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ANEXO C 
INFORME DE RESULTADOS DAS ACCIÓNS DE TRANSFERENCIA PARA O APOIO ÁS ACTIVIDADES DE 

DEMOSTRACIÓN E INFORMACIÓN AO AGRO GALEGO 2017 
 
   Nº DE PROTOCOLO: 2017/194  
     
 
 
1.- TÍTULO DA ACCIÓN: 
Estratexias para control da matogueira no establecemento de praderías de monte 
 
2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CONSELLERÍA ORGANIZADORA: 
(centro de investigación/CFEA/OAC...) 
Centro de investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) 
 
3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: 
Enderezo: Pol 
Concello: Pol 
Provincia: Lugo 
 
4.- RESPONSABLE: Manuel López Luaces  Tfno.: 881881801 
 
 
5.- INTRODUCIÓN: 
En Galicia existe moita superficie de monte abandonada, unha gran parte da cal se encontra a matogueira, cuns 
niveis de biomasa moi elevados, o que supón un grave risco para a aparición e propagación de incendios forestais. 
Esa superficie, que se encontra actualmente improdutiva, pode servir de base para implantar praderías de calidade 
e suplir a necesidade de terra que teñen actualmente moitos gandeiros. 
A implantación de praderías en terreos de monte non está exenta de problemas, pois o máis habitual é que haxa 
especies de matogueira que rebroten con posterioridade á implantación da nova pradería, procedentes de restos de 
raíces ou tallos preexistentes, ou que xerminen de novo a partir do banco de sementes do solo.  
A opción de controlar o rebrote por medio do pastoreo co gando existe, pero limítase ás especies lignívoras, sendo o 
cabalo e a cabra os máis indicados. Os cabalos son os que consumen o toxo con máis eficiencia, sendo capaces de 
controlar o seu rebrote, sempre despois de consumir o pasto herbáceo con anterioridade. No caso das cabras o 
control é moito máis limitado, non sendo capaces de evitar a súa presenza nunhas condicións de carga gandeira 
normais. 
No entanto, os cabalos son unha especie cunha rendibilidade moi limitada, no manexo da cal non se contempla a 
implantación de praderías, procedendo o pasto herbáceo que consumen de especies espontáneas de monte. 
O problema reside fundamentalmente co gando ovino e vacún, que non son capaces de consumir o toxo, cuxa 
presenza volve a ser moi abundante pouco tempo despois da implantación. Nestes casos cómpre contemplar outras 
alternativas de manexo para que as especies arbustivas non volvan a colonizar a superficie, deixando lugar ás 
especies sementadas, máis produtivas e nutritivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- MATERIAL E MÉTODOS 
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Neste campo de ensaio probáronse como métodos de control do mato: 
- O desbroce por medios mecánicos: utilizarse unha desbrozadora accionada por tractor, tratando de eliminar 
a presenza dos retoños de matogueira. 
- O adubado: realizarase unha analítica de solo e, adubando en consecuencia, tratarase de favorecer ás 
especies sementadas, más esixentes en nutrientes que as de matogueira, co obxectivo de eliminar estas últimas por 
competencia en desvantaxe. 
- Combinación das anteriores. 
 

O inicio do ensaio terá lugar na primavera, momento no cal empezan a rebrotar as plantas. 
Tomaranse mostras de solo para realizar analíticas e poder adubar en función dos resultados. 
Nas parcelas de ensaio realizaranse os diferentes tratamentos por franxas (realizaranse 3 franxas por 
tratamento), quedando o deseño segundo segue: 
 

Control Desbroce Adubado Desbroce + 
Adubado 

 
Os tratamentos consistirán no seguinte: 

- Control: como control non se realizará ningunha actuación, servindo de comparativa respecto do resto 
de tratamentos. 

- Desbroce: realizarase un desbroce con desbrozadora de cadeas accionada por tractor, deixando limpa 
de rebrote de matogueira toda a superficie. 

- Adubado: o adubado realizarase en función do análise de solo, incidindo sobre todo no adubo fosfórico 
e no potásico. 

- Desbroce + Adubado: combinación das dúas anteriores. 
 

Para determinar o efecto de cada tratamento sobre o rebrote da matogueira faranse estimacións visuais do 
porcentaxe de superficie cuberta pola matogueira en varios puntos dentro de cada franxa. 
O ensaio realizarase na parcela con referencia SigPac: 27-46-0-2-3-291 tal como se describe no seguinte 
croquis. 

 
7.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
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Na Táboa 1 móstranse os resultados da estimación visual das distintas especies vexetais para cada un dos 
tratamentos realizados. 
A diferencia nos dous momentos de mostraxe (primavera e outono) é notable, polo que haberá que esperar á 
primavera do 2018 para poder identificar máis polo miúdo o efecto dos tratamentos.  
Cómpre destacar que, aínda tendo sementado a parcela, a especie herbácea dominante é o agrostis, como 
representante típica en Galicia das especies herbáceas espontáneas de monte. Esta especie aparece en maior 
proporción no outono, pois é rexeitada polo gando fronte a outras especies máis palatables, coma o raigrás, que no 
outono case ten desaparecido. 
En canto ás leguminosas, sucede algo parecido, teñen unha presenza relativamente alta na primavera e no outono 
non se aprecian, pois aínda non xerminaron as novas plantas (normalmente isto ten lugar coas primeiras choivas de 
setembro, que este ano 2017 se retrasaron). 
En canto ás especies de matogueira, os toxos son os que dominan, sendo o brezo moi secundario e o resto 
testimoniais. 
En canto ós tratamentos realizados, a porcentaxe de gramíneas parece aumentar co adubado e desbroce, mentres 
que no control a súa proporción é algo menor. Así mesmo, a proporción de leguminosas parece verse favorecida 
polo desbroce. 
No caso dos brezais, tanto na primavera coma no outono, a proporción é maior sen tratamentos (control) que con 
calquera das combinacións de tratamentos estudadas. 
En canto á altura que alcanza o toxo, como era de esperar, nas medicións realizadas no outono, as plantas teñen 
unha menor altura nas parcelas nas que tivo lugar o desbroce. 
En canto ó efecto do abonado, parece non existir efecto do mesmo na proporción de toxo, aínda que é prematura 
realizar afirmacións taxativas sen ter máis controis, pois ó ser adubado fosfórico, de lenta incorporación ó terreo, os 
seus efectos seguramente sexan máis perceptibles con posterioridade. 
En todo caso, aínda que tanto o desbroce coma o abonado poidan favorecer as especies sementadas fronte ó 
rebrote das especies de matogueira, os tratamentos realizados non foron suficientes para eliminar a súa presenza, 
polo que serán necesarias máis intervencións para que isto teña lugar. 
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Táboa 1. Resultados da estimación visual realizada nas parcelas de ensaio. Os valores representan a media das 
tres repeticións para a porcentaxe de cobertura do solo de cada especie, . 

 
09/05/2017 27/09/2017 

 
Control Desbroce Desbr+abon Abonado Control Desbroce Desbr+abon Abonado 

Raygras ingles 5,08 9,62 5,18 5,91 0,05 0,21 0,51 0,62 
Holco 0,32 0,51 0,42 0,51 0,28 1,05 1,10 2,03 
dactilo 1,30 2,73 3,27 2,62 1,62 4,31 4,72 5,26 
festuca 1,23 0,76 0,16 0,20 0,67 1,25 1,05 0,74 
agrostis 28,79 25,04 30,13 30,93 42,72 45,99 44,87 46,74 
bromo 0,20 0,24 0,20 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 
poa 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 
GRAMÍNEAS 36,95 38,93 39,36 40,22 45,41 52,81 52,26 55,38 
t. branco 0,94 0,22 0,38 0,33 0,54 0,96 1,21 0,90 
t. violeta 0,14 0,49 0,31 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 
t. encarnado 1,30 1,80 1,02 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 
t. vesiculoso 0,18 0,82 0,93 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 
t.persa 0,09 0,04 0,02 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 
t. migueliano 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
t.subterraneo 1,27 3,04 5,13 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 
serradela 6,11 7,04 5,47 4,89 0,00 0,00 0,00 0,00 
loto 0,04 0,04 0,18 0,09 0,00 0,03 0,26 0,23 
outras legum 0,00 0,02 0,00 0,07 0,05 0,03 0,18 0,13 
LEGUMINOSAS 10,08 13,56 13,47 10,07 0,59 1,01 1,64 1,26 
toxo 18,58 10,44 10,47 16,60 23,97 15,64 23,54 23,00 
fentos 0,04 0,16 0,00 0,11 0,08 0,49 0,21 0,18 
brezo 2,78 1,13 0,96 1,13 2,46 1,72 1,77 1,38 
MATOGUEIRA 21,43 11,73 11,42 17,84 26,51 17,85 25,51 24,56 
outras 18,68 17,96 18,20 20,11 8,56 8,57 6,21 6,69 
xunquilla 2,34 2,60 3,44 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
xuncos 0,18 0,30 0,17 0,23 0,10 0,79 1,36 0,59 
OUTRAS 21,20 20,86 21,81 21,54 8,67 9,36 7,56 7,28 
solo desnudo 6,67 10,04 6,33 4,82 9,59 11,13 6,62 3,54 
materia morta 3,67 4,98 7,67 5,58 8,95 8,94 6,33 7,97 
altura toxo         39,79 22,00 25,63 42,13 
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Fotografía 1. Aspecto das parcelas de ensaio na primavera (Repetición 1). A: abonado; D: 

desbroce; NA: non abonado; ND: non desbroce. 
 
 
 

 

 
 
 

Fotografía 2. Aspecto das parcelas de ensaio na primavera (Repetición 2). A: abonado; D: 
desbroce; NA: non abonado; ND: non desbroce. 
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Fotografía 3. Aspecto das parcelas de ensaio no outono (Repetición 1). A: abonado; D: desbroce; 
NA: non abonado; ND: non desbroce. 

 
 

 
 

Fotografía 4. Aspecto das parcelas de ensaio no outono (Repetición 2). A: abonado; D: desbroce; 
NA: non abonado; ND: non desbroce. 
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8.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 
 

Con este campo de demostración pretendeuse afondar un pouco máis na transformación de terreos dominados por 
matogueira a praderías de calidade. En concreto, pretendeuse diminuír a cobertura do toxo a través do desbroce 
das parcelas de ensaio, do abonado, e da combinación de ambas. 
O desbroce ten un claro efecto na disminución da altura do toxo nas parcelas de ensaio, mentres que o efecto sobre 
a súa proporción non parece claro. En canto ó abonado, ó tratarse de un abono fosfórico, de lenta incorporación ó 
terreo, os efectos seguramente se notarán a máis longo prazo. 
Aínda que o efecto dos tratamentos é perceptible en certos casos, coma a presenza de gramíneas ou leguminosas, 
non se conseguiu eliminar a competencia das especies de matogueira, polo que haberá que propoñer outros 
tratamentos ou a repetición dos mesmos para que finalmente o matorral vaia desaparecendo. 
 
 
9.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 

 
 

En Mabegondo, a 30 de novembro de 2017 
 
 
 
 
 

Asdo. Manuel López Luaces 
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