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

ANUALIDADE 2017 
 

Nº DE PROTOCOLO1 2017/194 
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE 
Estratexias para control da matogueira no establecemento de praderías de monte 
 

2.- TIPO DE ACTIVIDADE2 
Campo de ensaio 
 

3.- UNIDADE ORGANIZADORA DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 
Unidade: Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo 
Enderezo: Estrada Betanzos-Santiago km 7  
C. Postal: 15318 Concello: Abegondo Provincia: A Coruña 
Nome e apelidos do/a responsable da unidade organizadora: Manuel López Luaces 
Cargo: Director do CIAM Tfno.: 881881801 Correo_e: manuel.lopez.luaces@xunta.gal 

   
4.- UNIDADES PARTICIPANTES DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 
Unidade: OAC de Meira 
Enderezo: Avda. Xeneralísimo, 47-49 entresuelo  
C. Postal: 27240 Concello: Meira Provincia: Lugo 
Nome e apelidos do/a responsable da unidade: Francisco Souto García 
Cargo: Xefe de Sección Tfno.: 982870513  Correo_e: oac.seca.meira@xunta.es  

   
5.- UNIDADES OU ENTIDADES PARTICIPANTES (Que non sexan da Consellería do Medio Rural) 
Unidade ou entidade: La Cabreta S.C. 
Enderezo: O Val da Cal nº1 - Meira 
C. Postal: 27240 Concello: Meira Provincia: Lugo 
Nome e apelidos do/a responsable da unidade ou entidade: Joan Alibés Biosca 
Cargo: Gandeiro e Enxeñeiro agrónomo Tfno.: 619032791 Correo_e: jalibes@gmail.com 

  
6.- CENTRO DE INVESTIGACIÓN OU CENTRO TECNOLÓXICO3 
Centro: 
Enderezo: 
C. Postal: Concello: Provincia: 
Nome e apelidos do/a responsable da entidade: 
Cargo: Tfno.: Correo_e: 

                                           
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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7.- ANTECEDENTES E XUSTIFICACIÓN 
 

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. 
Neste campo de ensaio probaranse 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. 
 

 
8.- OBXECTIVOS 

- Estudar a eficiencia no control do rebrote da matogueira de diferentes técnicas culturais. 

 
9.- METODOLOXÍA EMPREGADA NO DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE 
9.1.- Localización 
Pol (Lugo) 
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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) 
 
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. 
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9.3.- Persoal encargado do desenvolvemento da actividade 
1 Doutor enxeñeiro agrónomo 
1 capataz agrario 
1 oficial de primeira 
2 peóns agrarios especializados 
 
9.4.- Persoas ou entidades a quen vai dirixido 
Gandeiros interesados na implantación de praderías en terreos de monte dominados por matogueira.. 
 
10.- PLAN E MEDIOS DE DIVULGACIÓN PREVISTOS 
Reunións: 
Xornada técnica anual na que se comentarán os diversos estudos realizados no CIAM. 
 
Visitas: 
Visitas ás parcelas experimentais. 
 
Publicacións: 
Publicación de resultados na páxina web do CIAM (www.ciam.es). 
 
Artigos de prensa: 
 
 
Programas de TV e/ou Radio: 
O Agro – Labranza (TVG) 
 

  
11.- DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES 
11.1.- Data de realización (aproximada): ano 2017 
11.2.- Duración da actividade:  

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

-Explotacións: La Cabreta S.C. 
-Empresas: Beealia S.C. 
-Entidades Asociativas: Sociedade Galega de Pastos e Forraxes 

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

11.5.- Actividades dirixidas 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______ 


