maior intensidade.



9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 

Neste estudo preténdese controlar a evolución do pasto en parcelas con vexetación espontánea 

en terreo de monte e pastada por gando equino, así coma comprobar se existen diferencias en 

canto á composición botánica e á produción en parcelas adubadas cunha dose baixa de adubo 

mineral ecolóxico respecto a parcelas non adubadas. 

Os resultados da estimación visual da composición botánica do pasto permiten observar que a 

especie que está presente nunha maior proporción nas parcelas, independentemente de se son ou 

non adubadas, é o agrostis (46-57 %). 

As principais diferenzas entre parcelas adubadas e non adubadas recaen no trevo, loto e holco, 

encontrándose nunha maior pocentaxe nas primeiras. As dúas primeiras especies con seguridade 

se ven favorecidas pola presencia do abonado potásico, algo que adoita afectar positivamente ás 

leguminosas, mentres que a terceira semella ser unha especie máis esixente en nutrientes ca 

outras coma o agrostis. 

A diferenza máis importante entre as parcelas pastadas e as xaulas de exclusión é a presenza de 

ata un 10 % de toxo nestas últimas, mentres que nas parcelas de pasto é case nula. Se temos en 

conta que o toxo é un dos compoñentes principales do monte galego, ponse de manifesto a 

importancia do cabalo como medio para evitar a acumulación de biomasa e o risco de incendios 

que conleva. 

As especies típicas de monte que o cabalo non controla de xeito eficaz son as silvas e os fentos. 

Aínda así, forzando o tempo de ocupación, é capaz de despuntar os brotes tenros, así coma 

outras especies indesexables como as labazas. 

No tocante á produción de materia seca, non se atoparon diferencias claras entre as parcelas 

adubadas e sen adubar. 

 

10.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 

 

Mabegondo, a 23 de novembro de 2009 

 

 

 

Asdo. Nieves Díaz Díaz   Asdo. Santiago Crecente Campo 


