
ENTRADA AO PREDIO DO NOSO
BOSQUE COMESTIBLE
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ANALÍTICA DO SOLO

Tomáronse mostras o 15 de decembro de 2020 en
dúas zonas diferenciadas da finca do Bosque
comestible, a uns 30 cm. de profundidade na
zona de vexetación herbácea, e mostras de solo e
subsolo  (a 30 e 50 cm.) na zona con maior
presenza de arborado, para verificar posíbeis
diferenzas entre ambas zonas.

Realizouse unha calicata de 1x1x0.80 m. para
observar os perfís do solo, resultando un horizonte
A cun espesor de 45 cm. na zona máis profunda e
a uns 30 cm onde menos. No horizonte B
verificouse un cambio grande, pasando dunha cor
escura que indica alto contido en m.o (horizonte
A) a unha cor parda que indica menor contido
desta e presenza de óxidos,  ben sexa por lavado
ou por subida en determinadas épocas do ano do
nivel freático, non esquezamos que nos atopamos
na fosa tectónica da Limia, antes ocupada pola
Lagoa da Antela. O perfil do solo e contido de
materia orgánica, podería encaixar cun Cambisol.

Alén disto comprobouse a existencia de suficiente
profundidade na finca para o establecemento de
especies arbóreas, habendo máis dun metro,
resultando suficiente para tal fin.

AS ANALÍTICAS ENVIADAS AO
LABORATORIO DO CENTRO
AGROGANDEIRO,  AMOSAN QUE AMBAS
PARTES DA PARCELA
TEÑEN  UNHA CLASE TEXTURAL: 
 FRANCO-ARXILO-LIMOSA
Na mostra de subsolo apréciase maior % de limo
que nas outras. Cabe destacar que é unha textura  
adecuada para o cultivo e non debería haber
problemas de infiltración de auga. As elevadas %
de m.o e arxilas, garanten unha boa retención dos
nutrintes, polo que se trata dun solo cun elevado
potencial produtivo. 

No referido a retención de auga, con esta textura
cabe esperar  valores de Capacidade de campo
entre 32-36% e de Punto de murchamento entre
13-16% (sg. táboas). É dicir, potencialmente
habería un 19-20% de auga útil no solo e boa
capacidade de retención, polo que pode aguantar
un tempo sen rega en épocas con alta
evaporación. A densidade aparente rondaría as 1,4
T/m3(sg táboas), correspondendose  cun solo
intermedio, nen moi pesado nen lixeiro,
relativamente doado de laborear. 3
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A RELACIÓN C/N 
CALCULOUSE A PARTIR
DE DADOS DA ANALÍTICA,
RESULTANDO:
12,2 NO PRADO
14 NA ZONA ARBORADA, 
16 EN SUBSOLO.

Pódese considerar adecuada no primeiro
caso o que indica unha compensación
humificación-mineralización, e
lixeiramente alta no 2º ,polo que teriamos
unha taxa de mineralización lixeiramente
baixa.

Supoñendo o aumento do crecemento
das especies arbóreas existentes, e polo
tanto maior cantidade de biomasa caída
no solo nun futuro e maior demanda de N,

sería recomendábel facer baixar
lixeiramente a relación C/N (a 10) para
unha rápida degradación da biomasa e
aumento da cantidade de N mineralizado
(e outros), e polo tanto facelo máis
disponíbel a curto prazo para estas
especies (que ao medrar tamén retirarán
máis N, en especial a nível de subsolo, ao
aprofundizaren as súas raíces). 

Isto poderíase conseguir mediante a
adición dun bioestimulante que favoreza a
vida microbiana e eleve lixeiramente a
cantidade de nitróxeno: un bó produto
para conseguilo pode ser o xurro de
estrugas, pois cumpre estas 2 funcións.
Existen outras opcións como os de Rumex
ou outras, podéndose combinar tamén
con aporte de K mediante biopreparados
como o de Consolda (Symphytum
officinale),

O pH é fortemente acedo 5,2-5,3 sendo
estes valores habituais nos solos galegos.
Pode realizarse unha enmenda caliza para
aumentar a dispoñibilidade de certos
nutrintes (sería necesario aumentar niveis
de Ca e Mg

Como máximo 1 punto a 4-5 anos, pode
conseguirse mediante emendas calizas
enriquecidas en Magnesio (dolomita ou
calizas calcico-magnesianas), sendo
aconsellábel non subir máis de 0.5 puntos
na 1ª aplicación

Non tendo datos da presenza de Al+3, é
moi probábel que a acidez sexa
provocada por este elemento, resulta
dobremente interesante a emenda (en
torno a 3 T/Ha de caliza para aumentar 1
punto o pH.

MACROELEMENTOS

No contido de Nitróxeno, ámbalas mostras
presentan porcentaxes altas (0.26, 0.29%),

mentres que no subsolo (o contido é
inferior (0.15%).

Obsérvanse valores altos de Fósforo no
solo (baixos no subsolo), sendo máis
elevados na zona arborada. Admitirían un
abonado lixeiro en torno a 30 Kg/Ha.

O nivel de Potasio é intermedio no caso da
pradeira e algo baixo na parte arborada a
nivel superficial e deficiente a nivel de
subsolo. Poderíanse aportar por volta dos
100 Kg/Ha.

Os niveis de Calcio e Magnesio resultan
moi baixos en ambos casos, as
relacións Ca/Mg e K/Mg son elevadas o
que indica unha deficiencia importante,

especialmente en Magnesio, isto pode
deberse a un lavado intenso destas bases, 

 Unha opción para aportar Ca e K,  sería
engadirmos borralla e/ou cunchas
trituradas, ou aplicación de biofertilizantes
e biopreparados,  para aumentar  a
mineralización da m.o na zona arborada.

Conseguiríase  unha maior fertilidade
química e biolóxica do solo que
favorecerá un crecemento máis rápido das
especies implantadas, que se verá
axudada pola adición futura de compost,
fechando o ciclo de nutrintes que se
procura neste tipo de proxectos.



Para a elaboración do Plano da

nosa parcela, tomamos datos

de campo utilizando o método

de Radiación  co emprego de

Estación Total Leica 307.

A orientación ao Norte

magnético realizouse mediante

brúxula.

Posteriormente introducimos as

distancias e os rumbos de cada

punto radiado en QCad para

finalmente dibuxar o plano.

Cos datos de inventariación de

especies recollidos en situ,

elaboramos un listado

numerado para a súa

identificación.

a parcela

Plano da parcela de Bosque
Comestible con inventario de
especies arbóreas existentes,
servirá de base para o deseño do
Bosque Comestible.



SEBE 

Os ventos do S, SE e SO son os máis frecuentes e
intensos na nosa zona, para protexer a parcela do
bosque comestible decidimos plantar unha sebe que
delimite a parcela lateralmente, protexa e proporcione
un millor microclima para a medra das diferentes
especies a implantar. 

Tomamos como referencia as árbores e arbustos que
conforman as beiradas dos campos de cultivo na
Limia, carballos, sangriños, salgueiros e sabugueiros.

As técnicas empregadas na implantación foron as
seguintes: esgallado leñoso diractamente en terra para
os salgueiros e sabugueiros (con varas recollidas nas
parcelas colindantes) e transplante de pés para os
carballos e sangriños, tamén recollidos das parcelas do
Centro.

Os traballos de recollida de material vexetal, marqueo
e implantación foron realizados por un grupo de
alumnado de 1º CSuperior.

 AS SEBES VIVAS
compórtanse coma
cortaventos,
INCREMENTAN A
BIODIVERSIDADE FUNCIONAL
e minimizan a erosión
hídrica e eólica.

As sebes xogan un papel
importante como
elemento paisaxístico

as sebes manteñen unha
maior biodiversidade
(paxaros, pequenos
animais,..)
proporcionándolle
refuxio e alimento,
funcionan como
corredores ecolóxicos
coas zonas próximas de
vexetación silvestre

As sebes permiten o
desenvolvemento de
inimigos naturais das
pragas, exercendo un
control sobre elas,
protexendo a súa vez aos
cultivos
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O aproveitamento tradicional dos vimbios na Comarca
da Limia é a elaboración de "Canistrelos" (cesto de vimes
de uso agrícola empregados na apaña das patacas) e
outros cestos de uso doméstico.

En Galiza existen diferentes especies fornecedoras de
fibras vexetais cesteables (bidueiros, avelairas, castiñeiro,

cerdeira, freixo, carballo, sangriño, xestas, piornos,
codesos, silveira, centeo, xuncos,..) manipuladas cunha
grande  variedade de técnicas segundo as fibras
empregadas (madeira fendida, varas, palla, xuncos,..). A
variedade de pezas segundo as especies, tipo de fibras e
técnicas empregadas, poñen de manifesto a riqueza e
diversidade da cestería  tradicional galega

Alén do aproveitamento na cesteria tradicional de varas,
na actualidade, as diferentes especies de Salgueiro
incorpóranse con outros usos na cestería
contemporánea, sendo as esculturas vexetais e os
peches vivos unha das súas utilidades.

Aproveitamos varas da poda da colección de variedades
de Salgueiro para elaborar dúas árbores tecidas para a
zona de entrada á parcela. 

19USOS DOS VIMBIOS



Contamos cunha pequena charca artificial no
espazo a intervir, durante o mes de febreiro
iniciamos tarefas de limpeza e
acondicionamento con intención de
posteriormente enchela de auga.

Comezamos pola retirada das partes secas de
Espadana e exceso de materia orgánica
sobrenadante,  localizamos as fugas de auga
nos puntos de malla rota, coa intención de
parchealos, o clima foi traveso e a chuvia
encheu a nosa charca antes de que
chegaramos a parcheala.

 A "Espadana" Thypa latifolia é a especie
predominante de vexetación acuática
emerxente, temos a intención de incrementar
o número de especies vexetais presentes para
aumentar a hetereoxeneidade e
consecuentemente a diversidade de flora e
fauna potencial.

Outra das tarefas pedentes e o
acondicionamento dos bordes para
naturalizalos.

Na primavera contaremos coa colaboración de
ADEGA para unha xornada de inspección
exhaustiva da charca (caracterízación
física_biolóxica e da auga)

19A CHARCA

AS CHARCAS FAVORECEN A
BIODIVERSIDADE E TEÑEN

A FUNCIÓN DE
CORREDORES BIOLÓXICOS,

ESPAZOS QUE CONECTAN
CON HUMEDAIS DE MAIOR

TAMAÑO..



A especie Thaumetopoea pityocampa
coñécese como Procesionaria do piñeiro, o seu
nome fai referencia as fileiras ou procesións
cando se despraza en grupo para enterrarse no
solo. É un insecto defoliador que se alimenta
das agullas dos piñeiros podendo provocar
unha afección grave se as poboacións son moi
elevadas, os ataques intensos e reiterados ou
en árbores  debilitadas.

Para reducir a excesiva presión
que exerce a praga de Thaumetopoea
pityocampa nos piñeiros presentes na parcela,  
iniciamos varios métodos de control, en
xaneiro retiráronse da copa das árbores un
elevado número de niños de inverno "bolsóns". 

Durante o mes de febreiro tendo en conta o
ciclo biolóxico da procesionaria,
(encontrándose esta na fase de eiruga) e
comenzando o descenso dende os niños de
inverno á base das árbores para soterrarse e
pupar; colocamos trampas de colar nos
troncos para a capturar eirugas, interceptadas
durante o seu descenso,para evitar que
terminen o seu ciclo e a súa propagación no
verán.

As trampas foron elaboradas artesanalmente
por alumnado de 1º e 2º de Cmedio.

 a PROCESIONARIA dos piñeiros

CONTROL DA
PROCESIONARIA MEDIANTE:

-ELIMINACIÓN DE BOLSÓNS
-COLOCACIÓN DE TRAMPAS

-INCREMENTO DA
PRESENCIA DE AVES

PREDADORAS 



Mentras agardamos pola chegada de

madeira para a construcción de refuxios para

a fauna, avanzamos o traballo reutilizando

madeira de palets que empregaremos na

parte posterior do hotel de insectos, para elo,

desmontamos as táboas,  eliminamos

grampas e puntas.

A DESAPARICIÓN DE
ECOSISTEMAS NOS QUE

AS AVES E OUTROS
ANIMAIS TEÑEN OS

SEUS NIÑOS E REFUXIOS
É UNHA DAS RAZÓNS

PARA
PROPORCIONARLLOS DE

XEITO ARTIFICIAL 

REFUXIOS FAUNA

 OS HOTEIS DE INSECTOS 
 COMPENSAN  A CARENCIA DE

OCOS DE ACOBILLO ,
PARTICULARMENTE PARA  

 ABELLAS E AVESPAS
SOLITARIAS,

A FAUNA AUXILIAR EXERCE
UN CONTROL BIOLÓXICO

SOBRE PRAGAS E FACILITA A
POLINIZACIÓN DE MOITAS

ESPECIES VEXETAIS. 



Colaboración
cos grupos de
2º da ESO que
inician unha
Horta Escolar
A Horta escolar estará
integrada no espazo do
bosque comestible

Obradoiro semilleiros de horta agroecolóxica

Iniciamos cun grupo de 2º da ESO unha serie
de Obradoiros de apoio á Horta escolar, neste
primeiro, familiarizámonos cos materias que se
empregan para realizar semilleiros, coñecemos
diversos materiais: turbas, mantillo, fibra de
coco, humus, vermiculita, compost,.. e a
importancia da súa mestura en proporcións
adecuadas para ofrecer ás sementes unhas
boas condicións de xerminación.

Elaboramos varias  mesturas en proporción 3:2:1 
- turba negra peneirada/humus/vermiculita 

- fibra de coco/humus/vermiculita

Sementamos Acelgas e Caléndula nesta 1ª
sesión

MESTURA DE SUBSTRATOS 



CAIXONEIRAS
R E S T A U R A C I Ó N  D E

Para a horta escolar reutilizaremos unhas

caixoneiras que habia no Centro, previo uso, o

grupo de 1º de CMedio tivemos que

restauralas, as operacións que realizamos

foron: lixado, reforzo de escuadras e

tratamento con nogalina para que aguanten

durante máis tempo a intemperie.  



O alumnado de 1º CSup no Módulo de
Aproveitamentos forestais indagou sobre o cultivo de
Shiitake, con intención de integrar o aproveitamento
de cogomelos no Bosque comestible.

O cultivo de Shiitake realízase no exterior á sombra
baixo o dosel arbóreo sobre troncos de madeiras
nobles como o carballo ou castiñeiro, o xeito de cultivo
está inspirado nas técnicas de cultivo tradicional de
Xapón.

Inocularase micelio de Lentinula edodes "Shiitake" en
madeira de carballo  co obxectivo de que o alumnado
poida aproximarse ao cultivo deste fungo mediante
técnicas sostenibles e respetuosas co medio ambiente,
observar as distintas fases no ciclo de vida dun fungo
saprotrófico  e poder obter a primeira colleita de
cogomelos  no vindeiro outono.

En febreiro, recepcionouse e empillouse a madeira de
carballo (cortada de menos de 1 mes) e iniciouse a
limpeza e acondicionado dos troncos cun cepillo
metálico, como fase previa á inoculación do micelio. 

Durante o acondicionado dos troncos e preparación
dos materiais para inoculación, débense 
evitar posibles contaminacións con outros fungos.

CULTIVO DE SHIITAKE



En marzo realizarase a inoculación do
micelio do fungo a través de mico-pellets
introducidos en buracos da mesma
dimensión na madeira (realizados con trade)
e recubriranse con filme transparente,
parafina ou cera de abella. Nós
empregaremos filme para poder observar
como vai colonizando o micelio a madeira.

A continuación os troncos inoculados
necesitan pasar por un período de
incubación de 6-8 meses, neste tempo
haberá que manter a madeira húmida e os
troncos sombreados e cubertos cun plástico
negro con aberturas para que poida airearse. 

Outra das tarefas destes días foi o
acondicionamento do espazo onde se
aloxaran os troncos inoculados durante a
fase de incubación.



Durante o mes de febreiro tivemos varios éxitos e algún
fracaso na produción de planta para o Bosque comestible,
a primeira quenda de alcouves hortícolas (cebolas e
leitugas) non foi adiante, consideramos que as baixas
temperaturas e un exceso de rega foron determinantes
para as baixas taxas de xerminación das sementes, si
conseguimos elevadas xerminacións de acelgas.

Entre os éxitos destacamos que os esgallos leñosos de
Grosella e Sabugueiro enraizaron e xa foron
transplantados, así como algunhas das especies e
variedades de Salix que estamos tentando recuperar para
a noso Salicetum (Colección varietal de Salgueiro).

Dos alcouves de especies  funcionais, os tagetes
xerminaron e xa foron repicados, en breve estarán listos
para transplantar.

Mediante división de mata conseguimos moitas plantas
de Tanacetum sp.  e houbo acopio de material silvestre:
careixóns, estripeiros e avelairas.

PRODUCIÓN DE PLANTA

 AS PLANTAS FUNCIONAIS
XOGAN UN ROL IMPORTANTE
COMO ABONADORAS,
REPELENTES DE PRAGAS,
ATRAINTES DE INSECTOS
BENEFICIOSOS ALÉN DO SEU
POSIBLE APROVEITAMENTO
COMO COMESTIBLES,
CONDIMENTARIAS OU USO
MEDICINAL

EN MARZO ESTUDAREMOS
AS CARACTERÍSTICAS
DALGUNHAS DAS ESPECIES
HERBÁCEAS A INTRODUCIR
NO BOSQUE COMESTIBLE
(DIMENSIÓNS, EXPOSICIÓN,
USOS E APROVEITAMENTO,
ASOCIACIÓNS FAVORAVEIS,
DATAS DE SEMENTEIRA,
FLORACIÓN E NECESIDADES
HÍRICAS) co fin de
propagalas por semente
e ter maiss coñecemento
para a súa distribución
espazo temporal nas
illas do bosque



Manexo de recursos orgánicos locais como estratexia agroecolóxica
para a elaboración de compost a empregar na mellora da fertilidade
do solo do Bosque comestible, pechando o ciclo dos refugallos
orgánicos xenerados nas parcelas do Centro.

 A Compostaxe é un proceso de fermentación
principalmente aeróbica dos refugallos orgánicos (no
noso caso, vexetais: restos de poda, herba segada,
follas,..), baixo condicións controladas e aceleradas de
fermentación, incluindo unha fase termofílica. A partir
da degradación da materia orgánica prodúcense
materiais húmicos estables que captan os minerais
liberados durante o proceso de compostaxe.

O proceso comeza coa poda de árbores e arbustos do
centro, sega de céspede e recollida de follas caidas no
outono, traslado a zona de acopio, valeirado
diferenciado dos restos que non é necesario triturar ,
posteriormente os restos de poda de mais de 3cm de
diámetro, trituranse coa desbrozadora de cadeas co fin
de facilitar a súa descomposición. Finalmente coa pá do
tractor formáronse 2 pilas mesturando os restos
húmidos cos materiais secos. Para facilitar a circulación
de ar e auga volteouse varias veces, como a chuvia non
deu tregua, cubriuse cun plástico para evitar o exceso
de humidade.

Na actualidade o noso compost encóntrase na fase de
maduración que durará varios meses, durante este
período prodúcense reacións secundarias de
condensación e polimerización do humus.

COMPOSTAXE

 CARACTERÍSTICAS DUN BO COMPOST:
-RICO EN MATERIAS HÚMICAS
-ALTA CONCENTRACIÓN DE NUTRINTES
-MILLORA A ESTRUTURA DO SOLO
-ELEVADA CAPACIDADE DE RETENCIÓN DE AUGA E NUTRINTES
-FAVORECE A PRESENCIA DE DIVERSOS MICROORGANISMOS
 



seguimento compostaxe 

2º obradoiro horta escolar

continuación de podas de mantemento

instalación de caixoneiras e rede de rega para horta  escolar

seguimento da incubación dos inóculos de shiitake

continuación acondicionado da charca

instalación de caixas niño para paxaros

construción de refuxios fauna: hotel de insectos e refuxios morcegos

monitoreo trampas de procesionaria

segunda quenda de alcouves de hortícolas e plantas funcionais

obradoiro práctico "encaixe do aproveitamento resineiro"

deseño da rotación e asociación de cultivos hortícolas 

implementación dos ods da axenda 2030 no proxecto: metas e indicadores

traspaso da información das tarefas realizadas á web colaborativa

acopio de planta a implantar no bosque comestible

e todas aqueloutras actividades que complementen o proxecto

PRÓXIMAS ACCIÓNS EN
MARZO

... ESPERANDO ABRIL PARA O DESEÑO


