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ANEXO C 
INFORME DE RESULTADOS  

PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA 2010 
 
   Nº DE PROTOCOLO: 10/48  
     
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: 
Evolución dunha pradería establecida como campo de demostración na explotación da S.C.G. 
Monte Cabalar. 
 
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: Juan Fernando Castro Insua  Tfno.: 981 647 902 
 
 

5.- DATOS DO COLABORADOR: 
Nome e apelidos: Sociedade Cooperativa Monte Cabalar  Tfno.: 638104441 
Enderezo: LG Consolación - Tabeirós 
Concello: A Estrada 
Provincia: Pontevedra 
NIF:F36533800 
 

6.- INTRODUCIÓN: 

A Cooperativa de Explotación Comunitaria da Terra Monte Cabalar, de constitución recente, no 

concello da Estrada, dispón dunhas 600 ha de terreo de diversa aptitude agraria. A meirande 

parte desta superficie está na actualidade ocupada por matogueira, que o gando existente 

aproveita directamente. A súa cabana gandeira está constituída por vacas caldelás, rubia galega, 

gando equino e cabras. Esta explotación pretende a súa inclusión no Consello Regulador de 

Agricultura Ecolóxica. 

Actualmente está iniciando a transformación das primeiras ha de terreo para a produción de 

forraxe, polo que no ano 2008 solicitaron ao Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo 

asesoramento técnico para a implantación de praderías. Consecuencia disto foi o campo de 

demostración 08/127 no que pretendeu o establecemento de 3 ha de gramínea a base de raigrás e 

3 ha a base de raigrás e trevo branco.  A metade da superficie de cada mestura adubouse con 

esterco de cabra da propia explotación e a outra metade cunha dose baixa de adubo mineral 

ecolóxico 0-14-18. 
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No ano 2009 comezaron os controis para determinar a evolución das praderías, e para establecer 

qué tipo de mestura de semente e qué tipo de adubo son os mais axeitados nas condicións 

estudadas. Os controis continuaron este ano 2010, dando por finalizado o ensaio de 

transformación de praderías. 

7.- MATERIAL E MÉTODOS: 

O esquema experimental para a disposición das parcelas no campo foi o seguinte: 

 

R - raigrás 

R+T - raigrás + trevo blanco 

� Fixéronse análises de solo para determinar as carencias do mesmo e axustar o 

adubado en función dos resultados. 

� Fíxose un análise da composición do esterco de cabra e axustouse a cantidade a 

aportar para que o contido en fósforo fose o mesmo que o do adubo mineral. 

Como resultados determináronse: 

- Produción estacional das praderías: tomáronse mostras de cada parcela para estimar a 

produción de primavera e verán. 

- Estimación visual da composición botánica do pasto: tomáronse quince puntos ao azar en cada 

parcela, onde se analizou a presenza de raigrás, trevo branco, agrostis, toxo, silvas e outras 

especies. 

 



  
 

 

Dirección Xeral de Innovación e 

Industrias Agrarias e Forestais 

Rúa Camiño Francés, 10 –semisoto 
15703 Santiago de Compostela 
Tfno.: 981.546.662 

Fax: 981.546.699 

8.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 

 

A continuación detállanse os resultados das análises do solo e do esterco de cabra: 

 

Catións de cambio 
Elementos 

asimiliables pH 

Al* Ca* Mg* Na* K* P** K** 

Saturación 

de Al % 

4,19 5,63 0,26 0,23 0,23 0,03 1,4 53 87,32 

Táboa 1. Valores medios das análises de solo de varias parcelas (* en meq/100ml e ** en ppm). 

 

Materia seca Materia orgánica N P K Ca pH 

28,9 % 87,5 % s. MS 3,19 % s. MS 0,44 % s. MS 2,05 % s. MS 0.72 % s. MS 8.80 

Táboa 2. Valores da análise do esterco de cabra (s.MS - sobre materia seca). 

 

A análise de solo reflicte uns resultados esperables nun solo de monte: pH baixos, alta saturación 

de alumino e pobreza en nutrientes. Debido a que as especies a sementar son de praderías de 

calidade, e polo tanto esixentes en nutrientes, aportáronse 25000 Kg/ha de esterco de cabra, o 

que equivale, segundo o seu análise, a 73 Kg/ha de P2O5, 179 Kg/ha de K2O e 230 Kg/ha de N e 

52 Kg/ha de Ca. 

O adubo mineral ecolóxico axustouse ao nutriente de menor contido do esterco, neste caso ao 

fósforo. Aportáronse 500 Kg/ha de 0-14-18, que equivalen a 70 Kg/ha de P2O5 e 90 Kg/ha de 

K2O. 

Debido ao alto nivel de saturación de Aluminio no solo e ao baixo pH decidiuse facer un 

encalado, xa que se sabe que a maioría dos elementos diminúen a súa dispoñibilidade en solos 

ácidos e que niveis tan altos de Aluminio reducen moito as condicións óptimas de produción. 

No ano 2010 non se aportou ningún tipo de adubo ás praderías. 
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8.1.- Estimación da produción de materia seca por ha despois do crecemento de primavera 

 

t MS/ha 
Tipo adubo Mestura de semente 

2009 2010 

Raigrás 5,18 1,11 
Esterco de cabra 

Raigrás+trevo 4,14 2,36 

Raigrás 4,37 0,95 
Adubo ecolóxico 

Raigrás+trevo 3,15 1,21 

Sen adubado Raigrás+trevo 1,58  

 
Táboa 3. Resultados da produción da materia seca por ha despois do crecemento de primavera en función do tipo 

de adubo e do tipo de mestura de semente. 

 

Estes mesmos resultados pódense observar de forma gráfica na figura número 1. 
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Figura 1. Resultados da produción da materia seca por ha no mes de xullo en función do tipo de adubo e do tipo de 

mestura de semente. 
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Como se pode observar nos resultados da táboa 1, no ano seguinte á implantación, a produción 

nas parcelas adubadas foi notablemente superior que na parcela testemuña (non adubada). No 

entanto, no ano 2010 a produción baixou notablemente, debido a que non se aplicou adubo. 

Apréciase claramente o efecto do adubo inicial, que permite obter na parcela adubada de menor 

produción o dobre de materia seca por ha que na parcela testemuña. Como era de esperar, os 

adubos en terreos de monte, en xeral pobres de por si, teñen un efecto positivo e determinante na 

produción de praderías de nova implantación. 

 

Dentro das parcelas adubadas, no ano 2009 a produción por tipo de adubo é maior nas que se 

engadiu esterco de cabra. Este efecto pode deberse a varios factores: 

� Por unha parte, o esterco aporta unha alta cantidade de nitróxeno, mentres que o 

adubo mineral non aporta nada. É sabido que este elemento inflúe decisivamente no 

crecemento vexetativo, polo que en parte a maior produción nas parcelas adubadas 

con esterco pode deberse a este motivo. 

� Por outra banda, o adubo orgánico axustouse á cantidade de fósforo do adubo 

mineral, mentres que a cantidade de potasio que aporta  é practicamente o dobre. Este 

factor tamén puido ter influído na maior produción da parcela adubada con esterco, 

sobre todo na produción de trevo, que se ve influenciado de forma moi positiva pola 

presenza deste elemento. 

� Finalmente, considerar que o adubo mineral soamente aporta fósforo e potasio, 

mentres que o esterco de cabra aporta outras serie de elementos como calcio, azufre, 

ferro, cobre, cinc, manganeso, etc., que como nutrientes secundarios ou 

micronutrientes tamén poden mellorar a produción. 

Pola contra, no ano 2010 a produción baixou moito nas parcelas de ensaio, seguramente por non 

engadir adubo de ningún tipo. 

En canto ó tipo de mestura, a produción parece aumentar cando raigrás e trevo están xuntos, 

seguramente polo efecto positivo da fixación de nitróxeno que as leguminosas aportan, e nas 

parcelas ás que se lles engadira esterco, debido á liberación progresiva dos nutrientes que ten 

lugar nos adubos orgánicos. 
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8.2.- Resultados da estimación visual da composición botánica do pasto nas distintas estimacións visuais. 

 

Figura 2 
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Na figura 2 amósanse os resultados das estimacións visuais feitas en outono do 2009, primavera 

e outono do 2010. 

De forma global pódese observar que a especie que maior presenza ten é o agrostis, incluso na 

primavera seguinte á sementeira. Esta é unha especie coa que hai que contar en terreos de monte, 

onde domina como especie espontánea no pasto. A medida que avanza o tempo, e debido a que a 

parcela non foi convenientemente adubada no ano 2010, a súa presenza vai en aumento en 

tódalas parcelas. 

En canto ó raigrás, atópase inicialmente en valores próximos ó 40 % en tódalas parcelas, 

independentemente do tipo de adubo e do tipo de mestura de semente. O seu contido vai 

decaendo progresivamente co tempo, xa que é unha especie esixente en nutrientes que 

desaparece con baixos niveis de fertilización. 

No tocante ó trevo, apréciase claramente a diferenza entre as parcelas que foron recibiron esta 

semente e as que non, aínda que o trevo comeza a aparecer nas últimas debido á dispersión da 

semente por parte do gando. En todo caso, a suma das especies sementadas é sempre superior 

naquelas parcelas que recibiron a mestura raigrás + trevo. Mentres que o contido en raigrás é 

practicamente o mesmo en tódolos casos, no caso da mestura de sementes o contido de agrostis 

baixa debido á presenza do trevo, o que fai aumentar a calidade do pasto, debido 

fundamentalmente ao maior contido en proteína da leguminosa. 

Respecto ao tipo de adubo, destacar a maior presenza de trevo co adubo orgánico, debido 

seguramente ao maior contido en potasio do mesmo, que como xa se indicou favorece de forma 

positiva a esta especie.  

En canto ás especies típicas de monte, coma o toxo, silva ou fento, empezan a aparecer de novo 

(aínda que nunha baixa porcentaxe en tódolos casos) (Fotografía 2), debido á reserva de 

sementes deste tipo que hai no solo. Esta tendencia continuará nun futuro se non se realiza un 

manexo axeitado do pastoreo e da fertilización. No caso do toxo é aconsellable incorporar gando 

lignívoro ó pasto, ben sexan cabras ou cabalos, debido a que son os animais que máis 

eficazmente controlan o seu rebrote. En canto ás silvas, as cabras parecen ser a especie máis 

eficaz no seu control.  
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Na fotografía nº1 obsérvase, no mes de agosto, a diferenza entre a zona orixinal con mato e a 

pradería establecida, onde se pode extraer unha idea da diminución do risco de incendios que 

teñen actuacións deste tipo, pasando de elevadas cantidades de biomasa composta 

principalmente por toxo a practicamente nada unha vez que o gando sae de pastar. 

 

 
Fotografía 1. Contraste da zona orixinal respecto da pradería establecida. Obsérvase o rebrote dos fentos. 
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Fotografía 2. Rebrote de silvas (esquerda) e toxos (dereita). 

 

Na fotografía 3 obsérvase a vacas rubias aproveitando o pasto no mes de outubro. Deste xeito 

non soamente se diminúe o risco de incendios ao eliminar a biomasa do monte, senón que ao 

mesmo tempo se están transformando recursos naturais en produtos animais valorizables, co 

conxunto de beneficios asociados para o eido rural que isto conleva. 

 

 
Fotografía 3. Gando pastando no mes de outubro. 
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9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 

Nesta acción de transferencia tecnolóxica fíxose un estudo, na Cooperativa Monte Cabalar da 

Estrada, sobre a implantación de praderías en terreos de monte. 

Para elo utilizáronse dous tipos de sementeira (raigrás e raigrás + trevo branco) e dous tipos de 

adubo (orgánico e mineral). 

Segundo amosan os resultados, o adubado dos terreos en transformación é fundamental, non 

soamente porque aumenta o contido das especies desexadas, as cales se ven favorecidas polo 

adubado, senón tamén porque aumenta a produción considerablemente. 

En canto ó tipo de sementeira, a mestura raigrás + trevo permite que haxa unha porcentaxe moito 

maior de especies sementadas que se utilizamos soamente raigrás. Asemade, prodúcese un 

beneficio debido á incorporación de nitróxeno ó chan por parte do trevo. 

A especie que se encontra en maior medida é o agrostis, a cal vai en aumento co tempo, xa que é 

unha especie competitiva como herbácea espontánea. 

O non aplicar adubo nos anos seguintes á implantación prexudica ás especies sementadas fronte 

ás espontáneas. 

 Respecto ó tipo de adubo, o adubado orgánico fronte ó mineral (que soamente aporta P e K), 

aporta mellor resultados, debido ó seu aporte de N e doutros nutrientes. 

A correcta evolución da pradería dependerá dun bo manexo do pastoreo, tratando de controlar 

especies non desexadas, coma o toxo, e dun adecuado aporte de fertilizantes, que favorecerán ás 

especies sementadas.                                                        

 

 

10.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 


