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INTRODUCIÓN

• Faremos unha revisión dos traballos feitos 
desde 1973 ata 2008 sobre a 
transformación de terras de matogueira en 
pastos e o seu aproveitamento co gando
na Estación de Investigación de Áreas de 
matogueira situada en Marco da Curra  
(Monfero, A Coruña).



1ªFASE 1973-1978

• Estudáronse as necesidades de encalantes e 
nutrintes das terras de matogueira en distintos 
tipos de solo e clima para a súa conversión en 
pastos (Montesalgueiro, Pedrafita, Maceda, 
Parga, Mabegondo e Marco da Curra )

• Nesta fase tamén se estudaron as distintas 
técnicas de transformación (sin laboreo, mínimo 
laboreo e laboreo convencional)



1ªFASE 1973-1978
• Os traballos desta primeira fase foron parte do Programa de 

Investigación Agraria en Pastos e Produción Animal para a zona 
húmida española do convenio INIA (Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias ) / BIRF (Banco Mundial) que lle
correspondou desenvolver ao “Centro Regional de Investigación y 
Desarrollo Agrario del Norte y Noroeste (CRIDA 01)”.

• Despois da súa transferencia en 1983 á Comunidade Autónoma de Galicia, 
este centro pasou a chamarse Centro de Investigacións Agrarias de 
Mabegondo (CIAM), nome que se mantén na actualidade

• Segundo este Programa  o desenvolvemento da gandeiría de vacún
de leite e carne dependía, grandemente, da millora e ampliación da 
base forraxeira das explotacións.



1ªFASE 1973-1978

• Na finca de Mabegondo, que ten unha superficie de 300 ha, 
inicialmente unhas 220 estaban adicadas a monte mais ou menos 
arborado onde predominaba o piñeiro do país, fixéronse ensaios
sobre a conversión de matogueira a pasto que aportaron 
información sobre as necesidades de fertilizantes, mezclas 
pratenses, método de laboreo, control de mato.

• Por iso, un dos obxectivos fixados foi o establecemento de pastos 
en terras de matogueira, e así detectouse que a fertilidade dos 
solos de monte era un factor limitante o que permitiu evaluar as 
necesidades de fósforo e potasio no establecemento e mantemento
do pasto así como os aportes de cal para neutralizar a toxicidade do 
alumiño.



2ª FASE 1978-2008

• En 1978 iniciouse, en Marco da Curra, coa posta en marcha da 
Estación de Investigación, a transformación das matogueiras en 
pastos para desenvolver os sistemas de produción de carne de 
vacún e ovino.

• Esta estación, cunha superficie de 180 ha, aséntase sobre solos 
dunha extensa variabilidade de usos como consecuencia das 
variacións de pendentes, pedregosidade e profundidade de solo. 

• Por isto foi preciso por en marcha as distintas técnicas de 
transformación, integrando o pastoreo nas parcelas máis pendentes
e a sega nas máis chás. 

• Tª media anual de 10,8ºC (4,5-17,9)  e unha precipitación media de 
1.421mm, ocasionan dúas paradas vexetativas: decembro-abril e 
mediados xullo a mediados de setembro.



Aplastamento do mato con grada de discos
vran 1978



Gradeo outono1978



Outono 1.979



Outono 1.979



2ª FASE 1978-2008

• O aproveitamento gandeiro da vexetación
espontánea (que se fixo con cabras e ovellas) 
estaba moi limitado pola presenza do mato e 
pola baixa produción e calidade das especies 
herbáceas (Pseudoarrhenaterum longifolium, 
Avenula sulcata e Agrostis curtisii), a pesares de 
que nas zonas mellores do monte había unha
maior presenza de  agrostis e herba branca.

• Por isto a súa mellora era un proceso lento, que 
só permitía un aproveitamento moi extensivo, 
polo que se optou por métodos de mellora que 
incluían a sementeira e o adubado.



Primaveira 1.979



2ª FASE 1978-2008

• Nun primeiro período (1979-1983) estudáronse
dous niveis de carga gandeira, tres tipos de 
gando (vacas, ovellas e mixto de ambas) e dúas
épocas de parideira en vacún (outono e 
primaveira).

• As cargas gandeiras axustáronse ao incremento 
da produción do pasto desde a  súa
implantación.



2ª FASE 1978-2008

• Os valores medios foron :
– Cargas

– 0,9 e 1,3 vacas/ha cos seus xatos

– 8,5 e 13 ovellas/ha cos seus años

– Na mixta o 41% eran ovellas e o 59% vacas

– Produción Neta de Pasto
– Vacas 4,53 t/ha MS

– Ovellas 4,98 t/ha MS

– Mixto 4,12 t/ha MS



2ª FASE 1978-2008

• Posteriormente estudáronse en gando
vacún (1):

�Comparación entre sistemas de produción
con distinta época de parideira.

�A suplementación na alimentacion invernal.

�Estudo da produción leiteira.



2ª FASE 1978-2008

• Posteriormente estudáronse en gando
vacún (2): 

�Comparación da produción entre a renovación 
de parte das pradeiras e as non renovadas.

�Mellora das pradeiras mediante a sementeira
de trévo branco.

�O estudo da calidade e produción das 
especies herbáceas máis abundantes 
(raigrás, herba branca, agrostis, trevo branco).



Gando rubio galego en pastoreo, primaveira 1991



Gando en pastoreo, primaveira 1983.



2ª FASE 1978-2008

• En gando ovino estudouse ademáis (1):

�O efecto de distintas doses de adubado e cargas 
gandeiras na produción do pasto e na produción
animal.

�Comparación entre pastoreo rotacional e continuo nas
producións.

�Efecto da introdución do trevo branco na produción e 
calidade do pasto e na produción animal.



2ª FASE 1978-2008

• En gando ovino estudouse ademáis (2):

�Efecto da suplementación invernal.

�Efecto do dobre amamantamento na
produción leiteira.

�Efecto do cruce con carneiros de razas 
cárnicas.



Implantación de trevo branco para a mellora
da produción e calidade do pasto.



2ª FASE 1978-2008

• Con respecto á vexetación espontánea:

– Control con diferentes especies animais
(vacas, ovellas e cabalos).

– Comparación de distintas técnicas de control 
que incluían o  desbroce mais queima
selectiva combinado con doses baixas de 
adubado e de sementeira.



OvellasCabalos

Ovellas Cabalos Cabalos

Cabalos

Vacas

Vacas

Ensaios control vexetación espontánea 
vran 2.003 primaveira 2.004



RESULTADOS

� A sementeira de pastos en terras de 
matogueira con laboreo superficial reduce os 
custes e  o impacto ambiental permitindo
acadar unha produción neta media de 4,7 t/ha 
de MS.

� Os factores críticos para a súa persistencia 
son
� A mellora da fertilidade do solo
� O control do rebrote do mato 
� Emprego e manexo axeitados.



RESULTADOS

�Nos sistemas de produción de vacún de 
carne, acadáronse :

–Carga gandeira 1,3 
UGM/ha

–Período de pastoreo 265 días
–Peso de xatos ao destete 260 kg
peso vivo

– Fertilidade 85%
–Calidade das canais



Gando rubio galego en pradeiras de raigrás e trevo branco



Xatos próximos ao destete



RESULTADOS

�Nos sistemas de produción de ovino de 
carne:

�Carga gandeira 15 ovellas/ha

�Período de pastoreo 295 días

�Peso dos años ao destete 18 kg peso vivo

�Peso años cruzados ao destete 21 kg peso vivo

�Fertilidade 95%

�Prolificidade 1,6 años/ovella

�Calidade das canais



Carneiros de ovella galega



Rebaño  de ovella galega en pradeiras de raigrás e trevo



Ataque de lobo



Mastín para defensa do lobo



RESULTADOS

�Nos sistemas de pastoreo mixto, co 60% 
das unidades gandeiras aportadas polo 
vacún

�Melloraron as ganancias de cordeiros e 
ovellas, posto que as vacas fixeron un labor de 
limpeza do pasto envellecido. 

�O vacún, en xeral, non se veu afectado.



PROXECTOS ACTUAIS

• Cara ao futuro, e non perdendo de vista o 
camiño andado, estamos no eido da nova 
Política Agraria Común, para o período de 
programación anos 2007-2013, no cal a 
agricultura ecolóxica é unha das liñas
estratéxicas da Consellaría do Medio Rural para 
este período de programación.

• Este xeito de produción aparece como unha das 
actuacións, denominada “Fomento da 
Agricultura Ecolóxica.”, da Liña 2 de “Fomento 
da agricultura multifuncional e sustentabel”, do 
Programa de Desenvolvemento Rural 2007-
2013



PROXECTOS ACTUAIS

• No estudo dos sistemas de produción en gandeiría 
ecolóxica, en orde unha vez mais a intentar dar resposta 
aos problemas e inquedanzas dos gandeiros neste xeito 
de produción, dando respaldo científico aos sistemas de 
produción ecolóxicos e tratando de:

– Determinar a viabilidade técnica de sistemas ecolóxicos de 
produción de carne na montaña galega.

– Identificar posibles factores de calidad na carne ecolóxica
(nutritiva, dietética) frente á procedencia de sistemas 
convencionais de pastoreo na montaña galega

– Conseguir que os sistemas de produción de carne sexan mais
respetuosos co medio ambiente.



PROXECTOS ACTUAIS

Neste eido se encadra o proxecto de investigación

• “Estudo da eficiencia produtiva e desenvolvemento con 
poldros integrados nun sistema de monte en Galiza”

• En colaboración coa Sociedade Cooperativa Galega
Monte Cabalar, A Sociedade Civil Sabucedo Puxa e o 
Centro Tecnológico da Carne (Ceteca).

• Tratase  de desenvolver e tentar fixar un sistema de 
produción de carne de poldro ligado ao control do mato, 
posto que esta especie de gando en Galiza está ligada 
ao aproveitamento do monte, onde cumpre unha función 
tan trascendente como é a limpeza do mesmo 
contribuindo no control da acumulación de biomasa 
vexetal 



PROXECTOS ACTUAIS

Tratamos pois  de estudar 

• O efecto do pastoreo rotacional no control do mato e 
mellora da vexetación espontánea no monte 
paralelamente ao estudo do sistema de produción

• O efecto da idade de sacrificio que mellore as 
características da calidade da canal e carne, 
rentabilizando a produción

• O efecto do sexo sobre as características da 
calidade da canal e carne.

• O efecto do acabado sobre as características da 
calidade da canal e carne.



Control do rebrote do mato 



Control do rebrote do mato 



AGOSTO 2001: As pradeiras da finca actuaron coma cortalumes naturais
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