
ANEXO I
SOLICITUDE PARA O APOIO ÁS ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN E INFORMACIÓN A DESENVOLVER NA

ANUALIDADE 2019

Nº DE PROTOCOLO1

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE
AVALIACIÓN DA SAÚDE DO SOLO MEDIANTE INDICADORES BIOLÓXICOS: INFLUENCIA DO TIPO DE ABONO E

DO PASTOREO

2.- TIPO DE ACTIVIDADE2

CAMPO DE ENSAIO

3.- UNIDADE ORGANIZADORA DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Unidade:CIAM

Enderezo: km7 Estrada Mesón do Bento a Betanzos
C. Postal:15318 Concello:ABEGONDO Provincia:A CORUÑA
Nome e apelidos do/a responsable da unidade organizadora:
Cargo: Enxeñeiro agrónomo en funcións 
facultativas

Tfno.:881881812 Correo_e: juan.fernando.castro.insua@xunta.es

4.- UNIDADES PARTICIPANTES DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Unidade: CFEA Guisamo

Enderezo:Lg. Bos, 14,, La Coruña
C. Postal:15640 Concello: Bergondo Provincia:A Coruña
Nome e apelidos do/a responsable da unidade:Lois Arenas Barreiro 
Cargo:Director Tfno.:881 88 10 43 Correo_e: xose.lois.arenas.barreiro@xunta.es

1

 A encher polo Servizo de Transferencia Tecnolóxica, Estatísticas e Publicacións
2 Xornadas técnicas, xornadas de portas abertas, congresos, conferencias, seminarios, talleres de prácticas, viaxes, material divulgativo, campos de ensaio, campos de demostración.
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7.- ANTECEDENTES E XUSTIFICACIÓN 

Nas últimas décadas aumentou o número de estudos sobre os procesos biolóxicos e a diversidade do solo, o que
revela a importante contribución dos organismos do solo ás funcións do solo. En particular, o papel dos organismos
do solo na descomposición, o ciclo dos nutrientes e a estrutura do solo é ben coñecido. A biota do solo considérase
o indicador máis sensible da calidade do solo debido á súa rápida resposta aos cambios nas condicións ambientais
(Bastida et ao., 2008; Bone et ao., 2010). 

As miñocas, Lumbricus terrestris,  incorporan materia orgánica superficial no solo; facilitan  a drenaxe de auga e o
enraizamiento  profundo  dos  cultivos.  As  miñocas  mesturan  compoñentes  orgánicos  e  minerais  para  formar
agregados estables que favorecen a emerxencia dos cultivos de primavera e o secuestro de carbono .  Desta
maneira,  as  miñocas favorecen tanto a  produción  de alimentos  como os servizos  ecosistémicos  máis amplos
asociados á seguridade do solo.

As especies de miñocas de terra epixénicas son moi numerosas e vulnerables á labranza convencional, o que
significa que as estruturas da comunidade de miñocas de terra poderían ser usado para avaliar as boas prácticas
agrarias para o solo . 
É ben sabido que o exceso da labranza ten un efecto adverso nas propiedades biolóxicas, físicas e químicas do
solo, así como o excesivo uso de produtos químicos (abonos minerais, herbicidas, etc ten un efecto prexudicial
para a bioloxía ou saúde do solo.
Un solo saudable, desde o punto de vista biolóxico, favorece importantes servizos para os cultivos, como pode ser
o aporte de nutrientes ás plantas gracias a mineralización da materia orgánica polos microorganismos do solo, que
necesitan unhas condición de estrutura (aireación, formación de agregados drenaxe de auga, etc)  que se ven
facilitados polo traballo das miñocas no solo.
Por outra banda, os usos do solo como as pradeiras de longa duración para pastoreo, poden influir sobre bioloxía
do solo, a o favorecer os escaravellos, e os vermes que descompoñen as bostas, polo que serven de sustento a
para a biodiversidade asociada (vermes, escaravellos, paxaros, topas, etc).

Influencia do tipo de abono empregado
O  abono  orgánico,  como  o  xurro  de  vacún,  a  diferencia  do  abono  mineral,  aporta  materia  orgánica  e
microorganismos a o solo, o que favorece a actividade biolóxica do solo.
Por  outra  anda,  os abonos químicos  tenden a ser  mais agresivos  para  as miñocas  que teñen unha extrema
sensibilidade na súa pel, a calquera cambio na acidez, pH do solo, etc.

Influencia do pastoreo do gando vacún de leite e carne sobre a abundancia de miñocas nos solos
As bostas deixadas polo gando no pastoreo proporcionan unha fonte de alimento e son  importantes para a fauna
incluíndo as miñocas, e procesos ecolóxicos asociados, tales como como a bioturbación, o ciclo de nutrientes e a
descomposición de materia orgánica nestes ecosistemas.  
O presente campo de ensaio  centrarase nos efectos do pastoreo de vacún de leite e carne sobre  a abundancia de
miñocas.
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8.- OBXECTIVOS
Con este campo de ensaio se pretende comprobar como inflúen as practicas de manexo do solo na bioloxía do 
solo, utilizando o conteo de miñocas como indicador.

Obxectivos concretos
1. Utilizar o método de conteo de miñocas para comparar como inflúen as seguintes prácticas agrarias na 

saúde do solo:
◦ Abonado orgánico (xurro de vacún e xurro de porcino) vs abono mineral.
◦ Praderas pastadas vs praderas de corte para silo.
◦ Vacún de leite e vacún de carne

2. Analizar os solos para determinar no laboratorio os parámetros fisico-químicos que se corresponden cos 
solos con mais ou menos miñocas

3. Analizar as bostas de vacún de leite e de carne para avaliar a súa composición química e a súa posible 
influencia sobre a abundancia de miñocas

9.- METODOLOXÍA EMPREGADA NO DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE
9.1.- Localización: Finca Experimental do CIAM en Mabegondo

9.2.- Planificación da actividade (no seu caso, programa). No caso de campos de demostración ou de 
campos de ensaio descrición de todas as fases. (xuntar croquis e deseño das parcelas)

A) Ensaios en pequena parcela (Figura 1)
A parcela do ensaio foi sementada en setembro de 2004 cunha mestura de raigrás inglés, trevo branco e trevo 
violeta. Desde 2005 mantívose o mesmo deseño experimental, tres parcelas por tratamento distribuídos ao chou en
cada unha das repeticións (figura 1).
As cantidades de xurro aplicadas ás parcelas definíronse  tendo en conta o contido total de N en mostras recollidas 
antes de realizar as fertilizacións, de forma que a achega de N nas aplicacións de primavera foi de arredor dos 80-
100 kg N/ha e de 60-80 kg N/ha no outono. Para aplicar os xurros nos tratamentos de inxección utilizouse unha 
cisterna provista dun sistema de discos que realiza un corte vertical no solo de 3-6 cm de fondura onde se localiza 
o xurro, cunha separación de 15-18 cm entre filas (figura 2). 
Para a aplicación en bandas utilizarase a mesma cisterna retirando os discos de corte e eliminando a presión sobre
o solo dos tubos de saída. 
O fertilizante mineral será aplicado nas mesmas datas e doses ca os xurros.
Na pradeira levarase a cabo un aproveitamento por sega, simulando cortes da forraxe na primavera e no outono 
aproximadamente 45 días despois da aplicación dos fertilizantes. 
Propiedades químicas do solo. Faranse na capa de 0-10 cm determináronse (métodos oficiais MAPA, 1994): pH, 
materia orgánica, N e C total, elementos no complexo de cambio, P (Olsen) e K (nitrato amónico 1N) asimilables, 
ademais dos contidos de metais pesados. 
Estas determinacións leváranse a cabo en colaboración co Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico de Galicia

Planificacion das tarefas:
a. maio 2019: análisis de terra; conteo de miñocas

b. outubro 2019: 2º conteo de miñocas
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B)  Ensaios  en  gran  parcela:  influencia  do  pastoreo  sobre  de  vacún  de  leite  e  carne  sobre  a
abundancia de miñocas no solo

As hipóteses do presente estudo foron:

O número de miñocas e o peso vivo destas no solo  está influenciada:
1. pola presencia ou non de bostas e pola distancia ás mesmas.
2. Polo tipo de gando (vacún de leite ou vacún de carne)  e polo tanto tipo de bosta

Planificacion das tarefas:
c. maio 2019: análisis de terra; conteo e pesado de  miñocas debaixo da bosta e a 1 e dous metros;

análisis no laboratorio de bostas de vacún de leite e carne
d. outubro 2019: 2º  conteo e pesado de  miñocas debaixo da bosta e a 1 e dous metros

9.3.- Persoal encargado do desenvolvemento da actividade

Plan de Transferencia para o apoio ás actividades de demostración e de información ao Agro Galego 2018
Páxina 4 de 6



Juan Castro Insua Investigador do CIAM;

9.4.- Persoas ou entidades a quen vai dirixido
Agricultores e gandeiros de vacún de leite e carne
Técnicos de oficinas comarcais 
Investigadores en manexo de pastos (SGPEF)
Investigadores e naturalistas expertos en biodiversidade (Técnicos da asociación de custodia do territorio, IBADER)

10.- PLAN E MEDIOS DE DIVULGACIÓN PREVISTOS

Visitas: 
Unha visita técnica co persoal experto e científicos da Sociedade Galega  para o estudio dos Pastos, aproveitando 
a Reunión anual. 
Unha visita con alumnos de FP do Ciclo Superior de Paisaxismo de Guísamo

Publicacións: 

Artigos de prensa: Revista Vaca Pinta, 

Programas de TV e/ou Radio: Se fará un programa do AGRO e outro para LABRANZA en colaboración ca TVG 

11.- DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES

11.1.- Data de realización  de abril a novembro de 2019 

11.2.- Duración da actividade: 8 meses

Horas teóricas:                                  Horas prácticas:                          
11.3.- Iniciativas de cooperación (nome dos colaboradores):

-Entidades Asociativas: “Sociedade Galega para o Estudio dos Pastos (SGPEF), Asociación Galega De 

Custodia do territorio (AGCT), 

11.4.- Lugar de desenvolvemento (marcar cunha X):

Zona desfavorecida     X                         Zona de montaña   
11.5.- Actividades dirixidas só a (poñer si ou non):

- Mozos/as agricultores (que non teñan cumpridos 41 anos)      ______Si__

- Mulleres do medio rural (de máis de 41 anos)      ___Si_____

- Persoas que se incorporen ao sector primario maiores de 41 anos _____Si___

- Agricultor/a activo/a    Si_________
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