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

ANUALIDADE 2016 
 

Nº DE PROTOCOLO1 2016/110 
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE 
OS PRADOS DE REGA NA MONTAÑA LUCENSE: DESCRIPCIÓN DO MANEXO E DA PRODUCCIÓN FORRAXEIRA  
DUN SISTEMA ANCESTRAL DE ALTO VALOR NATURAL E PAISAXÍSTICO 
 

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:Servicio de Explotacions, Xefatura Territorial  Lugo  Conselleria do Medio Rural 

Enderezo:Ronda da Muralla, 70  

C. Postal: 27071 Concello:Lugo Provincia: 
Nome e apelidos do/a responsable da unidade:Pablo Iglesias López 

Cargo:Xefe de Servicio 
Tfno.:982294459 

  
correo_e:pablo.iglesias.lopez@xunta.es 

   
5.- UNIDADES OU ENTIDADES PARTICIPANTES (Que non sexan da Consellería do Medio Rural) 

Unidade ou entidade: 

Enderezo: 
C. Postal: Concello: Provincia: 
Nome e apelidos do/a responsable da unidade ou entidade: 
Cargo: Tfno.: Correo_e: 

  

6.- CENTRO DE INVESTIGACIÓN OU CENTRO TECNOLÓXICO3 

Centro: 

                                           

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. 
3  Só no caso de campos de ensaio, nos que é imprescindible asesor científico.   
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Enderezo: 

C. Postal: Concello: Provincia: 

Nome e apelidos do/a responsable da entidade: 
Cargo: Tfno.: Correo_e: 



   

 

Plan de Transferencia para o apoio ás actividades de demostración e de información ao Agro Galego 2016 
Páxina 3 de 10 

 

7.- ANTECEDENTES E XUSTIFICACIÓN 
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Os prados de rega, tamén chamados lameiros, representan un sistema tradicional de producción 
forraxeira que ten demostrado a sua sustentabilidade ambiental durante séculos en harmonía ca natureza 
e o entorno. 
O manexo destes prados e moi eficiente xa que non require inputs como fertilizantes inorgánicos sendo 
un sistema moi productivo e autosuficiente . 
 
Os prados de rega de montaña son terras agrarias de alto valor natural que constitúen un hábitat dunha 
gran biodiversidade de especies que é necesario coñecer e preservar con prácticas agrarias adecuadas, 
por exemplo adaptando o tipo de aproveitamento, pastoreo ou sega ,para que non interfira co período de 
floración de especies endémicas, como as orquídeas. 
 
Os prados de rega proveen dun conxunto de servicios ecosistémicos que, non están estudados nin 
documentados en Galicia e que poderían ser de gran interese pola súa exemplaridade para o deseño de 
prácticas agrarias para adpatarse ao cambio climático, e para preservar a biodiversidade dependente dos 
habitats agrarios de alto valor natural ,como por exemplo: 
 

1) Regulación e resilencia dos recursos hídricos, que permite atenuar os danos por erosión das 
avenidas producidas polas tormentas, recargar acuíferos e depurar as augas  

2) A fixación de carbono , pola elevada saturación de auga no perfil do solo, que posibilita a 
acumulación de MO. 

3) A nula necesidade de utilización de abonos minerais 
4) Habitats agrarios que acollen nunha elevada biodiversidade de flora, insectos, páxaros, 

mamíferos etc  
 
Xustificación 
 
O PDR de Galicia establece as seguintes prioridades  
4A : restaurar , conservar e mellorar a biodiversidade ,particularmente nas zonas Natura 2000 , en zonas 
con condicionantes naturais ou outras condicionantes específicos e sistemas agrícolas de gran valor 
natural , así como o estado das paisaxes europeas ;  
4B : mellorar xestión da auga , incluíndo a xestión de fertilizantes e pesticidas ; 
4C :evitar a erosión solos e mellorar a súa xestión  
5E  promover a conservación e secuestro de carbono na agricultura  
 
Para implementar estas medidas é necesario definir qué practicas agrarias son as mais adecuadas para 
manter a biodiversidade e a paisaxe da montaña galega, así como cuantificar a perda de rendemento 
económico (lucro cesante) para implementar as medidas do PDR (agroambientais, Rede Natura e Directiva 
Cadro da Auga) que retribuan os servicios públicos ecosistémicos que proveen estas boas prácticas 
agrarias, para que os agricultores que viven nestas difíciles condicións, sigan coidando estos habitas 
agrarios de alto valor natural, paisaxístico e cultural.  
E necesario tamén definir  indicadores  que reflexen as boas prácticas agrarias que favorezan o habitat 
das especies de anfibios, macroinvertebrados, mamíferos etc que necesiten unha moi boa calidade da 
auga,  ou flora protexida que necesite un manexo do pastoreo ou da sega adecuado etc. 
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8.- OBXECTIVOS 

 

Con este campo de ensaio se pretende coñecer o funcionamento dun habitat agrario de alto valor natural 
que está en grave perigo de desaparición pola falta de relevo xeracional, e que posúe sabias e ancestrais 
prácticas de manexo sostible, que  non están documentadas. 
 

Con este campo de ensaio se estudará o manexo tradicional dos prados de rega de montaña para ter 
información nos seguintes aspectos: 

1. Describir o funcionamento do sistema de rega 
i. Calendario de labores (rega, pastoreo, sega, fertilización, traballos de 

mantemento..) 
ii. esquema e plano do funcionamento dos canais, regos, etc 
iii. documentar a terminoloxía e vocabulario relacionado cas labores  
iv. caracterización das augas de rega 

 
2. Obter datos de producción e valor nutritivo da forraxe  

i. Medición da producción forraxeira anual. 
ii. Composición florística  
iii. valor nutritivo 
iv. Análisis da Fertilidade do solo: pH, MO, C/N, P, K, Ca, Mg 

 
3. Inventario de biodiversidade, e da fenoloxía: datas de floración de especies protexidas, (como as 

orquídeas) , bolboretas e insectos polinizadores, anfibios, páxaros etc 
 

4. Descripción de indicadores de boas prácticas agrarias compatibles co habitat para manter a 
biodiversidade  

  
5. valoración dos sobrecustes que teña que afrontar o gandeiro para protexer a biodiversidade: 

◦ perdas de rendemento forraxeiro (perda de valor nutritivo da herba por ter que esperar a 
floración  das especies protexidas). 

◦ valoración da mao de obra extra (sega manual con gadaña, fronte a pastoreo) 
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9.- METODOLOXÍA EMPREGADA NO DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE 
9.1.- Localización: Fonlor, Zanfoga, Pedrafita do Cebreiro (Lugo) 
 
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) 
 

Planificacion das tarefas: 
a. Estudar o manexo tradicional dos prados  

Se farán entrevistas a o gandeiro 
b. Describir o funcionamento do sistema de rega 

i. Se acompañará ao gandeiro polos prados de rega, mentres realiza os traballos de 
mantemento, anotando a descripción das tarefas e o vocabulario tradicional 

ii. Se tomarán mostras de auga en 5 fontes distintas según sustrato xeolóxico, para 
coñecer os minerais que conteñen así como a temperatura das augas surxentes. 

iii. Medir a temperatura do solo dos prados, regados e non regados, para comprobar o 
efecto protector da auga de rega contra as xeadas 

 
Avaliar a producción e o valor nutritivo dos prados  

O gandeiro pechará ao gando, cun fío eléctrico, pequenas parcelas de 5x10 metros situadas en 
tres distintas zonas: zona alta, zona media e zona baixa do val do Lor, que serán reservadas para 
herba seca e colleitadas polo método tradicional de corte con gadaña ou fouciño, haberá tres 
datas de corte desde comenzos do espigado das gramíneas, no medio do espigado e espigado 
completo  

 
Nº de parcelas: 3 zonas (alta, media e baixa) X 4 repeticións = 12 
Nº de mostras de forraxe: 12 x 3 épocas de corte = 36 
Nº de mostras de solo: 12 
Nº de mostras de auga: se collerán unha a saida da fonte (5 fontes) e 5 no curso medio dos regos 
= 10  
 
Se avaliará a biodiversidade, (flora, fauna etc, en 4 epocas do ano: 

• Despois do pastoreo en antes desque a parcela se peche para herba seca 
• A o principio do espigado 
• Na metade do espigado 
• E cando o espigado é completo 

 
Deste modo poderemos saber como afecta a data de corte da herba, sobre o habitat do prado de rega, e a 
biodiversidade que acolle o mesmo. 
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9.3.- Persoal encargado do desenvolvemento da actividade 
Jesús Angel Gandeiro: 
Juan Castro Insua Investigador do CIAM; 
Victor Alvarez Servicio de Explotacions (Xefatura Territoral de Lugo) 
 
9.4.- Persoas ou entidades a quen vai dirixido 
Agricultores e gandeiros de montaña, con gado vacuno de carne inscritos en ACRUGA, Ternera Gallega 
Tecnicos de oficinas comarcais de zonas de montaña 
Investigadores en manexo de pastos (SEEP, SGPEF) 
Investigadores e naturalistas expertos en biodiversidade (Tecnicos da asociacion de custodia do territorio, 
IBADER) 
 
10.- PLAN E MEDIOS DE DIVULGACIÓN PREVISTOS 
Reunións: Para divulgar o valor natural,  paisaxístico e cultural se aproveitará a Reunión anual da 
“Sociedad Española para el estudio de los pastos, (SEEP)”á que aisitirán máis de 100 personas de toda 
España. E unha reunión ca Sociedade Galega de Pastos e Forraxes. 
 
 
Visitas:  
Unha visita técnica co persoal experto e científicos da Sociedade Española para o estudio dos Pastos, 
aproveitando a Reunión anual.  
Unha visita con alumnos de FP do Ciclo Superior de Paisaxismo e gandeiros situados na rede Natura 
Ancares/Courel 
 
 
 
Publicacións:  

• na revista COOPERACION que edita AGACA,  
• no Congreso de Agroecoloxía  
• Se editará un folleto descriptivo do funcionamento dos prados, manexo e importancia da 

biodiversidade que alberga 
 
 
 
Artigos de prensa: Nova na presa locla: El Progreos de Lugo 
 
 
 
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 outubro  

11.2.- Duración da actividade: 7 meses 

Horas teóricas:                                  Horas prácticas:                           

11.3.- Iniciativas de cooperación (nome dos colaboradores): 
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-Explotacións: Jesus Angel Gancedo (Gandería Valín) 

 

-Empresas: 

-Entidades Asociativas: “Sociedad Española para el estudio de los pastos, (SEEP)”, “Sociedade 

Galega para o Estudio dos Pastos (SGPEF), Asoicación Galega De Custodioa do 

territorio (AGCT),  

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

Zona desfavorecida                              Zona de montaña    X 

11.5.- Actividades dirixidas só a (poñer si ou non): 

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

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

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

- Agricultor/a activo/a    Si_________ 




