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ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA 2009 

 
   Nº DE PROTOCOLO:  09/32 
     

 

 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: 

Efecto sobre a evolución das pradeiras do pastoreo con vacas ou ovellas en sistemas 
ecolóxicos de produción. 
 
2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA ORGANIZADORA: 
(centro de investigación/CFEA/OAC...) 

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) 

 
3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: 

Enderezo: Finca Marco da Curra - Alto Xestoso 

Concello: Monfero 

Provincia: A Coruña 

 

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

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

Enderezo: 

Concello: 

Provincia: 

NIF: 

 

6.- INTRODUCIÓN: 
 
En calquera sistema baseado na utilización do pasto hai que darlle moita importancia a dispor de 

pradeiras ben estruturadas e da mellor calidade nutritiva posible, para poder obter os máximos 

rendementos nas producións que se pretendan. Para poder acadar este obxectivo, as especies 

dominantes no pasto deben ser as de maior valor nutritivo, xeralmente procedentes dunha 

sementeira artificial, e a presenza de malas herbas ou herbas adventicias debe ser mínima. 

As malas herbas non soamente reducen a calidade do pasto, senón que debido ó seu carácter 

invasor acaban colonizando a maior parte da superficie da pradeira. 

Se falamos de sistemas ecolóxicos, a loita contra as malas herbas complícase bastante, xa que 

non se pode botar man dos herbicidas convencionais, polo que deben ser propostos sistemas 



alternativos. En cultivos agrícolas o problema adoia atallarse con rotacións, evitar deixar o sólo 

desnudo, axustar as datas de sementeira, evitar a floración das malas herbas, etc. No caso de 

pradeiras permanentes moitas destas actuacións non se poden levar a cabo, polo que unha 

alternativa pode ser a utilización do gando como controlador da vexetación non desexable. 

Desde fai algúns anos véñense estudando na Finca Marco da Curra sistemas ecolóxicos de 

produción de carne de vacún e ovino en condicións de media montaña galega. 

As principais malas herbas coas que nos atopamos nesta finca son a labaza (Rumex sp.) e o cardo 

(Cardus sp.). 

Plantéxase un estudo no que se empregarán como elementos controladores de labazas e cardos ó 

gando vacún e ovino. 

 
7.- MATERIAL E MÉTODOS: 
 
As malas herbas adoitan ser especies pouco palatables, polo que para que teña lugar un control 

efectivo das mesmas debe utilizarse un pastoreo rotacional con cargas gandeiras altas e con 

tempos de permanencia máis elevados do habitual, para forzar ós animais a consumir as especies 

indesexadas. 

Mantéñense cargas gandeiras para vacas e ovellas tendo en conta que 1 vaca equivale a 1 UGM 

e 1 ovella equivale a 0,15 UGM. Polo tanto unha vaca equivale a 6,66 ovellas. 

Emprégase unha carga gandeira puntual de 10 vacas/ha e de 66 ovellas/ha. 

Os animais saen do pasto cando este se agota e volven a entrar cando rebrota, mantendo vacas e 

ovellas o mesmo tempo en cada parcela. 

Para controlar a evolución no contido en malas herbas, fanse estimacións visuais da composición 

botánica do pasto á entrada e saída do gando nas parcelas. 

 
8.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
 

Procedeuse a cercar as parcelas onde entrarán os animais a facer o pastoreo, así mesmo 

abastecéronse de auga. 

As primeiras estimacións visuais despois dun pastoreo de outono, permiten determinar que as 

ovellas son uns controladores moi efectivos das labazas, xa que unha vez saen das parcelas, non 

quedan vestixios das mesmas. Non sucede o mesmo cos cardos, especie que non son capaces de 

controlar. 

En canto ás vacas, estas non son capaces de controlar ningunha das dúas especies vexetais, polo 

que seguramente aumente a súa presenza. Aínda que as vacas comen a parte herbácea das 

labazas, non mastican suficientemente a semente para facela non viable, polo que atravesa o 



tracto intestinal e sae ó exterior con capacidade xerminativa. Desta maneira as vacas ó comer as 

labazas axudan á súa expansión. 

Aínda que as ovellas pasten as labazas, isto non é dabondo para que con un só pastoreo a planta 

desapareza, xa que é unha especie moi resistente. Cómpre, polo tanto, facer un pastoreo durante 

tempo suficiente para que, ó ser pastada varias veces, as reservas da planta se vaian agotando (ó 

eliminarlle as follas e verse privada deste xeito das súas capacidades fotosintéticas) e termine 

desaparecendo. Outro factor que limita a expansión das labazas nas parcelas pastadas polas 

ovellas é que estas non soamente se alimentan das folla, senón que tamén comen a inflorescencia 

e mastican a semente dabondo para facela inviable, limitando así moito o seu poder de 

dispersión. 

 
9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 
 
Nesta acción preténdese estudar o efecto do pastoreo con vacas e ovellas sobre a presenza de 

dúas especies vexetais consideradas malas herbas, a labaza e o cardo. 

Tense en conta que 1 vaca equivale a 6,6 ovellas, axustando unha carga gandeira de 10 vacas/ha 

e 66 ovellas/ha. 

As primeiras estimacións visuais reflicten que as ovellas controlan de forma efectiva a labaza, 

considerándose a máis perigosa pola súa rápida propagación. Pola contra non comen os cardos. 

No caso das vacas non controlan ningunha das dúas especies, aumentando a proporción de 

labazas e de cardos, aínda que esta última aumenta máis lentamente. 

Isto permite concluír que en parcelas infestadas con labazas o pastoreo con ovellas é un 

instrumento efectivo de control de malas herbas en sistemas ecolóxicos nos que os herbicidas 

non teñen cabida. 

No caso do cardo será necesario plantexar outros sistemas de control, como o pastoreo con 

outras especies ou a eliminación manual. 

Para poder avaliar de forma eficiente a evolución das malas herbas nas parcelas de ensaio sería 

conviente facer un seguimento durante un período mínimo de 2 anos. 

 

10.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 
 

Mabegondo, a 10 de decembro de 2009 
 
 
 
 
 

Asdo. Mª Dolores Díaz Díaz      Asdo. Nieves Díaz Díaz       Asdo. Santiago Crecente Campo 


