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ANEXO C 
INFORME DE RESULTADOS  

PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA 2010 
 
   Nº DE PROTOCOLO: 10/71 
     
 
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: 
 
Transformación de mato en pastos por sementeira sen laboreo e mellora das pradeiras vellas deterioradas 
 
2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA ORGANIZADORA: 
(centro de investigación/CFEA/OAC...) 
 
3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: 
Enderezo: Facenda O Agro, Santiago de Amoroce 
Concello: Celanova 
Provincia: Ourense 
 
4.- RESPONSABLE:  Juan Castro Insua Tfno.: 981 647902 
 
 

5.- DATOS DO COLABORADOR: 
Nome e apelidos: Roberto Álvarez González  Tfno.: 629 024350 
Enderezo: A Granxa, 19. Santiago de Amoroce 
Concello: Celanova 
Provincia: Ourense 
NIF: 34 627 003 C 
 
6.- INTRODUCIÓN: 
Os obxectivos sinalados para esta acción de transferencia foron os seguintes: 
 
Avaliar no segundo ano as melloras feitas en outono de 2008 nas parcelas de “Altos da Chaira”, 
“Cachiquimbra” e “Penedo Longo”. 
 
Ampliar a actividade de sementeira directa de pradeiras en terreos de mato a unha superficie nova de 
aproximadamente13 ha, denominada “Fonte de Niños”, para que sirva de demostración e referente en 
gran parcela para novas posibles actividades a desenvolver en terreos de mato de clima semellante. 
 
Mostrar os efectos do pastoreo complementario dos cabalos de monte galegos, para limitar o reingreso do 
toxo nas pradeiras establecidas por sementeira directa en terras de mato e aproveitadas en pastoreo por 
vacas de carne. 
 
Nota: Dada a importante redución do presuposto aprobado, respeito do solicitado, limitáronse os 
traballos feitos para axeitalos ao presuposto disponible. 
 Os traballos orientáronse de tal modo que foran o menos exixentes posible en man de obra porque 
para o control de ensaios, como se fixo no pasado, hai que desplazala, en boa parte, desde Mabegondo e 
sale excesivamente cara. 
 Priorizouse o control do rebrote en “Penedo Longo” mediante o pastoreo con cabalos e a 
sementeira desta parcela para incorporar trevos, que non tiña,  e sementeira da de “Fonte de Niños”, que 
se sementou por primeira vez en este outono. 
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 As parcelas diseñáronse de modo foran facilmente enseñables a gandeiros e técnicos interesados 
nás técnicas de transformación mato en pastos sen laboreo, para que observaran a fase de establecemento, 
despois dunha explicación xeral dos obxectivos, con axuda dos datos experimentais disponibles de anos 
anteriores. Para cumplir este obxectivo, o dia 15 do presente mes de decembro organizouse unha 
xornada técnica á que asistimos 28 persoas, a maioría gandeiros das Comarcas de Maceda e Allariz 
(Ourense) e da a Asociación de Gandeiros de A Fonsagrada, do que se informará no anexo 
correspondente. 
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7.- MATERIAL E MÉTODOS: 
Parcela “Altos da Chaira” (mellora de pradeiras deterioradas) 

O deseño desta parcela foi en franxas lonxitudinais de máis de 200 m de longo e ancho 
variable, nas que había franxas: 1) sen sementar, 2) sementadas coa sembradora de discos Sulky, 3) 
sementadas coa sembradora de pugas Vertikator), e 4) sementada coa sembraora de discos Sulky pero sin 
apliación de purín. Todas levaron 4 t/ha de calizas agrícolas e 40 m3/ha de purín de porco, agás a 4 que 
non levou purín. Estes labores de abonado, encalado e sementeira fixéronse en agosto e setembro de 
2008. A mestura sementada estaba composta de festuca alta,13 especies leguminosas e achicoria. 

En 2010, toda a parcela recibiu 40 m3/ha de purín de porco ao principio da primavera e 
colleitose para ensilar ou facer herba seca no mes e agosto. 
 
Parcela “Penedo Longo” 
 En setembro de 2008 eliminouse a vexetación arbustiva existente cunha rozadoira de cadeas, 
encalouse con 4 t/ha de calizas agrícolas e abonouse con 40 m3/ha de xurro de porco. 
 Despois dividiuse en dúas partes: 1) Unha  de 2,5 ha, que se sementou coa sementadora ‘Sulky’, 
de sementeira  directa, o 11 de outubro de 2008 cunha mestura de raigrás italiano (2 kg/ha), raigrás inglés 
(2 kg/ha), dactilo (1 kg/ha), falaris (0,25 kg/ha), festuca alta (2 kg/ha), trevo subterráneo sp. subterráneo 
(3,5 kg/ha), t. subterráneo sp. yannicum (1,5 kg/ha), t. vesiculoso (1 kg/ha), t. migueliano (2 kg/ha), t. 
encarnado (2 kg/ha), t. persa sp. resupinatum (2 kg/ha), t. persa  sp. majus (1,25 kg/ha), t. branco (1,25 
kg/ha), t. violeta (1,25 kg/ha), serradela (2 kg/ha), aserruche (0,25 kg/ha), esparceta (0,5 kg/ha), loto 
tenuis (0,25 kg/ha); e 2) Outra de 1 ha, que se deixou sen sementar para a súa comparación. 
Durante 2009 a pradeira foi aproveitada por pastoreo casi contínuo por vacas de carne da Raza Salers, o 
que permitiu un establecemento satisfactorio da compoñente gramínea da mestura pero non se conseguiu 
o establecemento das variedades de trevos e leguminosas sementadas. 
 Dado que as vacas apenas se alimentan de toxo, si se esceptúa na súa fase herbácea, o toxo logrou 
reestablecerse en boa medida ao longo de 2009. Para controlar este rebrote, decidiuse pechar a parcela en 
abril de 2010 e pastar a parcela con vacas, que se retiraron despois de aproveitar a herba. Despois de 
retirar as vacas meteuse  un rabaño de 6 eguas e un cabalo, en maio de 2010, pero xa non foron capaces 
de controlar ben o toxo porque era demasiado espiñento, polo que se decidiu facer unha nova roza do 
toxo coa rozadoira de cadeas en agosto de 2010, abonar con 40 m3/ha de xurro de porco, e sementar de 
novo coa sementadora ‘Sulky’ o 22 de setembro de 2010, cunha mestura de raigrás inglés (9 kg/ha), 
raigrás híbrido (9 kg/ha), trevo migueliano (2 kg/ha), t. vesiculoso (2 kg/ha), t. encarnado (3,5 kg/ha), t. 
persa sp. resupinatum (3,5 kg/ha), t. violeta (3,5 kg/ha) e t. branco (3,5 kg/ha), co obxectivo de mellorar a 
presenza dos raigrases e de establecer os trevo que non lograron establecerse no outono de 2009. 
 Ao longo de toda a parcela deixáronse sen sementar 2 franxas  de 7 m de ancho cada unha, para 
poder comparar. 
 
Parcela “Fonte de Niños” 

Esta parcela, de 13 ha, que tiña toxos e outras arbustivas de 1-2 m de altura, foi rozada na 
primaveira de 2009 e encalada no outono de 2009 con 2 t/ha de calizas dolomíticas granuladas. En 
setembro 2010 rozouse o rebrote que medrou desde a rozadura de 2009, complementouse o encalado con 
1 t/ha de calizas agrícolas e abonouse con 4 m3/ha de xurro de porco. 

O 22 de outubro de 2010 sementouse, por primeira vez, coa sementadora ‘Sulky’, cunha 
mestura de raigrás inglés (15 kg/ha), raigrás híbrido (15 kg/ha), trevo violeta (5 kg/ha) e trevo branco (5 
kg/ha). Para que serva de comparación, deixáronse sen sementar 3 franxas de 10 m de ancho cada unha 
ao longo da parcela. 
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8.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
Parcela “Altos da Chaira” (aproveitada para herba seca ou ensilaxe) 
 No 2009 as produccións oscilaron entre 2300 (parcela sen purín) e 5600 (parcela sen 
purín e sementada con Sulky) kg/ha de materia seca. O contido en leguminosas foi do 5% nas 
parcelas sen sementar, do 9% nas sementadas con Vertikator, e o 40% nas sementadas con 
Sulky. 
 O inverno excesivamente frío (a facenda estuvo cuberta de neve 7 veces) non 
permitiu o establecemento dos trevos sementados con Verticator. Os sementados con Sulky 
tuveron un establecemento aceptable, atribuido a que as plantas arraigaron mellor porque foron 
introducidas nun surco, mentes que as de Vertikator quedaron na superficie. 
 No 2010 a producción media da parcela foi de 6000 kg/ha de materia seca, con un 
contido en trevo do 42%, o que mostra unha clara mellora da pradeira, como consecuencia da 
sementeira de leguminosas e da mellora da fertilidade. 
 
Parcela “Penedo Longo” (aproveitada en pastoreo por vacas en 2009 e por vacas e cabalos en 2010) 
 O pastoreo casi continuo das vacas en 2009 desde o principio non permitiu o 
establecemento das leguminosas. Por outro lado, o rebrote do toxo foixe facendo cada vez máis 
espiñento porque as vacas apenas comen toxo, agás na fase moi herbácea. 
 Despois do peche da parcela, en abril de 2010, metéronse as vacas para aproveitar a 
herba, e a continuación cabalos para comer o toxo. Ainda que comeron unha boa porcentaxe da 
parte aérea do toxo, non foron capaces de comelo a fondo porque xa estaba demasiado 
espiñento. 
 En setembro 2010 desbrozouse o toxo presente, e sementouse o día 22 do mesmo 
me. O establecemento da nova sementeira está sendo excelente, con abundante nascencia de 
raigrás e dos distintos trevos. Despois do inverno se verá si este establecemento se consolida. 
 
Parcela “Fonte de Niños” 
 Sementouse por primeira vez o 22 e outubro de 2010, demasiado tarde para unha 
zona tan alta do interior de Galicia. Este retraso e produto de un dos problemas do actual rural 
galego, que é a falta de xente para traballar, queda pouca e a que queda está demasiado atareada. 
 A nascencia e xa claramente visible e o establecemento vai a depender moito da 
dureza do inverno. 
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9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 
Mellora de pradeiras deterioradas 
 O proceso de mellora de pradeiras deterioradas, iniciado en 2008, mediante 1) 
encalado, para correxir a acidez, 2) abonado con xurro de porco, para mellorar a fertilidade do 
solo; e 3) sementeira coa máquina Sulky, de sementeira directa, para incorporación e 
leguminosas, pode considerarse un éxito. A sementeira coa máquina Vertikator, de sementeira 
na superficie, non dou resultado porque o inverno 2008/2009 foi moi frio, chegando a cubrirse 
de neve as parcelas en 7 ocasións. 
 A pradeira pasou dunha produción de 2300 kg/ha de materia seca en 2009, na zona 
non abonada con xurro pero encalada e sementada, a algo máis e 6000 en 2010 no conxunto de 
todalas parcelas da zona experimental. 
 O contido en trevos pasou do 5% en 2009, nas parcelas non sementadas, ao 42% no 
conxunto de todas as parcelas en 2010. O sistema de aproveitamento para feno de herba madura, 
xa con semente, no 2009 axudou a espallar o trevo tamén polas parcelas non sementadas. 
 
Conclusión sobre a mellora de pradeiras deterioradas 
 Cos datos conseguidos na Facenda o Agro, desde 2008, e na Granxa Penamá 
(Allariz), en 2006 e 2007, pódese concluir que a mellora por sementeira directa do contido en 
leguminosas de pradeiras deterioradas é unha práctica recomendable, con altas posibilidades de 
éxito. 
 
Transformación de mato en pastos sen laboreo 
 
Pradeira sementada en 2008 
 A pradeira sementada no outono 2008 estableceuse ben pero o sistema de 
aproveitamento con vacas en pastoreo case contínuo, durante o ano 2009, non permitiu o 
establecemento das leguminosa e observouse unha importante recuperación do toxo. A 
incorporación de cabalos ao pastoreo en maio 2010 rediciu considerablemente a presenza o toxo 
pero non chegaron a dominalo porque xa era demasiado espiñento. Despois do desbroce do 
pouco toxo que quedaba, no setembro de 2010 volveu a sementarse cunha mestura de raigrás e 
varios trevos, que están establecéndose moi ven. Hai que esperar a que pase o inverno para ver si 
o superan. 
 
Ampliación da superficie de sementeira en 2010 
 En outubro de 2010 ampliouse a superficie de sementeira directa por incorporación 
dunha nova parcela de 13 ha. Neste momento está en fase de nascencia. 
 
Conclusión sobre a transformación de mato en pastos sen laboreo 
 Estes primeiros datos permiten pensar na “transformación de mato en pastos sen 
laboreo” como unha opción moi interesante polo seu menor custo, pola sua versatilidade para 
chegar a áreas non recomendables para a transformación por laboreo completo, como son as 
zonas con máis pendente, con solos máis delgados ou con solos moi pedregosos. 

 
10.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 
 15 de Decembro de 2010 
 
 
 
 Asinado: Juan Castro Insua 


