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Introdución. 
   O traballo sobre o que imos falar é o que 
trata dun viveiro forestal que está na parro-
quia das Oiras. Neste viveiro venden euca-
liptos de distintas clases, pinos, tamén de 
distintas clases, e castiñeiros enxertados. 
Neste traballo explicaremos como funciona 
o viveiro, que se utiliza nel. Tamén explica-
remos como empezou e como evolucionou 
ao longo dos anos este negocio. 
 
Tipos de árbores. 
A) EUCALIPTOS. 
   No viveiro teñen dous tipos de eucalip-
tos: nítens e glóbulos. 
   O nítens é un eucalipto resistente á xea-
da e ó verme; por iso moita xente o com-
pra. O eucalipto nítens é procedente de 
Australia e adóitanse vender 500.000 plan-
tas ó ano. O seu prezo é máis caro có do 
outro tipo: 0,18 euros. Esta planta medra 
máis rápido cá de tipo glóbulos, pero a ma-
deira pesa menos e pagan menos a tonela-
da, porque é de máis mala calidade para 
facer pasta de papel. 
   O glóbulos é un eucalipto do país. É algo 
menos resistente ó verme, pero tamén se 
vende bastante: unhas 30.000 plantas ó 
ano. É máis barato có nítens, aínda que 
non moito máis, pois véndese a 0,17 euros. 
A súa madeira é de moi boa calidade para 
facer pasta de papel e págase a máis a to-
nelada. 

   Recoñecer cal é cada un destes eucalip-
tos non é moi complicado: o nítens ten a 
folla máis delgada cá do glóbulos e varía a 
cor. 
B) PINOS. 
   Nos viveiros teñen dous tipos de pinos: o 
radiata e o pinaster.  
   O pino radiata medra moi ben. O seu 
prezo é o mesmo có do pinaster: a 0.18 
euros cada planta. Agora baixou moito a 
venda, porque non vale a madeira; vén-
dense uns 20.000 ao ano. 
   O pino pinaster é o que houbo sempre 
por aquí, máis coñecido como pino do país. 
A súa madeira é de moi boa calidade para 
os serradoiros. Véndense uns 10.000 ao 
ano.  
   Os dous tipos de pinos diferéncianse por-
que o pino radiata ten o talo mais escuro. 
C) CASTIÑEIROS. 
   Os castiñeiros que teñen no viveiro son 
híbridos e son resistentes á enfermidade 
“da tinta”, moi propagada por esta zona. 
Teñen dous tipos: de madeira e de casta-
ña. Os de madeira medran moito e os de 
castaña son enxertados con variedades au-
tóctonas de aquí, como a de paredes, a de 
sangue, etc. 
 
Que se utiliza nos viveiros. 
   A) FERRAMENTAS E MAQUINARIA. 
   No viveiro utilízanse poucas ferramentas, 
soamente unha pa, unha carreta, unhas lu-

vas, un cepillo, unhas tesoiras e pouco 
máis. En canto á maquinaria, teñen unha 
máquina que inventou Antonio para desfa-
cer a turba, porque a turba cando a mer-
can vén prensada e hai que desfacela ben 
antes de utilizala. Esta máquina funciona 
cun motor eléctrico e deixa a turba bastan-
te ben desfeita. Tamén teñen un sistema 
de rego a base de gomas con aspersores, 
que reparten auga polas plantas, e un apa-
rello que mercaron xa feito pero que logo 
houbo que adaptar para poder usalo mellor 
no viveiro, que é para prensar mellor a tur-
ba na caixa. Tamén hai pouco tempo que 
teñen un aparello que serve para sementar 
as caixas de eucalipto con máis facilidade, 
xa que antes tiñan que sementalas a man 
e, como as sementes son tan pequenas, 
éralles moi difícil; o aparello xa viña feito, 
pero non servía, e entón houbo que cam-
bialo para que fose máis doado e máis 
práctico. No aparello métense varias caixas 
e van pasando a través do aparello, o apa-
rello fúraas e seméntaas, pero non o fai el 
só, senón que fan falta tres persoas polo 
menos. E poucas máis ferramentas e ma-
quinarias usan, xa que o viveiro é moi fácil 
de manexar, pero teñen catro invernadoi-
ros para o inverno e un furgón para repar-
tir a planta.   
   B) MATERIAIS USADOS E ONDE SE CON-
SEGUEN. 
   Utilízanse os materiais normais nun vivei-

   Cada ano, na terceira avaliación, os alumnos de 2º da ESO 
realizan un traballo de investigación en Ciencias Sociais so-
bre un tema libre, sempre relacionado con algunha cousa do 
noso Val. No pasado Curso 2010-2011, Sonia Expósito, Sara 
Bouso e Reyes Braña fixeron un traballo extraordinario so-
bre os viveiros forestais que o pai da primeira ten preto da 
súa casa, na parroquia das Oiras (Alfoz). Tanto polo comple-
to do traballo, como polas fotografías e as explicacións fei-
tas con todo detalle, o traballo ben se merece unha boa cua-
lificación e o mérito de figurar publicado neste número de 
Xornalouro. Debemos lembrar que hai xa uns cantos anos 
Antonio accedera a concedernos unha entrevista para a no-
sa revista, entrevista que saíra publicada naqueles primei-
ros números que aínda se facían fotocopiados e en branco e 
negro. Hoxe Antonio volve ser protagonista e grazas á súa 
filla e ás súas compañeiras. Son xa moitos os anos que An-
tonio leva coidando o seu viveiro, no que as árbores que lo-
go van poboar os nosos montes dan os seus primeiros pasos 
na vida. Tamén as árbores necesitan cariño e dedicación pa-
ra medrar adecuadamente. Dende Xornalouro mandámoslle 
unha forte aperta a Antonio e á súa familia e os parabéns 
polo seu traballo, e os mellores desexos para o futuro. 
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Dúas fotos dos viveiros de Antonio, nas Oiras. Á esquerda podemos ver o plástico do invernadoiro no que se cultivan as 
sementes das árbores. Á dereita, Sonia, a filla de Antonio e unha das autoras desta investigación, axuda no traballo do 
viveiro. Trátase dun traballo moi sacrificado, no que sempre hai que estar pendente das cousas e non hai vacacións. 

ro: turba, caixas de abono, etc. 
   A turba vén desde bastante lonxe, aínda 
que no pasado xa ten vido de máis preto; 
na actualidade vén dende Finlandia. As 
caixas téñenas de dous tipos: unhas espe-
ciais para os pinos e outras especiais para 
os eucaliptos; os dous tipos de caixas ve-
ñen dende Barcelona. As caixas de eucalip-
tos son de porespán para atraer mellor a 
calor e constan de 113 espazos; as de pi-
nos son de plástico e constan de 54 espa-
zos.  

   O abono que hai é de dous tipos e vén 
dende Holanda. Tamén usan algún que ou-
tro sulfato, pero poucos, e a perlita, que é 
como un produto que serve para gardar a 
humidade na caixa.  
   A semente de eucalipto vén de Australia 
e a de pino de Nova Celandia.  
 
O proceso. 
   O primeiro paso é desfacer a turba, bo-
tarlle abono e a perlita e logo metela nas 
caixas e prensala; logo expándese cunha 

pa ou cun cepillo. Máis tarde amontóanse 
ata o momento de sementalas. Cando xa 
hai para encher un invernadoiro, semén-
tanse, métense na máquina e faise o pro-
ceso que dixemos anteriormente, métenas 
nun remolque e lévanas ata a parte do vi-
veiro, colócanas no invernadoiro e póñenas 
a regar. Cando xa está a terra un pouco 
quente a consecuencia do sol, amontóanse 
de nove a dez caixas. Cóbrense cun plásti-
co para que aínda teñan máis calor. Pasa-
dos de seis a dez días seguro que se tive- 

Arriba, á esquerda, vemos unha plantación de castiñeiros; abaixo á esquerda, a plantación que observamos é de pinos 
glóbulos. A foto grande da dereita corresponde a unha plantación de pinos pinaster. Son exemplos das árbores que cul-
tiva Antonio no seu viveiro. Primeiro cría as árbores ó nacer, cando son aínda moi pequeniñas, e logo, cando van me-
drando algo, véndellas ás persoas que teñen plantacións no monte, para que as árbores medren e se fagan grandes alí. 
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ron unha calor suficiente nacerán as plan-
tas. Unha vez que están nacidas, vólvenas 
colocar coma antes e déixanas medrar ata 
unha altura de aproximadamente 3 centí-
metros. Cando teñen 2 ou 3 centímetros 
transplántanas. Como nun oco pode nacer 
máis dunha planta, arríncase esa segunda 
ou terceira planta e plántase noutro lugar, 
onde ó mellor non naceu ningunha. De alí a 
dous ou tres días sácanse para fóra e alí 
están ata que a xente van mercalas. Sem-
pre que o precisan, réganse, quítaselles a 
herba e abónanse. 
 
Historia. 
   Antonio empezou co viveiro fai 16 anos, 
pero non tiñan apenas terreo como ten 
agora. Empezaron plantando plantas en 
botes do iogur para probar como lles ía, e 
como lles foi ben, proseguiron. Puxeron un 
pouco de terreo e empezaron con caixas. 
Ao longo dos anos foron aumentando o te-
rreo, plantaron máis especies, trouxeron 
novos utensilios, etc.  
 
Opinións persoais. 

   SARA. 
   A min gustoume moito facer este traba-
llo, porque aprendín moitas cousas das ár-
bores, como os tipos de eucaliptos, etc. Ta-
mén nos divertimos moito Sonia, Reyes e 
eu facendo fotos para o traballo, como os 
diferentes tipos de máquinas que se nece-
sitan, por exemplo a máquina de semillado, 
que ao vela parece moi complicado facer 
ese traballo, pero cando cho explican é moi 
sinxelo e divertido. Tamén me gustaron os 
invernadoiros, porque son moi grandes e 
estivemos dentro deles vendo o crecemen-
to das árbores. Seguro que ás outras dúas 
compañeiras, Reyes e Sonia, tamén lles 
gustou moito facer este traballo. 
   SONIA. 
   A min este traballo pareceume moi sinxe-
lo, xa que eu vexo todos os días todo o que 
puxemos, ó ser Antonio Expósito o meu 
pai, pero así e todo gustoume facelo, por-
que lles ensinei as miñas compañeiras co-
mo funciona o noso viveiro. Este negocio 
non é moi complicado, aínda que necesita 
moita dedicación. Eu nótoo porque non po-
demos ir de vacacións cando queremos, 

porque hai que atender as plantas, etc. 
Gústame moito aprender sobre as plantas 
no meu viveiro, e coidalas,  sementalas… 
Eu seguiría co negocio do meu pai. Gustou-
me facer este traballo coas miñas compa-
ñeiras, pero tamén me gustaría facelo dou-
tra empresa con elas. 
   REYES. 
   Escollín este traballo porque me parece 
moi interesante este oficio de traballar nos 
viveiros. O seu traballo teñen que facelo to-
dos os días. Con este oficio pódese chegar 
a gañar moitísimo diñeiro; cultívanse as ár-
bores, conséguense as sementes, etc, e lo-
go véndense. Antonio, que é o dono do vi-
veiro do que falamos, leva o negocio coa 
súa familia e amigos. Eu nunca pensei que 
existiran tantas clases de sementes (e to-
das con tantos nomes); iso sorprendeume 
de verdade. Outra cousa que me sorpren-
deu foi a forma en que elaboran a semen-
te, o proceso para plantar e preparar todo. 
Estas sementes non todas viñan de España, 
senón tamén doutros países estranxeiros. 
Agora creo que xa sei como plantar e facer 
estes traballos do viveiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arriba vemos, en primeiro lugar, a máquina de semi-
llado e á súa dereita a máquina de desfacer a turba. Á 
dereita destas liñas vemos un pouco do abono que se 
lles bota ás árbores e algunhas das ferramentas 
usadas no viveiro: pas, cepillos... Abaixo, o interior 
dun invernadoiro, con centos de recipientes conten-
do as plantas nos primeiros momentos do seu desen-
rolo e diversos produtos empregados no traballo no 
viveiro. Moitas cousas necesarias e moito traballo. 


