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LUGO

Esta investigación da Politécnica permite mellorar a rendibilidade das plantacións

A calidade da madeira xa pode coñecerse sen necesidade
de cortar as árbores. Demostrouno un equipo da Unidade de
Xestión Forestal Sostible da Escola Politécnica Superior de
Lugo, o Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos dá
Madeira (CIS-Madeira) e a empresa Madeira Plus. Este
avance é fundamental para mellorar a rendibilidade das
plantacións: «Moitas veces, os propietarios venden a
madeira a un prezo moi inferior ao que poderían obter, por
descoñecer a calidade do seu produto», explica Juan
Gabriel Álvarez, membro do equipo investigador.

E a variación pode ser enorme. Informan desde o campus
que a diferenza de prezo entre a madeira destinada a
taboleiro e a madeira serrada de calidade para construción
pode ser do triplo. Ademais, aínda que o traballo se realizou
sobre piñeiro -a conífera con maior presenza en bosques
galegos e da que Galicia é a primeira produtora nacional-, é
posible adaptar o estudo a outras especies. O que fan é
medir as árbores con equipos sónicos, que indican a rixidez
e densidade da madeira sen cortar a árbore. Para a
investigación analizáronse árbores de diferentes parcelas de
toda Galicia, da costa e do interior.

Ademais, queren mellorar a calidade: «O seguinte obxectivo
é coñecer como afecta a silvicultura á calidade final», explica
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a investigadora Esther Merlo. Tamén favorece a calidade do
terreo, a densidade de plantación, pódaa ou a innovación.
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«O risco de lume é alto en plantacións semiabandonadas»
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