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EDITORIAL 5

A
gandeira Marta López, unha moza de Sarria de 32 anos, 
vén de recibir o Premio ao Mellor Gandeiro Novo Eu-
ropeo na Feira Internacional do Bovino de Leite de Cre-

mona (Italia). Esta distinción outórgaselle a mozos que amosaran 
unha especial dedicación no sector gandeiro. Os que integran, en 
definitiva, a canteira que está a protagonizar a desexada renovación 
xeracional do agro.

O caso de Marta, socia da SAT A Veiga, xa ocupara a portada des-
ta revista hai exactamente tres anos. Quixemos exemplificar nela a 
valentía da xente nova que aposta polo sector lácteo, nadando sem-
pre a contracorrente e en circunstancias de crise. Marta amosouse 
daquela moi consciente tanto da dureza do contexto como da ne-
cesidade de formarse e ser cada vez máis eficientes e competitivos 
na produción.

Este premio internacional, polo tanto, dálle pulo a unhas novas xe-
racións que non o están a ter nada fácil, vista a deriva actual da 
economía en xeral e da gandería en particular. Por iso é importante 
asumir que o galardón de Cremona alcanza, en certo sentido, aos 
novos gandeiros (sobradamente preparados) que están a traballar 
en Galicia na actualidade. Eles están de noraboa, e o conxunto do 
sector tamén.

A revista AFRIGA enorgullécese do premio de Cremona por par-
tida dobre. Foi esta a publicación consultada pola dirección da Feira 
Internacional á hora de elevar unha candidatura española. Isto re-
afirma a nosa credibilidade crecente dentro do sector, xa evidenciada 
pola enquisa de Africor Lugo difundida na primavera pasada, na 
que a maioría dos 1.476 produtores consultados escolle a nosa revis-
ta como a mellor publicación de gandería do Estado español.

Por outra banda, este frutífero ano viu o arranque das Xornadas 
Técnicas de AFRIGA, celebradas en Lugo en febreiro da man de 
Africor Lugo. A primeira convocatoria foi un monográfico sobre 
mellora xenética que logrou reunir a autoridades nacionais e inter-
nacionais na materia. E dicimos “a primeira” porque a intención, 
tanto de Afriga como de Africor Lugo, é darlle continuidade a esta 
iniciativa. Desde o comezo da nova etapa desta revista, hai xa case 
catro anos, estivo clara a nosa vontade formativa como contribución 
fundamental ao sector do bovino de leite.

Cando as cousas veñen mal dadas é cando máis hai que reafirmar a 
vontade non só de sobrevivir senón tamén de mellorar. Os gandei-
ros galegos poden ser competitivos, están interesados en formarse 
e saen ao estranxeiro coa cabeza alta. Na revista AFRIGA somos 
testemuños, á vez que motores, de todos estes indicios positivos. E 
confiamos non desviármonos deste camiño, marcado polo optimis-
mo e o espírito constante de superación. 

Un premio de carácter 
internacional, guinda 
dun ano frutífero

Contacto: revista@afriga.es
Teléfonos:  982 22 12 78

636 95 28 93

FÁGANOS CHEGAR 
OS SEUS COMENTARIOS 

E SUXERENCIAS

Asóciese chamando ao 
981 680 575 ou enviando 

un Fax ao 981 688 335

A F R I G A
P R O D U C I Ó N  D E  L E I T E  D E  G A L I C I A
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CONCURSOS DA IV ESCOLA DE MANEXO E PREPARACIÓN DE FEFRIGA. FINCA DE BOS (GUÍSAMO), 5 DE SETEMBRO

 A IV Escola de Manexo e Preparación 
de Fefriga tivo como profesores a Odón 
Castro, da SAT O Palomar (Láncara, Lugo) 
e a Bonet Cid, de Gandería Cid (Barreiros, 
Lugo). Os alumnos procedían de Chanta-
da, Meira, Palas de Rei, A Coruña, Asturias 
e Portugal.

O xurado dos concursos de manexo 
estivo integrado por Bonet Cid e Javier 
Álvarez Lastra, ambos xuíces nacionais 
de Conafe.

No concurso de clausura da IV Escola 
de Manexo e Presentación, o título de me-
llor preparador e manexador recaeu en José 
María Pérez García, de Gandería Pérez 
S.C. (Palas de Rei, Lugo). A mellor presen-
tación de grupo e stand de exposición foi a 
de Águeda Capón Fernández, de Gandería 
Capón (Chantada, Lugo) e Álvaro Gómez 
Río, de SAT Gaigo (Meira, Lugo).

O I Concurso de Manexo do Clube de 
Xóvenes Gandeiros de Galicia dividiuse en 
tres seccións: maiores de 24 anos, grupo de 
10 a 24 anos e menores de 10 anos.

Na sección dos maiores, o gañador foi 
Iván López López, de Casa Novelle (Pa-
radela, Lugo). En segundo lugar quedou 
Odón Castro, de SAT O Palomar. O ter-
ceiro posto foi para Carmen Cancio, de Ri-
badeo (Lugo).

A FINCA DE BOS ACOLLEU 
UN RECITAL DE DESTREZA
DE NOVOS MANEXADORES

A sección de 10 a 24 anos tivo como ven-
cedor a José María Pérez García, de Gan-
dería Pérez S.C. Segunda foi Águeda Ca-
pón, de Gandería Capón, e terceiro Álvaro 
Gómez Río, de SAT Gaigo.

Na sección dos menores de dez anos re-
sultou premiado Xoán Manoel Dono, de 
Gandería Dono (Frades, A Coruña).

O acto foi clausurado por Antonio Oca, 
director xeral de Produción, Industrias e Cali-
dade Agroalimentaria da Consellería do Me-
dio Rural. 

Fefriga organizou a súa IV Escola de Manexo e 
Presentación na Finca de Bos, na primeira semana de 
setembro. Na clausura, o 5 de setembro, celebráronse 
dous concursos de manexo, un para comprobar o 
progreso dos alumnos do curso e outro convocado polo 
Clube de Xóvenes Gandeiros.

convocatoria_bos.indd   6 5/11/08   13:55:16
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XXII SPACE. RENNES (BRETAÑA), 9-12 DE SETEMBRO

 O Space de Rennes abriulle este ano unha fiestra á innovación. 
Numerosos expositores levaron á feira novidades tecnolóxicas que 
afectan a diversos aspectos da actividade gandeira. Así, no eido da 
agroenerxía houbo 70 expositores especializados na produción de 
biomasa por medio de enerxía solar e madeira.

A plataforma Investigación e Desenvolvemento acolleu a presen-
tación da “granxa dixital”, con aplicacións de tecnoloxías punteiras en 
materia de robótica e autómatas, dixitalización de datos, internet, etc.

O espazo da feira dedicado a premiar a innovación, Innov’Space, 
seleccionou 47 produtos e servizos innovadores de entre os 137 expe-
dientes presentados. Estes proxectos estaban referidos ás prestacións 
técnicas e económicas da gandería (20), medio ambiente e desenvol-
vemento sostible (8), mellora das condicións de traballo na granxa (6), 
trazabilidade (4), reprodución (3), mellora da comodidade dos animais 
(2), hixiene (2) e enerxía (2).

Os visitantes profesionais puideron acceder a numerosos coloquios 
e conferencias sobre temas de produción animal. Temas como as es-
tratexias para o futuro da zootecnia, o desenvolvemento sostible ou 
a implantación das decisións da Cimeira de Grenelle sobre o medio 
ambiente nas producións animais. Ademais, a feira organizou visitas a 
centros tecnolóxicos e explotacións de diferentes razas de gando.

Este ano acudiu como máxima representación institucional o pri-
meiro ministro da República francesa, François Fillon, que inaugurou 
o evento o 9 de setembro en compaña do ministro de Agricultura e 
Pesca, Michel Barnier.

Delegacións coma as de Rusia, Malí e India estiveron encabezadas 
por ministros e viceministros, na procura de acordos asociativos para 
desenvolver as producións animais nos seus respectivos países. 

A FEIRA DE VACÚN DE BRETAÑA DEULLE 
PRIORIDADE ÁS ALTAS TECNOLOXÍAS
O Space de Rennes, a gran feira de vacún de 
leite de Europa, concedeulle este ano especial 
atención ás altas tecnoloxías e as novidades 
en todos os eidos da produción animal. A feira 
recibiu preto de 115.000 visitantes e máis de 
1.200 expositores. A revista Afriga asistiu un 
ano máis ao evento.

Tanto os concursos de gando coma as subastas 
conseguiron encher a tope as gradas

Os pavillóns cubertos ocuparon máis 
de 27.000 metros cadrados

convocatoria_rennes.indd   8 5/11/08   13:52:33
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EXPOSITORES E ESPAZO
Con 113.580 visitantes (un 2% máis có ano pasado), o Space de 

Rennes recibiu na edición do  2008 a segunda maior afluencia da súa 
historia (despois do récord do año 2003). 1.264 expositores concorreron 
á feira, dos cales 358 eran foráneos. Houbo delegacións procedentes de 
32 estados, se ben este ano se notou a baixada dos visitantes de países 
musulmáns debido ao Ramadán.

A feira rexistrou unha elevada presenza de empresas que visitaban 
o evento por primeira vez: 169 firmas, 61 delas estranxeiras. Por outra 
banda, apreciouse a fidelidade de expositores doutros anos: o 85% re-
petiu.

Os sectores cunha representación máis ampla foron o de agricultura, 
nutrición e saúde, con 168 expositores, e o de bovino, con 111 exposi-
tores. Ademais puideron verse 81 stands de edificios de gandería, 68 de 
enerxías e 31 de medio ambiente e xestión de residuos.

Globalmente, o Space ocupou unha superficie bruta de máis de 
100.000 metros cadrados, dos que 52.500 se destinaron aos stands. A 
parte de exposición ao aire libre, 25.000 metros, acolleu, como é habi-
tual, as firmas de maquinaria.

GANDO
Máis de 5.000 metros estiveron ocupados polas presentacións de 

animais, con 800 reses en exposición. Os diversos concursos levaron ás 
pistas medio milleiro de reses. 

O Space acolleu un concurso nacional francés da raza parda e pre-
sentacións das descendencias dos mellores touros das razas Holstein, 
Normandía e rubia de Aquitania. As subastas de animais destas razas 
rexistraron numeroso público e un ambiente moi intenso de poxas.

A organización da feira tomou as máximas precaucións sanitarias. 
Todas as reses tiveron que acudir vacinadas contra o serotipo 8 da fe-
bre catarral ovina. As primeiras inxeccións tiñan que estar postas desde 
antes do 28 de xullo.

A próxima edición da feira bretona xa ten data. O 23º Space celebra-
rase entre os días 15 e 18 de setembro de 2009. 

O primeiro ministro francés, François Fillon, en traxe azul, observa unha vaca 
rubia de Aquitania. Dos catro que están en primeiro plano, o primeiro pola 
esquerda é o ministro de Agricultura, Michel Barnier

Numerosos stands amosaron as 
últimas novidades en equipamento 
gandeiro

A raza Holstein é 
a gran protagonista 
da feira, con poxa 
e exhibición de 
descendencia de 
touros

O espazo da feira ao aire libre 
reservouse, como é habitual, para a 
maquinaria agrícola
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DÍA DO GANDEIRO DE LEITE. XIXÓN, 28 DE SETEMBRO

 As conferencias impartíronse no Pazo 
de Congresos da Feira. Manuel Morales Ga-
mazo, veterinario de Oceva S.C., falou sobre 
a xestión de recursos humanos na granxa, o 
capital humano, “do que depende en gran 
medida o éxito da explotación”. Octavi Fargas 
Busquets, asesor de explotacións, analizou as 
estratexias de alimentación nunha coxuntura 
de prezos altos das materias primas.

Os premios a mellores vacas por ICO e 
IGT na avaliación de xullo distinguiron a 
calidade de 20 reses. Entre elas, algunhas de 
Galicia e Asturias. Nar-Xosé SCG, de Ri-
badeo (Lugo), foi terceiro na sección Mellor 
IGT de primeiro parto,  con Bos Vic Talent 
Nar-Xosé ET (IGT:3,52).

A Gandería Diplomada Badiola, de As-
turias, obtivo tres premios: primeiro posto 
en Mellor ICO de primeiro parto, con Ba-
diola Champion Megatea ET (ICO: 3.114); 
quinto posto en Mellor ICO de segundo ou 
máis partos, con Badiola Formation Megate I 
(ICO: 2.991) e quinto posto en Mellor IGT 
de segundo ou máis partos, con Badiola Gib-
son Jany (IGT: 3,37).

As outras ganderías asturianas premiadas 
foron: Urbasa SAT, quinto posto en Mellor 
ICO de primeiro parto, con Urbasa Titanic 
Eva (ICO: 2.742); Adelina SC, segundo pos-
to en Mellor ICO de segundo ou máis partos, 
con Adelina Morty Delta ET (ICO:3.127); 

Gayere CB, primeiro posto en Mellor IGT de 
primeiro parto, con Gayere Alegría Income 
713 (IGT: 3,65); Mingón SC, cuarto posto en 
Mellor IGT de primeiro parto con Mingón 
Talent Leslyle (IGT:3,50) e Acosta SC, quin-
to posto en Mellor IGT de primeiro parto 
con Acosta 320 Tapiz Talent (IGT: 3,46).

Os campionatos nacionais de preparadores 
e manexadores foron xulgados por Jaume Se-
rrabassa, xuíz nacional de Conafe.

CAMPIONATOS
No campionato nacional de preparadores, 
os tres primeiros clasificados na categoría 
infantil foron o cántabro Germán Fernán-
dez, Águeda Capón (da gandería Capón, 
de Lugo) e o vizcaíno Lánder Echeva-

CONAFE ORGANIZOU EN XIXÓN CAMPIONATOS 
NACIONAIS DE PREPARADORES E MANEXADORES

rrieta. Na categoría xuvenil, Iván Ferreiros 
(da Casa Grande da Pastoriza, Lugo), Roi 
Capón (de gandería Capón) e o asturia-
no Andrés Vega.  En adultos, José María 
Pérez García (da gandería Pérez, de Palas 
de Rei, Lugo), o portugués Pedro Manuel 
Campos e Iván López (de Casa Novelle, 
Paradela, Lugo).

No campionato de manexadores, os tres 
primeiros postos da categoría infantil ocu-
páronos Germán Fernández, Lánder Eche-
varrieta e Águeda Capón. En xuvenís, o 
cántabro Miguel Expósito, a asturiana Alba 
Álvarez e Iván Ferreiros. Na categoría de 
adultos, os asturianos José Ramón Heres e 
David Fernández e o portugés Pedro Ma-
nuel Campos.  

Para suplir a ausencia do Nacional de outono –a causa das restricións pola lingua 
azul-, Conafe organizou en Xixón o 28 de setembro o Día do Gandeiro de Leite. A 
xornada, no marco da feira Agropec, incluíu conferencias técnicas e os campionatos 
nacionais de preparadores e manexadores. Tamén se deron os premios a mestres 
criadores e a mellores vacas por ICO e IGT na avaliación de xullo.
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A 
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A 
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Agroamb acaba de obter 
a primeira autorización 
por parte da Consellería 
de Medio Ambiente para 
a VALORIZACIÓN DE 
LODOS na súa planta de 
tratamento ubicada en 
Ponte de Outeiro (Castro 
de Rei), para a elaboración 
de fertilizantes orgánicos 
a base de residuos 
biodegradables (incluído 
material de Categoría 3 
transformado)

Comercializa e coordina a prestación de servizos para a xestión 
ambiental integral dos distintos residuos (incluídos residuos 
perigosos). Desde a súa recente creación, xestiona máis de 50.000 
tms/ano de residuos biodegradables.

Dispón de vehículos específicos en diferentes configuracións, adaptándose 
a cada necesidade medioambiental do cliente. Innovación e eficacia 
no transporte. Servizos de conselleiro de seguridade e operador de 
transportes.

Titular da primeira planta cunha capacidade próxima a 100.000 tms/ano 
para a valorización e tratamento de residuos agrarios segundo o disposto 
no RD 824/2005 sobre fertilizantes, o RD 1310/1990 sobre a aplicación 
agrícola de lodos e o Regulamento CEE 1774/2002 sobre subprodutos 
animais. Agroamb aposta fortemente por I+D+i coa súa presenza en máis 
de 10 proxectos de investigación.

Empresa de servizos agrarios que conta cos últimos equipos en 
mecanización para a sementeira, cultivo e posterior recolección das 
diferentes producións agrarias.

Sociedade para a explotación en común da terra, orientada á 
produción integrada de forraxes e cultivos enerxéticos. Dispón dun 
banco de terras que supera as 3.000 hectáreas.

O  fórmano un conxunto de empresas 
relacionadas coa xestión integral dos residuos liderado por un equipo 
multidisciplinar na xestión ambiental.

O  é unha compañía orientada a dar solucións de 
valorización e xestión integral dos residuos, empregando sempre as 
mellores técnicas disponibles e optimizando a loxística de transporte.

O posúe autorización para a xestión de:

Transporte de residuos perigosos  (T/001/01)

Transporte de residuos sólidos urbanos (SC-U-NP-XRT- 00072)

Transporte de residuos industriais non perigosos (SC-I-NP-XRT-
00083, SC-I-NP-XRT-00056 e SC-I-NP-XRT-00122)

Valorización e xestión de residuos sólidos urbanos 
(SC-U-NP-XV-00040 y SC-U-NP-XV-00036 )

Valorización e xestión de residuos industriais non perigosos (SC-I-
NP-XV-00064 y RIV-24/01)

Rexeneración ambiental

Conforman o as seguintes empresas:

C/ Calzada das Gándaras, 11. 
Local bajo dcha. 27003 Lugo
Teléfono (+34) 982 231 365

Fax (+34) 982 240 534
E-mail agroamb@agroamb.com
Web www.agroamb.com

Agroamb
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50 TÉCNICOS E GANDEIROS 
ASISTIRON A UN CURSO DE 
MORFOLOXÍA DE AFRICOR LUGO
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EXPOLUGO. LUGO, 3-6 DE OUTUBRO

 O obxectivo do curso organizado por Africor Lugo foi impartir 
unha formación xeral sobre morfoloxía de gando frisón, entendendo 
que resulta unha ferramenta imprescindible para o gandeiro á hora 
de seleccionar animais con vistas á reposición. O coñecemento das 
características morfolóxicas das vacas axuda a seleccionar mellor os 
animais e, en consecuencia, facer máis rendible a explotación.

O curso cubriu as 50 prazas dispoñibles. Javier Álvarez Lastra, 
xuíz nacional de Conafe, foi o encargado de impartilo, adestrando 
aos asistentes sobre como facer as súas eleccións en base á morfo-
loxía. Sobre 5 seccións, 4 de vacas e unha de xatas, os participantes 
tiveron que establecer a súa orde de colocación dacordo ao proto-
tipo racial dos animais. O xuíz indicaba as colocacións correctas e 
explicaba os motivos en relación ás características de cada res.

As vacas que se empregaron para o curso foron achegadas polas 
ganderías Outeiro (Chantada), Pozo (Lugo) e Capón (Chantada). 
Estes animais permaneceron en Expolugo, no Pazo de Feiras e 
Congresos, entre o 3 e o 6 de outubro como mostra da raza frisona 
na provincia. 

Africor Lugo organizou un curso de 
morfoloxía de gando frisón en Lugo o 
pasado 4 de outubro. Celebrado no marco 
de Expolugo, a mostra paralela ás festas 
de San Froilán, reuniu un total de 50 
asistentes, entre técnicos e gandeiros.

Fe
rn

an
do

 R
od

ríg
ue

z 
Ga

nd
oy

 (A
fr

ic
or

 L
ug

o)

Fe
rn

an
do

 R
od

ríg
ue

z 
Ga

nd
oy

 (A
fr

ic
or

 L
ug

o)

XI EDICIÓN PREMIOS ANUAIS
INICIATIVA EMPRESARIAL
Premio a proxectos de creación de empresas
Patrocinado polo BANCO PASTOR. Dotado con 3.000 euros.

Premio a proxectos universitarios de creación de empresas
Patrocinado por CAIXA GALICIA. Dotado con 3.000 euros.

Premio a proxectos de investigación e innovación aplicada á empresa
Patrocinado por CAIXANOVA. Dotado con 3.000 euros.

ACTIVIDADE EMPRESARIAL
Premio á calidade, seguridade industrial e protección medioambiental
Premio ao compromiso social e á creación de emprego

PROMOCIÓN
Premio a proxectos de promoción exterior da provincia de lugo

Sede da Fundación CEL Iniciativas por Lugo
Pazo de Feiras e Congresos de Lugo. O Palomar s/n. 27004 Lugo

Tfno.: 982 284 150 · Fax: 982 284 922
E-mail: info@fundacioncel.org
www.fundacioncel.org

BASES E 
INFORMACIÓN

Presentación de
candidaturas ata o

31 de xaneiro de 2009

pensa,
crea, emprende

nsa,
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17 GANDERÍAS E 76 ANIMAIS 
A CONCURSO EN CHANTADA
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XVII CONCURSO DE GANDO FRISÓN.
CHANTADA, 25-26 DE OUTUBRO

 O concurso, organizado por Africor Lugo, tivo momentos tan 
destacados coma o duelo de Lee´s das ganderías Pozo e Capón, e 
un precioso lote de vacas de Blanco, cunha destacada Champion 
como vaca nova.

O xuíz, Jaume Serrabassa, valorou moito os sistemas mamarios, 
Todas as reses que quedaron como primeiras de sección levaron o 
premio ao mellor ubre.

As vacas de Pozo, Capón, Blanco e Outeiro acapararon os gran-
des premios, mentres que en xatas destacaron os mesmos animais 
que xa o fixeran no Concurso de Criadores de San Isidro en Sarria, 
das ganderías Perrelos, Pozo, Capón e Cancela. 

Cancela presentou unha sorprendente Cancela Buckeye Lenor, 
xata campiona do concurso, un animal moi anguloso, con moi boa 
calidade de óso, un colo limpo e unha cabeza moi expresiva.

A xovenca campiona foi Perrelos Amada Botafogo, cunha boa 
combinación de estrutura, fortaleza e angulosidade, salientando a 
súa costela longa e profunda.

En vacas novas, Blanco fixo pleno coa Champion e a Shottle. 
Serrabassa describiu a Champion como “soberbia de pés a cabeza”, 
cun sistema mamario espectacular unido a unha moi boa estrutura.

En intermedias, Blanco volveu levar o campionato cunha Gibson, 
seguido de Pozo cunha Allen, ambas as dúas con moi bos sistemas 
mamarios e tremendas estruturas.

En adultas, que incluíu unha sección de produción vitalicia supe-
rior a 50.000 quilos, destacou a Lee de Pozo, cun ubre impresionan-
te e perfecta conformación, as características que a fixeron mellor 
vaca de Galicia no rexional do 2007. 

O concurso de gando frisón de Chantada 
estivo marcado polas ausencias das 
ganderías d’A Mariña, inmobilizadas 
polos casos de lingua azul.  Malia as 
baixas de animais e criadores, o nivel dos 
participantes foi excelente.
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Pozo Lee 4760, vaca gran campiona
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PALMARÉS

GANDERÍA

XATAS ATA 8 MESES
Moreira Final Cut Suerte MOREIRA

XATAS 8-10 MESES
Pozo Goldwyn 0852 Lina POZO

XATAS 11-13 MESES E XATA CAMPIONA
Cancela Buckeye Lenor CANCELA

XATAS 14-16 MESES
Pozo Louro Mina 6801 POZO

XOVENCAS 17-19 MESES
Pozo Merchant Merchi 4182 POZO

XOVENCAS 20-22 MESES, XOVENCA
CAMPIONA E GRAN CAMPIONA
Perrelos Amada Botafogo PERRELOS

XOVENCAS 23-26 MESES
Pozo Astronomical 1162 Kira POZO

VACAS EN LACTACIÓN MENOS DE 30 MESES
Bos Blanco Shottle Agria ET BLANCO

VACAS EN LACTACIÓN 31-35
MESES E VACA NOVA CAMPIONA
Alizee Champion 6370 BLANCO

VACAS EN LACTACIÓN 3 ANOS
Pozo Allen 5275 Mimosa POZO

VACAS EN LACTACIÓN 4 ANOS
E VACA INTERMEDIA CAMPIONA
Ugibsa 2468 BLANCO

VACAS EN LACTACIÓN 5 ANOS
Outeiro Lee Donandrea OUTEIRO

VACAS EN LACTACIÓN 6 OU MÁIS ANOS,
ADULTA CAMPIONA E GRAN CAMPIONA
Pozo Lee 4760 POZO

VACAS CON PRODUCIÓN VITALICIA
SUPERIOR A 50.000 QUILOS
Rita 480 1480 BLANCO

MELLOR DESCENDENCIA DE VACA
Pozo Allen 2575 Mimosa POZO
Pozo Goldwyn 0852 Lina POZO
Muchi POZO

MELLOR CRIADOR
Capón

MELLOR RABAÑO
Pozo (92 puntos)

MELLOR GANDERÍA NOVA PARTICIPACIÓN
Cancela (10 puntos)

MELLOR CONCELLO
Chantada (8 ganderías, 380 puntos)

POXA DO DOMINGO
A xornada seguinte ao concurso de gando, domingo 26, estivo ocu-
pada pola poxa, o concurso de manexadores e a entrega de premios.

Na poxa vendéronse os seis animais presentados, catro vacas 
e dúas xovencas. A escasa oferta segue a ser a liña que marcan 
os mercados.

O prezo medio de remate foi de 2.270 €, partindo dos 1.800 € 
de saída. O animal que acadou o prezo máis alto foi a primeriza 
presentada pola gandería Outeiro de Chantada, Outeiro Septem-
ber Dacota, que chegou aos 2.700 €. Este animal é unha filla de 
September, parida de agosto, con nai calificada MB-85.

Os compradores procedían dos concellos de Sarria e A Pastoriza.

CONCURSO DE MANEXADORES
Na sección de 15 a 18 anos, Águeda Capón, da gandería Capón, 
quedou por diante do seu irmán Roi, mentres que Mirian Villaum-
brales, da gandería Quintá, foi terceira.

Na sección de 10 a 14 anos, David de la Torre, da gandería Tato, 
quedou por diante de Pablo Martín, da gandería Perrelos, e de Mar-
cos Osorio, da gandería Fontestriz.

A sección de ata 9 anos tivo sete participantes. Seguindo o costu-
me, premiouse a todos: Adrián González Moure, Andrés Vázquez 
García (Adolfo), Brais Pereira Areán ( José Luis), Jorge Vázquez 
Cuñarro, Laura López López (Cancela), Manuel Carballo López e 
Martín Gómez Vázquez (Outeiro).

En adultos, Iván López, da gandería Novelle, revalidou o seu títu-
lo de mellor manexador, acadado na edición do 2007, por diante de 
Diego Cando, da gandería Cando e Santos, segundo, e da asturiana 
Alba Álvarez, da gandería Silvela, terceira.

A maiores dos premios dos campionatos, entregóuselle á gande-
ría Outeiro unha placa pola súa participación en dez edicións do 
concurso de Chantada. Outeiro súmase así ao grupo de ganderías 
que ostenta este mérito: Perrelos, Basán Grande, Germán e Martín, 
Capón, Purutú, Perlada e Lagoa. 

76 animais pasaron pola pista

Campionato infantil de manexadores

Cancela Buckeye Lenor, xata campiona
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A 63ª EDICIÓN DA FEIRA 
DE CREMONA REUNIU 
831 EXPOSITORES DE 
14 PAÍSES

FEIRA INTERNACIONAL DO BOVINO DE LEITE. 
CREMONA (ITALIA), 23-26 DE OUTUBRO

 A Feira de Cremona pechou este ano a súa convocatoria nú-
mero 63 cunha cifra estimada de 68.120 visitantes. O número foi 
sensiblemente inferior ao do ano pasado, a penas 2.000 persoas me-
nos, o que indica que este evento está a resistir en boas condicións 
a vaga mundial de crise.

A área comercial da feira estivo ocupada por 831 expositores, dos 
que un 13% procedían do estranxeiro. Nesta edición destacou, por 
primeira vez, a presenza de firmas do Brasil, país que está a experi-
mentar un crecemento acelerado da súa produción leiteira (aumen-
to do 40% no último ano). Houbo ademais delegacións de Canadá, 
Turquía e países emerxentes na produción leiteira desexosos de co-
ñecer os últimos adiantos produtivos.

Como é habitual, nas zonas reservadas aos expositores comerciais 
puido verse unha ampla mostra de equipamentos gandeiros, alta 
xenética, maquinaria de laboreo, sementes e fertilizantes, produtos 
de hixiene e saúde e agricultura ecolóxica, entre outros. 

A edición número 63 da Feira 
Internacional do Bovino de Leite de 
Cremona (Italia) conseguiu boas cifras 
malia o contexto xeral de crise do sector. 
831 expositores de 14 países pasaron 
por este evento, ao que non faltou a 
revista AFRIGA. Tamén se celebrou a 
quinta edición dos Estados Xerais do 
Leite, un interesante observatorio da 
produción do leite a nivel global.

Os concursos de frisona foron 
seguidos por numeroso público

CONVOCATORIAS
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No tocante ao gando, contabilizouse a participación de 150 ex-
plotacións que aportaron 400 reses. O protagonismo, como é habi-
tual, acaparouno a raza frisona, con concursos moi vistosos e segui-
dos por numerosos espectadores. Especialmente intensas foron as 
competicións entre clubs de xóvenes gandeiros de diferentes puntos 
de Italia.

 A Asociación da Raza Bruna tivo tamén o seu espazo, coa ex-
hibición de vacas en lactación que proceden do programa nacional 
de selección xenética de Italia. O club de xóvenes produtores da 
raza celebrou concursos e exhibicións, proclamándose unha “raíña 
da selección nacional”. E o consorcio de valoración dos produtos 
da raza bruna italiana contou cunha zona para a promoción do 
queixo específico. Houbo tamén unha presenza anecdótica, pero 
chamativa, de búfalas

No remate da Feira, o seu presidente, Antonio Piva, comentou 
que “polos números desta edición, case parece que o sector goza de 
boa saúde. Isto sucede pola vontade das empresas de seguir a investir 
e procurar novas canles de comercialización, tamén no estranxeiro”. 
Piva engadiu que os participantes na Feira lle transmitiron a súa sa-
tisfacción polos contatos comerciais, “o que constitúe o punto forte 
desta Feira”.

CONFERENCIAS TÉCNICAS
Dentro do programa da Feira, como é habitual, destacou o nivel das 
conferencias técnicas, que neste evento teñen un seguimento masivo 
por parte do público.

A lista de temas tratada foi amplísima: acedose ruminal, control 
da muxidura, estratexias para a comercialización do queixo (funda-
mental na produción leiteira italiana), confort animal, control de 

calidade do leite, as forraxes como alternativa sostible, a mellora xe-
nética do millo, as certificacións de calidade, os controis das zoono-
ses ou como alongar a vida produtiva da vaca (aspectos de selección 
xenética e nutrición), entre outros.

O número e procedencia dos conferenciantes foron tamén no-
tables, estando representados asociacións de produtores, asesores 
agrícolas, veterinarios, representantes de cámaras de comercio, pro-
fesores universitarios, etc. 

O ano que vén a Feira celebrarase entre os días 22 e 25 de outu-
bro. A principal novidade será a apertura ao subsector da carne, con 
idea de potenciar aínda máis a incidencia do evento na zootecnia 
europea. O bovino de carne estará amplamente representado tanto 
exposición coma nas sesións técnicas, poñéndose en estreita relación 
co que é a orientación leiteira da Feira. 

831 empresas espuxeron os seus 
produtos

A feira acolleu este ano 400 
cabezas de gando

AFRIGA  ANO XIV - Nº 77
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DISCURSO DA PREMIADA

Estimados amigos e compañeiros de 
profesión:

Agradezo de corazón este premio á 
organización da Feira, aos gandei-
ros e á revista galega Afriga, que 
presentou a miña candidatura.

En España, e supoño que tamén 
aquí, o traballo no sector é bastante 
difícil. Temos moitos gastos e os 
prezos que nos pagan polo leite 
sempre están a mercé da industria. 
A pesar de todo, hai xente nova 
que aposta por quedar no campo e 
mellorar as súas explotacións.

É moi importante que os gandeiros 
e a Administración valoren este es-
forzo de renovación xeracional. Creo 
que ao recibir este premio represento 
a moita xente da miña idade que 
quere defender a gandería como 
unha profesión digna e de futuro.

Agradézovos ademais a vosa invi-
tación, que me permitiu coñecer a 
Feira de Cremona e algunha granxa 
da zona. Sempre está ben copiar 
ideas da xente que sabe facer ben 
as cousas.

Aproveito para dicirvos que seredes 
ben recibidos en Galicia se queredes 
visitarnos.

Moitísimas gracias

A SARRIANA MARTA 
LÓPEZ RECOLLEU O 
PREMIO BALESTRERI
Marta López, da SAT A Veiga de Sarria, recolleu o domingo 26 o 
premio Balestreri ao Mellor Gandeiro Novo Europeo. Foi un acto 
emotivo no que, ademais da familia Balestreri (o premio instituíuse 
hai nove anos, na honra do seu fillo Nino, morto prematuramente 
en accidente) estiveron presentes a dirección da Feira e representan-
tes da Banca de Cremona.

Marta estivo acompañada por José Manuel Gegúndez, director 
comercial da revista Afriga, dado que esta publicación foi quen pro-
moveu e defendeu a súa candidatura para o premio. É a segunda 
vez que o recibe un español (o anterior fora o asturiano Paulino 
Badiola) e a primeira que recae nunha muller.

A repercusión deste galardón foi amplísima na prensa española, 
recolléndose en medios impresos e audiovisuais, tanto nos días pre-
vios coma nos posteriores á súa entrega. 

CASAS  MADERACERRAMIENTOS
MADERA - METÁLICOS

 info@distridido.com - www.encehouse.com   MEIRA  Telf. 690 736 022

ENERGíA
SOLAR - BIOMASA

PRODUZCA MÁS BARATO CON ENERGÍAS RENOVABLES

Marta Lopez recolleu o Premio ao Mellor 
Gandeiro Novo. Na foto, coa familia Ballestreri 
e Antonio Piva, presidente da Feira

CONVOCATORIAS
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OS ESTADOS XERAIS DO LEITE CONSTATAN QUE A 
UE É A PRINCIPAL POTENCIA PRODUTORA DO MUNDO

A Unión Europea sitúase claramente no primeiro posto en pro-
dución de leite a nivel mundial, con 153 millóns de toneladas ao 
ano. A segunda posición está ocupada pola India, con 114 millóns 
de toneladas, e a terceira polos Estados Unidos, que producen 80 
millóns de toneladas ao ano.

A UE conta na actualidade con 2,8 millóns de granxas e case 
24 millóns de de cabezas. O valor conxunto desta produción é de 
48.000 millóns de euros e o volume de ocupación, de 1,4 millóns 
de empregos.

Na Unión Europea hai 13.098 empresas de transformación de 
produtos lácteos, cunha facturación total de 120.000 millóns de 
euros e 400.000 postos de traballo directos.

Dentro de Europa, a rexión líder en produción é a Bretaña fran-
cesa, con 5,1 millóns de toneladas, seguida pola Lombardía (Italia), 
que produce 4,3 millóns. O terceiro posto pertence de novo a unha 
rexión francesa, o País do Loira, con 3,6 millóns de toneladas.

Atendendo ao factor de produtividade, o panorama varía. O país 
que ten a produtividade máis elevada é Israel, cunha media de 10 
toneladas por vaca e ano, seguido dos Estados Unidos (8,4 Tm/vaca/
ano) e Holanda (7,5 Tm/vaca/ano).

Por primeira vez desde 1980, aumenta o número de cabezas de 
bovino de leite nos 27 Estados da Unión Europea: un 0,3% En case 
todos os países membros da Unión Europea se rexistran aumentos 
da cabana, destacando países do Este como Letonia (un 60% máis), 
Estonia (45%) e Polonia (31%). En Holanda produciuse tamén un 
notable incremento do 24%

DESAXUSTES DE COTA
O Centro de Estudos da Feira de Cremona difundiu datos 
sobre a cota láctea a nivel da Unión Europea nas últimas cam-
pañas (referidos a 25 países, dous menos que na actualidade). É 
curioso constatar que a nivel da Unión Europea non está empre-
gado o 100% da cota, pero que, polo feito de repartirse a nivel 
nacional, segue a haber países que se exceden e, por tanto, resul-
tan multados.

Na campaña 2006-2007, a cota total dos 25 foi de 136,8 millóns 
de toneladas, das que 1,9 millóns quedaron sen utilizar. Na campaña 
seguinte, 2007-2008, para unha cota lixeiramente parecida, 137,4 
millóns de toneladas, quedaron 2 millóns sen empregar.

Nesa campaña, a do 2007-2008, 20 dos 27 países da Unión Euro-
pea produciron menos leite da cota asignada.

No que vai de campaña 2008-2009, para 140,6 millóns de tonela-
das de cota rexístrase unha cota inutilizada de 3 millóns. A paradoxa 
é que nalgúns países segue a haber sobreprodución, o que implica 
excedentes de 437.000 toneladas e unha multa prevista de 122 mi-
llóns de euros.

Dentro dos países que exceden a cota, destaca Italia, que na cam-
paña do 2007-2008 tivo unha multa por sobreprodución de 160,6 
millóns de euros, o 47% do importe total da penalización por exceso 
na Unión Europea.

Outra paradoxa, nun contexto de contención ou baixa dos prezos 
en orixe, é que os prezos ao consumo dos produtos lácteos aumen-
taron un 15% no conxunto da Unión Europea. 

A quinta edición dos Estados Xerais do Leite, un importante observatorio da situación global do 
sector, deu a coñecer numerosos estudos e cifras, que o Centro de Estudos da Feira de Cremona 
elabora a partir de datos da Comisión Europea. A Europa dos 27 é a principal potencia produtora de 
leite do mundo, seguida pola India e os Estados Unidos.
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Debido á nosa ubicación e ao coñecemento da actividade gandeira e, 
sobre todo, aos cambios nas políticas medioambientais que se van 
levar a cabo, especializámonos na construción de balsas de polietileno 

para o almacenamento de purín, tanto á construción de balsas novas como 
á impermeabilización de zanxas que están sendo utilizadas e que vai ser 
obrigatorio impermeabilizar.

As  vantaxes deste tipo de balsas con respecto as fosas tradicionais son in-
numerables:

• RAPIDEZ DE INSTALACIÓN (1-2 DIAS)

• REDUCIÓN DE ATA A TERCEIRA PARTE CON RESPECTO AO CUSTO 
DUNHA FOSA TRADICIONAL. O QUE QUERE DICIR QUE O MESMO 
INVESTIMENTO PERMITE CUBICAR O TRIPLE DE CAPACIDADE, PER-

MITINDO, POLO TANTO, ALMACENAR ABONO ORGÁNICO DE FÓRA 
DA EXPLOTACIÓN E TAMÉN PURÍN PARA AS ÉPOCAS DE ABONADO, 
CO CORRESPONDENTE AFORRO EN ABONADO E  MELLORA DA 
ESTRUCTURA DO SOLO.

• PERMITE UN CRECEMENTO DA EXPLOTACIÓN MÁIS FLEXIBLE, XA 
QUE EN 1-2 DIAS PÓDESE FACER UNHA AMPLIACIÓN  DA BALSA A 
UN CUSTO REDUCIDO.

• CONSECUENTE CO IMPACTO AMBIENTAL, XA QUE PODE SER 
DESMONTADA CON FACILIDADE, O QUE PERMITIRÍA UN CAMBIO 
DE UBICACIÓN CUN CUSTO MÍNIMO.

Dispoñemos tamén dun enxeñeiro técnico agrícola dedicado ao deseño e ubi-
cación das balsas e tamén á tramitación de suvbencións se fose necesario. 

BAP SC é unha empresa galega ubicada na zona centro da provincia de 
Lugo e dedicada á fabricación e montaxe de balsas para almacenamento de 
auga, puríns e todo tipo de residuos, lagos e encoros artificiais e todo tipo de 
impermeabilizacións, como cubertas, canles de rego, etc. Para iso contamos 
cunha ampla gama de materiais en pvc e polietileno

BAP S.C.
• DESDE UNHA PESETA POR LITRO
• SUBVENCIONADAS POLA XUNTA DE GALICIA
• RAPIDEZ DE INSTALACIÓN (1-2 DÍAS)
• AMORTIZABLE ATA EN 3.5 ANOS

• BALSAS PARA ALMACENAMENTO DE PURÍN
• BALSAS DE POLIETILENO PARA ALMACENAMENTO DE 

PURÍN, LAGOS ORNAMENTAIS, ENCOROS, ESTANQUES 
E IMPERMEABILIZACIÓNS.

NECESIDADES PLAN DE ABONADO ELEXIDO PARA CUBRIR NECESIDADES DE CULTIVO
CULTIVO PARA 600 quilos de Triple 15 40.000 litros de purín vaca 40.000 litros de purín vaca 80.000 litros de purín vaca
15 Tms DE MS/Ha 200 quilos de Urea 46% 600 quilos de Triple 15 600 quilos de 20/12/8 300 quilos de 20/12/8
DE PRODUCIÓN 300 quilos de Cloruro potasico 100 quilos de Urea 46% (especial millo) (especial millo)

NITRÓXENO 195 UF de N 195 195 195 195
FÓSFORO 90 UF de P2O5 90 126 108 102

POTASIO 225 UF de K20 225 260 225 360

Custo abonado por Ha (sen labores) 377,00 /Ha 258,00  /Ha 205,00 /Ha 84,00 /Ha

Aforro en euros por Ha con utlización de purín con respecto a abono típico (600 quilos de Triple 15 e 100 quilos de urea) 175 /Ha

AFORRO PARA SUPOSTO 10 Has 1750

Anos para amortizar balsa purín de 800 m3 3,5 anos

O cálculo da amortización estimado para unha balsa de 800 m3 faise con prezos de mercado de abonados nos que non se ten en conta unha posible suba dada polo incremento de 
prezo do petróleo.
Deste xeito, unha suba no prezo do petróleo trae consigo que o período de amortización reducirase considerablemete ata 2,5 ou 3 anos.

PROXIMAMENTE BAP S.C. TERÁ A DISTRIBUCIÓN  DE DEPÓSITOS DE 
ALMACENAMENTO DE AGUA DE ATA 500 m3.
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A POXA DE AFRICOR CORUÑA 
MOVEU MÁIS DE 45.000 EUROS

Cachito Duquesa Dúplex

VILAFERREIROS DANA 328 BLITZ

CONVOCATORIAS
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II POXA DE XOVENCAS DE RAZA FRISONA. MAZARICOS, 9 DE NOVEMBRO

 As xovencas presentadas á poxa proce-
dían de 12 explotacións da provincia coru-
ñesa. O prezo medio de venda foi de 2.688 
euros, satisfactorio para a organización ten-
do en conta o contexto xeral de baixada de 
prezos do leite e incremento dos custos de 
produción.

A calidade morfolóxica dos animais pre-
sentados foi un dos aspectos salientados po-
los organizadores da poxa, o que evidencia 
que a mellora xenética da gandería frisona 
é unha tendencia imparable.

Entre os animais máis cotizados destacou 
Cachito Duquesa Dúplex, unha xovenca da 

O polideportivo d’A Picota, en Mazaricos (A Coruña), acolleu 
o 9 de novembro a II Poxa de Xovencas de Raza Frisona, 
organizada por Africor Coruña e o Concello de Mazaricos. 
Vendéronse as 17 xovencas presentadas, acadando as 
transaccións o montante total de 45.700 euros.

Pozo Lee 4760, vaca gran campiona

RESULTADOS POXA
XOVENCA VENDEDOR COMPRADOR SAIDA  VENDA
SARAI GANDERÍA A FONTE S.C. JOSEFINA CAAMAÑO OTERO 2.000 2.200
AMANDA 4742 LANDOI HF 07 PARAFITA JOSEFINA CAAMAÑO OTERO 2.300 2.300
VILAFERREIROS DANA 328 BLITZ G. VILAFERREIROS S.C. JOSE LUIS CAO LISTE 2.400 3.150
DORINDA SALGADO GAREA SAT A FARRAPA 2.300 2.850
SEVILLANO PARRULA CUBEIRO SEVILLANO GRANXA O CANTEIRO S.C. 2.300 2.700
BLANCO 296 INTEGRITY BLANCO DE LAGO S.C. ANA LUCÍA ALVITE CAAMAÑO 2.200 2.800
A.CAMINO REDONDA SEPT. AGRÍCOLA DEL CAMINO S.L. CASTRO NOYA S.C. 2.200 2.450
NUVEIRA REBECCA LANCELOT NUVEIRA GANADERÍA ARES GIL 2.500 2.750
ARO 366 BOTAFOGO 83 COOP. S. ANTONIO DE ARO SAT CIVES 2.100 2.450
LUNA SALGADO GAREA CARMELO S.C. 2.100 2.600
ARO 459 STORMATIC 79 COOP. S. ANTONIO DE ARO JOSE LUIS CAO LISTE 2.300 2.950
Nº64 BUILDER G. GARCÍA BARDAIO S.C. BLANDINA ESTALOTE GLEZ. 2.300 2.700
ARO 416 FONTANS 78 COOP. S. ANTONIO DE ARO JOSEFINA CAAMAÑO OTERO 2.100 2.400
NUVEIRA NEGRA CHISPIÑO NUVEIRA JOSEFINA CAAMAÑO OTERO 2.200 2.550
A. CAMINO CODORNIZ SIX AGRÍCOLA DEL CAMINO S.L. JOSEFINA CAAMAÑO OTERO 2.300 2.550
CACHITO DUQUESA DUPLEX A. ESPERANTE CAAMAÑO S.C. ANA LUCÍA ALVITE CAAMAÑO 2.700 3.250
Nº60 ZARZO G. GARCÍA BARDAIO S.C. CARMELO S.C. 2.100 3.050

TOTAL VENDAS 45.700
PREZO MEDIO 2.688
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gandería Asociación Esperante Caamaño 
que se vendeu en 3.250 euros e amosa un 
excelente desenvolvemento corporal e patas 
de gran calidade ósea.

Moi preto en cotización estivo Vilaferrei-
ros Dana 328 Blitz, preñada con Toystory, que 
acadou un prezo final de 3.150 euros, grazas, 
sobre todo, á súa xenealoxía (Blitz x Rudolph x 
Highlight). Por 3.050 euros foi vendida unha 
filla de Zarzo da gandería García de Bardaio, 
a punto de parir. Outro animal interesante 
para os compradores foi a xovenca Aro 459 
Stormatic 79, que sobresaíu por patas e carác-
ter leiteiro e foi adquirida en 2.950 euros.

As compravendas efectuadas nesta poxa 
contaron con 150 euros de subvención do 
Concello de Mazaricos e o obsequio dun 
lote de seme (2 doses de Xacobeo, Elegant, 
e Moes), xentileza de Xenética Fontao.

Ao remate da poxa sorteouse entre os 
compradores e gandeiros asistentes unha 
tenreira de raza frisona, que foi a parar 
á explotación Casblanco S.C. de Santa 
Comba.

O alcalde do Concello de Mazaricos, 
José Manuel Santos, solicitou un repunte 
dos prezos do leite ata niveis que garantan 
un nivel de vida digno no medio rural.  
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60 Zarzo

Vilaferreiros Dana 328 Blitz

Aro 459 Stormatic 79
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FORMILAND

CAMPOGEN Excel

COMPAX

CAMPOSEAL

CAMPOMILK

CAMPOMILK Plus

CAMPOGEL

CAMPOFOAM

PEZUL

PURIFINISH

PROPILAND
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EXPLOTACIÓN DE PASCAL HUCHET. LECHESNAY-GUIMPEL (BRETAÑA)

 A granxa de Pascal Huchet responde ao prototipo de explota-
ción de tamaño medio na Bretaña francesa, con pouco máis de 40 
vacas en ordeño. Sumando a recría e as vacas secas, a granxa dispón 
dun total de 80 reses. 

Pascal, de 40 anos, rexenta a explotación desde 1993. Os primei-
ros 10 anos traballou en sociedade cos seus pais, aos que posterior-
mente lles adquiriu a granxa. As súas dúas fillas, Leline e Gaelle, 
de 14 e 17 anos, axúdanlle nos labores de muxido, pero non teñen 
intención de continuar co negocio. A súa muller, Nelly, de 42 anos, 
traballa fóra.

A media de produción da granxa é de 9.600 quilos por vaca e 
ano. Os custos de produción están calculados en 21 céntimos/ litro, 
deixando fóra do cómputo os custos laborais. A industria estalles a 
pagar na actualidade un prezo base de 34 céntimos por litro. Huchet 
explícalle á revista Afriga que os gandeiros da zona conseguiron en 
setembro unha suba de 2 céntimos por litro, despois de emprender 
unha dura protesta. 

PRODUCIÓN CONTROLADA MEDIANTE AS 
RACIÓNS E OS PARTOS PROGRAMADOS
Pascal Huchet rexenta unha explotación de tamaño medio (80 reses) na Bretaña 
francesa. O gandeiro posúe unha cota anual de 380.000 quilos que respecta 
escrupulosamente, ata o punto de programar os partos e variar a composición da ración 
para non revasar a  produción autorizada.

José Manuel Gegúndez
Enviado especial a Bretaña

OS GANDEIROS DA ZONA CONSEGUIRON
EN SETEMBRO UNHA SUBA DE 2 
CÉNTIMOS POR LITRO, DESPOIS DE 
BLOQUEAR A FÁBRICA E IMPEDIR A SAÍDA 
DE PRODUTOS DURANTE CATRO DÍAS 

As vacas secas 
mantéñense en réxime 
de pastoreo
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ASESORAMENTO

• COMPRAVENDA DE GANDO
• ESPECIALISTAS EN VACÍOS SANITARIOS
• MANEXO DE REBAÑOS
• CALIDADE GARANTIZADA

C/ Río Sil, nº 9 Entresuelo nº 2 - 27003 Lugo
Telf: 982 81 74 23
Fax: 982 98 05 06
Móbiles: 666 49 79 12 – 660 49 11 12
e-mail: afiteco@mundo-r.com

MARCIAL LÓPEZ ÓNEGA
FARRUQUIÑO

CARME REGO LÓPEZ
XESTORA ADMINISTRATIVA

• XESTIÓN DE EMPRESAS AGRARIAS
• ASESORÍA FISCAL E LABORAL
• TRÁMITES DE SUBVENCIÓNS
• ELABORACIÓN DE PROXECTOS TÉCNICOS

ESTRUTURA METÁLICA CON CUBERTA ILLANTE DE POLIETILENO, E PECHE LATERAL CON MALLA CORTAVENTOS OU MADEIRA
NAVES PARA ALMACÉN SEN NECESIDADE DE PERMISO. FÁCILES DE DESMONTAR E TRASLADAR

DIRECTOR COMERCIAL PARA GALICIA E ASTURIAS MARCIAL LÓPEZ ÓNEGA “FARRUQUIÑO” TELF.: 666 497 912

NOVAS TECNOLOXÍAS NA CONSTRUCIÓN DE NAVES GANDEIRAS MÁIS CONFORT POR MENOS CARTOS

A acción consistiu en bloquear a saída de produtos da fábrica 
durante catro días. En Francia as empresas teñen contratos asina-
dos cos gandeiros, polo que a industria tivo que seguir recolléndo-
lles o leite durante ese período. Os gandeiros deixaban entrar os 
camións de leite e impedían saír os de produtos elaborados.

MANEXO
Para levar a cabo un manexo máis racional da cabana, Pascal se-
para en lotes as vacas en produción, a recría e as vacas secas. Isto 
tradúcese tamén na elaboración de racións diferenciadas.

A ración das vacas en produción inclúe:
_52 quilos de silo de millo
_6 quilos de trigo
_5 quilos de soia con liño
_300 gramos de palla de colza
_500 gramos de minerais
_100 gramos de nitróxeno
A ración das vacas secas é idéntica, pero subminístraselles só 

unha vez o día. Este lote mantense en pastoreo, e nos últimos 
días do secado compleméntase a súa dieta con bloques minerais 
de bicarbonato, carbonato cálcico e sodio.

No que respecta á mellora xenética, os aspectos aos que Hu-
chet lles dá prioridade son a calidade do ubre, a produción e a 
fertilidade. As vacas da súa cabana veñen tendo unha medida de 
3,5 partos. 

OS CUSTOS DE PRODUCIÓN ESTÁN 
CALCULADOS EN 21 CÉNTIMOS/ LITRO,
DEIXANDO FÓRA DO CÓMPUTO OS
CUSTOS LABORAIS

Corredor do establo, integramente 
construído en chapa

As pólas de acivro son un tratamento 
natural contra a tiña, grazas ás follas 
secas que se desprenden sobre o pelexo 
das vacas
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En canto aos problemas sanitarios, os 
máis comúns son a mamite e a acidez rumi-
nal. Huchet tamén ten moitos casos de tiña, 
que trata mediante un método natural: pen-
durar ramas de acivro na explotación para 
que as follas, ao secar, se desprendan sobre o 
pelexo enfermo das vacas. Este remedio, que 
tamén se ten aplicado en granxas galegas, 
resulta tremendamente efectivo.

TERRA E INSTALACIÓNS
A base territorial da explotación está com-
posta por 50 hectáreas, divididas en parcelas 
non moi distantes entre si. Destas, 23 hectá-
reas destínanse a millo, 19 a cereal, 1 man-
tense en barbeito e o resto produce herba.

As fincas abónanse exclusivamente con 
purín, xa que nesta zona a cantidade de 
nitróxeno no solo está limitada por Lei, e 
os xurros abondan para cubrir o cupo per-
mitido. Nas fosas de purín debe levarse a 
cabo a separación das partes sólida e líqui-

da mediante decantación, debido a que en 
Francia só está permitido aplicar na terra a 
parte sólida

No que respecta ao millo, a explotación 
consigue medias de produción de entre 12 
e 13 toneladas de materia seca por hectárea. 
Pascal tamén calcula os custos de produción  
neste eido: 140€/Ha para o millo, 110€/Ha 
para o trigo e 50€/Ha para o laboreo.

Un dos procedementos de aforro da ex-
plotación é a minimización de custos en 
maquinaria propia. Na granxa só hai dous 
tractores, pero forma parte dunha CUMA 
de dez explotacións con toda a maquinaria 
precisa para o laboreo e un carro mestura-
dor. Este parque de maquinaria está atendi-
do por dous empregados.

As instalacións da granxa son modes-
tas, coa peculiaridade de que o establo está 
construído integramente en chapa, perfo-
rada nos laterais para permitir o paso do 
aire e a luz. 

A CANTIDADE DE 
NITRÓXENO NO SOLO 
ESTÁ LIMITADA POR 
LEI. O USO DE XURROS 
ABONDA PARA CUBRIR O 
CUPO PERMITIDO

A GRANXA PRODUCE MILLO 
A UN CUSTO DE 140 /HA
E TRIGO A 110 /HA. O 
LABOREO CUSTA 50 /HA

Peche lateral do establo, de chapa perforada

Pascal Huchet na sala de 
muxido, de oito puntos Pascal coa súa familia, a súa dona Nelly e 

as súas fillas, Leline e Gaelle
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GALICAL CALES E 
DOLOMÍAS
AGRÍCOLAS

Nº 1 EN CAMAS DE VACÚN

O carbonato cálcico pode 
subministrarse en:

Bolsa grande de 1.100 
quilogramos
A granel en camión volquete, 
con servizo a calquera punto 
de Galicia

O CARBONATO CÁLCICO DE GALICAL PARA CAMAS 
DE vacún proporciónalles aos animais hixiene e 

descanso e reduce as posibles infeccións de mamites 
causadas por bacterias de tipo ambiental (E.coli, 

estreptococos, enterobacterias, etc.)

Tamén reduce os problemas de dermatite 
interdixital e dixital, úlceras e panadizos 

nas pezuñas, evitando coxeiras e 
perdas de produción.

Por outra banda, manter o gando 
libre de suciedade facilita o manexo 
durante o ordeño.

Un dos obxectivos primordiais das 
explotacións de vacún é manter unha 
hixiene axeitada que evite infeccións 
indesexables no gando. Estas infeccións 
poden ocasionar perdas na produción 
láctea e o incremento dos gastos.

GALICAL, S.L.L.
CALES Y DOLOMIAS AGRICOLAS
Arieiras s/n P.I. Louzaneta 
27294 LUGO
Teléfono 982 22.14.84
Fax 982 22.14.08
E-mail: info@galical.es
Web: www.galical.es 
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 A actividade principal do Lillab é rea-
lizar as análises para o pagamento do leite 
en función da composición e a calidade. 
En marzo do 2006 analizaba as mostras de 
11.800 explotacións.

Hai 18 laboratorios coma este por toda 
Francia. A xestión é tripartita, estando re-
presentados os produtores, as cooperativas e 
a industria. No comité de dirección figuran 
dous membros de cada un dos subsectores. 
A dirección xeral rota entre os tres socios 
cada dous anos. As decisións tómanse por 
unanimidade e hai un tema rigorosamente 
vetado nos consellos de dirección: os prezos 
do leite. 

O LABORATORIO INTERPROFESIONAL DE 
BRETAÑA CONTROLA O LEITE DE CASE 
12.000 EXPLOTACIÓNS
O Laboratorio Interprofesional Leiteiro Loire Anjou 
Bretagne (Lillab) analiza o leite de case 12.000 produtores 
das rexións francesas de Bretaña e País do Loira. Os 
resultados deste organismo son empregados polo control 
leiteiro e os servizos veterinarios, e tamén serven para 
determinar os pagamentos aos produtores. A revista 
AFRIGA visitou o laboratorio, situado nas proximidades de 
Rennes, a capital bretona.

José Manuel Gegúndez
Enviado especial a Bretaña
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AltaBAXTER
11HO8195 Emerald-ACR-SA T-Baxter     Blitz x Mtoto

Green Meadow Baxter No 2114
Green Meadow Farms; Elsie - MI
Photo: Frank Robinson

Scipio Springs Baxter No. 353
Scipio Springs Farm; Union Springs - NY
Photo: Cybil Fisher

Blitz x 8 generaciones EX+VG

Facilidad de parto

+3.13
EN TIPO

DISTRIBUIDO EN GALICIA POR
LUIS CARRO, TELF. 636.496.238

+1859 TPI . +1735 Leche
8% Facilidad de parto

+2.97 en Patas
+2.51 en Ubres

HA/USDA 08/08
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O sistema de financiamento destes labo-
ratorios interprofesionais é mixto. Os ingre-
sos  por análises fóra do programa (de augas, 
contranálises, etc.) contribúen a rebaixar a 
factura dos usuarios habituais (gandeiros, 
cooperativistas e industria). Unha vez que se 
computan os ingresos extra a final de ano, 
obtense o que ten que pagar cada usuario. 
A filosofía é que o laboratorio non ten que 
obter beneficios.

O ano pasado, o custo do Lillab sobre os 
usuarios do programa foi de 0,62 €/1000 
litros de leite. Esta minuta ingrésanlla as 
industrias de transformación ao laboratorio, 
descontándolle despois a cada provedor o 
50% do importe.

O LILLAB COMPROBA QUE AS EMPRESAS INCORPORAN
CORRECTAMENTE OS RESULTADOS TRANSMITIDOS PARA 
PAGAR O LEITE SEGUNDO OS ACORDOS EN VIGOR

A XESTIÓN DO
LABORATORIO É 
TRIPARTITA, ESTANDO
REPRESENTADOS OS
PRODUTORES, AS 
COOPERATIVAS E AS 
INDUSTRIAS

PROTOCOLOS
O laboratorio interprofesional proporció-

nalles  ás industrias o instrumental axeitado 
para que os camioneiros poidan tomar as 
mostras ao recoller o leite na explotación. 
Posteriormente, a fábrica entrégalle as mos-
tras ao camión do laboratorio. As mostras 
de leite son codificadas individualmente 
para garantir a trazabilidade total no labo-
ratorio.

O laboratorio realiza controis rigorosos de 
todo o sistema de toma de mostras, collendo 
mostras en tanque antes do paso do camión 
ou ben acompañándoo durante a recollida. 
Por outra banda, verifica a cadea de frío, to-
mando a temperatura do leite na granxa, nas 

caixas isotermas dos camións, nas cámaras 
frigoríficas das fábricas, nos camións de re-
collida do laboratoiro e na cámara de frío 
do laboratorio.

O Lillab tamén comproba que as empre-
sas incorporan correctamente os resultados 
transmitidos para pagar o leite segundo os 
acordos interprofesionais en vigor.

CATÁLOGO DE PROBAS
O Lillab homologarase o ano que vén para 
obter o certificado de calidade ISO 14000. 
O catálogo habitual do laboratorio com-
prende as seguintes probas:

_Reconto microbiano. Empregando o 
método de cómputo directo por citometría 
de fluxo, o que permite resultados rápidos.

_Detección de inhibidores. En dúas 
etapas: un primeiro varrido en microplaca 
e dous test de confirmación das tomas que 
dean positivo.

_Análise de graxa e proteína. Por es-
pectrómetro de infravermellos, seguindo 
o método Gerber para a graxa e o Negro 
Amido para a proteína. Estes resultados 
son expresados en gramos por quilo para o 
control leiteiro e en gramos por litro para o 
pagamento do leite.

_Reconto de células somáticas. Por ci-
tometría de fluxo.

_Crioscopia. Para determinar a presen-
za eventual de auga no leite, pola medición 
do punto de conxelación. Nisto empréganse 
dúas técnicas: a conductimería (FPD) e a 
crioscopia, que confirma os resultados anor-
mais da FPD.

_Análise de lipoproteína. Permite esta-
blecer a degradación da materia graxa pola 
dosificación dos ácidos graxos libres. O mé-
todo empregado é a colorimetría.

_Análise de butírico. O reconto das 
esporas butíricas (Clostridia) é un bo in-
dicador de hixiene. A técnica é o cultivo 
de esporas nun medio líquido; os tubos 
sélanse cun tapón de parafina e déixanse 
incubar durante 7 días a 37 graos centígra-
dos. A fermentación de sodio libera un gas 
que eleva o tapón de parafina, o cal permite 
determinar a presenza e número de esporas 
butíricas. 
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O laboratorio posúe a súa propia apli-
cación informática na que edita a diario os 
cadros das análises. Os resultados tamén se 
envían por fax e mediante un sistema simi-
lar ao teletexto, o Minitel, moi extendido 
en Francia. De feito, ata o ano 2007 non 
empezaron a estar dispoñibles a través de 
internet.

A raíz da demanda dos servizos veteri-
narios da Administración, o Lillab realiza 
tamén análises inmuno-serolóxicas para a 
detección de brucelose, leucose bovina, IBR 
e BVF. 

O ANO PASADO, O
CUSTO DO LABORATORIO
SOBRE OS USUARIOS DO
PROGRAMA FOI DE 
0,62 /1000 LITROS
DE LEITE
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Rubentot Telma Red GP 83

Baruf Rubens Cuccaracia Red EX 90 - dam Rubentot Nani - GP 84 Rubentot Nicca

El Nuevo Nº 1 en Italia con 164 hijas! 
Prueba muy Completa y Equilibrada
Alta Producción con gran Tipo
Novedoso Pedigree
Factor Rojo
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Rubentot
BARUF MRC EMOTION RUBENTOT RF - IT013500020139 - aAa 213654 - (Merchant x Rubens x Mtoto)

Distr ibuidor para Galicia:  SERGEGA  (Manuel Reija)  -  Móvil  610 526 785
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TUBULAR BOVINO

VENDIDAS 15.000 PRAZAS AO ANO
EN GALICIA E ASTURIAS
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distribución material ganadero

Gomas e Camas para Vacas

Limpezas Automáticas

Estabulacións Libres
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PISO DE GOMA 
DUNHA SOA PEZA 
PARA PATIOS

Máis de 1 millón de vacas 
dormen en colchóns BIORET

Polígono Industrial do Corgo, parcela 3, 27163 O Corgo (Lugo)
Novo teléfono: 671 485 702 (TONI) • 671 485 703 (Servicio Técnico)
E-mail: toniyjavi@hotmail.com

Distribuidor en Asturias: Almacenes Ladislao, S.L.
Polígono El Zarrín, S.N. La Espina, 33891 Salas (Asturias)
Tlf.: 985.837385 - 629566500

A auténtica limpeza 
alemana, non compre 
imitacións

MÁIS DE 30.000 LIMPEZAS 
INSTALADAS EN EUROPA

distribución material ganadero

LIMPEZAS
AUTOMÁTICAS 
DE CABLE 
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GANDERÍA KINTEIRO. OIS GRANDE (LALÍN)

 Kinteiro está rexistrada así, con k, en Conafe. Non por capri-
cho, senón porque xa había un Quinteiro inscrito antes. O titular, 
José Luis Méijome Fernández, de 55 anos, atende a explotación 
en colaboración coa súa dona, Carmen Blanco, de 53. Teñen dous 
fillos, dos cales o maior, José Luis Méijome Blanco, de 27 anos, está 
vinculado ao sector como técnico de acoplamentos e controlador de 
Africor Pontevedra.

A granxa experimentou un aumento considerable de capacida-
de produtiva nos últimos sete anos, pasando de 170.000 a 335.000 
quilos de cota. Méijome Blanco subliña que esta ampliación se fixo, 
na súa maior parte, a base de investimento propio. “Da reserva só 
recibimos uns 22.000 quilos”, apunta. A gandería ten na actualidade 
35 vacas en ordeño e unha cabana total de 68 reses, asumindo todo 
o proceso de recría.

Sendo unha explotación de tamaño modesto, a orientación dos 
propietarios é maximizar os rendementos e minimizar os gastos. Isto 
implica aproveitar as forraxes na alimentación para reducir o emprego 
de concentrado. “Só compramos a mestura e a palla para as camas das 
vacas”, indica José Luis. Na actualidade están a usar uns 340 gramos de 
penso para producir un litro de leite. Traballan cuns custos de produción 
de 24 céntimos por litro e véndenlle a Larsa a 38 céntimos o litro.

Os propietarios da explotación aproveitan o asesoramento do 
equipo de nutrición de Africor Pontevedra. Os nutrólogos deseña-
ron un concentrado especial para os xovencas (ver cadro) que fabri-
ca a cooperativa Xuncoga. Tamén introduciron correcións na ración 
para reducir o volume de graxa do leite, un sobrepeso que resta cota 
sen aumentar ganancia. Isto lógrano engadindo soia integral á ra-
ción das vacas en produción. 

AFORROS NA ALIMENTACIÓN, BOA 
XENÉTICA E COOPERATIVISMO
A Gandería Kinteiro de Lalín ten 35 vacas en produción e 335.000 quilos de cota. Unha 
granxa de dimensión modesta que xoga algunhas das bazas que garanten a rendibilidade: 
contención nos gastos de alimentación, aproveitamento das vantaxes do cooperativismo e 
emprego de xenética punteira.

José Luis Méijome, fillo maior do titular da 
explotación. As xovencas e vacas secas da 
granxa mantéñense en extensivo
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ALIMENTACIÓN

VACAS EN PRODUCIÓN

6 quilos de mestura en carro (*)

23 qg. de silo de herba

20 qg. de silo de millo

2 qg. de herba seca

7% de soia integral sobre o peso total da ración

(*) Puntéanse con concentrado as vacas de alta produción, polo que 
a media de consumo de penso por vaca e día é de 9 quilos.
(**) A soia integral ten por obxecto rebaixar a porcentaje de graxa 
do leite. Despois de varios meses conseguiron que pasara do 4% 
ao 3,7%

XOVENCAS
Ata os 7 meses, herba seca e mestura a libre disposición. Dos 7 
meses ata o momento da inseminación (15 meses), herba seca e 
mestura regulada (arredor de 3 quilos ao día). Entre os 15 meses e o 
parto mantéñense en extensivo, comendo pasto e herba seca a libre 
disposición. Se é necesario, compleméntase a dieta con mestura.

VACAS SECAS
Mantéñense en extensivo, comendo pasto e  herba seca a libre 
disposición. Se é necesario, compleméntase a dieta con mestura.

MESTURA DAS XOVENCAS
A mestura foi deseñada polo equipo de nutrólogos de Africor Ponte-
vedra e é fabricada en Xuncoga. Ten un contido de proteína do 21%

Fórmula para 1.000 quilos de mestura:

230 qg. de fariña de millo

160 qg. de fariña de cebada

280 qg. de soia

160 qg. de casca de soia

100 qg. de salvado

30 qg. de melaza

10 qg. de fosfato bicálcico

8 qg. de carbonato cálcico

7 qg. de sal

15 qg. de corrector

CONTROL LEITEIRO

Graxa: 3,70%

Proteína: 3,15%

Células somáticas: 180.000

Bacterioloxía: (signo menos de) 20.000

LÍDERES EN 
GALICIA,

CONSÚLTENOS

www.lozanomanzanares.com

R

 O sistema de produción da granxa non é espe-
cialmente intensivista, situándose a media por vaca e 
día entre 28 e 31 litros. A media anual por vaca é de 
9.800 litros. 

A EXPLOTACIÓN TEN UNS 
CUSTOS DE PRODUCIÓN DE 24 
CÉNTIMOS POR LITRO E VENDE O 
LEITE A 38 CÉNTIMOS
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Gandería Kinteiro conta cunha base 
territorial de 24 hectáreas, a maior parte 
concentrada en tres lotes. Aínda que na 
zona non existe concentración parcelaria, 
os propietarios da granxa fixeron a súa pro-
pia a base de permutas de fincas con outros 
veciños, e deste xeito poden dispoñer de 
terreo cultivable en continuidade.  As tres 
fincas miden 9, 7,5 e 4,5 hectáreas, res-
pectivamente, quedando a máis distante a 
dous quilómetros.

O terreo cultivable repártese a partes 
iguais, 12 hectáreas para millo e 12 para pra-
deira (raigrás híbrido e algo de inglés). 

Outro factor de aforro na granxa é a mi-
nimización da maquinaria en propiedade, 
que se reduce a 2 tractores e unha cisterna 
de 8.000 litros. O resto dos labores están ex-
ternalizados e en mans de cooperativas.

O carro mesturador é propiedade de 
Copogán, unha cooperativa integrada en 
Xuncoga que se constituíu expresamente 

para carros. Na actualidade atende 16 ex-
plotacións dos concellos de Lalín e Silleda. 
Dispón de dúas máquinas e está a piques de 
incorporar unha terceira. A maquinaria de 
laboreo achégaa Aprodeza, outra cooperati-
va da zona na que está integrada a gandería 
Kinteiro.

Os propietarios da granxa son firmes de-
fensores do cooperativismo como fonte de 
redución de gastos. Ademais, a explotación 
estivo integrada nunha asociación de xes-

POR CONSELLO  DOS NU-
TRÓLOGOS, IMPLEMENTA-
RON A RACIÓN CUN 7% DE 
SOIA INTEGRAL E CONSE-
GUIRON REDUCIR A GRAXA 
EN LEITE NUN 0,3%

A explotación maximiza 
o uso de forraxes e 
controla o concentrado

Nos cubículos úsase 
palla con carbonato 
cálcico. As camas 
brandas favorecen que 
haxa menos coxeiras

A granxa ten unha 
base territorial de 24 
hectáreas, a metade 
plantadas a millo

A nave de estabulación 
ten boa ventilación 
debido á altura e está 
protexida nos laterais 
con rede

O establo é de amarre 
fixo, tipo canadense, 
cun amplo corredor 
central polo que se 
move con facilidade 
o carro
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tión (AXE) ata 1999 e na actualidade forma 
parte do grupo de xestión de explotacións 
de Africor Pontevedra.

ESTABLO CANADENSE
O establo da granxa reformouse recen-
temente e agora dispón dun sistema de 
amarre fixo, moi típico en Canadá. Ade-
mais introducíronse camas brandas, de 
palla con carbonato cálcico, que se mudan 
cada dous días. Unhas barras de piñeiro 
colocadas na parte posterior encárganse 
de conter a palla para que non saia fóra 
do cubículo.

As camas brandas garanten unha correc-
ta hixiene e un mellor estado das patas. Na 
granxa case desapareceron as coxeiras. Iso si, 
agora os recortes de pezuños teñen que fa-
cerse cada seis meses, dado que a palla non 
os desgasta.

Para manter a hixiene das camas úsase un 
sistema que tamén é moi común en Canadá: 
o educador, un pastor eléctrico suspendido 
sobre os animais que emite unha corrente 
de baixa voltaxe cada vez que a vaca ergue 
o corpo para facer as súas necesidades. Isto 
obrígaa a recuar e soltar as evacuacións fóra 
da cama, no chan de reixa.

Méijome asegura que o educador non 
resulta estresante para os animais, debido á 
baixa intensidade das súas descargas. A obra 
de reforma do establo tamén incluíu o 
cambio da cuberta.  Ademais déronlle máis 
altura ás instalacións para mellorar a venti-
lación e protexeron os laterais con rede.

As dotacións da granxa compleméntan-
se cunha fosa de purín con capacidade para 
350.000 litros e dous silos de trincheira.

XENÉTICA
En Kinteiro son apaixonados da mellora 
xenética e, en particular, do catálogo de 
Xenética Fontao. “A boa xenética hai que 
buscala alí onde estea, pero non esqueza-
mos que Fontao é un dos mellores centros 
de selección de Europa”, destaca José Luis. 
Fontao puxo a proba un semental nacido 
nesta granxa, Quinteiro Mouriscade Mo-
dest Carrio (froito dun embrión da Finca 
de Mouriscade), e outro do que Kinteiro 
é copropietario, Daskin. A nai deste, Roy 
Sálvora, e unha irmá completa de Daskin, 
Quinteiro Damion Fisterra, están aínda na 
explotación de Ois Grande.

Inseminacións de animais de Fontao dé-
ronlle a Kinteiro dúas MB-85 en primeiro 

parto, Quinteiro Six Sixtina, filla de Six, e 
Quinteiro Dancer Danza, filla de Dancer.

Outra das xoias do establo é Quinteiro 
Storm Talea, vaca campiona en Feiradeza 
no 2006. Talea, 4 fillas en 5 partos, é mem-
bro dunha familia que empezou coa vaca 
francesa Glicerine e que conta hoxe con 26 
animais na gandería Kinteiro.

Na explotación teñen inseminado con 
touros de Fontao como Lheros, Goldwyn, 
Lou ou o célebre Xacobeo, e na actualidade 
teñen preñeces de Lautamic e Megamagic. 
A calificación media da explotación é de 
81,5 puntos. En xeral, buscan touros “tipe-
ros”, de moi boa morfoloxía. 

NO ESTABLO IMPLANTARON
O SISTEMA CANADENSE
DE AMARRE FIXO, CAMAS 
BRANDAS DE PALLA E UN
PASTOR PARA EVITAR QUE 
OS ANIMAIS EVACUEN NOS
CUBÍCULOS
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 ¿En que momento unha explotación 
asociativa (cooperativa, SAT ou socieda-
de civil) está obrigada a darse de alta na 
Seguridad Social e, se é o caso, a asociarse 
a unha mutua de accidentes?
A inscrición na Seguridade Social debe rea-
lizarse previamente ao inicio da actividade 
por parte da empresa. A estes efectos, con-
siderarase que o inicio da actividade coin-
cide co inicio da actividade na empresa do 
primeiro traballador por conta allea ou asi-
milado aos mesmos. Non deben inscribirse 
na Seguridade Social aquelas empresas nas 

que unicamente presten servizos traballa-
dores por conta propia. Ás cooperativas, 
sociedades agrarias de transformación ou 
sociedades civís non lles resultan de aplica-
ción, nesta materia, regras distintas ao resto 
de empresas. 

Tanto as explotacións asociativas con tra-
balladores por conta propia como aquelas 
que os contratan por conta allea, ¿teñen a 
obriga de concertar a cobertura dos acci-
dentes de traballo e enfermidades profe-
sionais?

ALGUNHAS CUESTIÓNS BÁSICAS 
SOBRE SEGURIDADE SOCIAL E 
PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
O Instituto Nacional de la Seguridad Social acláranos por escrito algunhas dúbidas 
comúns relativas a altas na Seguridade Social e coberturas de riscos laborais.

As empresas con traballadores por conta 
allea, ou asimilados aos mesmos, respec-
to dos que exista obriga de cotizar para a 
cobertura dos riscos profesionais, teñen a 
obriga de concertar a cobertura dos devan-
ditos riscos profesionais. De igual xeito ao 
indicado na contestación á pregunta ante-
rior, non deben formalizar a cobertura dos 
riscos profesionais aquelas empresas nas 
que unicamente presten servizos traballa-
dores por conta propia. Ás cooperativas, 
sociedades agrarias de transformación ou 
sociedades civís non lles resultan de aplica-
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autónomos incluídos no sistema especial 
para traballadores agrarios do Réxime Es-
pecial de Traballadores por Conta Propia 
ou Autónomos. Neste último caso, a cober-
tura obrigatoria restrínxese ás continxen-
cias de incapacidade permanente, morte e 
supervivencia.

¿A cobertura de continxencias comúns, acci-
dentes de traballo e enfermidades profesio-
nais, pode ser concertada tanto coa Seguri-

dade Social como cunha mutua de acciden-
tes? ¿Hai diferencias nun e outro caso?
Respecto dos traballadores por conta allea, 
e asimilados aos mesmos, a cobertura das 
continxencias profesionais –accidentes de 
traballo e enfermidades profesionais- debe 
realizarse cunha Mutua de Accidentes de 
Traballo e Enfermidades Profesionais. A 
prestación económica por incapacidade 
temporal derivada de continxencias comúns 
pode ser concertada coa mesma Mutua coa 

PARA OS AUTÓNOMOS INCLUÍDOS NO SISTEMA ESPECIAL
PARA TRABALLADORES AGRARIOS, A COBERTURA 
OBRIGATORIA RESTRÍNXESE ÁS CONTINXENCIAS DE 
INCAPACIDADE PERMANENTE, MORTE E SUPERVIVENCIA

ción, nesta materia, regras distintas ao resto 
de empresas.

Respecto dos traballadores autónomos, a 
cobertura dos riscos profesionais poderase 
realizar opcionalmente e de forma indivi-
dualizada por parte dos propios traballado-
res autónomos, salvo que estean obrigados 
a elo por tratarse de traballadores autóno-
mos economicamente dependentes dunha 
empresa cliente, traballadores autónomos 
con elevado risco de siniestralidade –as-
pecto este aínda pendente de desenvolve-
mento regulamentario- ou traballadores 
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que a empresa formalizara a cobertura dos 
riscos profesionais ou coa correspondente 
Entidade Xestora –Instituto Nacional de la 
Seguridad Social ou, no caso de empresas 
encadradas no eido de aplicación do Réxi-
me Especial do Mar, Instituto Social de la 
Marina_, sen que haxa diferenzas na cota a 
ingresar por formalizar a cobertura cunha 
Mutua ou coa Entidade Xestora. O resto 
de prestacións derivadas de continxencias 
comúns son cubertas pola correspondente 
Entidade Xestora. 

RISCOS LABORAIS
A resposta a todas as cuestións formuladas 
atópase nas vixentes normas reguladoras da 
prevención de riscos laborais, comezando 
pola Lei 31/1995, do 8 de novembro, de 
Prevención de Riscos Laborais (LPRL), e 
o Real Decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, 
polo que se aproba o Regulamento dos Ser-
vizos de Prevención (RSP). 

¿En que circunstancias unha explotación 
asociativa está obrigada a contratar un ser-
vizo alleo (unha empresa especializada) de 
Prevención de Riscos Laborais, con plans 
de Seguridade, Hixiene e Ergonomía?
Igual ca calquera outro empresario, unha 
explotación asociativa está vinculada polo 
deber de prevención de riscos laborais e de-
berá dotarse da organización axeitada para 
elo, atendendo ao seu tamaño ou número de 

traballadores aos que dea ocupación e aos 
riscos inherentes á actividade que realiza 
(arts. 30 ao 32 LPRL). 

Non obstante, non pode dicirse que o 
empresario estea “obrigado a contratar un 
servizo alleo”. A obriga de realizar a activi-
dade preventiva e dotarse da organización 
preventiva axeitada pode cumprirse, tendo 
en conta as circunstancias antes sinaladas, 
dalgunha das seguintes formas:

•  O empresario asúmea persoalmente 
(art. 11 RSP)

•  Designa un ou varios traballadores 
(art. 12 RSP)

•  Constitúe un servizo de prevención 
propio (art. 14 RSP)

•  Concerta cun servizo de prevención 
alleno (art. 16 RSP)

Os preceptos citados precisan as circuns-
tancias nas que a actividade preventiva pode 
realizarse a través de cada un dos medios ci-
tados. Neste sentido é no que indicabamos 
que non hai unha obriga xeral de concertar 
cun servizo de prevención alleo.

As circunstancias nas que o empresario 
terá que recorrer a un servizo de prevención 
alleo, previstas no art. 14 RSP, son:

•  Cando a designación de traballadores 
sexa insuficiente e non concorran as 
circunstancias que obrigan a constituír 
un servizo de prevención propio.

•  Cando tratándose de empresas de entre 
250 e 500 trabajadores que desenvolvan 
algunha das actividades do anexo I 
RSP non se constituíra un servizo de 
prevención propio.

•  En caso de ter asumido a empresa par-
cialmente a actividade, con traballadores 
designados ou mediante a constitución 
dun servizo de prevención propio, na 
parte non asumida por estes medios.

En caso de estar obrigada a explotación a 
contratar un servizo de prevención de ris-
cos, ¿podería prescindir da contratación 
externa? No caso de que a resposta sexa 
afirmativa, ¿que especialización debe ter a 
persoa encargada deste servizo?

Como se espuxo na resposta anterior, non 
é imprescindible a contratación cun servizo 
de prevención alleo, sempre que quede sufi-
cientemente atendida a actividade preventi-
va á que está obrigada a empresa. É máis, é 
preferible dispoñer de recursos preventivos 
propios antes que optar por externalizar as 
actividades preventivas. 

AS ESPECIALIDADES DO 
SERVIZO DE PREVENCIÓN 
PROPIO TERÁN QUE 
ESTAR ATENDIDAS POR 
EXPERTOS CAPACITADOS,
QUE DEDICARÁN DE 
FORMA EXCLUSIVA A SÚA
ACTIVIDADE NA EMPRESA A
ESTA FINALIDADE
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PIENSOS ARA
• Fabricación personalizada de todo tipo de pensos: mesturas, 

pensos simples, compostos, en fariña ou granulados

• Servizo de racionamentos para calquera especie animal

• Asesoramento técnico

• Servizo de menos de 24 horas para pedidos de calquera 
volume e a calquera lugar

• Venta de forraxes (alfalfa, palla, reigrás). 
Cantidade mínima, unha paca

• Venta de fertilizantes

Praza Maior, s/n - 27377 Muimenta (Lugo) - Telf.: 982.52.81.03 - Fax: 982.52.81.33 - Mail: poehisl@infonegocio.com
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OS CUBÍCULOS MELLOR 
ACONDICIONADOS COS NOSOS 
DISPENSADORES

Dispensadores para acondicionar cubículos coa maior 
rapidez e facilidade, o mínimo de po e o uso máis 
económico dos materiais.

160 cubículos acondiciónanse en 5-6 minutos

Os usuarios aforran ata un 50 % en material de base

Posibilidade de utilizar serrín, cepilladuras, area, palla 
picada, papel e caliza

TODOS OS DISPOSITIVOS PARA 
O TRATAMENTO INTEGRAL DO 
PURÍN

UNHA COMPLETA GAMA DE 
BEBEDEIROS BASCULANTES 
INOXIDABLES

Con ou sen protección

Con válvula de alto rendemento de 25 litros/minuto

Modelos de 45 e 75 litros

Revolvedores
sumerxibles en ferro 
e aceiro inoxidable

Separadores

Trituradores

CARGA AUTOMÁTICA

Profundizando no manifestado na resposta anterior, hai que 
sinalar que entre as actividades do anexo I RSP, que dan lugar á 
constitución dun servizo de prevención propio ou, no seu defecto, 
ao concerto cun alleo, sempre que a empresa teña entre 250 e 500 
trabajadores, atópanse, no apartado d), os traballos con exposi-
ción a axentes biolóxicos dos grupos 3 e 4, segundo a Directiva 
90/679/CEE (hoxe, Directiva 2000/54/CE sobre protección dos 
traballadores contra os riscos relacionados coa exposición aos 
axentes biolóxicos durante o traballo). 
Estes grupos están definidos nos seguintes termos:
“3) Agente biológico del grupo 3: un agente patógeno que pueda causar 

una enfermedad grave en el hombre y presente un serio peligro para los 

trabajadores; existe el riesgo de que se propague en la colectividad, pero 

existen generalmente una profilaxis o tratamiento eficaces”

“4) Agente biológico del grupo 4: un agente patógeno que cause una en-

fermedad grave en el hombre y suponga un serio peligro para los traba-

jadores; existen muchas probabilidades de que se propague en la colecti-

vidad; no  existen generalmente profilaxis o un tratamiento eficaces”
Queremos con isto indicar que nas explotacións gandeiras nas que 

exista risco de exposición a axentes como os descritos, se se dan as 
condicións de número de traballadores ocupados será obrigatorio 
constituír –non contratar- un servizo de prevención propio, aínda 
que legalmente está prevista tamén a posibilidade de celebrar un 
concerto con entidade allea para cumprir esa obriga.

Ademais, aínda tratándose de empresas que non teñan esas ca-
racterísticas, a autoridade laboral, previo informe da Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social e, no seu caso, dos órganos técnicos en 
materia preventiva das Comunidades Autónomas, en función da pe-
rigosidade da actividad desenvolvida ou da frecuencia e gravidade da 
siniestralidade na empresa, poderá decidir que teñen que constituír 
un servizo de prevención propio, salvo que opten polo concerto cun-
ha entidade especializada allea á empresa (art. 14 RSP).

Este podería ser o caso dalgunhas explotacións gandeiras nas 
que exista risco de exposición a axentes biolóxicos dos grupos 3 
e 4 antes citados.

En tal caso, a empresa podería optar por constituír o servizo de preven-
ción propio axustado ao previsto no art. 15 RSP, que como mínimo terá 
dúas especialidades preventivas, e concertar as outras dúas con entidade 
allea ou ben constituír o servizo de prevención propio con todas as especia-
lidades ou, por último, concertar toda a actividade preventiva con servizo de 
prevención alleo.

As especialidades que asuma o servizo de prevención propio 
terán que estar atendidas por expertos con capacitación requirida 
para as funcións de nivel superior a desempeñar, que actuarán de 
forma coordinada, así como o persoal necesario que teña a capa-
citación requirida para desenvolver as funcións dos niveis básico e 
intermedio, todo elo segundo o establecido no capítulo VI RSP. 

Todos os integrantes do servizo propio dedicarán de forma ex-
clusiva a súa actividade na empresa á finalidade do mesmo. 

Caso de incluír a actividade sanitaria, o servizo deberá contar 
cun médico especialista en Medicina do Traballo ou diploma-
do en Medicina de Empresa e un ATS/DUE de empresa, sen 
prexuízo da participación doutros profesionais sanitarios con 
competencia técnica, formación e capacidade acreditada.

¿Hai algún caso no que se recomende especificamente contar 
cunha persoa especializada neste ámbito dentro da plantilla 
da empresa?
A prevención de riscos laborais, de acordo coa LPRL e o RSP, dá 
lugar a unha serie de actuacións a desenvolver na empresa. Pois 
ben, tales actuacións deberán integrarse no sistema xeral de xes-
tión da mesma, comprendendo tanto o conxunto das actividades 
como todos os seus niveis xerárquicos. 
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NON É IMPRESCINDIBLE A CONTRATACIÓN
CUN SERVIZO DE PREVENCIÓN ALLEO, 
SEMPRE QUE QUEDE SUFICIENTEMENTE
ATENDIDA A ACTIVIDADE PREVENTIVA Á 
QUE ESTÁ OBRIGADA A EMPRESA

A integración en todos os niveis xerárquicos da empresa implica a 
atribución a todos eles, e a asunción por estes, da obriga de incluír a 
prevención de riscos en calquera actividade que realicen ou ordenen 
e en todas as decisións que adopten.

Neste sentido, cómpre afirmar que a prevención de riscos laborais 
é cuestión de todos na empresa –empresario, directivos, mandos in-
termedios e resto dos traballadores- e todos deben posuír os coñece-
mentos preventivos axeitados ás funcións que deben desempeñar.

Por outra banda, a normativa prevé supostos nos que debe consti-
tuírse servizo de prevención propio, como xa se dixo, e tal servizo es-
tará formado por expertos nas funcións preventivas a desenvolver.

Fóra de tales supostos, o art. 32 bis LPRL, engadido pola Lei 
54/2003, do 12 de decembro, de reforma do marco normativo da 
prevención de riscos laborais, regula determinados supostos nos que, 
calquera que sexa a modalidade de organización dos recursos pre-
ventivos que a empresa adoptara, será necesaria a presenza no centro 
de traballo dos recursos preventivos. Son os seguintes casos:
“a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desa-

rrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diver-

sas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el 

control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente 

sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales.

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigie-

ran debido a las condiciones de trabajo detectadas.”
Pola súa banda, o art. 22 bis RSP, engadido polo Real Decreto 

604/2006, do 19 de maio, desenvolve o anterior, e concretamente o 
suposto do apartado b), nos seguintes termos:
“b) Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o 

con riesgos especiales:

1º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las 

particulares características de la actividad desarrollada, los procedimien-

tos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.

2º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.

3º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declara-

ción CE de conformidad por ser su fecha de comercialización anterior a 

la exigencia de tal declaración con carácter obligatorio, que sean del mis-

mo tipo que aquéllas para las que la normativa sobre comercialización 

de máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en el 

procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté 

suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas 

reglamentarias de aplicación.

4º Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio 

confinado el recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y venti-

lación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes 

tóxicos o inflamables o puede haber una atmósfera deficiente en oxígeno, y 

que no está concebido para su ocupación continuada por los trabajadores.

5º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, salvo lo dispuesto 

en el apartado 8a) de este artículo, referido a los trabajos en inmersión 

con equipo subacuático.”
Pois ben, no caso de que se realicen algunhas desas actividades ou 

procesos perigosos, os recursos preventivos deberán estar presentes 
no centro de traballo segundo o previsto nas normas citadas.

En canto á vixilancia da saúde, ¿en que tipo de explotacións aso-
ciativas é obrigatoria a súa contratación?
A vixilancia periódica do estado de saúde dos traballadores, confor-
me ao previsto no art. 22 LPRL, ten que ser garantida polo empre-
sario, con independencia da perigosidade de actividade realizada e 
do número de traballadores da empresa. 

A vixilancia da saúde é, con carácter xeral, voluntaria para o tra-
ballador, e só poderá levarse a efecto co seu consentimento, se ben 

se exceptúan dese carácter voluntario os supostos nos que a realiza-
ción dos recoñecementos médicos sexa imprescindible para avaliar 
os efectos das condicións de traballo sobre a saúde dos traballadores 
ou para verificar se o estado de saúde do traballador pode consti-
tuír un perigo para el mesmo, para os demais traballadores ou para 
outras persoas relacionadas coa empresa ou cando así estea estable-
cido nunha disposición legal en relación coa protección de riscos 
específicos e actividades de especial perigosidade.

En resumo, toda empresa ten que estar en condicións de ofrecer e 
garantir a vixilancia da saúde aos seus traballadores en función dos 
riscos inherentes ao traballo.

Neste sentido, e sen prexuízo doutros riscos que poidan estar 
presentes nas explotacións gandeiras, hai que engadir que o art. 8 
do Real Decreto 664/1997, do 12 de maio, sobre protección dos 
traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes 
biolóxicos durante o traballo, establece algunhas regras específicas 
sobre vixilancias da saúde nestes casos. 

¿Con que institución ou entidade se debería concertar o servizo?
Caso de concertar cunha entidade especializada allea, esta deberá 
estar acreditada  como tal pola autoridade laboral e co concurso da 
autoridade sanitaria e será ben un servizo de prevención alleo, ben 
unha sociedade de prevención creada por unha mutua de accidentes 
de traballo e enfermidades profesionais.

¿Que medidas se deben implementar para facer efectiva esa vixi-
lancia? No seu desenvolvemento, ¿que obrigas e dereitos lle su-
pón este servizo á empresa e os traballadores? 
Xa se indicou que a empresa ten a obriga de garantir a vixilancia da 
saúde dos traballadores en función dos riscos inherentes ao traballo 
e os traballadores teñen dereito a acollerse a esa vixilancia volunta-
riamente, coas excepcións apuntadas.

Só cómpre engadir o previsto na normativa de prevención de ris-
cos laborais, destacando que:

•  As medidas de vixilancia e control respectarán a intimidade e a 
dignidade do traballador, así como a confidencialidade de toda 
información relacionada co seu estado de saúde.

•  Os resultados comunicaránselles aos traballadores afectados.
•  Non poderán ser usados con finalidade discriminatoria nin en 

prexuízo do traballador.
•  O acceso á información médica de carácter personal limitarase 

ao persoal médico e ás autoridades sanitarias concernidas.
•  O empresario e os responsables da prevención na empresa 

serán informados das conclusións que se deriven dos recoñece-
mentos efectuados en relación coa aptitude do traballador para 
o posto de traballo ou coa necesidade de medidas de protec-
ción ou prevención.

•  Poderán prolongarse máis alá da terminación da relación la-
boral, cando a natureza do risco o faga necesario, nos termos 
regulamentariamente previstos.

•  Será desempeñada por persoal sanitario con competencia técnica, 
formación e capacidade acreditada con arranxo á normativa vixente.

•  A vixilancia da saúde estará sometida 
a protocolos específicos ou outros 
medios existentes con respecto aos factores de risco aos que 
estea exposto o traballador. 
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CONFIGURACIÓN BÁSICA

Sistema compuesto por:

1 Cámara Color, IR, óptica varifocal 
de 3,5 a 8 mm. con soporte.

Moduladores de señal, fuentes 
de Alimentación, pequeño material 
de obra.

Incluye cableados, colocación 
y puesta en servicio.

*IVA 16% no incluido
Este precio es orientativo. Está calculado para aquellas instalaciones 
con condiciones óptimas de transmisión; pudiendo verse afectado 
por las características y dimensiones de los locales en donde se lleve 
a cabo la instalación.

Avda. Coruña, 145 bajo
27370 Rábade (Lugo)

Teléfonos 
982 100 717
902 027 505

correo@tecvipro.es
www.tecvipro.es

595 *

SOLUCIÓN DE 
VIDEOVIGILANCIA 
PARA EXPLOTACIONES 
GANADERAS
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¿ CARA A ONDE EVOLUCIONA A XESTIÓN
DE PARQUES DE MAQUINARIA?

OS PARQUES DE MAQUINARIA
O gasto en maquinaria adoita supoñer o 
primeiro custo en orde de importancia nas 
explotacións agrícolas e o segundo nas gan-
deiras con base territorial. Dada a actual 
coxuntura da agricultura europea, a redu-
ción de custos de produción é un obxectivo 
prioritario na maioría das explotacións.

As máquinas agrícolas polo xeral (excep-
tuando tractores, remolques e colleitadoras) 
teñen unha utilización anual moi baixa, o 

As cooperativas agrarias con parques de maquinaria son unha das fórmulas que
máis reducen os custos de utilización destes medios de produción. Sen embargo,
requiren dunha boa xestión para ofrecer servizos que satisfazan aos socios,
cuestión non sempre doada de conseguir polas peculiaridades dos traballos
agrarios a realizar.

Javier Bueno Lema, Carlos Amiama Ares
Departamento de Enxeñaría Agroforestal. Escola 
Politécnica Superior de Lugo. Universidade de Santiago 
de Compostela

cal provoca que os custos fixos sexan eleva-
dos e que cheguen a representar unha par-
te importante do custo total. Isto xera un 
custo medio total elevado, o que conduce 
a que moitas veces a maquinaria non sexa 
rendible baixo a forma de propiedade da 
explotación, desaconsellando nestas situa-
cións a súa adquisición e recomendando o 
seu aluguer a unha empresa de servizos ou 
algunha forma de utilización en común.

A utilización de maquinaria por medio 
de cooperativas adoita ser a maneira de 
conseguir os custos máis reducidos, dado 
que as empresas cooperativas teñen como 
obxectivo fundamental a redución de cus-
tos e a maximización de ingresos dos seus 

socios en todas as actividades nas que están 
involucradas. En Galicia as formas princi-
pais de utilización de maquinaria en común 
son tres:

- As cooperativas clásicas con parques de 
maquinaria

- As cooperativas de utilización de ma-
quinaria agrícola (CUMA)

- As empresas de servizos
Estas formas son moi habituais nas zonas 

gandeiras. É de destacar o éxito de creación 
de CUMAs nos últimos anos, cooperativas 
dedicadas exclusivamente a prestar servizos 
de maquinaria aos seus socios. Nos últimos 
10 anos constituíronse unhas 90 coopera-
tivas deste tipo, principalmente nas zonas 
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de vacún de leite das provincias da Coruña, 
Lugo e Pontevedra.

As razóns de peso que explican este auxe 
na cooperativización dos servizos de maqui-
naria son as vantaxes que achegan fronte á 
mecanización individual das explotacións:

- Redución dos custos de utilización de 
maquinaria nas explotacións

- Utilización de máquinas con maior ca-
pacidade de traballo

- Utilización de tecnoloxía máis actuali-
zada que ofrece un servizo de maior cali-
dade

- Solución de problemas de escaseza de 
man de obra nas explotacións

- Especialización de operarios no manexo 
e mantemento das máquinas

- Acceso a axudas da Administración de 
maior contía

A COMPLEXIDADE DA XESTIÓN 
DOS PARQUES DE MAQUINARIA
Sen embargo, a utilización cooperativa de 
maquinaria tamén presenta as súas dificulta-
des. A maior delas radica na xestión dos ser-
vizos aos socios. Polo xeral, a forma de facer 
a xestión do servizo de maquinaria adoita 
ser a razón principal do éxito ou fracaso das 
cooperativas con parques de maquinaria.

As características da actividade agrícola 
provocan que esta xestión sexa complicada, 
xa que o groso das solicitudes de servizos 
por parte dos socios adoita estar moi con-
centrado nuns períodos concretos: as épo-
cas de implantación e colleita dos cultivos 
da zona. Esta estacionalidade dos traballos 
require unha planificación moi coidadosa 
para poder dar un servizo satisfactorio a 
todos os socios. A variación das condicións 
climatolóxicas ou a aparición de avarías son 
complicacións engadidas que habitualmente 
ocorren en pleno desenvolvemento dos tra-
ballos de campo.

Non todos os traballos mecanizados te-
ñen a mesma complexidade organizativa. 
Por exemplo, a utilización de carros mestu-
radores en común, para repartir o alimento 
do gando entre varias explotacións, é unha 

operación que se realiza todos os días do ano 
e que, polo tanto, non se ve afectada pola es-
tacionalidade propia da produción de culti-
vos. Tampouco as condicións meteorolóxicas 
neste caso xogan un papel importante. Pola 
contra, os traballos de colleita mecanizada 
de cultivos sitúanse entre os máis difíciles 
de organizar.

Por exemplo, a recolección de forraxes 
con colleitadoras autopropulsadas e vehícu-
los de transporte (tractores ou camións) en 
zonas con moitas explotacións de pequeno 
tamaño é un labor que require unha plani-
ficación complexa e un seguimento cons-
tante. Neste caso hai que coordinar varias 
máquinas e operarios, as xornadas de traba-
llo adoitan ser prolongadas aproveitando ao 
máximo as horas de luz solar, as demandas 
de realización do traballo concéntranse nun 

NOS ÚLTIMOS 10 ANOS
CONSTITUÍRONSE UNHAS
90 CUMAS, SOBRE TODO 
NAS ZONAS DE VACÚN DE 
LEITE DAS PROVINCIAS
DE LUGO, A CORUÑA E 
PONTEVEDRA
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é mellor recorrer a outras alternativas se iso 
é posible (empresas de servizos ou outras 
cooperativas).

É recomendable que os socios adquiran 
un compromiso de utilización das máqui-
nas nas que participan. A amortización dos 
equipos entre os socios recoméndase que se 
faga en función do uso (amortiza máis quen 
máis emprega a máquina), incluíndo este 
custo no custo horario que se cobra pola 
máquina.

Nalgunhas CUMAs, parte da amortiza-
ción (10-20%) repártese a partes iguais entre 
todos os socios para implicalos máis no uso 
das máquinas. A menos que todas as explo-
tacións que forman parte do parque sexan 
dun tamaño similar e, polo tanto, utilicen 

período determinado para todos os socios, o 
non realizar o traballo no momento idóneo 
ten repercusións negativas sobre a calidade 
da forraxe, etc… Como vemos, as situacións 
son moi diferentes.

A ORGANIZACIÓN DA XESTIÓN DO 
PARQUE DE MAQUINARIA
Sen dúbida, un dos aspectos que van con-
dicionar a futura xestión dun parque de 
maquinaria en común é a forma na que se 
organiza. Antes de dar o paso é necesario 
facer unha análise técnica e económica en 
profundidade dos obxectivos que preten-
demos lograr co servizo en común de ma-
quinaria. Convén neste punto recorrer ao 
asesoramento de técnicos con experiencia 
na constitución de CUMAs ou parques de 
maquinaria. En principio, canto máis ho-
moxéneas sexan as explotacións ás que dá 
servizo o parque (actividade, tamaño, culti-
vos…), máis fácil será dimensionar o mes-
mo. Isto na práctica non é fácil de conseguir 
en moitas zonas.

A adquisición de cada máquina que for-
ma o parque debe estar debidamente xus-
tificada de acordo cunha carga de traballo 
anual (horas de traballo) que faga o seu uso 
viable economicamente. En caso contrario 

máis ou menos por igual as distintas má-
quinas que  o constitúen, non se recomenda 
amortizar a partes iguais as máquinas entre 
os distintos socios. O tema da amortización 
dos equipos é outro dos que frecuentemente 
xeran problemas entre os socios das coope-
rativas de maquinaria, polo que convén ser 
flexible para que todos se sintan tratados 
xustamente.

Debe preverse o correcto mantemento, 
reparación e manexo das máquinas, esta-
blecendo o persoal debidamente cualifica-
do que poderá realizar estas funcións. Así 
mesmo, deben establecerse unhas normas 
de funcionamento interno nas que, ademais 
de deixar claro os aspectos anteriores, se re-
flictan as normas de uso e funcionamento, 
o réxime de utilización e o réxime de faltas 
e sancións.

XESTIÓN PROFESIONAL
Unha vez constituído o servizo de maqui-
naria nunha cooperativa debe existir un res-
ponsable da súa xestión, que ben pode ser un 
dos socios ou un técnico contratado para esa 
función. Dependendo do tamaño do parque 
e do número de explotacións ás que dea ser-
vizo, será máis oportuno optar por unha ou 
outra solución. 

NALGUNHAS CUMAS,
PARTE DA AMORTIZACIÓN
(10-20%) REPÁRTESE A 
PARTES IGUAIS ENTRE
TODOS OS SOCIOS PARA 
IMPLICALOS MÁIS NO USO 
DAS MÁQUINAS

Monitor táctil coa aplicación de xestión na cabina do tractorPantalla do centro de control onde se visualiza a 
ubicación das diferentes máquinas no mapa
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B.J.O. ROJO, S.L. 
Barrio da Cruz, 8 - Sta. Leocadia - Castro de Rei (Lugo)
Teléfono 982 314 037 • Fax 982 314 904
Móviles Benedicto 670 535 100 - José 678 432 835
Comercial 678 432 834 • E-mail landmaschinenrojo@yahoo.es

VENDA E REPARACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

MAQUINARIA USADA EN STOCK

AGRICOLA LOUSADA
(Concesionario tractores VALTRA e arados LOTARIO)
Lousada-Guntín(Lugo)
Telf.: 982.20.83.50 – 636.81.8300

AGRICOLA LOUSADA – BJO ROJO

En todo caso, os traballos que realice o 
parque deben ser correctamente planifica-
dos, desde o momento en que se reciben as 
solicitudes e se elaboran os partes de traba-
llo ata que as operacións están finalizadas 
e se lles facturan aos socios. É moi impor-
tante realizar esta xestión o máis profesio-
nalmente posible, xa que iso redundará na 
calidade dos traballos realizados e na satis-
facción dos socios, o cal garante o futuro 
da actividade do servizo de maquinaria da 
cooperativa.

O control dos distintos gastos que vai 
ocasionando cada máquina debe levarse 
con rigor, o que permitirá comprobar se 
os prezos que establecemos polos distintos 
servizos cobren os custos que se xeran ou 
se, polo contrario, é necesario realizar algún 
axuste. A xestión dos recambios, reparacións 
e operacións de mantemento requiridas é 
fundamental para evitar perdas de tempo 
por avarías ou mal funcionamento das má-
quinas. Debe establecerse un procedemento 
para controlar as horas que se lle traballa a 
cada socio, sendo o máis frecuente o reco-
rrer a partes que realizan os operarios das 
máquinas. Esta información dos partes debe 
ser posteriormente procesada e finalizar na 
facturación do servizo.

Hoxendía dispoñemos de ferramentas 
informáticas que nos axudan a realizar este 
traballo de xestión. A utilización de follas de 
cálculo ou bases de datos axúdanos a ma-
nexar toda a información xerada pola acti-
vidade do parque. No mercado tamén existe 
algún programa específico para a xestión de 
maquinaria en común. Un exemplo é a apli-
cación informática Agromaq XM, impulsa-
da pola Asociación Galega de Cooperativas 
Agrarias (AGACA) por medio do proxecto 
Equal-Espadelada en colaboración coa em-
presa Redem.

Esta aplicación permite organizar o ca-
lendario dos traballos, calcular custos e 
rendementos, calcular a amortización das 
máquinas, realizar análises comparativas 
por campaña e históricos anuais, realizar 
a facturación aos socios, etc… Ademais 
permite intercambiar a información en-
tre as distintas cooperativas que o utilizan, 
podendo comparar resultados de máqui-
nas propias coas doutras cooperativas. 

Para máis información sobre o mesmo 
pódese consultar a seguinte páxina web: 
http://www.redem.es/agromaqxm.htm

AS NOVAS TECNOLOXÍAS NA 
XESTIÓN DOS PARQUES DE 
MAQUINARIA
Para os parques de maquinaria cunha cer-
ta dimensión, a xestión pode facilitarse con 
ferramentas de axuda que utilicen as novas 
tecnoloxías da información e da comunica-
ción (TIC) dispoñibles na actualidade. Un 
exemplo disto é o sistema para a xestión do 
traballo de maquinaria agrícola desenvolvi-
do no Departamento de Enxeñaría Agro-
forestal da Universidade de Santiago de 
Compostela.

O traballo levouse a cabo en colaboración 
coa cooperativa Os Irmandiños de Ribadeo 
(Lugo), unha cooperativa que entre os seus 
servizos posúe un parque de maquinaria con 
cinco colleitadoras autopropulsadas de fo-
rraxe, tres tractores propios, cinco vehículos 

RECOMÉNDASE QUE A AMORTIZACIÓN DOS EQUIPOS SE 
FAGA EN FUNCIÓN DO USO. AMORTIZAN MÁIS OS SOCIOS 
QUE MÁIS EMPREGAN A MÁQUINA E INCLÚESE ESTE 
CUSTO NO CUSTO POR HORA DE USO
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de asistencia técnica e unha gran variedade 
de aparellos e máquinas que se enganchan 
aos tractores (tanque de purín, sementado-
ras, arado de vertedeira, cultivador, grades de 
discos, abonadoras, remolques de transporte 
de material, pulverizador hidráulico, sega-
doras rotativas).

O sistema integra ordenadores e sensores 
nas máquinas, sistemas de comunicacións 
por telefonía móbil GSM, sistemas de posi-

cionamento GPS e aplicacións informáticas 
de xestión específicas. Todo iso permite rea-
lizar o control do parque cunha información 
máis precisa e inmediata, aforrar tempo de 
traballo ao equipo de xestión e ofrecer ser-
vizos de maior calidade aos socios.

Exemplos do aforro de tempo que pro-
porciona este sistema témolos na forma de 
localizar a situación das máquinas ou ma-
nexar a información. Unha das principais 

tarefas ás que se dedica o responsable da 
xestión dun parque de maquinaria agríco-
la é saber en todo momento onde están as 
máquinas.

A forma máis habitual de coñecer a posi-
ción dunha máquina ou calquera outra inci-
dencia da mesma é a través dunha chamada 
telefónica ao condutor. Utilizando o recep-
tor GPS instalado nas máquinas podemos 
saber onde se atopan situadas a través do 
ordenador do centro de control cun simple 
clic do rato. Por medio do sistema de comu-
nicacións GSM recibiremos as coordenadas 
xeográficas nas que se atopan nese momen-
to as máquinas, vendo representada a súa 
posición no mapa da aplicación informática 
do centro de control.

Doutra banda, a recollida da información 
relativa aos traballos mecanizados realiza-
dos (tempos de traballo, predios traballados, 
incidencias, etc.), realízase polo xeral cu-
brindo manualmente o condutor uns par-
tes de traballo. Todo este proceso provoca 
interrupcións, perdas de tempo e unha ele-
vada carga de traballo a posteriori para os 
servizos encargados de procesar a informa-
ción recollida nos partes de traballo. Ade-
mais, a información dos distintos elementos 
da máquina que recibe o conductor non 
queda rexistrada en ningún soporte.

No sistema desenvolvido, o condutor in-
troduce só a información imprescindible na 
aplicación informática do ordenador pre-
sente na máquina (socio para o que estamos 
traballando, predio no que estamos, inicio e 
fin dos traballos). O resto da información 
é adquirida automaticamente polo sistema 
(tempo de traballo, incidencias, posición, ve-
locidade…) Ademais, esta información non 
é necesario volvela introducir manualmente 
polo servizo encargado da facturación, xa 
que se descarga electronicamente no pro-
grama de xestión do parque de maquinaria. 
Todo isto aforra tempo e reduce erros ao 
simplificar a manipulación dos datos.

As funcións principais que realiza o siste-
ma desenvolvido son:

• Información en tempo real da posición e 
o estado da flota de máquinas.

• Rexistro dos parámetros máis impor-
tantes de funcionamento da máquina.

• Rexistro dos estados de actividade da 
máquina.

• Automatización dos procesos de factu-
ración e control de flotas.

• Alarmas ao condutor e ao centro de 
control de disfunción en elementos da má-
quina.

• Asistencia á navegación ao condutor.
• Posibilidade de envío de mensaxes entre 

condutor e centro de control.
Na oficina do técnico que xestiona o par-

que tamén se poden utilizar ferramentas 

Localización das parcelas dos socios na aplicación ensaiada na cooperativa Os Irmandiños

UN EXEMPLO DE PROGRAMA ESPECÍFICO PARA A 
XESTIÓN DE MAQUINARIA EN COMÚN É A APLICACIÓN 
INFORMÁTICA AGROMAQ XM, IMPULSADA POLA 
ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS
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informáticas que axuden a realizar a planifi-
cación dos traballos. Tarefas que levan horas 
poden facerse hoxendía en minutos, permi-
tindo ao técnico dispor de máis tempo ao 
día para outras actividades.

A planificación dos percorridos das má-
quinas entre as distintas parcelas a colleitar, 
a orde de colleitado das parcelas dos socios 
ou o número de vehículos de transporte re-
comendado para acompañar a unha colleita-
dora en cada explotación son algúns dos as-
pectos nos que nos axudan estas aplicacións 
informáticas. 

¿CARA A ONDE EVOLUCIONA A 
XESTIÓN?
A presenza destas novas tecnoloxías nos 
parques de maquinaria en Galicia a día de 
hoxe é aínda moi escasa. Pero a tendenza a 
investir en maquinaria cada vez máis grande, 
máis cara e con maiores prestacións está a 
incorporar pouco a pouco avances tecnoló-
xicos que hai uns anos parecían impensables. 
Colleitadoras de forraxe que xa veñen con 
sensores que miden a produción do cultivo 

colleitado en tempo real, tractores con co-
nexións electrónicas normalizadas para os 
aparellos (ISOBUS)... son algúns dos avan-
ces que xa atopamos polo rural galego.

Ademais, os novos requirimentos da 
PAC, obrigando a rexistrar todas as ope-
racións que se fagan nas parcelas durante o 
ciclo produtivo dos cultivos (trazabilidade), 
vai aumentar a demanda de sistemas elec-
trónicos e automatizados que faciliten a rea-
lización deste traballo.

En definitiva, aínda que máis lentamen-
te do que sería aconsellable, a xestión dos 
parques camiña cara a unha maior profesio-
nalización. A selección de máquinas fiables, 
con bos servizos postventa que garantan 
repostos, reparacións e mantemento, xunto 
coa oferta de traballos de calidade e a un 
prezo competitivo, son algúns dos aspectos 
que van gañando terreo ano tras ano nos 
parques de maquinaria.

Vemos como as empresas de servizo gale-
gas estenden a súa área de traballo a outras 
comunidades españolas, coa finalidade de 
facer máis horas ao ano coas máquinas e ga-

rantir unhas cargas de traballo anuais que as 
fagan rendibles e competitivas no mercado. 
É por iso que os sistemas de uso en común 
da maquinaria vía cooperativas ou empresas 
de servizo vai seguir indo cara arriba, pois 
son os sistemas que van a posibilitar unha 
xestión cada vez máis profesional dos par-
ques de maquinaria. 

A PRESENZA DE NOVAS 
TECNOLOXÍAS NOS 
PARQUES DE MAQUINARIA 
DE GALICIA AÍNDA É 
MOI ESCASA, PERO A 
TENDENZA É INVESTIR EN 
MAQUINARIA MÁIS GRANDE 
E MÁIS CARA
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NEOSPORA CANINUM:  O AXENTE E O 
SEU CICLO BIOLÓXICO
Neospora caninum é un protozoo formador 
de quistes tisulares pertencente ao Phylum 
Apicomplexa. Desde que se describiu por 
primeira vez en 1989 como axente causal 
de aborto bovino (Thilsted e Dubey, 1989), 
tense convertido nunha das principais 
causas desta patoloxía en todo o mundo 
(Dubey e col., 2007). O ciclo biolóxico de 
N. caninum é heteroxéneo facultativo.

O can e o coiote identificáronse como 
hospedadores definitivos (McAllister e col., 
1998; Gondim e col., 2004), podendo eli-
minar ooquistes cos seus excrementos, que 
trala súa esporulación no ambiente actua-
rían como fase infectante para os hospeda-
dores intermediarios.

Ata o momento identificouse un amplo 
espectro de hospedadores intermediarios. 
Diversas especies de ungulados, incluída a 
especie bovina (Dubey e col., 2007) actua-
rían como tales, e tamén o can e o coiote, 
non podendo descartarse o papel doutras 
especies domésticas e silvestres como po-
tenciais hospedadores intermediarios.

No hospedador intermediario acontecen 
dous estadios diferentes do parásito: o ta-
quizoíto, que se multiplica rapidamente en 

TRANSMISIÓN E CONTROL 
DA NEOSPOROSE BOVINA
Na actualidade a neosporose está considerada como unha das principais causas 
de aborto no gando bovino en todo o mundo, orixinando unhas perdas económicas 
cuantiosas que inclúen custos directos (alteración dos parámetros reprodutivos) 
e custos indirectos (diagnóstico, reposición do gando que aborta e alteración dos 
parámetros produtivos).
Rojo Montejo S., Aguado Martinez A., Ortega Mora L.M.
Grupo SALUVET. Dpto. de Sanidade Animal, Facultade de 
Veterinaria, Universidade Complutense de Madrid. 28040, 
Madrid. saluvet@vet.ucm.es

diversos órganos do hospedador durante 
a fase aguda da infección, e o bradizoíto, 
que se multiplica lentamente no interior de 
quistes tisulares localizados fundamental-
mente no sistema nervioso central e que se 
asocia á fase crónica da infección.

PREVALENCIA
N. caninum foi identificado en fetos bovinos 
abortados, tanto en gando leiteiro como de 
carne, en países dos cinco continentes. En 
Europa, a taxa de prevalencia da infección 
por N. caninum observada en fetos bovinos 
abortados enviados para diagnóstico é moi 
variable, oscilando entre o 4% e o 31,3% 
nos distintos países (Pitel e col., 2001, Sa-
ger e col., 2001, Schock e col., 2000, Wouda 
e col., 1997). 

Feto abortado por N. caninum.
Feto momificado
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que conxenitamente infectado (Quintani-
lla-Gozalo et al., 2000).

A transmisión vertical é o modo de trans-
misión predominante e é altamente eficien-
te, xa que moitas granxas manteñen unha 
taxa de prevalencia máis ou menos constan-
te ao longo dos anos, cunha correlación case 
perfecta entre a seropositividade das nais e 
os seus xatos e sen que exista unha aparente 
fonte externa de infección.

A transmisión vertical de N. caninum é 
tan eficiente que en moitas destas granxas 
practicamente a totalidade dos xatos naci-
dos de vacas infectadas nacen igualmente 
infectados pero clinicamente sanos (Dubey 
et al., 2007). Neste tipo de explotacións, o 
aborto por neosporose adoita ser un proble-
ma endémico, rexistrándose de forma máis 
ou menos constante e espaciado durante 
longos períodos de tempo. Non obstante, 
aínda que eficiente, a taxa de transmisión 
vertical non é do 100% e non explica por 
si soa a epidemioloxía da enfermidade en 
moitas granxas.

 En España detectáronse granxas con 
taxas de transmisión vertical do 40-50%, 
así como unha porcentaxe relativamente 
importante (13%) de vacas seropositivas na-
cidas de nais seronegativas (Pereira-Bueno 
et al. 2000), o que indica a existencia do-
utra vía de transmisión ademais da vertical 
transplacentaria.

Segundo a súa orixe, a transmisión verti-
cal pode ser endóxena ou esóxena (Trees et 
al., 2005). A de orixe endóxena ocorre cando 
a nai xa presentaba unha infección crónica 
e, como consecuencia dun recrudecemento 
da mesma durante a xestación, prodúcese o 
paso dos taquizoítos ao feto. A transmisión 
endóxena é pois, presumiblemente, a predo-
minante nas granxas cun patrón de aborto 
endémico nas que a infección se mantén de 
xeración en xeración.

A transmisión vertical de orixe esóxeno, 
sen embargo, ocorre cando a nai se infecta 
por primeira vez con N. caninum durante a 
xestación, transmitíndoo ao feto. 

e entre o 41-61% en ganado de carne. Así 
mesmo, as prevalencias individuais en gan-
do de leite situáronse entre o 0,5-16,2% e 
en gando de carne, entre o 4,1-15,8%, sendo 
España o país que presentou los datos de 
prevalencia más altos.

De feito, os datos de prevalencia 
intrarrabaño amosan que máis dun 10% das 
explotacións estudiadas presentaron preva-
lencias entre o 50% e 100%, en comparación 
co 3,7% de Holanda, 1,0% de Alemania e 
0% de Suecia. Todos estes datos indican a 
importancia da presenza de N. caninum nas 
granxas de leite e de carne no noso país, e 
poñen de manifesto a gran repercusión eco-
nómica desta parasitose.

PRINCIPAIS MODOS DE TRANS-
MISIÓN E CONSECUENCIAS
Desde hai máis dunha década tense un 
profundo coñecemento da importancia da 
transmisión vertical vía transplacentaria de 
N. caninum no gando bovino. Este modo de 
transmisión prodúcese cando na femia xes-
tante os taquizoítos atravesan a placenta e 
invaden o feto (Dubey et al. 2007). Sábese 
que as consecuencias da infección no feto 
dependen de factores tales como a súa idade 
e inmunocompetencia, a virulencia do illado 
e a resposta inmune da nai (Collantes-Fer-
nández et al., 2006).

En xeral, canto máis tarde se produce a 
infección durante a xestación maiores son as 
probabilidades de que o xato naza san, aínda 

O RISCO DE ABORTO EN 
ANIMAIS INFECTADOS
É MAIOR, ENTRE 2 E 7 
VECES, QUE EN ANIMAIS 
SERONEGATIVOS

EN ESPAÑA A INFECCIÓN POR N. CANINUM NO GANDO
BOVINO SINALOUSE POR PRIMEIRA VEZ EN 1996 EN FETOS
ABORTADOS. OS ESTUDOS SINALAN PREVALENCIAS DA 
INFECCIÓN ENTRE O 22% E O 58%

Concretamente, en España a infección 
por N. caninum no gando bovino sinalouse 
por primeira vez en 1996 en fetos abortados 
(González et al., 1996) e os estudos reali-
zados ata o momento sinalan prevalencias 
da infección entre o 22% e o 58% (Aduriz 
e col., 1999, 2000; Barberán e col., 1998; 
Gónzalez e col., 1999; Pereira-Bueno e
col., 2003).

A infección por N. caninum no gando bo-
vino está amplamente difundida e demos-
trouse unha asociación significativa entre a 
presenza da infección e o aborto, de maneira 
que o risco de aborto en animais infectados 
é maior, entre 2 e 7 veces, que en animais se-
ronegativos (Davison e col., 1999, Jensen e 
col., 1999, López-Gatius e col., 2004, Moen 
e col., 1998, Romero et al., 2005, Thurmond 
e col., 1997).

Os estudos de prevalencia da infección 
no gando adulto son relativamente numero-
sos, describíndose taxas de seroprevalencia 
moi variadas (Dubey et al., 2007). En xeral, 
obsérvanse diferencias importantes entre as 
taxas de seropositividade obtidas en diversos 
países, en bovinos de leite e de carne e en 
animais con e sen antecedente de abortos.

Nun estudo recente (Bartels e col., 2006), 
levado a cabo en catro países europeos (Ale-
mania, Holanda, Suecia e España), compa-
ráronse seroprevalencias de granxas tanto de 
aptitude leiteira como cárnica, procedentes 
de rexións representativas da produción bo-
vina de cada país. Os resultados deste estudo 
amosan importantes diferencias nas preva-
lencias individuais e de rebaño segundo o 
país, observándose un incremento da preva-
lencia en sentido Norte-Sur.

Deste xeito, as prevalencias de rabaño 
oscilaron entre o 19-76% en gando de leite 

Feto abortado por N. caninum.
Feto autolítico e placentomas 
hemorráxicos

ACTUALMENTE EN ESPAÑA NON EXISTE NINGÚN PRO-
GRAMA DE CONTROL DE NEOSPOROSE DE EXTENSIÓN 
NACIONAL. SEN EMBARGO, DIVERSAS COMUNIDADES AU-
TÓNOMAS INCLUÍRON ESTA ENFERMIDADE DENTRO DOS
PROGRAMAS DAS ADSG

sanidade.indd   57 5/11/08   11:41:57



SANIDADE

AFRIGA  ANO XIV - Nº 77

58

-

no

-

-

o ,

-

-

-

-
-

-

baja

A transmisión vertical venérea, que se 
postulou como un posible modo de trans-
misión relevante, demostrou non ser epide-
mioloxicamente importante (Serrano-Mar-
tínez et al., 2007).

O outro modo de transmisión de impor-
tancia na neosporose bovina é o  horizontal 
ou postnatal. Aínda que a súa presentación 
é menos frecuente, pode dar lugar a unhas 
repercusións clínicas e económicas moito 
maiores. Na práctica, prodúcese por inxesta 
por parte do gando dos ooquistes que son 
eliminados polos cans e que contaminan o 
alimento ou a auga (Dubey et al., 2007). 
Xeralmente, cando aparece esta contamina-
ción externa e, por conseguinte, a transmi-
sión horizontal ao gando, unha proporción 
elevada do rabaño inféctase por primeira 
vez en moi pouco tempo e, con frecuencia, 
tradúcese nun brote de abortos como conse-
cuencia da transmisión vertical esóxena ao 
feto (patrón de aborto epidémico).

Moitos autores describiron diversos casos 
de granxas con patrón de aborto epidémico 
por neosporose en diferentes países (Sager 
et al., 2005; Crashaw et al., 2003, Schares 
et al., 2002). En España, nos últimos anos, 
este grupo de investigación estudiou varias 
explotacións que sufriron brotes epidémi-
cos. Este feito, unido á alta seroprevalencia 
atopada en cans de granxa (51%) (Collan-
tes-Fernández et al., 2008), pon de relevo 

a importancia da transmisión horizontal 
á hora de establecer as medidas de control 
fronte á neosporose.

Existen outras posibles fontes de infec-
ción relacionadas con cánidos silvestres e 
hospedadores intermediarios silvestres tales 
como roedores que poderían actuar como 
reservorio, aínda que a súa importancia 
epidemiolóxica está aínda por determinar 
(Gondim et al., 2006).

CONTROL DA NEOSPOROSE BOVINA
Como se espuxo anteriormente, a situa-

ción epidemiolóxica da neosporose bovina é 
variable segundo o país, a rexión e incluso 
a granxa, e polo tanto é díficil recomendar 
unha estratexia xeral para o seu control. 
A elección das medidas de control está en 
función da magnitude da enfermidade e das 
súas características na explotación e, polo 
tanto, dos obxectivos que se desexen alcan-
zar, xa sexa a reducción da prevalencia da 
infección nas explotacións con brotes decla-
rados ou a prevención da súa propagación 
evitando tanto a transmisión horizontal 
como a vertical.

Actualmente, en España non existe nin-
gún programa de control de neosporose de 
extensión nacional. Sen embargo, diversas 
Comunidades Autónomas incluíron esta 
enfermidade dentro dos programas das 
ADSG. Os diferentes programas de control 

deberían desenvolverse “a medida” para cada 
explotación, incorporando unha análise cus-
to-beneficio tendo en conta os custos que 
supón a determinación da magnitude do 
problema e a posta en marcha das medidas 
de control fronte ao beneficio de reducir as 
perdas económicas que ocasiona a enfermi-
dade.

Neste sentido, o apoio dun laboratorio 
de referencia que, dispoñendo dunha ampla 
batería de técnicas laboratoriais, leve a cabo 
unha abordaxe global do diagnóstico, xoga 
un papel fundamental á hora de deseñar un 
programa de control da neosporose. 

En resumo, o punto de partida no deseño 
dun programa de control da neosporose é 
coñecer a situación inicial da granxa sobre 
o grao de diseminación da infección ou a 
implicación da enfermidade nos abortos. Os 
pasos a seguir serían os seguintes:

1. ESTADO INICIAL DA ENFERMIDADE NA
GRANXA: O DIAGNÓSTICO COMO FERRA-
MENTA PARA O CONTROL

Un diagnóstico correcto e completo non 
só debe incluír o coñecemento da preva-
lencia da infección e a súa implicación no 
aborto, senón tamén o modo predominante 
de transmisión, posto que diso dependen as 
consecuencias clínicas e económicas da in-
fección e, polo tanto, as medidas de control 
a adoptar en cada caso. 

Na práctica, o diagnóstico debe abordarse 
desde un punto de vista colectivo. As téc-
nicas serolóxicas convencionais (ELISA e 
IFI) (Atkinson et al., 2000; Rebordosa et al., 
2000) para a detección de anticorpos especí-
ficos fronte a N. caninum en mostras de soro 
son a ferramenta de elección para coñecer 
a situación inicial da granxa. A seropreva-
lencia na granxa e a seroprevalencia nas va-
cas abortadas indicarannos a magnitude do 
problema e se este é debido á infección por 
N. caninum.

Ademais, a relación entre a seroloxía 
materna e a da súa descendencia, así como 
a distribución dos animais seropositivos 
por idades, orientaranos sobre o modo de 
transmisión predominante nesa granxa. A 
detección de anticorpos en mostras de leite 
mediante ELISA é unha ferramenta igual-
mente factible con resultados equiparables 
aos de soro, coas vantaxes engadidas de 
menores custos e manexo do animal (Salas-
Calvo et al., 2005).

Esta primeira abordaxe serolóxica, so-
bre todo nos casos de aparición de brotes 
inesperados de abortos, débese acompa-
ñar da aplicación de técnicas de detección 
do parásito nos tecidos de fetos abortados 
(cerebro, placenta e corazón principalmen-
te), mediante a técnica de PCR e xunto coa 
determinación da existencia de lesións com-

CANTO MÁIS TARDE SE PRODUCE A INFECCIÓN DURANTE A 
XESTACIÓN MAIORES SON AS PROBABILIDADES DE QUE O 
XATO NAZA SAN, AÍNDA QUE CONXENITAMENTE INFECTADO

Figura 1: Esquema dos tipos de granxas bovinas infectadas con N. caninum e a súa caracterización 
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patibles neses tecidos. Neste punto, o envío 
do feto ou mostras fetais ao laboratorio de 
forma rápida e axeitada é fundamental para 
manter as mostras en boas condicións. 

Unha vez confirmadas a infección por N. 

caninum e a situación serolóxica da granxa, 
a ferramenta diagnóstica de elección é o 
ELISA de avidez (Aguado-Martínez et al., 
2005). Esta técnica permite detectar os an-
ticorpos de baixa afinidade que aparecen nas 
fases iniciais da infección. Este feito permite 
discriminar entre explotacións nas que gran 
parte dos animais presentan unha infección 
recente como causa da transmisión horizon-
tal, daquelas nas que os seus animais están 
cronicamente infectados.

Non obstante, o ELISA de avidez presen-
ta unha serie de inconvenientes como son 
o curto período de tempo no que é capaz 
de detectar unha primo-infección, podendo 
algunhas granxas pasar desapercibidas, e a 
incapacidade de diferenciar un recrudece-

ción moito máis precisa có ELISA de avi-
dez, tanto a nivel individual como de rabaño 
(Aguado-Martínez et al., 2008).

Por último, indicar, respecto ao diagnós-
tico, que a detección de anticorpos fronte a 
N. caninum en mostras do tanque de leite 
mediante ELISA é factible (Chanlun et al., 
2002; Schares et al., 2003). Sen embargo, 
debido ao efecto de dilución dos anticorpos 
no tanque, unicamente é útil en rabaños 
con prevalencias intrarrabaño superiores ao 
10-15%. Por esta razón, o uso desta técnica 
recoméndase na fase de seguimento do pro-
grama de control e non tanto para coñecer o 
estado serolóxico inicial da granxa.

Na Figura 1 (páxina anterior) esque-
matízanse os puntos claves do diagnóstico 
que se veñen mencionando en relación aos 
dous perfís epidemiolóxicos máis frecuentes 
(granxas con patrón de aborto endémico ou 
epidémico).

2. POSTA EN MARCHA DO PROGRAMA DE 
CONTROL

Unha vez coñecida a situación epidemiolóxi-
ca da granxa pasaremos a decidir que medidas 
son as máis apropiadas. Na Figura 2 (páxina 
seguinte) detállanse esquematicamente os 
pasos a seguir para o control da infección por 
N. caninum nas explotacións bovinas.  

PARA EVITAR A ENTRADA DE NOVOS CASOS É IMPORTAN-
TE REALIZAR UN CONTROL SOBRE A REPOSICIÓN, QUE 
ENGLOBA A ADQUISICIÓN DE ANIMAIS LIBRES DA 
INFECCIÓN E O DIAGNÓSTICO DE TODAS AS FEMIAS 
NACIDAS NA EXPLOTACIÓN

mento dunha infección crónica. Sen embar-
go, gracias aos novos avances levados a cabo 
no campo do diagnóstico, están a desenvol-
verse técnicas serolóxicas de nova xeración 
que nos aportan unha información máis 
completa sobre a fase da infección na que 
se atopan os animais e, por tanto, o modo 
de transmisión predominante. Estas técni-
cas empregan proteínas recombinantes do 
parásito que proceden de diferentes fases do 
mesmo (GRA7, proteína común ao taqui-
zoíto e ao bradizoíto, e SAG4, específica de 
bradizoíto). 

Esta peculiaridade é a que permite iden-
tificar a fase da infección nos animais anali-
zados. A presenza significativa de anticorpos 
fronte a GRA7 indica unha infección aguda 
(xa sexa primo-infección ou recrudecemento 
dunha infección crónica), mentres que a pre-
sencia de anticorpos fronte a SAG4 indica 
infección crónica. A interpretación conxunta 
de ambos ELISAs achéganos unha informa-

Bovi-Bond es un pegamento rápido y adhesivo utilizado para pegar 
tacos de madera o plástico en los cascos de las vacas. En solo 
30 segundos este fuerte adhesivo consigue una segura y sólida unión. 
Esta composición química no emite olores. Simplemente esparcir 
Bovi-Bond en el taco o en el casco y poner el taco en el casco. 
No es necesario ninguna mezcla y no sobran residuos.

Aplicar Esperar 30 segundos Listo

www.bovibond.com

Fax +31 (0)30 241 0054
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Tfno 974 435 057
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A continuación descríbense brevemen-
te as diferentes opcións de control das que 
dispoñemos na actualidade, así como as 
novas alternativas que poderían utilizarse 
nun futuro.

a. Control en explotacións non infectadas
O principal obxectivo nestas granxas é 

previr a entrada da infección mediante as 
seguintes medidas de bioseguridade e ma-
nejo: (a) seguimento serolóxico dos animais 
coa finalidade de detectar novos casos e eli-
minalos, (b) política de adquisición e reposi-
ción con animais que presenten diagnóstico 
negativo e (c) control da transmisión hori-
zontal, adoptando as medidas para evitar a 
infección posnatal que describiremos poste-
riormente.

b. Control da transmisión vertical en ex-
plotacións infectadas

Debido á importancia da transmisión 
vertical no mantemento da infección dentro 
dun rabaño, as medidas encamiñadas a evi-
tala deben constituír a base do control desta 
enfermidade.

- Medidas de bioseguridade. Para evitar a 
entrada de novos casos é sumamente im-
portante realizar un control sobre a repo-
sición, que engloba: (a) adquisición de ani-
mais libres da infección e (b) diagnóstico 
de todas as femias nacidas na explotación 
que vaian formar parte da reposición, se-
leccionando para a renovación só aqueles 
animais libres da infección. Por outra ban-
da, sería recomendable a prevención de 
potenciais factores que puideran alterar o 
balanzo inmunolóxico durante a xestación, 
favorecendo un recrudecemento en vacas 
conxenitamente infectadas.

- Manexo da reprodución. A transferen-
cia de embrións de femias infectadas a non 
infectadas, sobre todo no caso de reprodu-
toras de alto valor xenético (Baillargeon et 
al., 2001), proponse co obxectivo de reducir 
o risco de transmisión transplacentaria en-
dóxena. 

- Diagnóstico e sacrificio selectivo.  Na ac-
tualidade, o seguimento do estado serolóxi-
co das reprodutoras, evitando a presenza de 
femias seropositivas na granxa, é a medida 
máis eficaz de prevención da neosporose 
(Thurmond & Hietala, 1995; French et al., 
1999; Jensen et al., 1999). Existen diversas 
estratexias de eliminación dos animais se-
ropositivos que, en combinación con outras 
medidas, van encamiñadas á redución/eli-
minación da infección nas explotacións. A 
selección dunha estratexia ou outra depende 
da seroprevalencia na granxa e a súa instau-
ración pode facerse de dúas formas: drastica-
mente, eliminando todas as vacas seropositi-
vas, ou gradualmente. Se a seroprevalencia é 
baixa pode ser factible a eliminación gradual 
das vacas positivas, pero se esta é elevada é 
moi probable que a eliminación dos animais 
seropositivos non sexa unha medida realista 
economicamente e debamos actuar seguin-
do pautas máis moderadas. Nesta estratexia 
cómpre destacar as seguintes opcións: (a) 
a eliminación de vacas seropositivas ou se-
ropositivas con antecedentes de aborto, (b) 
inseminación da proxenie de vacas seroposi-

tivas con seme de touros de aptitude cárnica 
e (c) evitar a reposición con crías de femias 
seropositivas. 

c. Control da transmisión horizontal en 
explotacións infectadas

Entre as medidas específicas que poderían 
contemplarse para o control da transmisión 
horizontal atoparíanse as seguintes:

- Previr a transmisión de cans e outros po-

tenciais hospedadores definitivos, evitando na
medida do posible o acceso destes ao pasto 
e penso.

- Eliminación segura de tecidos fetais e pla-

centarios. Coa finalidade de diminuír o risco 
de infección no hospedador definitivo, os 
fetos abortados, placentas e outros tecidos 
bovinos deben ser eliminados de forma se-
gura o máis rapidamente posible. 

- Previr a transmisión hídrica, evitando a 
contaminación con excrementos de hospe-
dadores definitivos.

- Control de roedores. Aínda que se desco-
ñece a  súa implicación na epidemioloxía do 
parásito, os roedores poderían constituír un 
reservorio da infección. Por iso, deberíanse 
aplicar medidas regulares de control dos 
roedores nas explotacións bovinas.  

VACINACIÓN
A vacinación suxeriuse como unha das 

principais alternativas de futuro no control 
desta enfermidade, que debería comple-
mentar as medidas de manexo do rabaño 
indicadas anteriormente (Reichel e Ellis, 
2006), fundamentalmente naquelas explo-
tacións con prevalencias altas.

Na actualidade, o desenvolvemento de 
vacinas fronte a neosporose é un campo no 
que se está a traballar intensamente. Neste 
sentido, existen certos puntos que deberían 
contemplarse á hora de deseñar unha va-
cina fronte a N. caninum: (a) obxectivo da 
vacina, se esta pretende protexer fronte ao 
aborto ou a transmisión vertical, (b) eficacia 
da vacina tanto en ensaios experimentais 
como en probas de campo, (c) seguridade 
da vacina e (d) posibilidade de diferencia-
ción entre animais vacinados e infectados 
mediante o emprego dunha técnica diag-
nóstica sencilla.

Actualmente, a única vacina fronte a N. 

caninum existente no mercado é inactivada 
e rexistrouse nos Estados Unidos. Esta va-
cina -NeoGuard - non confire protección 
en vacas xestantes, infectadas experimental-
mente co parásito, fronte o aborto (Andria-
narivo et al., 2000) e en varios estudos de 
campo presentou unha eficacia baixa frente 
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OS DIFERENTES PROGRAMAS DE CONTROL DEBERÍAN 
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Figura 2: Medidas para o control da neosporose nas explotacións bovinas
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tanto en animais de laboratorio como en 
gando bovino, demostrou ter unha baixa 
virulencia, mostrando unha boa seguridade, 
polo que é considerado un candidato seguro 
para o desenvolvemento futuro dunha vaci-
na viva atenuada. 
Bibliografía dispoñible en poder dos autores. 

o aborto (5,2%-54%) (Hauer y col., 2005, 
Romero y col., 2004).

Por outra banda, o emprego de vacinas 
vivas atenuadas mostrou resultados prome-
tedores de protección fronte o aborto en 
infeccións experimentais en gando bovino 
(Guy e col., 2005; Williams e col., 2007). 

Sen embargo, é necesaria máis información 
en canto á seguridade deste tipo de vacinas 
e a súa eficacia en condicións de infección 
natural.

Nesta mesma liña, recentemente obtívose 
un illado de orixe española (Rojo-Montejo 
e col., 2008) que, despois de varios ensaios, 
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INTRODUCIÓN
A leptospirose en bóvidos é unha enfer-
midade causada pola bacteria Leptospira 

especie interrogans. Esta bacteria contén 
máis de 250 serovares, dos cales aproxi-
madamente 9 poden causar enfermidade 
en bovino, sendo especialmente impor-
tantes L.interrogans serov&rpomona e o 
serovar hardjo.

O diagnóstico é complicado e caro, xa 
que deberiamos analizar un alto número 
de animais (tanto abortados como sans) e 
repetir a análise nun intervalo de 8 días.

EPIDEMIOLOXÍA
A distribución da enfermidade é mundial, 
afectando a animais domésticos, animais 
silvestres e o home. Actúan como reservo-
rios os pequenos roedores, que poden dise-
minar o microorganismo a través dos ouri-

ños durante toda a súa vida, e as vacas, que 
poden excretar o microorganismo ata 600 
días despois da infección. Tamén se eviden-
ciou a alta persistencia desta enfermidade 
en xabaríns.

 As leptospiras son viables na auga duran-
te semanas, son moi lábiles en medios moi 
ácidos ou moi alcalinos. Un pH superior a 8 
ou inferior a 6 contribúe a inhibilas. 

Tampouco resisten a desecación. A 50°C 
morren en 10 minutos e a 60°C, en menos 
de 10 segundos. Ademais morren rapida-
mente cos desinfectantes habituais.

Polo tanto, a fonte de infección máis im-
portante é case sempre o animal enfermo 
que contamina o pasto, a auga de bebida e 
os alimentos, especialmente con ouriños 
infectados, aínda que tamén con fetos abor-
tados e secrecións uterinas contaminadas.

PATOXENIA
A leptospirose é unha enfermidade septicé-
mico-tóxica.

LEPTOSPIROSE: UN 
FACTOR SUBESTIMADO NA 
REPRODUCIÓN DAS VACAS

A leptospirose considérase unha das causas importantes de aborto, retención de 
placenta e retraso reprodutivo nos bovinos. Os abortos acontecen principalmente no 
derradeiro terzo de xestación e presentan unha elevada taxa de retención. A principal 
fonte de infección son os animais enfermos, que contaminan o pasto, a auga de bebida 
e os alimentos cos ouriños, abortos e secrecións uterinas contaminadas. As ratas e 
animais silvestres coma os xabaríns tamén son unha fonte importante de contaxio e 
difusión da enfermidade.

Fase septicémica
Chegada do microorganismo á torren-

te circulatoria e posteriormente ao fígado, 
onde se multiplica e acantona, causando 
trastornos na función hepática. Esta fase 
dura aproximadamente oito días.

O aborto, causado pola morte do feto, é 
unha secuela frecuente despois desta inva-
sión xeralizada. Acontece varias semanas 
despois da septicemia, debido ao tempo 
necesario para que se produzan os cambios 
necesarios no feto. Ocorre con maior fre-
cuencia na segunda metade da preñez, pero 
pode suceder en calquera momento despois 
dos catro meses.

Fase tóxica
A partir do oitavo día as leptospiras son 

destruídas na torrente sanguínea, a medida 
que se van formando anticorpos.

A continuación asentan no ril e, ao produ-
cir lipasas, liberan do tecido adiposo ácidos 
graxos que incitan procesos hemolíticos e 
citolíticos. 

ALBEITANERIA S.L.
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A FONTE DE INFECCIÓN 
MÁIS IMPORTANTE É 
CASE SEMPRE O ANIMAL
ENFERMO QUE CONTAMINA
O PASTO, A AUGA DE 
BEBIDA E OS ALIMENTOS,
ESPECIALMENTE CON 
OURIÑOS INFECTADOS

SÍNTOMAS CLÍNICOS
O cadro clínico da leptospirose é extrema-
damente variable, dependendo da cantidade 
de xerme inxerido e da virulencia do tipo, 
así como da idade e a capacidade de resis-
tencia do bovino en cuestión.

Forma aguda
- Xatos dun mes ou menos. Septicemia, 

febre alta, anorexia, petequias en mucosas, 
depresión e anemia hemolítica con hemog-
lobinuria, ictericia e palidez de mucosas.

- Vacas adultas. Con frecuencia, aborto 
debido á reacción xeral. Diminución da 
produción e ubre flácido con secreción 
que contén coágulos de sangue.

Forma subaguda
-Signos similares á forma aguda, pero en 

menor grao.
- Un dos signos característicos é o des-

censo na produción e a emisión de leite es-
peso tinguido de vermello ou amarelo polos 
4 tetos, sen cambio físico evidente no ubre.

Forma crónica
- Signos clínicos leves ou inexistentes.
- Abortos. Empezan de 1 a 5 semanas 

despois da infección e afectan con prefe-
rencia a animais no sétimo mes de xestación.
A continuación, con frecuencia, prodúce-
se retención de placenta e/ou trastornos 
da fertilidade. 

Ademais, determinados tipos de lep-
tospiras provocan a destrución de eritro-
citos, instaurando un cadro patolóxico 
máis ou menos grave segundo o grao de 

hemolise (hemoglobinemia, hemoglobi-
nuria, anemia e ictericia). A consecuencia 
da acción endotóxica altérase o SNC, con 
lesión dos vasos sanguíneos e as células 
dos órganos.
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A Veterinaria, unha profesión 
con moitos camposUnha Axencia 

Agroalimentaria 
garantía da 
Saúde Pública
CONSELLO
GALEGO DE
COLEXIOS
VETERINARIOS

Forma subclínica
- Pasa desapercibida. Son animais aparen-

temente sans que actúan como portadores e 
diseminadores da enfermidade.

A superación dunha infección por Lep-

tospira deixa como consecuencia unha in-
munidade intensa e sostida.

DIAGNÓSTICO
Cultivo
Ouriños, sangue ou leite. Deberan to-

marse mostras de animais afectados e non 
afectados.

Serolóxico
ELISA. A proba máis exacta e máis 

práctica, aínda que moitas veces a interpre-
tación dos resultados pode ser complicada. 
En principio, deberan analizarse os animais 
afectados clinicamente, aqueles con antece-
dentes de aborto e un 15 ou 25 % dos ani-
mais aparentemente sans.

O diagnóstico de leptospirose nun ani-
mal individual pode ser complicado, xa que, 
segundo o momento no que ocorrera a in-
fección, os títulos poden ser baixos e, polo 
tanto, difíciles de interpretar. É necesario 
ter un coñecemento das diferentes etapas da 
enfermidade para poder interpretar correc-
tamente os resultados:

a) Fase septicémica. Leptospiras en san-
gue, que poden ser illadas por cultivo das 
mostras ou por inoculación directa en ani-
mais de laboratorio a partir de sangue, ouri-
ños, macerados de fígado, ril, bazo, cerebro 
e pulmón.

b) Fase inmunitaria. Caracterízase pola 
presenza dos anticorpos específicos en san-
gue, que poden ser detectados mediante 
probas serolóxicas a partir da segunda se-
mana do inicio da enfermidade.

c) Fase leptospirúrica. Caracterízase 
pola excreción de leptospiras polos ouri-
ños, sendo posible o seu illamento nesta 
mostra a partir dos 15 días do inicio dos 
síntomas. A súa excreción pode persistir du-
rante anos.

TRATAMENTO
Estreptomicina ou algunha das tetraciclinas.

PREVENCIÓN E CONTROL
Medidas xerais de control sobre as enfermi-
dades infecciosas, normas de bioseguridade 
e recomendación de controis serolóxicos pe-
riódicos. De xeito específico:

• Hixiene:
- Evitar establos húmedos ou con lama
- Drenar ou cercar as zonas húmedas

- Desinfectar establos periodicamente, 
especialmente despois de usalos animais 
enfermos 

- Controlar o contacto das vacas con 
roedores e outros animais silvestres coma 
xabaríns

- Control e desinfección da agua de 
bebida. Dar auga preferiblemente clorada

• Vacinación:
- Empezar aos 4 ou 6 meses de idade e 

seguir con vacinacións anuais.
Debemos ter en conta que existen máis 

de 9 serovares (serotipos causantes da enfer-
midade) e as vacinas que se comercializan 
en España só cubren os 2 máis importantes. 
Noutros países hai dispoñibles vacinas cun 
número maior de serotipos. 

EXISTEN MÁIS DE 9 
SEROTIPOS CAUSANTES
DA ENFERMIDADE, E
AS VACINAS QUE SE
COMERCIALIZAN EN
ESPAÑA SÓ CUBREN OS 2 
MÁIS IMPORTANTES
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 O Laboratorio de Mouriscade, per-
tencente á Deputación de Pontevedra, 
é testemuña desta inquedanza pola súa 
traxectoria na analítica de forraxes, pensos 
e materias primas desde o ano 1995, pa-
sando de analizar 1.800 mostras (silos de 
pradeira e de millo) ás 14.000 mostras do 
ano 2007. Este número verase incrementa-
do cando remate 2008.

 O tratamento ao que son sometidas as 
mostras cando se reciben é o seguinte:

a) Introdución na base de datos do labo-
ratorio respectando a solicitude de analíti-
cas do cliente.

b) Medición de pH con electrodo Crison 
de penetración.

c) Pesada de 200-350 gramos de mostra 
en bandexa de aluminio cunhas medidas 
de 35x40x25, o que permite que a mostra 
quede repartida uniformemente polo seu 
tamaño.

d) Introdución en cámara de secado con 
circulación de aire a 65ºC durante 24 horas.

e) Pesaxe da mostra seca para obtención 
do valor de materia seca.

f ) Moedura cun muíño Restch, empre-
gando unha peneira de luz de malla de 
1mm.

g) Recollida da mostra moída en reci-
piente limpo.

CALIDADE DOS ENSILADOS DE 
PRADEIRA RECOLLIDOS EN GALICIA
Nos últimos anos aumentou considerablemente a preocupación dos gandeiros por 
mellorar a calidade dos ensilados producidos nas explotacións de Galicia, co afán de 
reducir custos mellorando a calidade do que producen, fundamentalmente silos de 
pradeira e silos de millo.

María Hermida
Laboratorio de Mouriscade

h) Análise co equipo Nirsystem 6.500, 
usando a reflectancia e a mostra empaque-
tada en cápsula redonda.

i) Recollida do espectro e aplicación da 
ecuación correspondente para obtención 
dos distintos parámetros calibrados.

Este procedemento é o mesmo indepen-
dentemente de que se trate de silos de pra-
deira ou de millo.

As ecuacións de calibración utilizadas 
polo equipo Nir foron desenvolvidas no 
propio laboratorio, usando os métodos por 
vía húmeda dos que dispón.

As ecuacións Nir, á parte de ter sido 
desenvolvidas polo laboratorio, son ali-
mentadas constantemente introducindo 

nutricion.indd   68 8/11/08   15:34:33



AFRIGA  ANO XIV - Nº 77

NUTRICIÓN 69

novas mostras analizadas por vía húmeda de forma rutinaria polo 
laboratorio, sobre todo no inicio de campaña de apertura de novos 
ensilados.

O procedemento descrito anteriormente é o seguido polo labora-
torio de forma rutinaria desde hai años e dá lugar aos datos que se 
citan ao longo deste artigo.

DATOS DE SILOS DE PRADEIRA 2003-2008
Como pode verse na táboa, o número de mostras é moi elevado e 
representa unha porcentaxe moi elevada dos ensilados recollidos en 
Galicia nos últimos seis anos. Por iso, os valores medios obtidos son 
moi representativos.

Evolución del pH
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Evolución del pH
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Años

p
H

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Muestras 4958 6406 5610 5800 6662 4672

MEDIA 4,7 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2
C.V % 8,7 9,2 12,6 8,6 9,0 8,8
MEDIA 32,3 33,6 32,1 34,3 33,3 32,2
C.V % 31,6 30,2 32,5 29,4 29,7 30,5
MEDIA 14,3 13,7 14,2 13,8 13,2 11,9
C.V % 18,5 20,9 19,6 21,0 22,1 21,9
MEDIA 29,1 29,2 29,7 29,2 29,5 31,6
C.V % 14,1 14,3 13,3 12,5 12,3 12,8
MEDIA 34,5 33,2 34,2 33,6 34,1 36,0
C.V % 11,3 14,2 14,0 11,9 11,4 12,2
MEDIA 52,6 51,4 52,0 51,2 52,0 57,0
C.V % 10,8 13,0 12,4 11,9 12,0 11,8
MEDIA 9,9 9,8 10,3 10,1 10,0 8,9
C.V % 31,4 32,4 32,6 34,4 36,5 33,2

pH

M.S %

PB %

FB %

FAD %

FND %

CEN %

Como observamos gráficamente, o valor medio de pH evolucionou 
a valores máis baixos, o que nos indica a preocupación dos gandeiros 
por conseguir ensilados de boa conservación.

O valor de proteína bruta tivo un descenso importante nos dous 
últimos anos, debido en gran medida ás condicións climatolóxicas 
que tivemos.

Cómpre destacar o valor especialmente baixo do ano 2008, que ade-
mais podemos desglosar do seguinte xeito:

AÑO 2008 3.5 - 7 % 7.1 - 10 % 10.1 - 13 % > 13 %

Nº MUESTRAS 212 1136 1863 1461

% 4.5 24.3 39.9 31.3

Das 4.672 mostras analizadas, un 4,5 % ten menos do 7% de pro-
teína, valores moi baixos e sorprendentes, pero que á parte de ser 
analizados por Nir foron comprobados por vía húmeda e ademais 
foron mostras incorporadas aos ficheiros de calibración.

MATERIA SECA  (%)
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Os valores de materia seca (M.S.) non presentan moitas oscilacións 
nos últimos anos, a pesar de sempre estar un pouco influenciados 
polo tempo no momento da colleita.

FIBRAS ENSILADOS DE PRADERA
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Nótase un lixeiro incremento do valor das fibras neste ano, o que 
cumpría esperar como consecuencia do avanzado estado de madu-
ración da planta no momento do corte.

Tamén é importante nos ensilados de pradeira avaliar outros 
parámetros para facer unha clasificación dos mesmos, como é o 
valor relativo de forraxe, que nos permite obter unha clasifica-
ción en distintas categorías. Os resultados obtidos reflíctense na 
seguinte táboa. 

O VALOR MEDIO DE PH EVOLUCIONOU
A VALORES MÁIS BAIXOS, O QUE NOS
INDICA A PREOCUPACIÓN DOS GANDEIROS
POR CONSEGUIR ENSILADOS DE BOA
CONSERVACIÓN
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NÓTASE UN LIXEIRO INCREMENTO DO 
VALOR DAS FIBRAS NESTE ANO, O QUE 
CUMPRÍA ESPERAR COMO CONSECUENCIA
DO AVANZADO ESTADO DE MADURACIÓN
DA PLANTA NO MOMENTO DO CORTE

AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007

CALIDAD VRF Muestras 6401 Muestras 5610 Muestras 5800 Muestras 4400

Excelente > 151 10% 7% 4% 5%
Primera 151 - 125 24% 20% 26% 20%
Segunda 124 - 103 39% 44% 46% 47%
Tercera 87 - 102 22% 23% 20% 22%
Cuarta 86 - 75 4% 5% 3% 4%
Quinta < 75 1% < 1% < 1% < 1%

AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007

CALIDAD % N sol / % N total Muestras 6401 Muestras 5610 Muestras 5800 Muestras 4400

Excelente < 50 31% 30% 26% 37%
Buena 50 - 60 47% 46% 46% 41%
Mediocre 60 - 65 14% 18% 19% 14%
Mala > 65 7% 5% 8% 7%
Muy mala > 75 1% < 1% < 1% < 1%

Outro parámetro que desde hai anos analiza o Laboratorio de 
Mouriscade pola súa utilidade na elaboración de racións é o ni-
tróxeno soluble respecto ao tanto por cento de nitróxeno total. 
Os valores obtidos nos últimos anos son os que se reflicten na 
seguinte táboa. 

O VALOR DE PROTEÍNA BRUTA TIVO UN
DESCENSO IMPORTANTE NOS DOUS ÚLTIMOS 
ANOS, DEBIDO EN GRAN MEDIDA ÁS 
CONDICIÓNS CLIMATOLÓXICAS
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