
O TOXO

Produción
As zonas onde prolifera o toxo son principalmente o  monte aberto e o monte leñoso.
Pódese apreciar, de forma máis ou menos estimativa, que das 971.000 Has de terreo 
onde existe toxo, este o ocupa nun 60%, que equivale a unhas 582.000 Has.
A produción de toxo por hectárea e ano é moi variable en función da uniformidade do 
chan, do tipo e características do terreo e da superficie do mesmo. De todas formas, 
unha estimación obxectiva cifra unha produción dunhas 5.000 Kg/Ha ano en verde para 
toxo  espontáneo,   admitíndose  que  si  se  cultivara,  esta  cifra  podería  duplicarse  ou 
triplicarse. Tendo en conta estes datos a produción anual podería alcanzar do orde dos 
3.000.000 Tm/ano.

Características morfolóxicas
O toxo é unha planta dicotiledónea coripetales, leguminosa, coñecida cientificamente 
por “Ulex”. 
Trátase dun arbusto de ata 2,5 m. de altura,  ramoso e espiñoso; espiñas primarias  e 
secundarias (ramas e ramiñas) que nacen na axila dos filodios, todas punzantes, e as 
primarias de 1,5 a 3 cm.. de lonxitude, estriadas, alezuadas; filodios linear-lance-olados, 
espiñosos, ó  pe das espiñas; flores solitarias o agrupadas na extremidade superior das 
ramas e ramiñas, que nacen na axila dos filodios rameales; pedúnculo con dúas brácteas 



escariosas, amareladas, ovaladas e orbiculares, próximas ó cáliz e moito máis anchas co 
mesmo pedúnculo,  cáliz vestido de vello patente;  estandarte ovalado, escotado,  máis 
longo que a quilla; legume pelosa pouco exerta, de catro a oito sementes.
 A súa floración comeza de modo xeral e rigorosamente a partires de xaneiro,seguindo 
ata mediados de xuño.

Extensión xeográfica
En España atopase nas provincias da zona Cantábrica e Atlántica Norte; como planta 
adventicia tense mencionado en provincias do interior.
Esta distribución debese a que o toxo é unha planta calcífuga, e dicir, que prospera nun 
medio acedo e pobre en materiais calcáreos.

Ecoloxía
Na actualidade o toxo esta estendido a toda clase de terreos. O seu medio natural está 
nos sitios máis altos e secos.
Os montes  rozados  rexenéranse  perfectamente  e  non presentan risco de incendios  ó 
tempo que presentan vantaxes para a conservación do chan e defensa dá erosión.
O rebrote rápido permite á especie beneficiarse de nutrientes, en particular P, K e Ca.

Utilización
O mato de toxo pódese utilizar como alimento de gando, abono, cama de gando, como 
combustible domestico ou industrial e como materia prima químico-industrial.
As plantas xoves do toxo son utilizadas como alimento por certos animais en liberdade, 
como aporte proteínico, pola súa notable dixestibilidade que pode alcanzar valores do 
60%. Unha vantaxe  que presenta  o  toxo fronte  a  outras  plantas  é que non presenta 
compoñentes tóxicos.
A utilización do toxo como abono de terreo é tradicional en Galicia. Nos lugares onde 
se cultiva mellorase a terra por aporte de sustancias orgánicas nitroxenadas ó chan. Se 
se sega pódese utilizar como cama para os animais, servindo o resido resultante como 
un bo abono para o terreo.
Antigamente  utilizábase  o  toxo  como  combustible  doméstico  e  isto  supoñía  unha 
demanda de leña suficientemente alta como para evitar a alta producción de incendios 
forestais.

Características químicas
Unha  separación  do  toxo  en  talos  gordos,  talos  finos  e  follas,  permite  un 
fraccionamento, con unha distribución de proteínas: 73,01% para follas e 26,98% para 
talos. O que significa que o contido en proteínas é maior nas follas, xa que os talos están 
constituídos principalmente por fibra. 
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