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ANEXO C 

INFORME DE RESULTADOS  
PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA 2010 

 
   Nº DE PROTOCOLO: 10/67 
  

    

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE:  
Tecnoloxía de apoio ao manexo do pastoreo en explotación ecolóxicas e sustentables. 
 Difundir o “orzamento forraxeiro” como base de uso dos recursos propios. 
2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA ORGANIZADORA: CIAM (INGACAL) 
 
3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: 
Enderezo: Apdo.10, C.P.= 15080 

Concello: Abegondo 
Provincia: A Coruña 

 

4.- RESPONSABLE: Juan Castro Insua  Tfno.: 981647902  
 

                                      

                                       
5.- DATOS DOS COLABORADORES: 
Nome e apelidos: XESTION AGROGANDEIRA E NATUREZA SL  Tfno.: 982803633 

Enderezo: Fonte dos Ranchos, 36 ente B 

Concello: LUGO 

Provincia: 27004-LUGO  
NIF:  

 

Nome e apelidos: ANA ROCA FERNANDEZ  Tfno.: 981647902 

Enderezo: Apdo.10, C.P.= 15080 

Concello: Abegondo 
Provincia: A Coruña 

 

6.- INTRODUCIÓN: 
 

A necesidade de redución de custos de produción, fai que se desenvolvan sistemas ecolóxicos ou 

sostíbeis, que auguran o aumento das prácticas de pastoreo. E unha boa oportunidade agora o relacionar a 

investigación e a actividade de asesoramento agrario nas explotacións gandeiras de vacún de leite ao 

redor da temática do pastoreo. As prácticas actuais distan de seren eficientes, e o coñecemento do traballo 

feito durante moitos anos no   CIAM poden apoiar un desenvolvemento destas prácticas. A  transferencia 

de ferramentas sinxelas para o seu emprego directo nas explotacións, e para a xestión do pastoreo 

rendíbel pode permitir a mellora da competitividade das produción respectuosas co medio. 

 

A entidade de aconsellamento e de xestión recoñecida pola Consellería do Medio Rural, XESTION 

AGROGANDEIRA E NATUREZA SL ten unha especialización en produción ecolóxica e pastoreo. Na 

súa labor diaria, identificou a necesidade de aportar aos gandeiros en sistemas de pastoreo unhas 

ferramentas de control de racionamento e de xestión do pastoreo que se podan empregar de xeito sinxelo. 

Varios proxectos anteriores permitiron desenvolver unha metodoloxía de traballo que agora é necesario 

revisar e adaptar.  

 

A este efecto se presentou esta acción de demostración. En primeiro lugar, o concepto de “orzamento 

forraxeiro” non esta presente nas granxas: as decisións sobre qué superficie pastar, que superficie 
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reservar para millo ou para ensilado relevan máis da costume, e da intuición que de decisións razoadas 

dende as necesidades alimenticias do rabaño. En segundo lugar, segundo puidemos observar nos últimos 

anos, o emprego do herbómetro, ou platímetro, e do programa informático “grazemore” son ferramentas 

que ten que coñecer o gandeiro como métodos de apoio á decisión. Todo elo acompañado por todo tipo 

de material e de recomendacións que posúe o CIAM que só precisa de ser presentado de xeito útil aos 

produtores. 

 

7.- MATERIAL E MÉTODOS: 
 

Trátase dun proxecto de demostración, polo que non se fixeron ensaios ou medicións especificas nas 

explotacións. Aínda así, o proxecto de permitiu mellorar as ferramentas e tecnoloxías que se pretenden 

difundir, en especial a ferramenta informática e a folla de apuntes de produción forraxeira e de 

racionamento. O proxecto tiña a pretensión de se desenvolver nas provincias de Lugo e A Coruña. 

Contase coa colaboración de varias explotacións ecolóxicas e convencionais. XAN está encargada de 

intermediar entre o CIAM e os produtores, facilitando en especial tódalas visitas, e a recompilación de 

información sobre o emprego das ferramentas. Neste punto notase a necesidade procurar un traballo 

continuado para poder facer mais un seguimento de unha metodoloxía que unha serie de visitas 

programadas. 

 

Para a realización do orzamento forraxeiro e para facer unha alimentación correcta dos animais, é preciso 

coñecer en detalle a súa ración. O traballo diario cos produtores en pastoreo mostra serias deficiencias na 

información que manexan. Existen método directos e indirectos de medir a cantidade de penso na ración. 

Pero non é tan doado saber con certa exactitude as cantidades de silo de herba ou de millo, e moito menos 

de herba seca. Moitos produtores tampouco teñen claro, na realidade práctica, de cando cambian de 

ración, e ata que cambios realizan. O concepto de “ración de verán” e “ración de inverno” non está 

estendido. E, pois, importante, realizar esta transferencia tecnolóxica neste eido para ir mellorando o 

racionamento dos animais e polo tanto favorecer un pleno emprego do pastoreo que reduza o impacto 

ambiental das explotacións, tanto ecolóxicas como non. 

 

 
8.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
 
O maior valor de esta colaboración é que neste momento pódese realizar un seguimento das prácticas de 

pastoreo de varias explotacións ecolóxicas galegas, con recollida de información sobre os pastos, os 

animais, a produción de leite e a alimentación. No CIAM podemos incorporar os datos aos modelos 

existentes para a xestión de pastoreo, para a mellor adecuación das ferramentas de apoio á decisión e 

transferir e adaptar en ambos sentidos as ferramentas desenvolvidas na investigación. De alí a necesidade, 

por un lado, de difundir e continuar este tipo de colaboracións. 

 

O CIAM dispón de ampla información sobre métodos indirectos de estimación de produción forraxeira, 

que precisa XAN e os produtores para o seu labor. Estimar a produción de materia seca dunha 

explotación en base á cubicar silo de herba e millo, ou a contar alpacas, é unha tarefa sinxela, pero que 

precisa de datos non sempre dispoñíbeis a nivel de explotación, pero que ten a investigación, e algo que 

pretende resolver o proxecto.  

 

En cada explotación ponse a disposición as explotacións follas de calculo ou programas informáticos 

feitos na investigación. A análise estatística dos datos empregados nas follas de cálculo farase realizase 

utilizando o programa SPSS 15.0. Os resultados preséntanse como media ± SED. Estes programas  

xeran esquemas visuais moi intuitivos como o que xa avanzamos no último dia de campo do CIAM,  

referido a alimentación de (1) vacas de partos primavera ou (2) de partos de outono, onde resalta o valor 

do pasto na ración. Difundisen os resultados, como o presentado no anexo 3, con datos das explotacións 

galegas, moitas delas aplicando o proxecto Grazemore para os gandeiros mais avanzados, sempre que o 
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soliciten tra lo seu coñecemento, xa que ata agora non é fácil, pero que xa e bastante que a granxa poda 

facer o seu calendario de pastoreo e ver que e posible predicir as producións de leite  na súa explotación.  

 

Dentro da rutina de visitas a explotacións fixemos dúas en Friol, convencional e ecolóxica, Monfero 

convencional, Mesía convencional para ensaiar o emprego do platímetro, que calcula a produción de 

herba na explotación, con un bo éxito. Pero segundo puidemos observar non é tan fácil o aplicar o 

programa informático “grazemore”, ferramenta mais de tipo investigador, que non da satisfacción no seu 

emprego diario como método de apoio á decisión o gandeiro. Sería polo tanto mais útil avaliar algún 

método máis de estimación da produción de pasto. A efectos deste proxecto de demostración, 

entendemos que a comparación dunha parcela con fotografías - tipo pode ser unha ferramenta interesante 

para estimar in situ de xeito inmediato a produción dunha parcela. O CIAM dispón deste material 

fotográfico, pero se precisa algo mais de tempo para ser presentado de xeito ordenado nun documento ou 

folleto para os produtores, aínda que o mellor camiño pode ser a elaboración de un power-point 

distribuído como CD no momento da súa presentación en charlas realizadas tanto no CIAM como 

preferentemente en reunións nos medios gandeiros, na súa parroquia, onde o dialogo e a difusión chega a 

ser mais fluído. 

 

 
9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 
  

Tra la realización de distintas visitas a explotacións ecolóxicas que pastorean ensaiamos as diversas 

metodoloxías de apoio que se aportan en tres apartados como anexos a este resumo.  
 

1 Solos, xurros e abonos onde recollemos as táboas mais relevantes de CIAM para a fertilización e 
mantemento das praderías e do millo, base forraxeira para facer estes sistemas sustentables.  

2. Estimación forraxeira da explotación destaca as directrices para poder controlar con métodos 
sinxelos o crecemento do pasto e valorar o pasto presente na granxa. 

3. Orzamento forraxeiro e calidade do pasto no gando vacún de leite en pastoreo. 
 

Consideramos que a efectividade de este tipo de transferencias está en conseguir mais regularidade e 

persistencia no tempo para facer mais un seguimento que un puro aconsellamento. 

 

 
10.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: Mabegondo, 14 de Decembro de 2010 

  

 
 
 

 

 

Juan Castro Insua   



   
           

   

 

            

 

 
 
 
 
 
 

METODOLOXIAS DE APOIO DO CIAM NA  
TOMA DE DECISIONS  

 
PARA A PRODUCION DAS PRADEIRAS EN GALICIA 

 
 
 
 

 
 
 
 
DIRECTRICES PARA CLASES DE SOLO E XURROS NA EXPLOTACION: 

 
 

INTERPRETACION DA ANALISE DE SOLOS E ABONADO ORGANICO. 
 

NECESIDADES DE ABONADO DE MANTEMENTO DUNHA PRADEIRA. 
 

COMPOSICIÓN E EQUIVALENTE DE FERTILIZANTE NITROXENADO DO XURRO. 
 

ABONOS APLICADOS E NUTRINTES PRODUCIDOS EN FUNCION DA CARGA GANDEIRA. 
 

POTENCIAL DE PRODUCION DE MATERIA SECA NAS PRADEIRAS GALEGAS. 
 
 
 
 
 

ANTONIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 
Produción sostible de leite do CIAM 



A PRODUCION DAS PRADEIRAS NA EXPLOTACION 
 
DIRECTRICES PARA CLASES DE SOLO E XURROS NA EXPLOTACION 
 
O primeiro e ter una idea do tipo de solo que temos que dende o punto de vista físico os 
compoñentes son tres: a area, o limo e a arxila segundo as medidas das súas partículas: 
Area = 0,05 - 2,0 mm; -Limo = 0,002 - 0,05 mm; Arxila = <0,002 mm. 
A xeito de guía pódese facer unha Clasificación de solos en 5 clases, que se 
corresponde como guía aproximada aos 'Triángulos de textura" que se fan e se poden 
expresar no seguinte cadro: 
 

Tipo de solo Area Arxila 
Areoso 80%  
Areoso limoso 50 - 80%  
Limoso <50%, <30% 
Arxiloso limoso ≤50% 30 - 40% 
Arxiloso  40% 

 
INTERPRETACION DA ANALISE DE SOLOS E ABONADO ORGANICO 
 
Se mandamos facer unha análise do solo darannos uns resultados que podemos 
comparar ca seguinte táboa para ver si os nosos solos necesitan ser mais ou menos 
corrixidos con o abonado de fertilizantes ou xurros: 
 

Índice 
Galicia 

Fósforo (P) 
mg/kg Olsen 

Potasio  
(K) mg/kg Nivel 

Índice 
Inglés 

Acidez do 
solo 

Porcentaxe de 
Aluminio (%) 

0 0 - 5 0 - 40 Moi baixo 0   
1 6 - 10 41 - 80 Baixo 1 Pouco acedo <20 
2 11 - 20 81 - 150 Medio 2 Acedo moderado 20 - 40 
3 21 - 40 151 - 270 Alto 3 Acedo 40 - 60 
4 >41 >271 Moi alto 4 Moi acedo >60 

 
NECESIDADES DE ABONADO DE MANTEMENTO DUNHA PRADEIRA  (11 t/ha MS) 
 
Na seguinte táboa amosanse as necesidades de abonado para a fertilización dunha 
pradeira tendo en conta a súa adicación (pastoreo solo, pastoreo + silo ou silo solo): 
 

Fertilizante Pastoreo Mixto (1 Silo + Pasto) Silo (2 – 3 Cortes) 
N 100 150 200 
P2O5 60 80 100 
K2O 150 200 250 

 
COMPOSICION XURRO DE VACUN 
 
A continuación presentanse datos dunha análise de xurro en 10 Granxas leiteiras (CV: 
22% , n=41). N - P205 - K20  =  3,1 – 1,3 – 3,8 kg/m

3           
 

MS N total  P205  K20  MO   pH  CaO  MgO  

6,5  4,6  2,0  6,0  73  7,5  3,5  1,2  



EQUIVALENTE DE FERTILIZANTE NITROXENADO QUE ACHEGA O XURRO 
 
Unha mostra de xurro en mestura estándar de 1:1 en dilución de auga ten na maioría dos 
casos un contido de materia seca (MS) dun 6%. O contido de nitróxeno deste tipo de 
xurros que é absorbido polas plantas para crecer é diferente segundo a época que se 
produciu. Polo tanto a taxa máxima recomendada de 50 m3/ha botada no verán, tería un 
equivalente de fertilizante nitroxenado de 50 * 0,6 = 30 kg de N/ha.  
 

Época do ano Contido de nitróxeno kg N/m3 
Primavera Febreiro - Abril 0,9 
Verán Maio - Xullo 0,6 
Outono Agosto - Outubro 0,3 
Inverno Novembro - Xaneiro 0,6 

     
Logo para recomendar o abonado con xurro de vacún, tendo en conta que o nitróxeno é 
efectivo no 50% poderiamos usar a seguinte táboa: 
 

Xurro 
(m3) 

Equivalente en 
N-P-K (kg/ha) 

Cisternas 
(de 3 m3 ) 

Produción MS 
esperada (t/ha ) 

Uso do 
 solo 

20 62 - 26 - 76 7 2 Pasto 
30 93 - 40 - 114 10 5 Silo de herba 
40 120 - 52 - 152 13 6 Silo de herba 
50 155 - 65 - 190 17 12 Millo 

 
Con 80 m3 de xurro do 7% de MS pódese producir sen outro abono 15 t/ha de millo 
para forraxe co 50% de mazurcas. Equivale a un abonado dun complexo de N-P2O5-
K2O de 200-120-300. 
 
ABONOS APLICADOS E NUTRINTES PRODUCIDOS EN FUNCION DA CARGA 
GANDEIRA 
 
Sempre temos que ter en conta que a fertilización está en función do pastoreo que 
fagamos. Non é o mesmo abonar pradeiras que se cortan que as que teñen gando que 
está reciclando nutrintes. 
 
Carga  Abonado  Concentrado Nutrintes producidos en kg/ha 

UGM/ha N-kg/ha P-kg/ha K-kg/ha kg/ha/año N P K 
0,77 18 28 17 1350 68 31 77 

1,28 38 51 34 1500 114 51 128 

1,76 55 68 42 1610 156 70 176 

2,24 73 85 55 1750 199 90 224 

2,7 87 96 63 1830 240 108 270 

3,6 112 111 77 2000 320 144 360 

2,23 70 80 52 1720 200 90 230 

 
 
 
 



POTENCIAL DE PRODUCIÓN (t MS/HA) NAS PRADEIRAS GALEGAS 
 
É por último, na táboa seguinte amosase o potencial de produción en t MS/ha nas 
pradeiras galegas tendo en conta o déficit de humidade do solo e os meses de xeada. 

Déficit  
humidade 

     Húmido (<200 mm)                    Medio (200-
300) 

  Seco (>300 mm) 

Tipo Limón Millo Pataca Trigo Limón Millo Pataca Trigo Limón Millo Pataca Trigo 
Meses de xeadas < 3 3-6 6-7 > 7 < 3 3-6 6-7 > 7 < 3 3-6 6-7 > 7 

Xisto -Bo 13 12 11 7,5 12 11 10 7 10,5 9,5 8 6,5 
Regular 12 11 10 7 11 10 9 6 9,5 8,5 7,5 5,5 

Malo 11 10 8 6 10 9 8 5,5 8 7 6 4,5 

Granítico- Bo 12 11 10 7 11 10 9 6,5 9 8 7 5,5 
Regular 11 10 9 6 9 8 7,5 5,5 8 7 6 5 

Malo 10 9 8 5 8 7 6 5 6 5 4 3 
Pizarras - Bo 12 11 10 7 11 10 9 6,5 10 9 8 6 

Regular 11 10 9 6 10 9 8 6 9 8 7 5,5 
Malo 10 9 8 5 9 8 7 5 6 5 4 3 

Básicas- Bo 13 12 11 7,5 12 11 10 7     
     Regular 12 11 10 7 11 10 9 6     

Malo 11 10 9 6 10 9 8 5,5     

Sedimento- Bo 13,5 12 10 7,5 12 11 10 7 11 10 9 6,5 
Regular 11,5 10,5 9,5 7 10,5 9,5 8,5 5,5 9,5 8,5 7,5 5,5 

Malo 9 8 7 5 8 7 6 4,5 6 5 4 3 
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ESTIMACION DA PRODUCCION FORRAXEIRA NA EXPLOTACION 
 

ANTONIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 
Produción de leite en pastoreo do CIAM 

 
O CONTROL DO CRECEMENTO DA HERBA 
 
O rendemento dun animal en pastoreo debería estar en función da cantidade de materia 
seca (MS) que consume a vaca procedente da herba da explotación, e da súa calidade 
nutricional, e non tanto da achega de concentrado. 
 
As pradeiras de raigrás e trevo con alta porcentaxe de follas son o alimento ideal para a 
produción de ruminantes. O que é bo para o animal pode entrar en conflito coa 
recuperación e lonxevidade da pradería. Si se achega unha alta masa de pasto pódese 
lograr maximizar o consumo animal, pero normalmente traducirase nunha utilización 
máis pobre da pradería con maiores residuos, un maior envellecemento e un aumento de 
senescencia nos sucesivos rebrotes. 
 
O obxectivo de calquera gandeiro que practique o pastoreo é lograr un equilibrio que lle 
permita un rendemento máximo dos animais, e ao mesmo tempo protexer a calidade da 
pradería, tanto a curto como a longo prazo. Lograr ese equilibrio durante a estación de 
pastoreo, con condicións de crecemento variables, e coa sempre cambiante demanda dos 
animais, é unha tarefa difícil e pode ser desalentadora, pero pode conseguirse se o 
gandeiro é capaz de facer unha avaliación precisa da cantidade e calidade da herba 
que o seu rabaño pastou, está a pastar e poderá pastar nun momento dado para conseguir 
cubrir as súas necesidades produtivas. Durante moitos anos de estudos ideáronse e 
promovéronse unha gran cantidade de métodos de medición da herba nas praderías: 
 
1.- Mostraxe por corte da pradería 
A forma máis precisa para establecer a cantidade de herba nun prado é cortar unha área, 
a continuación secar e pesar o material contido nesa pequena superficie. Aumentando o 
número de mostras auméntase a precisión. Isto implica moito traballo e tempo o que 
supón que non é unha ferramenta práctica de manexo para ser utilizada de forma 
regular, pero para a investigación é a forma vital de calibrar a precisión doutras técnicas 
máis rápidas e máis practicas.  
É importante que a altura de corte destas mostras se faga preto do chan, a 4-5 cm., e que 
representante a herba a disposición dos animais en pastoreo. Non se debe cortar pegado 
o chan para evitar calquera contaminación con terra. 
 
2.- Uso dunha regra ou do polgar 
É importante coñecer e rexistrar a altura da superficie da pradería. Para iso, temos un 
instrumento estándar utilizado polos investigadores, a vara graduada (tipo HFRO), pero 

os agricultores poden usar unha regra calquera ou a técnica do 
polgar. 
- É simple e rápido de usar. Anotar a altura de contacto entre 
o cursor que ten a vara graduada coa primeira folla que se 
alcance. Non ter en conta as espigas e outras plantas non 
gramíneas. Normalmente tómanse ao azar 20-30 lecturas, 
cunha precisión de 0,5 cm., no prado ou parcela ata que as 
lecturas adicionais non cambian a "media" que se vai 
calculando. 

15 cm 



- Controlar ben o indicador clave, que podería ser a altura residual da pradería en 
pastoreo continuo ou o momento de saída do rabaño nun pastoreo rotacional. 
- A altura de pasto no período de recuperación de crecemento da herba no pastoreo 
rotacional tamén proporciona información para a planificación anticipada ou para facer 
un orzamento do pasto existente. 
- O control da altura vai ben igualmente en praderías 
baixas, que pastan as ovellas e nas altas en pastoreo 
rotacional de vacún. 
- A altura ten que ser calibrada para poder estimar o 
rendemento en materia seca, para isto requírese un 
alto grao de precisión cun gran número de 
estimacións de produción. 
- Se non se fan medicións de densidade da pradería, 
a altura é menos útil en praderías abertas 
normalmente as que se cortan para ensilaxe. 
 
3.- A bota calibrada  
Esta é unha adaptación da vara graduada que sempre tivo o seu lugar, pero tende a 
producir datos menos precisos. Require experiencia en agacharse ou un asistente para a 
lectura da bota. 
 
4.- Platímetros 
Constan dun disco plano e unha vara graduada, por onde cae a placa ou o disco que 

mide a altura da herba comprimida. Esta compresión 
significa que as lecturas inclúen tanto un factor da 
densidade e da altura de pradería. Para a conversión 
exacta das lecturas en masa de forraxe (herba total), 
o medidor de placa (platímetro) debe ser calibrado a 
base dunha mostraxe con corte de pradería. O ideal 
sería que a calibración se realice varias veces a 
través da época de pastoreo e para diferentes tipos 
de pasto. 
- A herba total da granxa contrólase normalmente 
cada semana, a través de toda a área de pastoreo o 
que da información para a toma de decisións sobre o 
intervalo de rotación e o tempo de ocupación dunha 
parcela. As lecturas tomadas de prados ao final do 
pastoreo (herba residual) tamén pódense usarse para 
tomar decisións sobre o tempo de ocupación e o 
progreso de rotación. 
- O concepto "herba total da granxa" proporciona 
un bo orzamento forraxeiro, unha planificación da 

información, que pode ser aplicado sobre todo nos sistemas que estenden o pastoreo de 
vacas leiteiras. 
- O platímetro marcha ben en pastoreo coa maioría do gando pero pode ser menos fiable 
que a vara graduada en pasto moi curto de ovellas. Este medidor non diferenza entre o 
material senescente e o material vivo, polo que se pode sobreestimar a dispoñibilidade 
de herba en praderías mal manexadas.  
 
 

Pastoreo: rotacional e continuo 



5. - Avaliación visual 
Moitas persoas argumentan que poden camiñar nun prado e ver a cantidade de herba 
que hai, deste xeito poden tomar unha decisión segura sobre canto tempo vai durar o 
pastoreo. En realidade, a avaliación visual rara vez é exacta, pero podemos fiarnos dela 
cando as persoas dedicaron moitos meses a perfeccionar as súas habilidades visuais, 
contrastadas con mostras de corte, un medidor de placa ou unha vara graduada. Os 
paseos polas granxas e as reunións de grupos de discusión son unha excelente 
oportunidade para revisar as súas habilidades de "botando unha ollada".  
 
6.- Teoría das tres follas 
Esta teoría suxire que o pastoreo ten máxima calidade cando a planta ten tres follas, en 
lugar de medir unha altura fixa ou unha cubrición da herba. O bo desta práctica é que 
vai máis alá de medir a cantidade de herba senón que considera tamén a calidade do 
pasto. Un artigo no Grass Farmer (2003, n.º 76) cobre esta técnica en profundidade. 
 
En definitiva, un obxectivo cando o animal abandona a parcela de pastoreo é deixar 
sempre unha altura de pradería a uns 5 cm., que se recomenda para maximizar a 
recuperación de praderías e o afillado. Un exemplo das directrices de altura de pasto 
para vacas de leite pódese consultar na Táboa 1. O intervalo de rotación dáse soamente 
como unha guía que pode variarse. A altura residual da pradería, no obstante, é o 
controlador primario para a toma de decisións. A altura pre-pastoreo e o intervalo de 
rotación dannos información para avaliar que prado "saltamos" e cal reservamos na 
planificación da área de pastoreo. 
 
Táboa 1. Directrices de alturas para pastoreo con vacas leiteiras. 
  
Gando en pastoreo Rotacional Continuo Notas 
 
Vacas en lactación 

Pre-pastoreo 
(cm.) 

Residual 
(cm.) 

 
(cm.) 

 

Da saída da corte en 
Marzo a Maio 

10-15 6-7 6-7 - Se o pasto residual é >5cm 
facer defoliación intensiva. 

Xuño - Xullo 12-15 7-8 7-8  - Se o residuo e alto pódense 
Agosto - Setembro 12-18 8-9 8-9 dar cortes de limpeza. 
Outubro a corte 12-15 6-7 6-7 - Con vacas de alta produción 

necesítase suplementación. 
Vacas Secas - 4-5 4-5 - Vixiar a condición corporal. 

 
Como resumo podemos afirmar que: 
 

-  Medir a herba da explotación é unha ferramenta valiosa para todos os sistemas 
gandeiros. 

- Uns procedementos relativamente simples poden proporcionar datos de manexo 
para un bo pastoreo. 

- Calquera forma de medida dannos a oportunidade para establecer obxectivos e 
comparar rendementos. 

 



O PASTO PRESENTE NA GRANXA  
 
A herba producida na explotación é o alimento mais barato para producir leite, pero só é 
útil para o animal en pastoreo o que está sobre os 5 cm. do chan. O animal come o total 
do pasto que lle ofertamos, pero o único que aproveita é o pasto crecido dende a 
defoliación anterior, ao que lle chamamos pasto neto. É unha ilusión crer que imos 
obter mais leite ofertando pasto de residuos acumulados de rotacións anteriores, o que 
lle chamamos pasto senescente ou pasto vello que non dá leite.  
 
A hora de pastar é moi importante como xa mencionamos anteriormente fixarse no nivel 
de residuos para ver si aproveitamos ben o pasto: 
 
Táboa 2. Escala de severidade do pastoreo ou residuo trala saída das vacas. 
 

1            2   3    4      5 
Moi sobre pastado Sobre pastado     Ben pastado     Mal pastado     Moi mal pastado 
         <4 cm       4 -5 cm          5-6 cm         6 -7 cm  >7 cm 
 
É bo ter o coñecemento da cantidade de herba que temos en cada prado é en cada época 
do ano na explotación, tendo en conta que o importante é a materia seca (MS) e a 
calidade da pradería. En primavera, unha pradería cunha gran cantidade de auga en 
superficie, tras as chuvias, pode ter a MS tan baixa como un 11-12%, con pouca 
humidade en superficie a MS está no 14-15%, e con pasto seco chega ao 17-18% de 
MS. No verán seco en Galicia pódese alcanzar o 20-25% de MS, que beneficia a 
inxestión pero isto adoita coincidir cunha alta porcentaxe de talos e espigas que baixan a 
calidade da pradería. 
 
Táboa 3. Relación entre a proporción de folla viva e a dixestibilidade da materia 
orgánica (DMO). 
 

Follas vivas (%)  50 55 60 65 70 75 80 
DMO (%)   74 76 78 80 82 84 86 

 
É preferible que o animal inxira o maior porcentaxe posible de follas sobre talos ou 
espigas. As follas vivas non deben descender do 65% da pradería para ter unha alta 
dixestibilidade e facer un bo pastoreo dando leite. Nas análises do pasto que podemos 
mandar facer pode aparecer a dixestibilidade da materia seca (DMS), temos pois que 
restarlle 3-4 unidades para obter a dixestibilidade da materia orgánica (DMO). 
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ESTIMACION DA PRODUCCION FORRAXEIRA NA EXPLOTACION 
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O CONTROL DO CRECEMENTO DA HERBA 
 
O rendemento dun animal en pastoreo debería estar en función da cantidade de materia 
seca (MS) que consume a vaca procedente da herba da explotación, e da súa calidade 
nutricional, e non tanto da achega de concentrado. 
 
As pradeiras de raigrás e trevo con alta porcentaxe de follas son o alimento ideal para a 
produción de ruminantes. O que é bo para o animal pode entrar en conflito coa 
recuperación e lonxevidade da pradería. Si se achega unha alta masa de pasto pódese 
lograr maximizar o consumo animal, pero normalmente traducirase nunha utilización 
máis pobre da pradería con maiores residuos, un maior envellecemento e un aumento de 
senescencia nos sucesivos rebrotes. 
 
O obxectivo de calquera gandeiro que practique o pastoreo é lograr un equilibrio que lle 
permita un rendemento máximo dos animais, e ao mesmo tempo protexer a calidade da 
pradería, tanto a curto como a longo prazo. Lograr ese equilibrio durante a estación de 
pastoreo, con condicións de crecemento variables, e coa sempre cambiante demanda dos 
animais, é unha tarefa difícil e pode ser desalentadora, pero pode conseguirse se o 
gandeiro é capaz de facer unha avaliación precisa da cantidade e calidade da herba 
que o seu rabaño pastou, está a pastar e poderá pastar nun momento dado para conseguir 
cubrir as súas necesidades produtivas. Durante moitos anos de estudos ideáronse e 
promovéronse unha gran cantidade de métodos de medición da herba nas praderías: 
 
1.- Mostraxe por corte da pradería 
A forma máis precisa para establecer a cantidade de herba nun prado é cortar unha área, 
a continuación secar e pesar o material contido nesa pequena superficie. Aumentando o 
número de mostras auméntase a precisión. Isto implica moito traballo e tempo o que 
supón que non é unha ferramenta práctica de manexo para ser utilizada de forma 
regular, pero para a investigación é a forma vital de calibrar a precisión doutras técnicas 
máis rápidas e máis practicas.  
É importante que a altura de corte destas mostras se faga preto do chan, a 4-5 cm., e que 
representante a herba a disposición dos animais en pastoreo. Non se debe cortar pegado 
o chan para evitar calquera contaminación con terra. 
 
2.- Uso dunha regra ou do polgar 
É importante coñecer e rexistrar a altura da superficie da pradería. Para iso, temos un 
instrumento estándar utilizado polos investigadores, a vara graduada (tipo HFRO), pero 

os agricultores poden usar unha regra calquera ou a técnica do 
polgar. 
- É simple e rápido de usar. Anotar a altura de contacto entre 
o cursor que ten a vara graduada coa primeira folla que se 
alcance. Non ter en conta as espigas e outras plantas non 
gramíneas. Normalmente tómanse ao azar 20-30 lecturas, 
cunha precisión de 0,5 cm., no prado ou parcela ata que as 
lecturas adicionais non cambian a "media" que se vai 
calculando. 

15 cm 



- Controlar ben o indicador clave, que podería ser a altura residual da pradería en 
pastoreo continuo ou o momento de saída do rabaño nun pastoreo rotacional. 
- A altura de pasto no período de recuperación de crecemento da herba no pastoreo 
rotacional tamén proporciona información para a planificación anticipada ou para facer 
un orzamento do pasto existente. 
- O control da altura vai ben igualmente en praderías 
baixas, que pastan as ovellas e nas altas en pastoreo 
rotacional de vacún. 
- A altura ten que ser calibrada para poder estimar o 
rendemento en materia seca, para isto requírese un 
alto grao de precisión cun gran número de 
estimacións de produción. 
- Se non se fan medicións de densidade da pradería, 
a altura é menos útil en praderías abertas 
normalmente as que se cortan para ensilaxe. 
 
3.- A bota calibrada  
Esta é unha adaptación da vara graduada que sempre tivo o seu lugar, pero tende a 
producir datos menos precisos. Require experiencia en agacharse ou un asistente para a 
lectura da bota. 
 
4.- Platímetros 
Constan dun disco plano e unha vara graduada, por onde cae a placa ou o disco que 

mide a altura da herba comprimida. Esta compresión 
significa que as lecturas inclúen tanto un factor da 
densidade e da altura de pradería. Para a conversión 
exacta das lecturas en masa de forraxe (herba total), 
o medidor de placa (platímetro) debe ser calibrado a 
base dunha mostraxe con corte de pradería. O ideal 
sería que a calibración se realice varias veces a 
través da época de pastoreo e para diferentes tipos 
de pasto. 
- A herba total da granxa contrólase normalmente 
cada semana, a través de toda a área de pastoreo o 
que da información para a toma de decisións sobre o 
intervalo de rotación e o tempo de ocupación dunha 
parcela. As lecturas tomadas de prados ao final do 
pastoreo (herba residual) tamén pódense usarse para 
tomar decisións sobre o tempo de ocupación e o 
progreso de rotación. 
- O concepto "herba total da granxa" proporciona 
un bo orzamento forraxeiro, unha planificación da 

información, que pode ser aplicado sobre todo nos sistemas que estenden o pastoreo de 
vacas leiteiras. 
- O platímetro marcha ben en pastoreo coa maioría do gando pero pode ser menos fiable 
que a vara graduada en pasto moi curto de ovellas. Este medidor non diferenza entre o 
material senescente e o material vivo, polo que se pode sobreestimar a dispoñibilidade 
de herba en praderías mal manexadas.  
 
 

Pastoreo: rotacional e continuo 



5. - Avaliación visual 
Moitas persoas argumentan que poden camiñar nun prado e ver a cantidade de herba 
que hai, deste xeito poden tomar unha decisión segura sobre canto tempo vai durar o 
pastoreo. En realidade, a avaliación visual rara vez é exacta, pero podemos fiarnos dela 
cando as persoas dedicaron moitos meses a perfeccionar as súas habilidades visuais, 
contrastadas con mostras de corte, un medidor de placa ou unha vara graduada. Os 
paseos polas granxas e as reunións de grupos de discusión son unha excelente 
oportunidade para revisar as súas habilidades de "botando unha ollada".  
 
6.- Teoría das tres follas 
Esta teoría suxire que o pastoreo ten máxima calidade cando a planta ten tres follas, en 
lugar de medir unha altura fixa ou unha cubrición da herba. O bo desta práctica é que 
vai máis alá de medir a cantidade de herba senón que considera tamén a calidade do 
pasto. Un artigo no Grass Farmer (2003, n.º 76) cobre esta técnica en profundidade. 
 
En definitiva, un obxectivo cando o animal abandona a parcela de pastoreo é deixar 
sempre unha altura de pradería a uns 5 cm., que se recomenda para maximizar a 
recuperación de praderías e o afillado. Un exemplo das directrices de altura de pasto 
para vacas de leite pódese consultar na Táboa 1. O intervalo de rotación dáse soamente 
como unha guía que pode variarse. A altura residual da pradería, no obstante, é o 
controlador primario para a toma de decisións. A altura pre-pastoreo e o intervalo de 
rotación dannos información para avaliar que prado "saltamos" e cal reservamos na 
planificación da área de pastoreo. 
 
Táboa 1. Directrices de alturas para pastoreo con vacas leiteiras. 
  
Gando en pastoreo Rotacional Continuo Notas 
 
Vacas en lactación 

Pre-pastoreo 
(cm.) 

Residual 
(cm.) 

 
(cm.) 

 

Da saída da corte en 
Marzo a Maio 

10-15 6-7 6-7 - Se o pasto residual é >5cm 
facer defoliación intensiva. 

Xuño - Xullo 12-15 7-8 7-8  - Se o residuo e alto pódense 
Agosto - Setembro 12-18 8-9 8-9 dar cortes de limpeza. 
Outubro a corte 12-15 6-7 6-7 - Con vacas de alta produción 

necesítase suplementación. 
Vacas Secas - 4-5 4-5 - Vixiar a condición corporal. 

 
Como resumo podemos afirmar que: 
 

-  Medir a herba da explotación é unha ferramenta valiosa para todos os sistemas 
gandeiros. 

- Uns procedementos relativamente simples poden proporcionar datos de manexo 
para un bo pastoreo. 

- Calquera forma de medida dannos a oportunidade para establecer obxectivos e 
comparar rendementos. 

 



O PASTO PRESENTE NA GRANXA  
 
A herba producida na explotación é o alimento mais barato para producir leite, pero só é 
útil para o animal en pastoreo o que está sobre os 5 cm. do chan. O animal come o total 
do pasto que lle ofertamos, pero o único que aproveita é o pasto crecido dende a 
defoliación anterior, ao que lle chamamos pasto neto. É unha ilusión crer que imos 
obter mais leite ofertando pasto de residuos acumulados de rotacións anteriores, o que 
lle chamamos pasto senescente ou pasto vello que non dá leite.  
 
A hora de pastar é moi importante como xa mencionamos anteriormente fixarse no nivel 
de residuos para ver si aproveitamos ben o pasto: 
 
Táboa 2. Escala de severidade do pastoreo ou residuo trala saída das vacas. 
 

1            2   3    4      5 
Moi sobre pastado Sobre pastado     Ben pastado     Mal pastado     Moi mal pastado 
         <4 cm       4 -5 cm          5-6 cm         6 -7 cm  >7 cm 
 
É bo ter o coñecemento da cantidade de herba que temos en cada prado é en cada época 
do ano na explotación, tendo en conta que o importante é a materia seca (MS) e a 
calidade da pradería. En primavera, unha pradería cunha gran cantidade de auga en 
superficie, tras as chuvias, pode ter a MS tan baixa como un 11-12%, con pouca 
humidade en superficie a MS está no 14-15%, e con pasto seco chega ao 17-18% de 
MS. No verán seco en Galicia pódese alcanzar o 20-25% de MS, que beneficia a 
inxestión pero isto adoita coincidir cunha alta porcentaxe de talos e espigas que baixan a 
calidade da pradería. 
 
Táboa 3. Relación entre a proporción de folla viva e a dixestibilidade da materia 
orgánica (DMO). 
 

Follas vivas (%)  50 55 60 65 70 75 80 
DMO (%)   74 76 78 80 82 84 86 

 
É preferible que o animal inxira o maior porcentaxe posible de follas sobre talos ou 
espigas. As follas vivas non deben descender do 65% da pradería para ter unha alta 
dixestibilidade e facer un bo pastoreo dando leite. Nas análises do pasto que podemos 
mandar facer pode aparecer a dixestibilidade da materia seca (DMS), temos pois que 
restarlle 3-4 unidades para obter a dixestibilidade da materia orgánica (DMO). 
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ORZAMENTO FORRAXEIRO PARA GANDO VACÚN DE LEITE EN PASTOREO 
 

Un orzamento forraxeiro consiste en “casar” a provisión de forraxe e os requirimentos 

nutritivos do rabaño leiteiro, tanto en cantidade como en calidade, para cubrir as 

necesidades de produción da explotación durante cada época do ano.  

 

Se avaliamos todas as fontes de nutrintes dispoñibles na explotación e os requirimentos 

enerxéticos do rabaño ao longo da súa curva de lactación, vemos as posibilidades desta 

voda. Isto axúdanos ao establecemento de prioridades na alimentación da cabana 

leiteira, permitindo facer un maior uso de forraxes verdes, e obter a viabilidade e a 

competitividade destes sistemas sustentables. Para ilo: 

 

1.- Definimos a proporción de forraxe-concentrado na ración diaria do gando vacún 

necesaria para obter unha produción desexada por vaca en función do seu estado de 

lactación. Cando se prima a forraxe producida na propia explotación, podemos ter unha 

proporción do 70-30% ou ben, 80-20%. O concentrado resérvase só para as épocas de 

déficit enerxético nas vacas, xa sexa no pico de lactación ou na xestación, coa 

posibilidade de reducilo se o gando está en pastoreo e a resposta en leite sexa marxinal. 

 

2.- A cantidade de forraxe ofertada en cada momento da lactación, ten que estar unida 

ao coñecemento da súa calidade e a forma dispoñible para o animal. O pasto debe ser 

adecuado ás necesidades da vaca para obter o nivel de produción desexado (non 

necesariamente o máximo) e débese recorrer á suplementación cando non se cumpran 

estes obxectivos, por falta de forraxe ou necesidades de alta produción, primeiro con 

forraxes (herba seca ou silo) e logo con concentrado. O pasto de calidade é o mellor 

alimento que se lle pode dar aos ruminantes e que ademais leva aparellado unha alta 

calidade nutritiva do leite. 

 

A figura 1  recolle a modo de exemplo dous orzamentos forraxeiros para vacas de partos 

agrupados na primavera e no outono. Procurase darlle sempre prioridade o pastoreo 

sobre o silo herba, o silo millo e ao final tense en conta o concentrado para cubrir os 

requirimentos enerxéticos do rabaño leiteiro duns 7.500 kg/vaca/ano. As cantidades 

totais expresadas na Táboa 1 corresponderían a unha carga gandeira de preto de 2 

vacas/ha. 

 



Táboa  1.  Necesidades anuais de pasto, ensilado (herba e millo) e concentrado por 
vaca con partos de primavera (Xaneiro - Marzo) e outono (Setembro - Novembro). 
 
 (kg/día-kg/ano)  (kg/vaca/ano) 
Partos Leite   Pasto fresco Silo  herba Silo  millo Concentrado 
(a) primavera 25 - 7.515  2.880 1.425 1.095 1.020 
(b) outono 23 - 7.405  2.700 1.290 1.650 1.080 
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Figura 1. Orzamento forraxeiro das curvas de lactación con vacas de partos de (a) 
primavera e (b) outono, dando prioridade a oferta de pasto, silo de herba, silo de 
millo e ao final o concentrado, con datos dos sistemas en pastoreo do CIAM.  
 
Estes orzamentos forraxeiros fanse de acordo coas necesidades do rabaño ou do grupo 

de vacas que queremos alimentar nun determinado momento da lactación. A agrupación 

de partos está pensada para un bo aproveitamento da herba pero fan producións de leite 

moi estacionais que poden non interesar. As dúas gráficas poden xuntarse nun rabaño de 

partos durante todo o ano, aínda que sempre é mais interesante ter os dous grupos de 



partos, primavera e outono, ou facer grupos de alta ou de baixa produción que 

corresponderían cas gráficas (a) e (b) da Figura 1, respectivamente. Trátase de 

minimizar os gastos de concentrado (o mais escuro) e maximizar o pasto (o mais claro 

na cima da gráfica) para cubrir cun mínimo custe unha curva de lactación desexada. 

 

Calidade do pasto: É imprescindible ter en conta a época do ano na que se realiza o 

pastoreo para ter unha idea da calidade do forraxe que estamos aportando ao gando, que 

nalgún dos parámetros, como os amosados na Figura 2, poden ser moi variables. 
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Figura 2. Variacións da calidade do pasto en función da época do ano en pastoreo  
(I- vexetativo, II- reprodutivo talos, III- reprodutivo espigas, IV- outono). 
 

Por iso, é bo facer lotes de pastoreo, segundo as necesidades do rabaño, separando polo 

menos, entre: (a) vacas recen paridas ou en pico de lactación, as mais produtivas, (b) 

vacas ao final da lactación, as de menos leite, e (c) vacas secas con a recría ou 

reposición que poden pastar as parcelas que se atopan mais lonxe da sala de muxido. O 

pastoreo consiste en ofertar aos animais unha cantidade de forraxe determinado, 

controlada con cercas ou fío eléctrico, que sexa consumida nun día ou dous. Conséguese 

así unha inxestión de nutrintes de calidade e unha alta porcentaxe de utilización do 

pasto, que xerará alta calidade do rebrote na seguinte rotación sen necesidade de facer 

cortes de limpeza, que diminúen a eficiencia da produción do pasto. Cando temos 

demasiada oferta e alta dispoñibilidade do pasto, a utilización resulta baixa, e obtéñense 

moitos rexeitamentos, sobre todo na época do espigado, que comprometen o seguinte 



rebrote que sería de mala calidade. Neste caso, resulta recomendable realizar cortes de 

limpeza ou pastar estas parcelas con outros animais que non se atopen dentro do grupo 

de alta produción. 

 
AVALIACIÓN DA INXESTIÓN DE PASTO E CONCENTRADO PARA GANDO 

VACÚN DE LEITE EN PASTOREO (Proposto polo grupo de pastoreo da EGF no que 

participa o CIAM) 

 

Este ábaco está feito para as zonas húmidas atlánticas europeas (800-1.000 mm) con 

rabaños de 35-55 vacas Holstein-Friesian de alto mérito xenético sen partos agrupados, 

8.000-9.000 L/vaca, alimentadas a base de pastoreo na época de crecimiento das 

praderías é ensilado (herba e/ou millo) con distintas doses de concentrado para cargas 

gandeiras medias de 1.5-3.5 vacas/ha.  

 

Figura 2. Ábaco interactivo para calcular a inxestión de pasto ou de concentrado e 
a resposta en produción de leite. 
 
Exemplo: No punto de encontro da recta de produción de leite (26 L) coa curva (a 
esquerda) do aporte de concentrado (8 kg), aparece unha curva (a dereita) que nos dá a 
inxestión de pasto (11 kg) e a recta (para abaixo) nos da o porcentaxe de forraxe (en MS 
do total da ración, 58%) necesaria para esa produción de leite. Pódese usar en tódolos 
sentidos: calcular o concentrado que é necesario aportar a partir do pasto inxerido e a 
produción de leite obtida ou ben, calcular o leite esperado coñecendo o pasto inxerido e 
o concentrado aportado. 


	10-67
	1
	2
	3.pdf

