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AFRICOR LUGO E AFRIGA ORGANIZAN AS II 
XORNADAS TÉCNICAS DE PRODUCIÓN DE LEITE

TERÁN LUGAR O 13 DE FEBREIRO NA FACULTADE DE VETERINARIA DE LUGO

Por segundo ano consecutivo, Africor Lugo 
organiza, co patrocinio de Afriga, unhas 
Xornadas Técnicas de Produción de Leite. 

PROGRAMA

10:00. Inauguración.

10:15. Chequeo do leite no horizonte do 2015. Edelmiro
López, director xeral de Desenvolvemento Rural.

11:00 Novas tecnoloxías reprodutivas aplicadas á 
transferencia embrionaria. Daniel Martínez, director técnico da 
UTE de Bos.

11:45 Pausa-café.

12:00. Comprender a linguaxe corporal da vaca.
Joep Driessen, Vetvice-Cow Signals (Holanda).

14:00. Xantar con produtos galegos de calidade. Patrocinado 
pola Consellería do Medio Rural.

15.30. Biotecnoloxías reprodutivas: do laboratorio á granxa.
Héctor Areán, veterinario de Xenética Fontao.

16:15. Mesa redonda sobre as novas tecnoloxías de muxido.
Comparativas entre os distintos sistemas (robot, salas rotativas, 
traseiras, tándem, etc.). Presentación de casas comerciais e 
posterior debate.

18:30. Clausura.

 A finalidade desta iniciativa é achegarlles aos produ-
tores novidades relativas ao seu traballo, tanto do Estado 
español como do resto do mundo.

Esta actividade formativa terá lugar o próximo 13 de fe-
breiro na Facultade de Veterinaria de Lugo. A asistencia é 
libre e gratuíta.

Nesta edición das Xornadas cómpre destacar a presenza 
do prestixioso técnico holandés Joep Driessen, que desen-
volve no seu gabinete veterinario novidosos procedemen-
tos de benestar animal. Driessen e o seu equipo traballan 
a partir do que se chaman os “cow signals”, os sinais que 
emite a vaca a través do seu comportamento e que permi-
ten saber se ten algún problema ou carencia. 
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10:00. Inauguración.
10:15. Chequeo do leite no horizonte 

do 2015. Edelmiro López, director xeral de 

Desenvolvemento Rural.
11:00 Novas tecnoloxías reprodutivas 

aplicadas á transferencia embrionaria.

Daniel Martínez, director técnico da UTE de Bos.
11:45 Pausa-café.

12:00. Comprender a linguaxe corporal da 

vaca. Johannes Driessen, Vetvice (Holanda).
14:00. Xantar con produtos galegos de 

calidade. Patrocinado pola Consellería do 

Medio Rural.

15.30. Biotecnoloxías reprodutivas: 

do laboratorio á granxa. Héctor Areán, 

veterinario de Xenética Fontao.

16:15. Mesa redonda sobre 
as novas tecnoloxías de 
muxido. Comparativas entre os 
distintos sistemas (robot, salas 
rotativas, traseiras, tándem, etc.). 
Presentación de casas comerciais 
e posterior debate.

18:30. Clausura.A asistencia ás xornadas 
é libre e gratuíta.
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 Lindner, director de márketing de Tractores Lindner, 
impartiu a súa conferencia o primeiro día da feira, 22 de 
xaneiro, á unha da tarde. O austríaco sinalou que as ex-
plotacións do seu país gardan similitudes coas do Norte 
de España, coa diferenza de que en Austria as granxas te-
ñen tractores de menos potencia, arredor de 100 CV. Para 
Lindner, esta é a mellor opción para a maquinaria agríco-
la en propiedade, polo menor custo e menor consumo de 
combustible. En caso de precisarse maior potencia, pódese 
recorrer ao aluguer.

O técnico indicou tamén que é conveniente mercar trac-
tores pouco pesados, de xeito que a potencia se gaste en 
tirar dos aparellos, non do propio tractor. Por outra banda, 
sinalou que este tipo de tractores, menos potentes e máis 

IV CERTAME INTERNACIONAL DE MAQUINARIA DE FORRAXE. SILLEDA, 22-25 DE XANEIRO

UN EXPERTO AUSTRÍACO 
ACONSELLOU NA CIMAG 
TRACTORES MENOS 
POTENTES E MÁIS LIXEIROS
A cuarta edición do Certame Internacional 
de Maquinaria de Forraxe, celebrada na 
Feira Internacional de Galicia (Silleda, 
Pontevedra) entre o 22 e o 25 de xaneiro, 
incluíu unhas xornadas técnicas sobre 
optimización e seguridade. AFRIGA 
organizou a primeira das charlas, 
impartida polo austríaco David Lindner. 
Este experto aconsellou que se adquiran 
tractores menos potentes e pesados.

UN 22,28% MÁIS DE INSCRICIÓNS NO 2008
Galicia rexistrou no primeiro semestre do 2008 un total de 3.019 inscricións de 
maquinaria agrícola nova, o que supón un incremento do 22,28% con respecto ao 
mesmo período do ano anterior, no que se inscribiran 2.469 unidades. Galicia foi 
a terceira comunidade autónoma co maior número de inscricións, só por detrás de 
Castela e León e Andalucía. No conxunto de España censáronse 19.216 unidades, 
un 7,3% máis ca no mesmo período do 2007 (17.909). 

Lugo foi a provincia galega co maior número de inscricións, con 1.001 unidades, 
seguida de Pontevedra (814), A Coruña (779) e Ourense (425). 

En canto á maquinaria inscrita en Galicia,  rexistráronse 1.043 tractores, 156 
motocultores ou motomáquinas, 670 remolques e 28 unidades de maquinaria 
automotriz. Tamén se inscribiron 1.112 unidades de maquinaria arrastrada 
ou suspendida, das que 414 foron equipos de recolección, 350 equipos para 
aplicar fertilizante e agua, 160 máquinas de preparación e traballo do solo, 
68 equipos de tratamentos, 29 equipos para semente e plantación e 91 
equipos doutros tipos.

lixeiros, teñen mellor saída no mercado de segunda man 
cando hai que prescindir deles.

Lindner recomendou que se merquen tractores de 4 ci-
lindros, que consumen menos cós de 6 cilindros, e que as 
transimisións sexan semiautomáticas, dado que as automá-
ticas non optimizan ben a potencia. O austríaco recalcou 
a importancia de optimizar todos os sistemas, de xeito que 
tanto o motor coma a toma de forza e o equipo hidráulico 
se adapten a cada aparello en concreto e non desperdicien 
enerxía.

O resto de conferencias técnicas, o 23 de xaneiro, versa-
ron sobre o tractor en Galicia no século XXI, a seguridade 
no manexo de maquinaria agrícola e as axudas para o fo-
mento da maquinaria agrícola.

Dentro do programa da CIMAG celebrouse tamén o 
cuarto Concurso de Máquinas Destacadas, para premiar 
os modelos que presentan avances no deseño, prestacións 
e calidade de traballo. Durante as catro xornadas da feira 
leváronse a cabo demostracións de novos sistemas de guia-
do por satélite. Un deles dirixe o tractor sen necesidade 
de condutor cunha marxe de erro de 20 a 25 centímetros. 
Outro orienta o condutor durante a noite ou en condicións 
de mala visibilidade.

A CIMAG ocupou os dous pavillóns principais da Feira 
Internacional de Galicia, unha superficie de exhibición de 
12.598m², reunindo 258 firmas expositores de 25 países. As 
principais marcas internacionais de maquinaria están presen-
tes neste certame bianual, organizado pola Fundación Sema-
na Verde de Galicia e Ansemat (Asociación Española de Ma-
quinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacio Verdes). 

Vista xeral dun dos dous pavillóns da feira

David Lindner, durante a súa conferencia. Na mesa, Antonio Durán

CONVOCATORIAS8
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 A neve non puido co ánimo dos compradores, que 
adquiriron todos os animais presentados. Achegáronse 
ao Mercado Gandeiro de Monterroso gandeiros de toda a 
provincia, así como de Pontevedra e incluso Asturias.

O prezo medio de venda foi de 1.936 €, se ben nesta poxa 
incluíronse vacas, o que reduciu o prezo sensiblemente. O 
prezo medio das sete xovencas próximas ao parto presenta-
das foi de 2.170 €, mentres que as catro vacas promediaron 
1.525 €.

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

Venda de xovencas
próximas ó parto e 
paridas. Envío a calquer 
punto de España.

Contactos: Goberno, 8 • Castro de Rei, Lugo // Teléfono: 666 49 79 12 - 660 49 11 12 // Mail: afiteco@mundo-r.com

CENTRO DE 
RECRÍAANOCA

Os animais foron para O Corgo, Sarria, Paradela, Mon-
terroso, Castro de Rei, Vila de Cruces e Otur.

O animal que acadou o prezo máis alto foi Vega Modest 
Modesta, unha xovenca próxima ao parto, presentada pola 
gandería Vega, de Ansemar, Castro de Rei, chegando aos 
2.750 €. A súa xenealoxía é Modest x Lee X Mason, con 
nai cualificada BB 80, preñada con September Storm. Ta-
mén resultou ser un dos animais co maior índice xenético 
dos presentados, con 1.995 puntos de ICO. 

POXA DE MONTERROSO. 14 DE DECEMBRO

A SUBASTA DE MONTERROSO 
REXISTROU UN PREZO MEDIO DE 1.936 EUROS

CONVOCATORIAS 9
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O CONCURSO AUTONÓMICO DE FRISÓN DA 
SEMANA VERDE REUNIU MÁIS DE 200 ANIMAIS

 O concurso autonómico da raza frisona, celebrado en-
tre os días 21 e 22 de novembro, premiou como vaca gran 
campiona a Agrortegal Galletera Juror, da Granxa Caxi-
gueira de Ortigueira (A Coruña). Capón-Holstein Sept-
ember Dixi, de Casa Capón de Chantada (Lugo), alzouse 
co premio de xovenca gran campiona de Galicia.

O XXIV Concurso de Novos Manexadores, o 23 de no-
vembro, contou con 30 participantes menores de 25 anos 
procedentes de Galicia e comunidades limítrofes. O títu-
lo de mellor manexador foi para Águeda Capón Fernán-
dez (15 anos), da Gandería Capón de Chantada (Lugo). 
Cristina Carro Iglesias (10 anos), da Granxa Casa Nova 

A 31ª Feira Internacional Semana Verde de Galicia, celebrada en Silleda do 19 ao 23 
de novembro do 2008, acolleu un ano máis o concurso autonómico da raza frisona, con 
máis de 200 animais de 60 ganderías. O concurso internacional non puido celebrarse 
polas restricións de movementos da lingua azul, pero houbo concurso de manexadores 
e, por primeira vez, concurso de pelado e preparación. A Semana Verde pechou cunha 
afluencia de 35.000 visitantes.

de Mesía (A Coruña), fíxose co galardón de mellor ma-
nexador infantil. 

A Semana Verde incorporou como novidade o I Con-
curso de Pelado e Preparación, o 23 de novembro, no que 
Bonet Cid Salgado, de Barreiros (Lugo), foi o ganador. O 
segundo posto foi para Iván Ferreiro Señor, d’A Pastoriza 
(Lugo), e o terceiro, para Pedro Manuel Campos Silva, de 
Portugal. En total houbo 13 participantes, orixinarios de 
Asturias, Portugal e Galicia, que prepararon animais de 9 
ganderías.

Os concursos foron xulgados por Giuseppe Quaini, xuíz 
internacional da Asociación Holstein de Italia. 

XXXI SEMANA VERDE. SILLEDA, 19-23 DE NOVEMBRO A FESTA HOLSTEIN DISTINGUIU 
A PROFESIONALIDADE DOS 
CRIADORES
Fefriga celebrou no marco da Semana 
Verde da súa Festa Holstein 2008, 
o sábado 22 de novembro, coa 
participación de autoridades, técnicos 
e criadores. Os asistentes compartiron 
un xantar e a sobremesa aproveitouse 
para entregar as mencións honoríficas 
aos mellores produtores do ano 2007.

O primeiro premio á mellor 
produción primeriza foi para Pont 
Lyster Raqueta, de Casa Reigada 
(Castro de Rei, Lugo), con 15.556 
quilos de leite.

O primeiro premio á mellor 
produción de vacas foi para García 
Constelation Roca 3514, de SAT 
Herbón Núñez (Baralla, Lugo), con 
20.128 quilos.

A mellor produción vitalicia foi a 
de Erbin, da Gandería Cid (Barreiros, 
Lugo), con 146.956 quilos.

A mellor explotación por produción 
foi Finca Viqueira (Trazo, A Coruña), 
cunha media de 13.518 quilos de leite.

Mellor explotación por calificación 
foi Casa de Baixo (Sarria, Lugo), cunha 
media de 86,7 puntos.

A mellor explotación por ICO, na 
categoría de 17 a 75 reprodutoras, 
foi a UTE de Bos, cunha media de 
1.732. Na categoría de máis de 75 
reprodutoras, a mellor explotación 
por ICO foi Casa Menor (Boimorto, A 
Coruña), cunha media de 1.589.Concurso de manexadores novos

Bonet Cid, ganador do 
concurso de peladoRing do concurso da Semana Verde

Agrortegal Galletera Juror, vaca gran campiona

CONVOCATORIAS10
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EXHIBICIÓNS E MONOGRÁFICOS
A Semana Verde acolleu dentro do seu programa o XXII 
Concurso de Innovación Tecnolóxica e o XXIX Concurso 
Día Internacional do Agricultor.

No Concurso de Innovación Tecnolóxica houbo mencións 
para unha farola eólico-solar e un distribuidor de auga para 
comunidades veciñais que garante repartos equitativos. O 
Concurso Día Internacional do Agricultor premiou 8 explo-
tacións galegas, 2 asturianas e 10 portuguesas pola súa contri-
bución ao desenvolvemento rural.

Outro acto da Semana Verde foi o XIV Monográfico 
Porcino, durante o cal se presentou unha experiencia pi-
loto de aproveitamento de puríns de porcino en parce-
las de vacún. Trátase dun proxecto no que participaron 
38 explotacións dunha cooperativa da comarca do Deza 
(Pontevedra), cun total de 982 parcelas e 600 hectáreas. 
Empregaron 58.000 m³ de purín, conseguindo un aforro 
de 773.000 euros.

CIFRAS DA SEMANA
A Feria Internacional Semana Verde de Galicia contou coa 
presenza de 947 firmas expositoras de 22 países, que ocuparon 
una superficie expositiva de 45.677 m². Celebráronse unha 
trintena de actividades e máis de 50 xornadas técnicas nas que 
participaron un cento de conferenciantes. A cifra final de vi-
sitantes foi de 35.000, segundo os datos da organización, que 
destacou que o 60% foron profesionales dos distintos sectores 
presentes no certame. 

PALMARÉS GANDERÍA
XATAS 4-7 MESES
Capón-Holstein Goldwyn Carol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Casa Capón
XATAS 8-10 MESES E XATA CAMPIONA
Pozosaa Lheros 9051 Milka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Casa Pozo
XATAS 11-13 MESES
Caneda Dedra Blitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Casa Caneda
XATAS 14-16 MESES
Sandamil M.S. Decker Melany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAT Sandamil
XOVENCAS 17-19 MESES
Rey 475 Diana Igniter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAT Rey de Miñotelo
XOVENCAS 20-22 MESES
Sandamil Empire Fogata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAT Sandamil
XOVENCAS 23-26 MESES, XOVENCA
CAMPIONA E GRAN CAMPIONA
Capón-Holstein September Dixi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Casa Capón
VACA NOVA ATA 30 MESES
Bos Blanco.H Shot.Agria 322 ET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blanco
VACA NOVA 30-36 MESES E VACA NOVA CAMPIONA
Alizee Champion 6370. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blanco
VACA INTERMEDIA 3 ANOS E VACA
INTERMEDIA CAMPIONA
Pozo Allen 5275 Mimosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Casa Pozo
VACA INTERMEDIA 4 ANOS
Ugibsa 2468 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blanco
VACA ADULTA 5 ANOS
Rey 365 Borja Lheros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAT Rey de Miñotelo
VACA ADULTA 6 ANOS, VACA ADULTA
CAMPIONA E GRAN CAMPIONA
Agrortegal Galletera Juror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Granxa Caxigueira
MELLOR CRIADOR
Granxa Caxigueira
2º MELLOR CRIADOR
SC Gandería Nodi

CONVOCATORIAS 11
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O MANEXO, A NUTRICIÓN E A XENÉTICA 
COMO VARIABLES BÁSICAS

 Casa Pozo empezou como explotación leiteira a me-
diados dos anos 80. Ata ese momento era unha granxa 
de vacas de carne rexentada polos pais de Elena Pozo 
Mera, a actual titular. A cabana inicial de frisonas foi de 
13 reses, algunhas delas traídas de Holanda e Alema-
ña, e a granxa arrincou cunha capacidade produtiva de 
31.000 quilos.

Na actualidade, Casa Pozo ten 80 reses (35 delas, en 
lactación) e unha cota de 342.000 quilos. Comparten con 
Elena os traballos da granxa o seu home, Marcelino Fer-
nández Rodríguez, e o fillo de ambos, José Antonio Fer-
nández Pozo, de 24 anos. A explotación está impecable, 

O nome de Pozo aparece a miúdo nos palmarés dos concursos gandeiros máis 
importantes. Esta modesta explotación de Lugo posúe algunhas “estrelas” do firma-
mento gandeiro, pero, sobre todo, distínguese pola importancia que lle concede ao bo 
manexo e por unha alimentación moi coidada na que o pastoreo é fundamental.

con instalacións modernas nas que se aprecia un coidado 
pola limpeza e os pequenos detalles. Segundo explica Mar-
celino, “para nós o manexo é imprescindible, e a aspiración 
é seguir mellorándoo”.

A dimensión da granxa é modesta, pero cun volume de 
produción estimable, de 10.500 quilos por vaca e ano. A 
idea dos propietarios non é aumentar o volume de rabaño, 
dado que, segundo explica Marcelino, “vémonos moi limi-
tados polos terreos e o arrendamento sae carísimo”.

O leite da explotación ten un elevado índice de graxa 
(4,07%), un 3,19% de proteína e un reconto celular 
de 140.000. 

CASA POZO. GALEGOS-SAA (LUGO)

Marcelino e José, 
pai e fillo, son 
firmes partidarios 
do pastoreo

EXPLOTACIÓN12
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MANEXO SEMIEXTENSIVO
O benestar animal en Casa Pozo conséguese a partir de 
varios factores: amplitude e hixiene nas instalacións, unha 
axeitada separación por lotes e o uso do pastoreo, ata o 
punto de que se pode falar dun réxime semiextensivo.

De abril a novembro, as vacas en produción pacen libre-
mente durante todo o día _agás no momento de tomar a 
ración do establo_, e mesmo dormen fóra a miúdo. Nos 
prados dispoñen de herba en comedeiros e auga a libre dis-
posición. O pastoreo tamén se practica en días benignos de 
inverno, aproveitando a saída das vacas para facer limpeza 
das instalacións.

A separación por lotes vén facilitada pola pequena di-
mensión do rabaño e a dispoñibilidade de espazo. No es-
tablo grande, construído de nova planta hai sete anos, hai 
42 prazas para vacas en lactación e secas, con tres lotes: alta 
produción (18), media (14) e vacas secas.

As xovencas entre 12 e 18 meses permanecen nun pa-
tio de exercicio exterior. A partir do ano e medio saen aos 
prados.

Os xatos recén nacidos están nunha nave anexa ao esta-
blo grande, en media ducia de boxes individuais de madei-
ra. Esta nave foi bautizada polos propietarios como “suite 
das estrelas”, dado que alí tamén se aloxan algunhas das 
vacas que destacan en concursos. Na “suite” hai ademais 
unha sala de partos.

Os cubículos da “suite das estrelas” están construídos en 
madeira. Marcelino viu un establo similar en Canadá, pero 
fabricado en ferro, e adaptouno a un material que lle resul-
ta esteticamente máis agradable.

É unha constante nos dous establos a abundancia de es-
pazo disponible por animal e o coidado na hixiene. No es-
tablo grande hai un detalle pouco común nas explotacións 
galegas: o comedeiro está feito de aceiro inoxidable. “Insta-
lámolo porque é moi doado de limpar”, explica Marcelino.

Todas as camas son de palla, que se renova semanalmente.

ALIMENTACIÓN
A base territorial da explotación é de 30 hectáreas, 12 
propias e 18 arrendadas. A parte en propiedade está di-
vidida en 4 lotes, mentres que as fincas arrendadas son 
máis pequenas e dispersas. Esta é a principal dificultade 
para aproveitar máis o pastoreo, como sería o desexo dos 
granxeiros. 

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

A SEPARACIÓN POR LOTES VÉN 
FACILITADA POLA PEQUENA DIMENSIÓN 
DO RABAÑO E A DISPOÑIBILIDADE DE 
ESPAZO. NO ESTABLO GRANDE HAI LOTES 
DE ALTA PRODUCIÓN, MEDIA E SECAS

EXPLOTACIÓN 13
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ANIMAL
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EXPLOTACIÓN

GARANTIDA

CONTRASTADA

MONTELLOS

S C M
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O terreo destínase a millo e raigrás, 7 hectáreas para mi-
llo e o resto para prados que se renovan cada 3-4 anos.

As composición das racións é a seguinte:
• 18 quilos de silo de millo
• 20 quilos de silo de herba
• 2,5 quilos de fariña de millo
• 1 quilo de fariña de cebada
• 1,5 quilos de soia
• 1 quilo de polpa de remolacha

Nas vacas de alta produción puntéanse as racións con 1,5 
quilos de fariña de millo e 1 quilo de fariña de cebada.

As xatas, ata o momento de parir, comen a seguinte ra-
ción:

• 500 gramos de casca de soia
• 500 gramos de soia
• 500 gramos de fariña de millo
• 500 gramos de fariña de cebada

Todos os animais da granxa teñen herba seca a libre dis-
posición.

Os distintos materiais da ración almacénanse en caixóns 
separados no establo. Os granxeiros mesturan a man, sobre 
unha capa de herba, as fariñas, a soia e a remolacha para 
que o carro mesturador as recolla unha vez que cargou os 
silos.

O carro mesturador autopropulsado é propiedade dun-
ha CUMA de 14 explotacións, constituída expresamente 
para o uso desta máquina. Casa Pozo asociouse a outras 
tres explotacións para adquirir unha colleitadora de millo. 
O resto da maquinaria contrátase puntualmente. O parque 
propio da granxa só inclúe tractor, cisterna e cargador. 

DE ABRIL A NOVEMBRO, AS VACAS 
EN PRODUCIÓN PACEN LIBREMENTE 
DURANTE TODO O DÍA E MESMO DORMEN
FÓRA A MIÚDO

Vista xeral da “suite das estrelas”, cos boxes para xatos á dereita

EXPLOTACIÓN14
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es una marca mundial de AGCO corporationMASSEY FERGUSON 

VERSÁTIL
Y MÁS CERCA DE USTED

75-155 CV MF 5400

RED MF DE GALICIA Y ASTURIAS

A CORUÑA
M. A. Liste Villaverde, S.L.
Oroso
Tel. 981681652

J.A. Muiño Gomez
Somezas
Tel. 981404179

Agrícola Carballeira, S.L.
Pontedeume
Tel. 981431899

Tall. Castellana, S.C.
Aranga
Tel. 981789511

Tall. Facal
Carballo
Tel. 981703288

LUGO
Tall. Fdo. Rivas, S.L.
Cospeito
Tel. 982520105

Agricola Cadi, S.L.
Sarria
Tel. 982531187

Julio Alvite Garcia
Pastoriza
Tel. 982349341

Maside Maquinaria, 
S.L.
Baralla
Tel. 982363339

Cial. Lemos Eire, S.L.
Chantada
Tel. 982440274

Tall. Loureiro
Ribadeo
Tel. 982128473

OURENSE
Desagri, S.L.
Quintela de Canedo
Tel. 988211278

Agricola Suarez
Xinzo de Limia
Tel. 988461127

PONTEVEDRA
Agricola Morañesa
Moraña
Tel. 986553611

Cial. Agric. Carrera, S.L.
Ponteareas
Tel. 986641899

Maxideza, S.L.
Lalin
Tel. 986781468

ASTURIAS
Jose Manuel Uz Alba
Tineo
Tel. 985837060

Agricola Costa Verde
Gijón
Tel. 985167934
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OS GRANXEIROS MESTURAN A MAN 
FARIÑAS, SOIA E REMOLACHA PARA QUE 
O CARRO AS RECOLLA UNHA VEZ QUE 
CARGOU OS SILOS

XENÉTICA
En Casa Pozo dáselle unha grande importancia ao material 
xenético de calidade. Os propietarios da explotación inclí-
nanse pola xenética canadense. Goldwyn é un dos semen-
tais que máis empregan. Na casa tamén hai tres xeracións 
de descendentes de Raider, Allen e Rudolph. A calificación 
media da granxa é de 85,2.

Na actualidade están preñadas o 56% das reses da explo-
tación. O intervalo entre partos supera os 300 días. Neste 
sentido, non se fai programación de ningún tipo.

Casa Pozo empezou a acudir a concursos hai 6 anos e xa 
ten unha gran colección de premios das súas “estrelas”. A 
indiscutible número un é Pozo Lee 4760, que leva 11 títu-
los de campiona de sección, 3 de subcampiona de sección 
e 5 de mellor vaca do concurso. Entre outros, en Silleda, 
Chantada e Muimenta. 

Pozo Lee 4760 fai 7 anos en xaneiro, tivo 4 partos e foi 
calificada EX dúas veces. Ten unha filla BB-83.

Outras vacas galardoadas en distintos certames son 
Pozo Allen Mimosa (mellor vaca intermedia en Silleda), 
Pozo Louro Mina (mellor xovenca en Sarria, onde Pozo 
foi mellor criador) e Pozo Lheros Milka (mellor xata 
en Silleda). 

Un dos cubículos da “suite das estrelas”, en 
madeira e palla

Patio exterior para xovencas de 12 a 18 meses

O comedeiro é de aceiro inoxidable

O establo grande fíxose 
hai 6 anos. A pequena 
nave adosada é a “suite 
das estrelas”

O carro, previamente cargado con silo, recolle do 
chan unha mestura de soia, polpa de remolacha e 
fariñas de millo e cebada

Vitrina dos premios dos concursos gandeiros

EXPLOTACIÓN16
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Dentro da ampla gama de servizos que ofrece a cooperativa ICOS tamén se 
atopan os de constitución de CUMAs e asesoramento integral. Coa garantía 
duns profesionais do cooperativismo.

E ADEMAIS ICOS S.C.G. OFERTA OUTROS SERVIZOS

Chantada - Lugo. Tlfs. 982 44.14.51/ 678.465.922, 
Fax. 982 44.17.84, E-mail: lito@icos.es

• TODOS OS DÍAS DO ANO.

• GRAN STOCK DE TODO TIPO DE PEZAS NAS NOSAS INSTALACIÓNS.

• SERVIZO POSTVENTA SEN COMPETENCIA.

ICOS DISTRIBÚE 
OS CARROS R.M.H.

• 50 anos de experiencia ao servizo do gandeiro
• Número 1 en vendas a nivel mundial
• Oferta de máquinas usadas

Entre as súas novidades máis importantes po-
demos destacar:
 •  A posibilidade de incorporar tracción total e 

dobre eixe direccional.
• Un ancho de vía de 2,00 metros.
•  Funcionamento intelixente totalmente infor-

matizado, patentado tamén por RMH. Entre 
as súas prestacións figuran:

  Unha espectacular redución do consumo, ao 
traballar a un réxime máximo de motor de 
1700 r.p.m. Funcionamento computerizado de 
sistema de carga, mestura e desprazamento.

  Programación de velocidade e agresividade 
de fresa segundo o ingrediente que estamos 
a cargar.

  Programación de xiro de senfins de mestura 
entre 5 e 50 r.p.m segundo cantidade e tipo 
de ingredientes a mesturar.

  Protección total de todos os compoñentes da 
máquina ante erros de manipulación.

  Preparada para realizar transporte con carga 
máxima a longas distancias

  Diagnóstico remoto en tempo real de 
problemas mecánicos da máquina..
Un longo etc..

ICOS S.C.G quere aproveitar para agradecer a todos os 
clientes a súa confianza en nós, o que fixo posible que 
RMH se consolidara tamén en 3 anos como a marca 
líder en España, rexistrando ata o día de hoxe máis de 
50 autopropulsados en todo o territorio nacional. 

SERVIZO DE TALLER 24 HORAS

R.M.H., a marca de carros mesturadores lí-
der en autopropulsados a nivel mundial, vén 
de presentar a súa nova gama de autopro-
pulsados na Feira de Hannover, con 5 novas 
patentes. Trátase de MIXELLENT.
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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

pub_dismagan.indd   18 25/1/09   15:30:27



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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A CONSELLERÍA DE 
TRABALLO INCENTIVA 
A AFILIACIÓN Á 
SEGURIDADE SOCIAL 
DE TITULARES E 
COTITULARES DE 
EXPLOTACIÓNS

AS AXUDAS A MULLERES CHEGAN AO 50% DA COTA POR CONTINXENCIAS DE COBERTURA OBRIGATORIA

traballadores por conta propia ou autónomos a través do 

sistema especial para traballadores por conta propia agra-

rios, sempre que reúnan os seguintes requisitos:

- Ter entre 41 e 45 anos na data de incorporación.

- Ser cónxuxes ou parentes da persoa titular da mesma ex-

plotación agraria, sempre que esta se atope dada de alta 

nos citados réximes e sistemas especiais.

5. Mulleres de 45 ou menos anos de idade na data de alta 

na Seguridade Social, incorporadas ao réxime especial 

agrario a partir do 1 de xaneiro do 2006, ou incorpora-

das a partir do 1 de xaneiro do 2008 ao réxime especial 

de traballadores por conta propia ou autónomos a través 

do sistema especial para traballadores por conta propia 

agrarios, titulares de explotacións agrarias nos seguintes 

supostos:

- Que accedan á titularidade dunha explotación agraria en 

funcionamento que lles fose atribuída tras un proceso de 

separación ou divorcio.

- Que accedan á titularidade dunha explotación tras o falece-

mento, xubilación ou incapacidade recoñecida do cónxuxe 

ou familiar ata segundo grao.

- Que se incorporen a unha explotación en funcionamento 

cando o seu cónxuxe cause baixa para dedicarse a outra 

actividade e mentres este permaneza en situación de alta 

noutro réxime ou sistema da Seguridade Social.

AXUDAS

As axudas para os beneficiarios incluídos nos grupos 1, 2 e 

3 consistirá no aboamento do 20% da cota por continxencias 

comúns de cobertura obrigatoria. Conforme a isto, a axuda 

correspondente ao 2009 será de 31,25 euros mensuais.

A axuda para as mulleres incluídas nos grupos 4 e 5 con-

sistirá no aboamento do 50% da cota por continxencias co-

múns de cobertura obrigatoria. A axuda correspondente ao 

ano 2009 será de 78,13 euros mensuais.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 30 de se-

tembro do 2009. 

O obxecto da Orde do 30 de decembro do 2008 é establecer as bases 
reguladoras, e a súa convocatoria para o ano 2009, do programa de incentivos 
para promover a afiliación á Seguridade Social das persoas cotitulares e 
titulares de explotacións agrarias de Galicia, especialmente das mulleres.

 Poderán acollerse a este programa:

1. Persoas cotitulares de explotaciónas agrarias, incorpo-

radas ao réxime especial agrario da Seguridade Social, que 

reúnan os seguintes requisitos:

-   Que a súa incorporación tivera lugar despois do 1 de xaneiro 

do 2006.

- Ter 40 ou menos anos no momento da incorporación.

-   Que o seu/súa cónxuxe, cotitular da mesma explotación, es-

tea de alta no mesmo réxime especial.

- Que sexan beneficiarias da redución do 30% das cotas esta-

blecida na Lei 18/2007.

2. Persoas incorporadas ao réxime especial agrario da Se-

guridade Social, como traballadores por conta propia, que 

reúnan os seguintes requisitos:

- Que a incorporación se producise no período do 1 de agosto 

ao 31 de decembro do 2007.

- Que teñan 40 ou menos anos no momento da incorporación.

- Ser cónxuxes ou descendentes do titular da explotación, 

sempre que este se atope incluído no réxime especial.

- Ser beneficiarias da redución do 30% das cotas establecida 

na Lei 18/2007.

3. Persoas incorporadas ao réxime especial de traballado-

res por conta propia ou autónomos a través do sistema es-

pecial para traballadores por conta propia agrarios, sempre 

que reúnan os seguintes requisitos:

- Que a súa incorporación se producise a partir do 1 de xaneiro 

do 2008. 

- Ter entre 40 ou menos anos de idade no momento da incor-

poración.

- Ser cónxuxes ou descendentes do titular da explotación, 

sempre que este se atope incluído no réxime especial.

- Ser beneficiarias da reducción do 30% das cotas establecida 

na Lei 18/2007.

4. Mulleres incorporadas ao réxime especial agrario da Se-

guridade Social a partir do 1 de xaneiro do 2006, ou incorpo-

radas a partir do 1 de xaneiro do 2008 ao réxime especial de 

TRABALLO20
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TRABALLO PROMOVE AXUDAS PARA 
FOMENTAR E CONSOLIDAR AS ESTRUTURAS 
DO COOPERATIVISMO

SUBVENCIONARANSE GASTOS NORMAIS DE FUNCIONAMENTO E ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

de titorías, especializado no asesoramento e acompañamen-

to de proxectos cooperativos.

O período subvencionable, tanto para os gastos normais 

de funcionamento como para a realización de actividades de 

promoción do cooperativismo, será o comprendido entre o 1 

de decembro do 2008 e o 30 de novembro do 2009.

Poderán ser beneficiarias destas axudas as asociacións de 

cooperativas con actividade acreditada e debidamente ins-

critas no Rexistro Central de Cooperativas de Galicia, depen-

dente da Consellería de Traballo.

AXUDAS

A contía das axudas previstas non poderá superar o 80% dos 

gastos necesarios para a realización das actividades, que 

poderán contar, así mesmo, con outros financiamentos sen 

que en ningún caso excedan da contía realmente xustificada 

e non achegada pola Xunta de Galicia.

A contía máxima da subvención para actividades de pro-

moción do cooperativismo non poderá exceder de 80.000 

euros por entidade beneficiaria.

O prazo de presentación de solicitudes remata aos corenta 

días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publi-

cación da Orde no Diario Oficial de Galicia (15 de xaneiro 

do 2009). 

Ao abeiro da Orde do 30 de decembro do 2008 (publicada no DOG do 15 de xa-
neiro do 2009) a Consellería de Traballo establece axudas para o fomento e con-
solidación do asociacionismo e realización de actividades de promoción do coo-
perativismo. Como novidade respecto a anteriores convocatorias, introdúcense 
novos criterios que teñen en conta a importancia dos procesos de intercoopera-
ción e o estímulo á incorporación de mulleres á dirección das cooperativas.

 Consideraranse como gastos normais de funcionamento 

e, por tanto, subvencionables, os seguintes:

- Alugueres e gastos de mantemento de locais e equipamentos.

- Gastos de persoal.

- Gastos de comunicacións (teléfono, internet, correo, men-

saxería e similares), material de oficina e publicacións di-

versas.

- Mantemento da páxina web da asociación.

- Cotas asociativas a entidades de intercooperación de ámbito 

superior á Comunidade autónoma galega.

- Gastos de representación e participación en congresos, se-

minarios, xornadas e similares.

- Realización de asambleas e reunións.

- Servizos profesionais.

Poderanse considerar como actividades de promoción do 

cooperativismo, tamén subvencionables, a organización de 

cursos, xornadas, conferencias e simposios; a elaboración, 

publicación e difusión de estudos, informes, traballos de in-

vestigación, manuais e folletos divulgativos; a elaboración de 

proxectos de intercooperación e integración; a asistencia a fei-

ras, mostras e congresos, así como calquera outra acción pro-

mocional que fomente o cooperativismo, incluídas as dirixidas 

á realización de procesos formativos de persoal responsable 

TRABALLO 21
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“EN DOUS ANOS PODERÍA HABER UNHA 
LISTA ÚNICA EUROPEA DE TOROS”

  OS CALIFICADORES
Somos 13 calificadores en toda Es-
paña. Cada ano inténtase calificar 
máis animais e en  mellores cir-
cunstancias. No 2008 calificamos 
131.427 vacas en 9.257 explotacións 
gandeiras. O ano anterior foran un-
has 120.000. Faise unha media de 55 
vacas por calificador e día, 10 máis 
que hai dez anos. Para cumprir esa 
media hai días en que se califican 80 
ou 90 vacas por persoa.

Non se trata só de calificar, senón 
que é importante   dedicar  un tem-
po a explicarlle ao gandeiro a folla de 

O asturiano Gabriel Blanco é o responsable do grupo de calificadores de CONAFE, 
un equipo de 13 técnicos coordinado a nivel de campo por Juan Manuel Fernández 
Ahedo. Parte do equipo estivo en Galicia en xaneiro, como é habitual, e Blanco 
charlou  informalmente coa revista AFRIGA sobre moitos dos temas relacionados coa 
calificación, a xenética e as asociacións de gandeiros de frisona en Europa e no mundo.

calificación e analizar aquelas partes 
ou rasgos da vaca que precisan mello-
rarse.

As rondas de calificación organí-
zaas o coordinador de calificacion de 
CONAFE, que leva un programa de 
zonas de toda España. Empeza a ron-
da por Galicia e vaise “varrendo” todo 
o norte de España, logo o centro, des-
pois o este e finalmente o sur.

En Galicia, cada provincia está divi-
dida en zonas. En Lugo hai 6 áreas de 
traballo, en A Coruña 5, en Ponteve-
dra 1 e en Ourense 1.  O coordinador, 
axudado polos secretarios técnicos 

dos africores, controla que un mesmo 
calificador non repita máis de dúas 
veces seguidas unha mesma zona ou 
núcleo de control leiteiro, o cal con-
tribúe á imparcialidade do sistema e a 
unha mellor recollida de datos para as 
avaliacións xenéticas.

Cada nove meses faise a ronda 
oficial. Aquí en Galicia estamos en 
xaneiro e regresaremos en outubro 
próximo. Os africores e os gandei-
ros están sempre ao tanto, ben por-
que son avisados con antelación, ben 
porque o poden ver na páxina web 
frisona.com. 

Foto de familia dos 13 calificadores de 
CONAFE na Granxa Cid de Barreiros

GABRIEL BLANCO DEL CAMPO, XEFE DO DEPARTAMENTO DE MORFOLOXÍA DE  CONAFE
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 Eu formo parte do grupo de har-
monización de xuíces. No próximo 
mes de maio vaise celebrar en  Torre-
lavega, Cantabria, a reunión europea 
bianual de xuíces, á que acudirán os 
mellores xuíces de 27 países e tamén 
xenetistas.

Un dos grupos anteriormente cita-
dos traballa desde hai cinco anos na 
elaboración dun índice xenético co-
mún europeo. Son cinco xenetistas 
os responsables do estudo (de Italia, 
Francia, Alemania, Holanda e Países 
Nórdicos). É posible que este grupo 
de traballo, auxiliado por técnicos de 
Interbull, consiga elaborar un índice 
común europeo de aquí a un par de 
anos, despois de moitas horas de tra-
ballo, cálculos entre países, etc.

Trátase de conseguir unha única 
lista europea de touros, o cal axudaría 
aos gandeiros a ter as cosas máis claras 
e fáciles á hora de elixir os touros para 
a súa explotación.

Converxer cos índices americanos 
xa sería algo máis complicado. Tería 
que facerse un grupo de traballo con 
xenetistas de varios países implicados 
para empezar a estudar a problemática 
e os obxetivos a alcanzar. 

“HAI CINCO ANOS 
EMPEZOUSE A FALAR 
DA LONXEVIDADE E DE 
CARACTERES FUNCIONAIS 
COMA A FERTILIDADE, 
COXEIRAS, MAMITES, 
CALLEIRAS, ABOMASOS,
CETONAS,  ETC. O SISTEMA 
ESPAÑOL DEBE EMPEZAR 
EN BREVE A RECOLLER 
EN CAMPO TODOS ESTES 
DATOS”

Os calificadores de España son tan 
bos coma os de calquera outro país do 
mundo. Ás veces botas en falta que 
os establos estean mellor preparados 
para traballar. Sobre todo, en granxas 
pequenas, pero é o que hai. En Castela 
e Andalucía algúns establos non teñen 
amarres para as súas vacas, o cal esixe 
un maior esforzo e dedicación á hora 
de calificar eses animais.

A CALIFICACIÓN A NIVEL MUNDIAL
Hai un grupo de seis países que 

constitúe un  grupo de traballo  para 
a harmonizacion da calificación no 
mundo, para estudar e propoñer os 
cambios que a nivel mundial se efec-
túan sobre a calificación das vacas fri-
sonas. Este grupo intégrano Estados 
Unidos, Canadá, España, Holanda, 
Inglaterra e Xapón, xunto cun xene-
tista alemán do centro de investiga-
ción VIT.

O comité mundial empezou a fun-
cionar en 1989 e no ano 95 España 
entrou a formar parte del. O grupo 
formouse por mandato da Asociación 
Mundial de  Gandeiros da Raza Fri-
sona (WHFF), co obxecto de unificar 
e harmonizar os diferentes sistemas de 
calificación en todo o mundo e así po-
der comparar as probas de sementais 
por tipo a nivel mundial, como xa se 
está a facer actualmente, con grandes 
correlacións entre países.

Cada 2 anos faise unha reunión 
mundial de xefes de calificadores e 
xenetistas onde se recollen propostas 
para a súa posterior análise xenética. 
Tamén se discuten, e preséntanse para 
a súa aprobación pola WHFF, estu-
dos que se consideran positivos para a 
mellora da raza e da rendibilidade das 
ganderías.

Cando o grupo de traballo arrincou 
houbo que empezar fixando cales eran 
os rasgos descritivos principais da vaca 
e cales os secundarios, e por que, e que 
rexións deberían ser  as que formasen 
as partes da vaca.  

UNIFICACIÓNS QUE SE FAN
EN EUROPA
Todas as asociacións europeas de fri-
sona están unidas nunha que se cha-
ma EHRF, Federación Europea de 
Holstein e Holstein Vermello, dentro 
da cal tamén funcionan varios grupos 
de traballo. Entre eles están o da har-

monización de xuíces e concursos en 
Europa, o de unificación dun índice 
xenético único europeo (Proteje), o de 
unificación do intercambio electróni-
co entre países, etc.

Calificador facendo 
o seu traballo nunha 
explotación de Lugo

Un dos 13 calificadores de CONAFE
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OS ÍNDICES XENÉTICOS
Evolucionan, melloran e adáptanse ás 
necesidades dos gandeiros. A maioría 
dos índices xenéticos de selección du-
rante os últimos anos eran moi simila-
res (produción, tipo e algo de lonxevi-
dade). A medida que pasaron os anos 
e que os gandeiros a nivel mundial 
demandaban información dos touros 
sobre cousas coma a fertilidade, tem-
peramento leiteiro, coxeiras, calleiras, 
cetonas, etc., etc., as asociacións e os 
técnicos puxéronse a traballar para re-
coller toda esta información e ver que 
touros eran os que transmitían ou non 
estes caracteres funcionais.

Deste xeito, os índices actuais dal-
gúns países “adiantados” que incor-
poran toda  esa información son algo 
diferentes dos tradicionais ICO, TPI 
ou LPI. Actualmente, os pesos dos ín-
dices de seleccion (quitando casos ex-
tremos coma Nova Zelanda  ou Israel) 
son moi similares en todo o mundo e 
só se diferencian na lonxevidade ou 
nos caracteres funcionais que incor-
poran.

Hai cinco anos empezouse a falar da 
lonxevidade e de caracteres funcionais 
coma a fertilidade, coxeiras, mami-
tes, calleiras, abomasos,  cetonas, etc. 
O sistema español debe empezar en 
breve a recoller en campo todos estes 
datos.

OS CARACTERES PRINCIPAIS
O gandeiro quere saber que partes 

da vaca precisa mellorar para aumen-
tar a súa produción vitalicia a través 
da morfoloxía. Hai que dicirlle de 
maneira clara e entendible que partes 
da vaca son as importantes. Hai uns 
caracteres principais e outros secun-
darios, perfectamente especificados na 
folla de calificación que o calificador 
lle explica ao gandeiro despois da va-
loración dos seus animais.

Os caracteres principais fixados pola 
comisión mundial son  16. Considé-
ranse rasgos principais porque se po-
den medir, son únicos, existen nunha 

escala biolóxica, hai unha variación 
xenética dentro da poboación, son 
herdables e teñen un carácter  econó-
mico.

Hai catro rexións de calificación: 
capacidade, estrutura leiteira, patas e 
pés e ubre, e dentro de cada unha ava-
líanse varios rasgos principais. Estes 
rasgos califícanse en todas as vacas do 
mundo, e na actualidade califícanse de 
igual xeito en todo o mundo. Un 7 en 
anchura de peito é igual para un fran-
cés, un holandés ou un grego. 

¿Como se combinan eses rasgos 
principais nun índice común? Aí é 
onde varía o procedemento duns pa-
íses a outros. Ata agora puxémonos 
de acordo en cales son os caracteres 
principais. Agora estamos tentando 
ter todos as mesmas rexións e índices 
compostos. De momento coincidimos 
todos en ubres e patas, vai máis lenta 
a unificación dos índices das partes do 
corpo da vaca.

A FOLLA DE CALIFICACIÓN 
DE CONAFE

En España temos a folla de califi-
cación dividida en catro rexións: patas 
e pés, ubre, estrutura e capacidade e 
estrutura leiteira.

O peso da calificación repártese do 
seguinte xeito: 20% patas e pés, 40% 
ubre, 15% estrutura leiteira e 25% es-
trutura e capacidade.

Nun futuro moi próximo aumenta-
remos no noso sistema de calificación 
o peso que actualmente lle damos ás 
patas, que pasará a ser un 25% Ese 5% 
restarémosllo á estrutura e capacidade. 
Búscase que as xovencas que saen ben 
valoradas de novas parezan novas e se 
fagan adultas e grandes no segundo e 
o terceiro parto.

Os gandeiros e técnicos de todo o 
mundo queremos darlle algo máis de 
valor aínda ás patas e pés debido aos 
grandes problemas  que existen na 
raza. É bo saber cales son os semen-
tais que nos transmiten o que estamos 
a buscar.

O ano que vén haberá reunión da 
comisión mundial de calificadores 
en Francia, e o tema estrela unha vez 
máis será a valoración de patas e pés. 
Aquí en España o que queremos fa-
cer é empezar a traballar con podólo-
gos, pasarlles catro ou cinco rasgos a 
valorar mentres fan o seu traballo de 
arranxo de pezuños e similar, recoller 
a información e informatizala para así 
ter outros rasgos valorados dentro do 
índice de patas e pés.

Outro caracter novo en canto a valo-
ración, e importante tamén para o gan-
deiro,  é a condición corporal, que inflúe 
na   fertilidade  e saúde das vacas. De 
momento non se valora dentro de nin-
gunha rexión da vaca,  pero quizais no 
futuro teremos que incluíla dentro da 
estrutura leiteira ou algunha outra rexi-
ón, e intentar  que contribúa a conseguir 
animais máis sans e fértiles .

As vacas que manteñen a condición 
correcta a través dos meses de lactación 
están máis sas e, por suposto, son máis 
rendibles. A vaca ten que parir, perder 
peso e a partir do terceiro mes empezar 
a recuperalo e ter un balance enerxéti-
co positivo. Hai touros que si dan ese 
tipo de vacas, vacas que están sempre 
ben de carnes, mentres que outras fillas 
de sementais dan condicións corporais 
que están a miúdo por baixo da media 
aceptable. Os animais que están ben de 
carnes dan un leite de maior calidade, 
con máis graxa e proteína. En CONA-
FE pronto sairá un índice para touros 
de condición corporal. 

CORRELACIÓNS XENÉTICAS 
ENTRE PAÍSES

Interbull fai varias valoracións xe-
néticas cada ano e en cada unha delas 
emite as correlacións  de todos os ca-
racteres de tipo entre países. España 
ten moi boas correlacións,  especial-
mente con Canadá, Estados Unidos, 
Italia, Reino Unido e Holanda.

Esto é importante se queremos que 
os nosos touros saian ben valorados 
nas listas internacionais.  

“OS CARACTERES PRINCIPAIS FIXADOS POLA COMISIÓN MUNDIAL SON  16. 
CONSIDÉRANSE PRINCIPAIS PORQUE SE PODEN MEDIR, SON ÚNICOS, EXISTEN NUNHA 
ESCALA BIOLÓXICA, HAI UNHA VARIACIÓN XENÉTICA DENTRO DA POBOACIÓN, SON
HERDABLES E TEÑEN UN CARÁCTER  ECONÓMICO”
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Polo tanto, é importante que as califi-
cacións se fagan ben para que as correla-
cións de España con outros países sexan 
boas e poder ofertar neses mercados a 
nosa xenética e os nosos touros.

HEREDABILIDADE
Todo o que se califica é herdable. Se 

un rasgo non é herdable, non paga a 
pena calificalo. Herdable e económi-
co: rendible en maior ou menor medi-
da para o gandeiro.

En maior ou menor porcentaxe, heré-
dase todo. Por exemplo, a estatura heré-

para cada vaca. Hai moreas de touros 
e cada casa comercial fai o seu márke-
ting. En todos os centros hai bos tou-
ros, e trátase de elixir o axeitado para o 
teu grupo de vacas. O principal é saber 
o que un quere: animais que duren, 
que teñan partos, proteína, graxa… 

VACAS DE CONCURSO
As vacas de concurso son aquelas 

que poucos gandeiros teñen e que a 
moitos lles gustaría ter. Que son moi 
rendibles para a gandería.  Que non 
aparecen da noite á mañá,  senón que 
son o resultado de moitas xeracións de 
boas nais e moito traballo en xenética. 
Vacas ás que se lles debe dedicar moito 
tempo, amor e paixón, tres cousas que 
honran aos gandeiros que as crían.  

EVOLUCIÓN DO SISTEMA
España foi un dos primeiros países 
de Europa en calificar co sistema que 
hoxe se utiliza, baseado nun principio 
no sistema canadense. Este evolucio-
nou cos anos e adaptouse ás nosas ne-
cesidades e ás recomendacións mun-
diais.

Agora o gandeiro considera todo 
isto como algo importante, un pro-
grama que hai que seguir para recibir 
información imparcial sobre os rasgos 
morfolóxicos das nosas vacas, facer 
acoplamentos para mellorar os defec-
tos, facer xeracións de bos animais no 
noso pedigrí, recibir os índices xené-
ticos das nosas vacas, probar semen-
tais en Galicia e en España, apoiar a 
xenética española para non depender 
tanto do estranxeiro, traballar con bos 
animais, que sempre é máis reconfor-
tante... E o máis importante de todo: 
facer da nosa gandería unha empresa 
da cal nos sintamos orgullosos como 
gandeiros e empresarios. 

UNHA BIOGRAFÍA LIGADA Á CALIFICACIÓN

Gabriel Blanco naceu en 1955 en Xixón, no seo dunha familia gandeira. En 1971 obtivo unha beca de bachare-
lato para Estados Unidos e viviu nunha granxa de cabalos en Columbus, Ohio. A nai da casa era profesora nos 
clubs 4H, os populares clubs agrícolas e gandeiros de Estados Unidos (hainos da pataca, do millo, das vacas 
de leite, dos cabalos, dos tractores, etc.) nos que se forma aos mozos en todo o relacionado coa morfoloxía, 
preparación para concursos, manexo en pista, alimentación e fisioloxía dos animais. Alí empezou a paixón 
de Gabriel pola xenética, a calificación e a formación de mozos. “Fíxate que o Clube de Xóvenes Gandeiros de 
Galicia formouse o ano pasado. O que tardamos! Hai oito anos eu quixen facelo desde CONAFE, e só algunhas 
asociacións deron pasos tímidos para formar os seus clubs”.

Á volta de Estados Unidos, Blanco estudou enxeñería técnica agrícola en León. En 1972 aínda non había aso-
ciación de frisona a nivel de España, pero xa existían grupos de gandeiros en distintas comunidades con afec-
ción pola xenética e a mellora. Tiñan en común, entre outras cousas, que acudían á Feria do Campo da Casa 
de Campo de Madrid, onde todos os anos se celebraba durante un mes un gran concurso nacional de todas as 
razas e as  distintas comunidades estaban representadas por pavillóns ou Casas da Rexión.

En 1975 fórmase ANFE, a Asociación Nacional de Frisona Española, cuns 200 socios. Quíxose entón empezar a 
calificar vacas e, en ausencia de calificadores nacionais, tráense técnicos de fóra. Un calificador holandés e un 
canadense veñen en distintas épocas do ano.  Gabriel Blanco, grazas aos seus coñecementos de inglés e a súa 
paixón pola xenética, acompáñaos por toda España e aproveita para formarse sobre o terreo.

En 1979, ANFE envía a Blanco a Canadá para que obteña o título de calificador. Á volta, o asturiano empeza 
a formar calificadores españoles. A partir do ano 85 deixa de ser necesario que veñan calificadores de fóra. A 
finais dos 80 fórmase CONAFE, cun equipo inicial de tres calificadores.

Blanco pertence ao comité mundial de calificación e á comisión europea de xuíces gandeiros. Tamén é membro 
do ICAR (Internacional Committee for Animal Recording), o instituto máis importante do mundo en rexistro de 
animais e control leiteiro, onde participa activamente nun grupo de traballo que se encarga de transmitir e 
incorporar toda a experiencia que se ten en calificación morfolóxica de frisona ao resto de razas leiteiras do 
mundo. As normas de ICAR rexen en todos os países onde hai control leiteiro. Un subcomité de ICAR é Interbull, 
que fai a valoración dos sementais a nivel mundial.  Dentro de cada país, pertencen a ICAR o Ministerio corres-
pondente e o organismo de control leiteiro, CONAFE no caso de España.

“AS VACAS DE CONCURSO 
SON AQUELAS QUE 
POUCOS GANDEIROS
TEÑEN E QUE A MOITOS 
LLES GUSTARÍA TER. 
VACAS ÁS QUE SE LLES 
DEBE DEDICAR MOITO 
TEMPO, AMOR E PAIXÓN,
TRES COUSAS QUE 
HONRAN AOS GANDEIROS
QUE AS CRÍAN”

Gabriel Blanco, en xaneiro en Lugo

dase máis có ángulo podal. A heredabi-
lidade nalgúns casos é máis baixa porque 
é máis difícil de valorar ese caracter. Por 
iso a homoxeneización ou harmoniza-
ción de calificadores é importante: que 
o que eu vexo como 4 os demais califi-
cadores tamén o vexan como 4 e, á vez,  
que todos observen todas as posibilida-
des da escala para ese caracter correcta-
mente distribuído dentro da poboación.

O TOURO PERFECTO
Non existe o touro perfecto, aínda que 
si podemos dicir que  existe un touro 
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UTE DE BOS: 16 ANOS 
DE TRABALLO A PROL DA 
MELLORA XENÉTICA

  A UTE é xestionada pola Fe-
deración Frisona Galega (FEFRI-
GA) en convenio coa Administra-
ción autonómica. Está situada nun-
ha finca de 30 hectáreas propiedade 
da Consellería do Medio Rural, no 
concello coruñés de Bergondo, pa-
rroquia de Guísamo e lugar de Bos, 
que dá nome ao centro. Parte da 
superficie, 6 hectáreas, dedícase ao 
banco de xermoplasma de frutais 
autóctonos do Centro de Investi-
gacións Agrarias de Mabegondo 
(CIAM). As 24 hectáreas restantes 
son utilizadas para as instalacións e 
fincas da UTE.

A UTE de Bos cumpriu no 2008 16 anos de existencia e inaugurou novas instalacións para 
acoller o laboratorio, zona de recollidas e salas multiusos. A Unidade de Transferencia de 
Embrións nacía en 1992, un ano depois de que se iniciara o Plan Integral de Mellora Xenética 
da Xunta. Na actualidade hai 22 granxas no programa de incorporación de embrións 
importados e un número moito maior que usa os servizos do centro para extraer e implantar 
embrións. Co programa de Bos lévanse producido máis de 8.000 embrións nos ultimos 14 
anos, o que o converte no de maior envergadura do Estado español.

As instalacións acolleron no pasado 
unha escola de capacitación agraria 
que no momento de arrincar o cen-
tro xa levaba anos en desuso. Desde 
o principio, o obxectivo que se mar-
cou a UTE foi incorporar a Galicia 
un material xenético punteiro a través 
de embrións importados e superar así 
a primeira fase da mellora, na que se 
importaban sementais para testar.

Ao principio os animais utilizados 
como receptoras eran xovencas que 
chegaban á UTE con 12 meses. Alí 
continuábase a súa recría, implantán-
doselles os embrións de importación 
de alta xenética. Estas xatas perma-

necían no centro durante a preñez e 
voltaban ás súas granxas poucos días 
despois do parto. As crías femias que-
daban en Bos e os machos ían a Xené-
tica Fontao, a outra pata do programa 
de mellora xenética de Galicia.

Nos primeiros anos víñanse implan-
tando 75 embrións de élite por ano. Á 
altura do 2002 xa eran 180. Nese ano 
prodúcese un cambio de rumbo do 
centro, dado que tanto a Consellería 
como FEFRIGA consideraron que 
había que chegar ao obxectivo de 250 
embrións importados por ano, de cara 
a satisfacer as necesidades de touros a 
testar anualmente. 

O novo laboratorio da UTE de Bos permitirá 
a incorporación das novas tecnoloxías
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embrións de importación e de recep-
toras nas ganderías colaboradoras. Os 
embrións importados chegan conxela-
dos e procúrase transferilos canto an-
tes. Case sempre, en cuestión de días.

Os 250 embrións anuais de impor-
tación proceden na sua maioría de 
Norteamérica  (Estados Unidos e Ca-
nadá)  e en menor medida de países 
europeos como Holanda, Alemania, 
Italia ou Francia. No criterio de selec-
ción pesa moito  escoller familias de 
vacas con touros probados, buscando 
as mellores descendencias e índices, 
sempre acompañados de profundida-
de de pedigrí. Despois de 16 anos de 
singradura, Bos manexa as mellores 
familias a nivel mundial, dentro dun 
escenario de mercado de xenética 
completamente globalizado.

Todos os programas de mellora do 
mundo andan detrás dos embrións 
das mesmas vacas ou familias, o que 
fai subir considerablemente os pre-
zos nese mercado de xenética de élite, 
acadándose un promedio de custo de 
cada embrión importado de arredor 
de 2.400 euros. 

NO 2002, TANTO A 
CONSELLERÍA COMO
FEFRIGA CONSIDERARON
QUE HABÍA QUE CHEGAR
AO OBXECTIVO DE 250 
EMBRIÓNS IMPORTADOS 
POR ANO

A partir dese momento, os implan-
tes de embrións comezan a facerse nas 
propias granxas, e non na UTE.

EMBRIÓNS IMPORTADOS
Participar no programa de embrións 
importados require someter as explo-
tacións  a un  programa sanitario que 
conleva analíticas e vacinacións. Ela-
bórase un programa adaptado ás con-
dicións e necesidades de cada gande-
ría. As enfermidades obxeto de control 
son IBR, BVD, neosporose e paratu-
berculose, ademais das enfermidades 
de saneamento obrigado. Realízanse 
controis periódicos traballando a 3 
niveis: xeral de explotación, individual 
das receptoras utilizadas e individual 
das crías obtidas. Cada grupo ten que 
cumplir os requisitos que garantan o 
estado sanitario das crías logradas e 
que se incorporarán á UTE de Bos ou 
ben a Xenética Fontao.

Na actualidade hai 22 granxas que 
forman parte do programa de em-
brións importados: 12 da provincia de 
Lugo, 7 da Coruña e 3 de Pontevedra. 
O perfil destas granxas é de rabaños 
bastante numerosos, con entre 20 e 
40 potenciais receptoras de embrións 
cada ano.

Neste programa admítense dúas 
modalidades: a do 100% e a do 50%

A modalidade do 100% consis-
te en que Bos recolle a todalide dos 
animais paridos a raíz dos implantes. 
As femias van para a Finca de Bos e 
os machos, para Xenética Fontao. En 
ambos os dous lugares pasan entre 3 e 
4 meses de corentena ata que se incor-
poran aos rabaños.

A compensación ao gandeiro con-
siste en dous embrións de vacas do ra-
baño de Bos por cada animal retirado 
(machos e femias). Ademais, asegúra-
selle o mesmo número de xestacións 
que de animais retirados, repetindo os 
implantes se fora necesario. Todos os 

A media de embrións válidos por extracción é 
de 4,8

O rabaño da Finca de Bos ten 41 vacas en lactación

A metade das 146 reses da Finca son xatas e 
xovencas

animais nacidos destes implantes que-
dan en propiedade do gandeiro.

A modalidade do 50% consiste en 
que os machos nacidos van para Xe-
nética Fontao, mentres as femias re-
pártense en orde alternativa entre Bos 
e a gandería. A primeira femia queda 
na gandería, a segunda vai para Bos e 
así sucesivamente.

No caso de que o animal que lle 
corresponde ao gandeiro resultara 
interesante para Bos, o Programa re-
sérvase o dereito de facerlle unha ex-
tracción e quedar con 4 embrións, sen 
custos engadidos para o gandeiro, que 
queda de balde cos embrións sobran-
tes se os hai.

Das 22 granxas que participan no 
programa, 18 están no sistema do 50% 
e 4, no do 100% (3 de Lugo e 1 da 
Coruña).

O calendario de implantación non 
é fixo. Depende da dispoñibilidade de 
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PRODUCIÓN PROPIA
Outra parte importante da actividade 
de Bos é a produción de material em-
brionario a partir do propio rabaño. 
Na actualidade hai 146 reses na Finca, 
das que 41 son vacas en produción, 23 
secas (das cales, 14 non van volver em-
preñar), 8 machos e o resto, xovencas.

Todas as vacas en produción (o 
68%, de primeiro parto) son doadoras 
de embrións, e todas as xovencas se 
recrían na Finca co obxecto de que o 
sexan tamén. Selecciónanse as que se 
consideran aptas e fáiselles a primeira 
recolleita de embrións aos 14 meses. 
Posteriormente vólvense inseminar, 
paren e pasan a ser vacas en lactación.

Entre parto e parto fánselles de 2 a 
5 recollidas de embrións, intentando 
repetir os tratamentos en intervalos 
aproximados de 45 días. Durante o 
2008 producíronse só na granxa de 
Bos case 800 embrións en 168 re-
collidas, 628 dos cales vendéronse 

de inmediato. Dada a magnitude do 
programa e a dispoñibilidade de va-
cas de élite nas ganderías, no mesmo 
período realizáronse 151 recollidas de 
embrións directamente nas ganderías, 
cunha produción de 724 embrións 
viables. Estas cifras supoñen un in-
cremento global da actividade de 65 
recollidas e arredor de 300 embrións 
respecto do ano pasado, manténdose o 
promedio entre 4,5 e 5 embrións via-
bles por tratamento.

A permanencia dunha vaca do raba-
ño de Bos depende da súa adecuación 
como doadora de embrións. Algunhas 
véndense nada máis rematar a primei-
ra lactacións, mentres que outras se 
conservan máis tempo. Polo momen-
to, o récord de extracción de embrións 
teno a vaca Golada, que no momento 
da súa morte levaba producido 239 
embrións viables, se ben son moitos 
os exemplares que superan o cento de 
embrións producidos.

NA ACTUALIDADE HAI 22 GRANXAS QUE FORMAN PARTE 
DO PROGRAMA DE EMBRIÓNS IMPORTADOS: 12 DA 
PROVINCIA DE LUGO, 7 DA CORUÑA E 3 DE PONTEVEDRA

Os embrións  do rabaño de Bos 
ofértanse na páxina web. Durante os 
primeiros 15 días, só teñen opción de 
compra os gandeiros do control lei-
teiro, que ademais se ven beneficiados 
cun 40% de desconto. A partir da se-
gunda semana, ábrese a venda a cal-
quera interesado. 

Hai 3 tarefas de prezos: 300, 375 
e 500 euros, menos o 40% para os 
socios, o que se traduce,  respectiva-
mente, en 180, 225 e 300 €. O prezo 
máximo que chegan a pagar os socios 
corresponde co mínimo no caso dos 
non socios. Moitas veces o prezo do 
embrión é case equivalente ao custo 
da dose seminal empregada para ob-
telo. A cotización depende de factores 
coma o pedigrí (os máis baratos son 
de xovencas e vacas sen calificar), o 
cruzamento, a nai, a demanda... Son 
máis caros os embrións de vacas que 
teñen o factor vermello, os das que 
están calificadas EX, os cruzamentos 
con touros novidosos e os pedigrís 
dunha sona especial.

O servizo de transferencia embrio-
naria faise tamén cunha tarifa moi 
asequible, de xeito que se facilite o uso 
da técnica e a xenética. Os implantes 
de embrións na explotación cóbranse 
a 20 euros. Os flushings (recollidas 
de embrións) feitos na propia granxa 
custan 200 euros no caso de vacas des-
cendentes do Programa  de Bos e 350 
euros a animais doutras orixes.

INSTALACIÓNS, PERSOAL, RABAÑO
As novas instalacións de Bos inaugu-
ráronse o 16 de setembro do 2008, coa 
asistencia de autoridades e numerosos 
representantes de asociacións gandei-
ras. O edificio consta de laboratorio, 
sala de extracción de embrións e ovo-
citos, oficinas e salas para reunións, 
charlas e cursos. 

A Finca de Bos abrangue unha 
extensión de 24 hectáreas

As naves das xovencas ábrense a patios 
de exercicios exteriores

Acceso principal da UTE. Á dereita hai establos 
e á esquerda, vivendas de coidadores

Nas camas das xovencas úsase a palla. 
A hixiene é extrema
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En canto á sala de extraccións, ten 
capacidade para traballar con cin-
co vacas ao mesmo tempo e, xunto 
co laboratorio, cumpre a normativa 
vixente para a comercialización in-
tracomunitaria de embrións bovinos.  
Estas instalacións supoñen un salto 
cualitativo importante e facilitarán 
o desenvolvemento e aplicación de 
novas tecnoloxías como a división e 
diagnóstico do sexo do embrión, en-
tre outras.

A zona de almacenamento de em-
brións de Bos consta de 11 tanques 
de 40 litros. Está suxeita a unha nor-
mativa específica e dispón de rexistros 
de movementos, control actualizado 
de stock e ubicación, etc. Pode con-
ter normalmente arredor de 600 em-
brións en stock.

En dependencia de FEFRIGA, con 
sede en Santiago, a plantilla do Pro-
grama desenvolvido no centro de Bos 
conta con 10 persoas: 4 operarios e un 
capataz para os coidados e tratamentos 
do gando e a finca; un administrativo 

para os labores cotiáns de oficiña; un 
técnico de campo que desenvolve as ta-
refas de comercialización, relacións cos 
gandeiros e diversas actividades  técni-
cas (acoplamentos, preparación de ani-
mais, etc.) na UTE e nas ganderías, e 3 
veterinarios, incluída a dirección técni-
ca, que se ocupan do control sanitario 
e da saúde dos animais e da produción 
e transferencia dos embrións tanto na 
finca como nas ganderías. 

De forma paralela á actividade 
principal, realízanse tamén outras ac-
tividades encamiñadas á formación e 
o fomento da mellora xenética e da 
transferencia embrionaria, como son 
cursos para veterinarios e outros téc-
nicos e para gandeiros. Do mesmo 
xeito, estase a participar actualmente 
en dous proxectos de I+D+i en cola-
boración coa Universidade e co Cen-
tro de Investigacións Agrarias de Ma-
begondo.

Na actualidade a Finca, que é a 
primeira explotación de España por 
ICO, ten unha cota láctea de 240.000 

quilos e a maiores arrenda arredor de 
150.000. A lactación media está en 
10.757 quilos en 305 días.

Dada a limitación de espazo e cota, 
débense escoller os animais para ter en 
ordeño, o cal obriga a secar as vacas 
en canto se teñen datos suficientes de 
produción e morfolóxicos, para seguir 
explotándoas como “doantes secas 
permanentes” e que se poidan muxir 
outras no seu lugar.

O 100% dos animais do rabaño te-
ñen unha calificación de BB para arri-
ba. Entre os máis destacados atópase 
Bos Merrill Curuxa ET MB-87, unha 
das dúas vacas de España con oito es-
trelas ao mérito. Outra das reses em-
blemáticas é Bos Wade Quintana ET 
2EX, 1*, co ubre mellor calificado de 
España e cunha produción vitalicia 
de 62.959 quilos (ao 3,6% de graxa 
e 3,4% de proteína) en 4 lactacións. 
Esta vaca ten 5 fillas cualificadas que 
acadaron a categoría MB e un impor-
tante plantel de netas que van polo 
mesmo camiño. 

O PREZO MEDIO DOS
EMBRIÓNS DE FÓRA É 
DE 2.400 EUROS. O 60% 
PROCEDE DE ESTADOS
UNIDOS E O 40%, DE 
CANADÁ

O novo edificio da UTE conta con laboratorio, sala 
de extraccións, oficinas e salas para conferencias 
e cursos

A nova sala de extracción de embrións permite traballar con cinco vacas a un tempo
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AS NECESIDADES DA 
RECRÍA EN GALICIA (*)

Ramiro Fouz
Veterinario
Africor Lugo

 A recría é un compoñente funda-
mental na rendibilidade da explotaci-
ón, pero non se lle concede a debida 
importancia, xa que os animais de re-
cría non xeran ingresos directos.

Antes de nada cómpre aclarar os 
conceptos de porcentaxe de reposición 

As necesidades de recría nas explotacións gandeiras galegas son máis elevadas do 
que cumpriría esperar en condicións normais de manexo. A recría de xatas é a segunda 
partida en importancia na conta de explotación, despois dos custos de alimentación.

e porcentaxe de recría. A porcentaxe 
de reposición é o número de animais 
paridos que se incorporan cada ano 
ao rabaño. A porcentaxe de recría é o 
número de animais que nunca pariron 
respecto do número de vacas (en lac-
tación e secas) do rabaño.

A necesidade crecente da recría 
nas explotacións galegas débese a 
tres factores: as altas taxas de re-
posición, a baixa lonxevidade dos 

animais e o aumento de tamaño das 
ganderías.

Nos seguintes gráficos reflíctese 
como aumentaron nos últimos anos 
a taxa de resposición, a porcentaxe de 
baixas respecto dos partos e a por-
centaxe de vacas desbotadas antes 
do segundo parto, e como diminuíu 
no mesmo período a lonxevida-
de dos animais (número de partos 
por vaca). 

(*) Ponencia impartida no I Congreso de 
Gando Vacún de Leite do Colexio Oficial de 
Veterinarios de Lugo. Mondoñedo, 14 de 
novembro do 2008.
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_Menor porcentaxe de femias na-
cidas que de machos: 46,8% fronte a 
53,2%

_Cruce con razas de carne, que li-
mita a posibilidade de recría para a 
produción de leite

_Enfermidades como a paratuber-
culose ou a neospora, que merman a 
disponibilidade de reprodutoras. 

A reposición nas granxas galegas 
procede da recría propia e da compra 
de animais. Galicia é un país impor-
tador de recría, tanto por falta dunha 
tradición propia como polos condicio-
nantes derivados do reducido tamaño 
das explotacións (con todas as dificul-
tades que isto implica á hora de facer 
lotes), a escasa man de obra dispoñible 
e as limitacións da superficie agraria 
útil.

No ano 2007 incorporáronse 7.800 
animais a ganderías en control leiteiro 
da provincia de Lugo, dos que 3.403 
procedían de fóra de Galicia. Destes, 
un 47,4% foi importado do estranxei-
ro e un 25,6% foi adquirido en Can-
tabria.

O caso de Cantabria é singular, dado 
que só ten censadas 112.580 vacas de 
leite (fronte ás 420.764 de Galicia) e, 
non obstante, é a primeira rexión a que 
lle vende á segunda, e non á inversa.

Importar animais implica tres con-
secuencias negativas para as explota-
cións galegas: a descapitalización da 
explotación (saída de divisas), o risco 
sanitario derivado do movemento de 
animais e a perda de valor engadido 
para o propio sector.

A situación actual, de forte deman-
da de animais, vólvese máis complexa 
ao confrontala coa falta de oferta. As 
razóns desta falta de oferta hai que 
buscalas no descenso do número de 
ganderías, o incremento nas necesi-
dades de reposición, os brotes epidé-
micos (lingua azul) que limitan as im-
portacións e o horizonte de liberación 
de mercados que se albisca para 2015, 
que producirá un sobredimensiona-
mento das ganderías. 

AS NECESIDADES DE 
REPOSICIÓN PARA A CABANA
GANDEIRA DE LEITE EN GALICIA
SITÚANSE EN ARREDOR
DE 79.000 ANIMAIS POR 
ANO, SEGUNDO FONTES DA
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
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Unha estimación recente de porcen-
taxes de recría elaborada por Africor 
Lugo cifra a taxa de recría en Galicia 
no 44,3% En cifras absolutas, 84.211 
xatas sobre un total de 190.255 vacas. 
As taxas de recría son moi similares 
nas catro provincias galegas: 45,8% en 
Lugo, 44,7% en Ourense, 43,4% na 
Coruña e 40,3% en Pontevedra.

As razóns de que non haxa recría abon-
da en Galicia son, principalmente, seis:

_Elevada idade do primeiro parto: 
27,5 meses. O obxectivo razoable é 
que se produza aos 24 meses.

_Elevada mortalidade das crías, su-
perior ao 10%

_Intervalo entre partos superior aos 
400 días
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A falta de oferta tradúcese dun xei-
to ben visible na evolución de prezos 
rexistrada nas poxas de gando, que se 
pode ver no gráfico á dereita.

DÉFICIT DE ANIMAIS
As necesidades de reposición para a 
cabana gandeira de leite en Galicia 
sitúanse en arredor de 79.000 animais 
por ano, segundo fontes da Conselle-
ría do Medio Rural. Estas necesidades 
cúbrense na actualidade nun 84%, o 
que quere dicir que hai un déficit de 
12.500 animais por ano. O valor de 
mercado deses 12.500 animais su-
pón uns 27,5 millóns de euros, ao que 
cómpre engadir o valor económico 
que xerarían en consumo de concen-
trados. Un valor que ficaría en Galicia 
no caso de que esa reposición lograra 
facerse aquí.

Nun desglose rápido, a alimenta-
ción deses 12.500 animais suporía un 
consumo de concentrados duns 25 
millóns de quilos ao ano. A subminis-
tración desa cantidade de penso a pre-
zos de mercado xeraría uns ingresos 
de 6,5 millóns de euros.

A predisposición dos gandeiros a 
externalizar a recría é moi alta, o que 
anticipa un bo futuro para a posta en 
marcha de Centros de recría. Segundo 
os datos de Africor Lugo, o 33% das 
ganderías en Control leiteiro da pro-
vincia estarían dispostas a externalizar 
a recría. Isto supón un potencial duns
8.800 animais por ano.

O panorama favorable para a aper-
tura de centros de recría complétase 
cunha liña de axudas da Consellería 
do Medio Rural para o fomento da 
utilización de instalacións e equi-
pamentos en común para a mellora 
dos procesos produtivos en coopera-
tivas agrarias e sociedades agrarias de 
transformación, ao abeiro da Orde do 
19 de agosto do 2008 (que modifica a 
do 7 de setembro do 2007).

AMORTIZACIÓN
En termos económicos, as vacas supo-
ñen unha inmobilización material do 
capital, o que significa que teñen que 
ser amortizadas. Cando vendemos ou 
desbotamos unha vaca non amorti-
zada estamos a sufrir unha perda de 
capital por venda de inmobilizado 
material.

O nivel de amortización anual de 
cada gandería estará marcado pola 
parte proporcional de depreciación do 
rabaño. Ese valor equivale á cantidade 
anual de efectivos que hai que aportar 
para que o grupo conserve o valor.

¿Como reducir os custos de amor-
tización?

_Incrementando o nivel de produ-
ción dos animais, cun incremento do 
capital amortizado por ano. Así, un 
incremento de 2.000 litros de pro-
dución por lactación reduce o custo 
de amortización en 0,009 euros/litro. 
(Pablo Paz. 2008).

_Incrementando a vida produtiva 
das vacas. A maior lonxevidade, maior 
tempo de amortización. Un incremen-
to de dous a tres partos co mesmo ni-
vel produtivo reduce o custo de amor-
tización en 0,024 euros/litro. (Pablo 
Paz. 2008).

_Vendendo excedentes de recría, o 
que pode supoñer unha fonte de in-
gresos importante para a conta de ex-

UN INCREMENTO DE 2.000 
LITROS DE PRODUCIÓN
POR LACTACIÓN REDUCE O 
CUSTO DE AMORTIZACIÓN 
EN 0,009 EUROS/LITRO
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plotación. O custo de recriar unha xo-
venca próxima ao parto é duns 1.670 
euros. O prezo medio de venda dun-
ha xovenca próxima ao parto é duns 
2.200 euros.

Medidas complementarias ao fo-
mento da recría son a diminución da 
taxa de reposición (máis lonxevidade), 
a diminución da idade ao primeiro 
parto, a redución da mortalidade da 
recría, a planificación da recría a tra-
vés dun programa de apareamentos, a 
integración nunha ADS e o fomento 
de Centros de recría. 
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Desde o 15 de xaneiro e durante todo o ano 2009 atópase aberto o período de contratación 
do Seguro de Explotación para o Gando Vacún Reprodutor e Recría, que presenta cambios 
interesantes con respecto ao ano pasado.

Para esta campaña cómpre destacar a inclusión de dúas novas garantías adicionais, saneamento 

os seus animais ás dúas últimas probas de saneamento, con quince días de carencia. Tamén se 
ampliaron os rangos de idade dos animais nos centros de recría e inclúese a raza Aubrac como 
de excelente conformación.

É importante lembrar que existen tres opcións de aseguramento, A, B e C, e que, independente-
mente da elixida, o gandeiro pode contratar unha serie de garantías adicionais xerais en función 
do sistema de manexo e tipo de animais que posúa na súa explotación, como son a síndrome 
respiratoria bovina, o meterorismo, o carbunco, varias enfermidades, saneamento gandeiro, sa-
neamento extra, encefalopatía esponxiforme bovina e pastos estivais. Por último, existen unhas 
garantías adicionais exclusivas, de contratación restrinxida, como son a morte súpeta e a mamite 
séptica nun teto.  

Diferéncianse dous tipos de animais: os reprodutores, que inclúen os sementais, as femias repro-
dutoras, bois maiores e xovencas de centros de recría, e os animais de recría, que inclúen os ani-
mais de ambos sexos que non son reprodutores e os bois menores e xatas de centros de recría.

Todo sinistro debe ser comunicado a Agroseguro, pero en caso de accidente, operación ou tra-
tamento, o asegurado debe comunicarse urxentemente empregando o número do Centro de 
Atención de Chamadas de Agroseguro: 900. 900.420.

O Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través de ENESA, subvenciónalle 
ao gandeiro ata o 44% do custo neto do seguro. Esta subvención obtense mediante a suma das 
distintas porcentaxes e depende, entre outros aspectos, das características do asegurado.

TIPO DE SUBVENCIÓN PORCENTAXES

Subvención base aplicable a todos os asegurados 8% -14%*

Subvención por contratación colectiva 5%

Subvención adicional segundo as condicións do asegurado 14% -16% **

Subvención por renovación de contrato segundo se asegura-
ran un ou dous anos anteriores

6% ou  9%

(*) Dependendo do sistema de manexo, a subvención base é do 14% para lácteo, bois e recrías 
de xovencas e do 8% para o resto de sistemas de manexo.

(**) No caso dunha moza gandeira, a subvención adicional segundo as condicións do asegurado 
é do 16%

As Comunidades Autónomas tamén poden subvencionar este seguro, acumulándose á subven-
ción que achega o Ministerio.

O gandeiro interesado neste seguro pode solicitar máis información á ENTIDAD ESTATAL 
DE SEGUROS AGRARIOS,  c/ Miguel Angel, 23, 5ª planta, 28010, MADRID, con teléfono 
91.347.50.01, fax 91.308.54.46 e correo electrónico seguro.agrario@marm.es e a través da 
páxina web www.marm.es. E, sobre todo, ao seu Tomador do Seguro ou ao seu Mediador, xa que 
estes atópanse máis próximos e poden aclararlle todas as dúbidas que se lle presenten antes de 
realizar a póliza, así como asesoralo posteriormente en caso de sinistro.

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS (ENESA) INFORMA:

SEGURO DE EXPLOTACIÓN 
DE GANDO VACÚN 
REPRODUTOR E RECRÍA
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UN EXEMPLO DE RECRÍA EN GALICIA:
O CENTRO DE CASTRAGUDE (*)

Marcial J. Fernández
Veterinario. Responsable técnico do 
centro de recría de Castragude

 Os sete concellos da comarca de 
Sarria (Sarria, Samos, O Incio, Tria-
castela, Paradela,  Láncara e O Pá-
ramo) suman na actualidade 2.218 
explotacións de vacún, cun censo de 
37.780 reses de máis de dous anos.

Destas 2.218 explotacións, 1.930 
teñen 25.150 reses maiores de 2 anos 
(media de 13 vacas/explotación). As 

O centro de recría de Castragude, a 9 quilómetros de Sarria, cobre unha área de 
7 concellos e 1.000 quilómetros cadrados de superficie na zona centro-oriental 
da provincia de Lugo. A experiencia destas instalacións é moi indicativa sobre as 
condicións en que pode e debe facerse a recría en Galicia.

outras 12.630 reses están en 288 ex-
plotacións (media de 43 vacas/explo-
tación) e dentro do sistema de Control 
leiteiro.A media de produción nestas 
expltacións é de 8.667 quilos de leite 
en 305 días de lactación.

A evolución da gandería de leite na 
comarca é paradigmática. Nos anos 80 
atopamos un panorama caracterizado 
pola mestura de razas e explotacions 
fortemente ligadas á terra: no 100% 
practicábase o pastoreo. As produ-
cións eran moito máis baixas (4.000-
6.000 quilos por lactación), pero a vida 

produtiva da vaca era maior, por riba 
dos 3 partos. Neste panorama, tanto 
a man de obra da explotación como a 
recría propia resultaban suficientes. 

Nos anos 90, a raíz da modernización 
da produción gandeira, o panorama 
cambia radicalmente. Medra o inves-
timento nas explotacións, as estabula-
cións libres reemprazan as fixas (as tra-
dicionais cangas) e redúcese o número 
de vacas en pastoreo. Tamén aumenta 
o número de vacas por explotación e a 
produción por vaca, reducíndose a vida 
produtiva desta. A media actual está en 

(*) Ponencia impartida no I Congreso de Gando 
Vacún de Leite do Colexio Oficial de Veterinarios de 
Lugo. Mondoñedo, 14 de novembro do 2008.

O CARRIZAL- A RIGUEIRA
A PASTORIZA, 27286 LUGO
TLF: 982.33.24.20
FAX: 982.33.24.21

 SUPERMERCADO
 TÉCNICO EN CALIDADE DE LEITE
 TÉCNICO EN REPRODUCCIÓN
 SERVICIO DE TESTAXE
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

O XEIXO, S.COOP.GALEGA
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2,6 partos. Por conseguinte, aumentan 
as necesidades de reposición.

Dado que a man de obra é a mesma 
ou menos, a recría pasa a ser un es-
torbo, unha etapa non produtiva que 
absorbe moita forza de traballo. Ade-
mais, a forraxe producida na explota-
ción non é suficiente para abastecer o 
incremento no número de vacas máis 
o de recría.  Por outra banda, supón 
un labor difícil, tanto pola necesidade 
de protocolizar o traballo (lotes, me-
dicións, sincronización de celos) como 
pola complexidade de administrar a 
enerxía e a proteína segundo as dife-
rentes etapas de desenvolvemento.

Se a recría non se fai ben na propia 
granxa, as consecuencias son moi nega-
tivas para o gandeiro: animais mal ma-
nexados, desenvolvementos insuficien-
tes e un exceso de animais improduti-
vos que pode afogar economicamente 
a granxa. Ante isto, as alternativas que 
se presentan son tres: unir explotacións 
para facer a recría en común, mercar 
xovencas ou externalizar a recría nun 
centro especialmente habilitado.

INSTALACIÓNS DO CENTRO
O centro de recría de Castragude está 
situado no concello do Incio, moi 
preto do castro celta de Castragude, 
ao que debe o seu nome. Está nunha 
zona illada a 716 metros de altitude.

As edificacións do centro comprenden:
_Zona de lactantes e destete sepa-

rada do resto e pechada fisicamente 
(superficie aproximada de 600 m2)

_Zona de corentena para xatas pro-
cedentes de granxas abertas, pechada e 
separada (50 m2)

_Nave pechada, con 8 lotes de ani-
mais (desde 6 meses ata a saída do 
centro), cunha superficie aproximada 
de 600 m2

_Almacén de forraxes e pensos 
_Oficina e aseos
O centro pertence á Cooperativa 

Agroganadera de Sarria S.C.L. Empe-

zou a funcionar en setembro do 2003. 
Nel traballan un empregado a tempo 
total e un veterinario a tempo parcial.

Na actualidade hai 171 becerras 
repartidas en 11 lotes, máis os boxes 
individuais, onde as xatas permanecen 
desde a entrada ao destete.

Destete a 3,5 meses: 10 xatas como 
máximo, 5 m2/becerra.

3,5-4,5 meses: 10 xatas como máxi-
mo, 5 m2/becerra.

4,5-5,5 meses : 10 xatas como máxi-
mo, 5 m2/becerra.

Entre os 5,5 meses e os 13 meses, as 
xatas están distribuídas en 4 lotes de 
17-18 animales/lote, cunha superficie 
de cama de 2,66 m2 por xata.

De 13 a 22 meses, as reses están dis-
tribuídas en 4 lotes de 15-16 anima-
les/lote e cunha superficie de 2,4 m2  
por xovenca.

A cama de todos os animais é de palla.

SANIDADE
O obxectivo dun centro de recría coma o 
de Castragude é recriar animais sauda-
bles que poidan ter o seu primeiro parto 
con 24 meses e acaden un desenvolve-
mento corporal axeitado: 620 quilogra-
mos de peso e 1,46 metros de alzada. O 
centro non admite xatas cuxas nais non 
estean na folla de saneamento, a excep-
ción daquelas que procedan do propio 
centro ou ben de subastas oficiais.

A sanidade en orixe ten que ser 
especialmente coidadosa nun centro 
deste tipo. As nais deben ser vacinadas 
(de rota, corona e E. Coli) e analiza-
das de neospora. A xata debe recibir 
un 10% de calostro nas primeiras seis 
horas de vida, fáiselle a analítica da 
BVD e trátase de coccidios.

A sanidade do centro de Castragude 
comprende os seguintes protocolos:

_Realización de 2 probas de sanea-
mento ao ano

_Corentena de xatas procedentes de 
granxas en réxime aberto.

_Uso de boxes individuais para as xatas.

_Tratamento preventivo de cocci-
dios aos 20 días do ingreso.

_Uso de doxiciclina na auga dos lo-
tes de destete (3-6 meses).

_Uso de bacterina-toxoide contra 
enfermidades clostridiais aos 6 e 7 me-
ses de idade e revacinación semestral.

_Uso de vacinación de IBR mar-
cada e BVD con protección fetal aos 
8 e 9 meses de idade e revacinación 
semestral.

_Analítica de excrementos para 
control de parásitos

_Analítica periódica da potabilida-
de da auga

_Uso de produtos insecticidas e re-
pelentes

_Uso de raticidas

ALIMENTACIÓN
A subministración temperá e en can-
tidade de calostro de alta calidade é 
o único e máis importante factor de 
manexo que determina a saúde da 
xata e a súa supervivencia (Davis e 
Drackley, 1998).

O seguintes gráficos detallan cal é a 
composición axeitada de calostro nas 
primeiras 24 horas de vida do animal e a 
súa influenza no número de baixas. 

3,62,634,2384,424 h.

2,58,984,4779,112 h.

6,516,925,5766,4Parto

GrasaIgGnaAguaTiempo

Calostro: Evolución na composición

6,54,1

9,92,9

15,31,4

PRIMERAS 6 SEMANAS(LITROS)

% DE BAJASPRIMERAS 12 HORAS

Baixas mal encalostrado
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A alimentación no centro de Cas-
tragude segue o seguinte programa:

Nacemento-destete:
Lactorremprazante e penso de ini-

ciación.
Auga sempre a disposición.
Destete- 5 meses:
Raigrás deshidratado ad limitum.
Penso de crecemento.
5 meses-20 meses:
Raigrás deshidratado ad limitum.
Penso de recría de xovencas en dife-

rente cantidade segundo o lote
20 meses-saída:
Raigrás deshidratado.
Palla de cereal.

CRECEMENTO
Nos 65 días que median entre o nace-
mento e o destete, o obxectivo é que 
o animal acade 85 quilos de peso e 
84 centímetros de altura. Isto signi-
fica unha ganancia media de peso de 
máis de 750 gramos por día. Durante 
as dúas primeiras semanas, a xata per-
manece no box de destetado.

A fase de postdestete abrangue des-
de os 65 aos 105 días de vida do ani-
mal. O volume de crecemento diario 
aumenta (máis de 850 gramos) e po-
den aparecer problemas de neumonía 
polo feito de que os animais, por pri-
meira vez, comparten espazo.

CUSTOS
O custo de estancia no centro de Cas-
tragude é de 77 euros por xovenca e 
mes. O custo de ter alí unha xoven-
ca durante 22 meses é, por tanto, de 
1.694,78 euros.

De producírense baixas no centro a 
partir do primeiro mes de vida, rein-
tégraselle ao produtor o importe total 
do aluguer e 230 euros de valor inicial 
da xata.

Os gráficos desta páxina amosan a 
estrutura de custos do centro de recría 
durante o ano 2007. 

Custos 2007

Distribución costes

A XATA DEBE RECIBIR UN 
10% DE CALOSTRO NAS
PRIMEIRAS SEIS HORAS DE 
VIDA, FÁISELLE A ANALÍTICA
DA BVD E TRÁTASE DE 
COCCIDIOS
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Estudio realizado en 163 granjas de USA

(journal of dairy sci. Vol.75, n

Para a economía do produtor resul-
tan especialmente relevantes a idade 
do primeiro parto (EPP) e o ritmo de 
ganancia de peso vivo que os animais 
experimentan durante os 24 primeiros 
meses de vida, tal e como se observa 
nos gráficos seguintes. 

O CENTRO NON ADMITE XATAS CUXAS NAIS NON ESTEAN NA FOLLA DE SANEAMENTO,
A EXCEPCIÓN DAS QUE PROCEDAN DO PROPIO CENTRO OU DE SUBASTAS OFICIAIS

Efecto de la EPP

Alimentación

Nos currais de postdestete hai, como 
máximo, 10 animais. Cada un dispón 
de 5 metros cadrados de espazo

Desde a chegada 
ao destete, as xatas 
permanecen en 
boxes individuais 
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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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INSTALACIÓNS E MANEXO DE GRANXAS DE 
RECRÍA EN ESTADOS UNIDOS (*)

Jim Quigley 
Universidade de Pennsilvania (EE.UU)

 Os Estados Unidos de Norteamé-
rica teñen na actualidade un censo de 
9,1 millóns de vacas leiteiras en 75.140 
ganderías (un 58% menos de explota-
cións que en 1991). A media de produ-
ción por lactación está en 9.058 quilos. 
O número total de xovencas leiteiras 
de reposición é de 4,3 millóns.

Unha típica gandería do Oeste de 
Estados Unidos ten 2.000 vacas en 
ordeño, cun promedio de produción 
de 10.000 quilos por lactación. O pre-
zo medio do leite nun Estado como 
California sitúase en 0,25 euros/quilo, 
o que quere dicir que unha gandería 
de 2.000 vacas ingresará pola venda 
de leite case 5,1 millóns de euros por 
lactación.

As ganderías grandes tenden a criar 
as xatas en centros de recría. Esta ten-
dencia aumenta a medida que aumen-
ta o tamaño do rabaño. Así, só o 4,7% 
das ganderías menores de 100 vacas 
externalizan a recría. No caso das gan-
derías de entre 100 e 500 vacas, esta 
porcentaxe elévase ao 15,5%. Para as 
de máis de 500 vacas é do 46%

As vantaxes dos Centros de recría 
son evidentes: poden manexar moitas 
xatas, diluíndo os custos de capital, 
o que determina un custo de crianza 
menor có da propia granxa. Ademais, 
o tratamento especializado e indivi-
dual que proporcionan estes Centros 
tradúcese nunha porcentaxe moi re-
ducida de mortes, do 1,8%

O prezo habitual dun destes Cen-
tros é de 1,53 euros/animal/día. Al-
gúns non inclúen custos veterinarios 
ou de inseminación. Tamén hai casos 
de centros que mercan as xatas e ven-
den as xovencas preñadas de 22 meses, 
a un prezo de 1.690 euros.

As granxas de leite dos Estados Unidos están a sufrir cambios dramáticos, debido, sobre 
todo, á merma das marxes de beneficio pola sobreprodución de leite e a redución das 
axudas do Goberno. Este panorama supón vantaxes para os negocios de gran tamaño.

A estrutura de custos de recría nun 
Centro de Estados Unidos plásmase 
nos gráficos da páxina seguinte.

MANEXO DA RECRÍA
Un gran Centro de recría de Estados 
Unidos organiza as casetas dos xatos 
en liñas, con entre 100 e 300 casetas 
por liña. Os traballadores do Centro 
alimentan individualmente os ani-
mais, que reciben a auga a través dun-

ha tubería tendida de caseta a caseta.
Na maioría dos casos úsanse casetas 

individuais feitas de material plástico, 
fácil de limpar, e ubícanse directa-
mente sobre a terra, cambiando a súa 
posición cada vez que se introduce un 
novo animal. Tamén poden estar si-
tuadas sobre unha canle ou elevadas 
sobre o nivel do chan, de maneira que 
os excrementos caian e non estean en 
contacto co animal.  

(*) Ponencia impartida no I Congreso de Gando 
Vacún do Colexio Oficial de Veterinarios de Lugo. 
Mondoñedo, 14 de novembro.

As casetas organízanse en liñas para permitir un traballo máis eficiente

Hai entre 100 e 300 casetas por liña. Os 
traballadores alimentan individualmente cada xato

As casetas sitúanse cara ao sur (para ter máis 
radiación solar) ou resgardadas dos ventos 
prevalentes
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Gama Ganadería

Para hacer frente a los nuevos retos de la agricultura del tercer 
milenio, KUHN, con su red, está a tu lado para marcar la diferencia 
cada día. Con su gama de máquinas de ganadería, KUHN permite aunar 
calidad de vida y productividad de tu rebaño: empajado de alta calidad, 
distribución de todos los forrajes largos y raciones mezcladas con cualidades 
nutricionales garantizadas. KUHN es el mejor aliado de tu éxito. 

Desensiladoras distribuidoras y Empajadoras

Desensiladoras empajadoras y Empajadoras distribuidoras

Mezcladoras arrastradas de sinfi nes 
verticales y horizontales

Mezcladores automotrices de sinfi nes horizontales SP 14 adecuados a 
las necesidades de los ganaderos españoles

* 175 años de excelencia

www.kuhn.es

*

KUHN IBÉRICA, S.A.

Pol. Ind. Los Frailes, 23

28814 Daganzo (Madrid)

Tel: 91-878 22 60

Fax: 91-878 25 01

E-mail: info@kuhn.es

VIVECADA DÍA 
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O encamado raramente se usa, a 
excepción de climas moi fríos. Neste 
caso, o típico son a palla e as serradu-
ras.

En California tamén adoitan em-
pregar casetas de madeira. O piso 
da caseta está despegado do chan 
e lixeiramente inclinado. O tellado 
tamén está inclinado, e o ángulo de 
inclinación pódese variar para mini-
mizar o efecto do calor ou a chuvia. 
Non obstante, non é normal pintar 
as casetas, e como resultado pode 
haber contaminación microbiana na 
madeira.

Nos grandes Centros de recría de 
xatas, a madeira substitúese por fibra 
de vidro. As casetas de fibra de vidro 
duran máis, pódense limpar máis fa-
cilmente e reducen o risco de conta-
minación patóxena.

A ALIMENTACIÓN
O leite artificial para as xoven-
cas prepárase en leiterías con man 
de obra especializada. Maiori-
tariamente úsase leite artificial. 
Moitos gandeiros adquiren fór-
mulas comerciais, pero tamén os 
hai que prefiren elaborar as súas 
propias fórmulas.

O leite artificial prepárase en tanques 
de 1.200 litros. Os gandeiros controlan 
a calidade da auga, a temperatura, o 
tempo de preparación e o contido final 
de grumos no leite. Todo iso afecta o 
desenvolvemento metabólico da xata.

As xatas dos Centros de recría ali-
méntanse con biberón dúas veces ao 
día (normalmente, ás 6 da mañá e ás 
5 da tarde), subministrándoselles 2 
litros de cada vez. A preparación dos 
biberóns ten que facerse con tempo, e 

conseguir o obxectivo de que o leite 
chegue á xata a 39 ºC de temperatura. 
Ademais, os biberóns lávanse despois 
de cada uso. 

Hai Centros de recría nos que se reuti-
liza o leite que se desbota, que debe ser 
pasteurizado antes de darllo aos xatos. 

A partir dos 3-5 días de idade, as xa-
tas toman tamén alimentación seca. A 
maioría dos Centros de recría empregan 
mesturas comerciais, aínda que algúns 
tamén elaboran as súas propias mestu-
ras. A alimentación e a auga deben estar 
sempre ao alcance das xatas. Nas dietas 
de predestete raramente se emprega fo-
rraxe, dado que non contribúe a un bo 
desenvolvemento ruminal.

O normal é que as xatas se deste-
ten aos 60 días, pero hai Centros de 
recría nos que se adianta o destete 
aos 35-42 días. 

OS GRANDES CENTROS
DE RECRÍA PRECISAN
XERENTES. ESTE CAMBIO,
PASAR DE TRABALLAR A 
DIRIXIR, É DIFÍCIL PARA 
MOITOS GANDEIROS

tastas

Del nacimiento al
destete

Fijos
4%

Otros
10%

Veterinario
5%

Mano de 
obra
47%

Alimenta
cion
34%

Item US $

Total 326.08 251,10

Mano de
Obra

152.84 117,48

n 112.22 86,26

Otos 31.71 24,37

Veterinario 17.86 13,73

Fijos 12.05 9,26

Fuente: Universidad de Wisconsin, 2007

Del destete al parto

Fijos
13%

Veterinario
3%Otros

16%

Alimentacio
n

57%

Mano de 
Obra
11%

Item US $

Total 1.216,56 935,10

Mano de
obra

137,78 105,90

n 683.66 525.49

Otros 200.71 154.27

Vet. 32.68 25.12

Fijos 161.73 124.31

Fuente: Universidad de Wisconsin, 2007

Del nacimiento al
parto

Fijos
11%

Otros
15%Veterinario

3%

Mano de 
Obra
19%

Alimenta
cion
52%

Item US $

Total 1,542.64 1.186,23

Mano de
Obra

290.62 223,38

795.88 611,74

Otros 232.42 178,65

Veterinario 49.94 38,39

Fijos 173.78 133,57
Fuente: Universidad de Wisconsin, 2007

OS PRINCIPAIS DESAFÍOS
NOS CENTROS DE RECRÍA
SON AS PERDAS POR EN-
FERMIDADES E MORTES, 
A BIOSEGURIDADE, O ES-
TRÉS, A MAN DE OBRA, OS
CUSTOS DE ALIMENTACIÓN
E O TAMAÑO

OS DATOS BÁSICOS QUE SE 
PRECISAN PARA DIRIXIR UN 
CENTRO DE RECRÍA SON:
INFORMACIÓN BIOGRÁFICA
E SANITARIA, DATOS DE 
DESENVOLVEMENTO, DATOS
REPRODUTIVOS E DATOS
FINANCIEIROS

A temperatura en Central Valley de California pode 
alcanzar 40oC cada día de verán. Moitos gandeiros 
utilizan telas para producir sombra e reducir o calor 
dos xatos

Estas casetas están situadas sobre unha canle 
ou elevadas no chan para que os excrementos 
non entren en contacto co xato. O encamado é 
raramente usado, excepto en climas moi fríos. O 
típico é palla ou serraduras

A típica caseta de California está feita de madeira 
(carballo) con capacidade para tres xatos. O 
chan está elevado e lixeiramente inclinado. O 
tellado pode cambiar o ángulo de inclinación para 
minimizar o efecto da calor ou da chuvia

CUSTO DA CRÍA DE XATOS
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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

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

 TRACTORES: JONH DEERE 6920, JONH DEERE 6910, JONH DEERE
6320(2 unidades) y JONH DEERE 6800

 CARROS MEZCLADORES: FARESIN 850 con fresa, FARESIN 1050
con fresa y STORTI de 9 metros con fresa.

GRADAS ROTATIVAS, SEMBRADORAS DE MAÍZ, RASTRILLOS, ETC.

MAQUINARIA USADA EN STOCK

AGRICOLA LOUSADA – BJO ROJO

Segadoras Rotativas Rastrillos - Hileradoras Rastrillos extendedores
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Unha vez que son destetadas, as 
xatas deixan as casetas individuais e 
pasan a grupos en currais. Fórmanse 
grupos de entre 10 e 90 animais, de-
pendendo das instalacións.

A maioría das xatas están en patios 
con sombra, auga e comida en pese-
bre. A cornadiza pode resultar estre-
sante para as xatas recén destetadas. A 
sobrepoboación pode ser un problema 
nalgúns Centros de recría, dado que 
é causa da aparición de enfermidades 
respiratorias e un crecemento máis 
lento do normal.

As xovencas son alimentadas con 
carro mesturador usando forraxe 
(basicamente, alfalfa e silo de millo) 
e subprodutos que axudan a reducir 
os custos (cenouras non aptas para 
a alimentación humana, cascas de 
améndoas e sementes de algodón e 
alfalfa). As racións son formuladas 
en función dos grupos de idade. O 
obxectivo é conseguir o parto aos 24-
25 meses de idade.

PUNTOS CRÍTICOS
O manexo de grandes Centros de re-
cría de xatas é moi diferente ao das 
explotacións pequenas. Os grandes 
Centros de recría precisan xerentes. 
Este cambio, pasar de traballar a di-
rixir, é difícil para moitos gandeiros. É 
esencial ter unha boa habilidade para 
a comunicación.

Os datos básicos que se precisan 
para dirixir un Centro de recría son: 
información biográfica e sanitaria, 
datos de desenvolvemento, datos re-
produtivos e datos financieiros (cus-
tos, vendas e ganancias). O manexo 
desta información ten que ser tal que 
permita ao xerente tomar as decisións 
acertadas.

Os principais desafíos nos Centros 
de recría son as perdas por enfermida-
des e mortes, a bioseguridade, o estrés, 
a man de obra, os custos de alimenta-
ción e o tamaño.

a) Mortalidade
As enfermidades e a morte de xa-

tas nas primeiras catro semanas de 
vida débense, principalmente, á falta 
de calostro, a calostros de baixa cali-
dade, á mestura de xatas no mesmo 
curral, estrés do transporte, estrés 
medioambiental e exposición a axen-
tes patóxenos.

No predestete, a mortalidade oscila 

entre o 1% e o 15%. Nos Centros de 
recría ben manexados non chega ao 
3%. A mortalidade do postdeste é do 
1-2%

A experiencia dos grandes Centros 
de recría de Estados Unidos é que, 
agrupando os xatos en grupos segun-
do o peso ao nacer, a mortalidade é 
maior nos grupos de menos peso.

Un problema habitual cos recén na-
cidos é que o 40-50% das xatas e o 60-
70% dos xatos non reciben suficiente 
calostro. A maioría dos animais que se 
reciben nos Centros de recría presen-
tan estes problemas, debido ás defi-
ciencias no encalostrado das xatas.

Os efectos dunha inxesta insu-
ficiente de calostro reflíctense nun 
maior número de mortes, maior gas-
to en antibióticos, menor crecemento 
(5 quilos en 70 días), unha caída do 
10% na eficiencia alimentaria e unha 
menor produción de leite despois do 
primeiro parto. A proteína total en 
soro dos xatos que entran no Centro 
con menos de 7 días debe ser de 52 
gramos por litro. Esta cantidade con-
síguese empregando calostros de boa 
calidade, e sempre que a xata inxira 4 
litros nas seis primeiras horas de vida.

b) Bioseguridade
As xatas que entran nos Centros 

de recría proceden principalmente de 
ganderías, se ben nalgún caso tamén 
son adquiridas de pequenas polo pro-
pio Centro para a súa posterior ven-
da. As xatas transpórtanse xuntas ao 
Centro de recría e iso implica a po-
tencial transmisión de múltiples en-
fermidades. Por iso, os protocolos de 
desinfección son esenciais.

Para reducir a transmisión de pa-
tóxenos resulta beneficioso illar as 
xatas no predestete. Tamén é esencial 
a desinfección das casetas entre cada 

ocupación. Por outra banda, colocar 
demasiadas xatas nun mesmo curral 
aumenta o estrés e as enfermidades 
respiratorias.

c) Estrés
O aumento do estrés afecta ó siste-

ma inmunolóxico e fai os xatos máis 
susceptibles ás enfermidades. Hai moi 
diversas situacións que poden provocar 
estrés nos animais: transporte, cambio 
de alimentación, temperatura moi 
baixa do lactorreemprazante, cambio 
de curral, excesivos calor ou frío, sede, 
aplicación de tratamentos, etc.

Moitos gandeiros empregan aditi-
vos para manter a saúde intestinal das 
xatas: plasma proteínas (IgG), ovo-
proteínas (IgY), bacterias probióticas, 
levaduras, oligosacáridos, aceites esen-
ciais, acidificantes e B-glucanos.

d) Alimentación
Supón máis do 50% dos custos de re-

cría de xovencas ata os 22 meses de ida-
de. No manexo dos custos de alimen-
tación son fundamentais a selección de 
ingredientes e a formulación para con-
seguir unha ración de menor custo.

e) Tamaño
As xatas manéxanse en lotes, dos 

que deben quedar excluídos os ani-
mais que rexeitan o alimento, os que 
padecen diarreas ou infeccións respi-
ratorias (coma a tos) e os que están en 
celo.

As granxas grandes teñen menores 
custos de consumo directo e normal-
mente poden acadar maiores benefi-
cios cás granxas pequenas. O maior 
desafío é conseguir o equilibrio entre 
tamaño e control do manexo.

Outros desafíos que deben afrontar 
os xerentes dos Centros de recría son 
a calidade medioambiental e o benes-
tar animal. 

En climas fríos (Idaho), as casetas son máis grandes e teñen máis protección contra o clima
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BIOSEGURIDADE E PROGRAMAS 
SANITARIOS EN CENTROS DE RECRÍA(*)

José Luis Juaristi
Veterinario

 BIOSEGURIDADE
A bioseguridade nun centro de recría 
abrangue todas as áreas produtivas: 
transporte, recepción, lactantes, coren-
tenas, valado, entradas e accesos, vehícu-
los propios de recollida, visitas, servizos 
externos, sinais, rodoluvios e augas.

Os obxectivos xerais que cómpre fixar para os centros de recría son: asegurarlle 
ao gandeiro unha reposición sa e produtiva a un custo fixo e coñecido; descargalo 
de traballos rutineiros e caros realizados a pequena escala; diminuír os seus 
problemas medioambientais e posibilitarlle a ampliación ou maior dedicación ao 
seu censo produtivo.

A bioseguridade é o conxunto de 
medidas a aplicar nunha explotación, 
destinadas a minimizar os riscos de 
introdución de enfermidades infec-
ciosas, parasitarias ou pragas, así como 
os seus vectores.

Os programas de bioseguridade 
poden establecerse en distintos ni-
veis:

_Internacionais.
_Nacionais. 

_Autonómicos (en Galicia, a Orde 
do 19 de agosto do 2008).

_Unidades epidemiolóxicas (vales, 
comarcas). 

_Rabaño individual.
Os obxectivos principais dun pro-

grama de bioseguridade son: 
_Minimizar a exposición aos axen-

tes infecciosos. 
_Eliminar  os patóxenos  que logren 

entrar. 

* Ponencia impartida no I Congreso de Vacún de Leite do Colexio de Veterinarios de Lugo. Mondoñedo, 14 de novembro do 2008
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ENTRADAS DE ALIMENTOS
É fundamental controlar a calidade da 
auga, proceda esta de pozos, ríos, can-
les ou a rede urbana.

Convén facer análises químicas 
(de dureza, TSD, sulfatos e nitratos), 
análises microbiolóxicas (E. coli, 
clostridios sulfitorredutores e strep-
tococos fecais) e unha análise quin-
cenal do nivel de cloro ou peróxidos. 
Tamén é esencial o mantemento 
axeitado dos aparatos e bombas de 
dosificación.

En canto a pensos e forraxes, hai que 
facer un control de entrada e conser-
var as mostras como mínimo seis me-
ses. Aquí é preciso controlar o nivel de 
humidade e as micotoxinas. Hai unha 
Ley de Higienización de Piensos que 
describe todo o proceso de recollida 
de mostras, etiquetado e analíticas a 
cumprir polos pensos destinados á ali-
mentación animal.

A maquinaria e vehículos de ali-
mentación deben ser limpados perio-
dicamente. Deben usarse maquinarias 
distintas para o esterco e o alimento.

ENTRADAS DE PERSOAS
Polo que respecta aos traballadores, 
as principais recomendacións son 
que non traballen noutras explota-
cións gandeiras e que a roupa e o cal-
zado estean en bo estado e se utilicen 
só na explotación, onde tamén deben 
limparse.

En caso de risco elevado (febre af-
tosa, brucelose), deben cancelarse to-
das as visitas, sendo obrigatoria unha 
ducha antes de traballar co rabaño.

Os traballadores deben usar luvas de 
látex desbotables e delantais en opera-
cións delicadas coma o muxido ou a 
preparación e subministración de leite 
aos xatos lactantes. 

POR ORDE DE 
PRIORIDADE, AS MEDIDAS 
DE BIOSEGURIDADE 
REFERIRANSE ÁS 
ENTRADAS DE ANIMAIS, 
DE AUGA E ALIMENTOS, DE 
PERSOAS E DE VEHÍCULOS

_Previr a multiplicación dos axentes 
de risco.  

_Controlar os vectores de transmi-
sión.

Os factores de bioseguridade clasi-
fícanse en :

Factores estáticos : coma o valado 
perimetral, as entradas á granxa, o 
peirao de carga e descarga do gando, 
o vestiario e as oficinas.

Factores dinámicos : son a entrada 
de gando, os vehículos de entrada de 
gando, de saída e de alimentación, os 
residuos (esterco, cadavres ), paxaros, 
o material de cama (palla), a agua, o 
persoal traballador e visitantes, seme 
e embrións.

Por orde de prioridade, as medidas 
de bioseguridade referiranse a:

1. Entradas de animais.
2. Entradas de auga e alimentos.
3. Entradas de persoas.
4. Entradas de vehículos.
A nivel de rabaño, as medidas de 

bioseguridade dependerán dos se-
guintes factores:

_Distancia e censo das granxas 
próximas.

_Densidade animal da comarca.
_Outras fontes de contaminación: 

matadoiros, feiras.
_Estradas, distancia e tránsito.
_Características do terreo: capa 

freática, chuvias, etc.
_Clima (canto máis húmido e quen-

te, peor).

_Presenza doutros rumiantes: ovino, 
caprino, salvaxes…

ANÁLISE DE PERIGOS E PUNTOS 
CRÍTICOS

Consta de: 
_Identificación dos perigos de en-

trada ou transmisión de patóxenos. 
_Identificación dos puntos críticos. 
_Establecemento de límites e vixi-

lancia do seu cumprimento. 
_Accións correctivas sobre as des-

viacións. 
_Rexistrar e arquivar as accións re-

alizadas. 
_Verificar e confirmar o protocolo, 

por se segue a ser axeitado e consegue 
os obxectivos da súa implantación.

Os fallos na bioseguridade poden 
producirse por tres causas principais:

_Falta de programa, por ignorancia 
ou pasotismo.

_Programas con tolerancia ou sen 
seguimento.

_Falta de comunicación entre técni-
cos e gandeiros.

Hai catro condicións básicas a cum-
prir en todo programa de bioseguri-
dade: 

_O seguimento das campañas de 
saneamento oficial.

_O mantemento das vacinacións 
actualizadas. 

_Unha boa nutrición para unha 
maior inmunidade. 

_Unha boa ventilación e comodidade.
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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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En tratamentos e vacinacións debe 
usarse unha soa agulla por animal.

Deben limparse axeitadamente os 
utensilios e accesorios de alimenta-
ción, tanto das xatas lactantes coma 
dos animais adultos.

En canto aos profesionais externos, 
o risco será proporcional ao nivel de 
contacto cos animais, de maneira que 
se poden establecer tres niveis de prio-
ridade:

1. Veterinario da explotación, 
outros gandeiros, transportista do lei-
te, transportista de xatos e recolledor 
de cadavres.

2. Veterinario oficial, calificador.
3. Outros profesionais: mecánico, 

albanel, técnico de mantemento.
Os profesionais externos deben 

usar indumentaria especial e propia 
da explotación (botas, mono, bata…), 
así como material que tamén estea na 
granxa (tenazas, termómetro…).

En caso de usar material que non 
haxa na explotación, as pautas de lim-
peza e desinfección deben ser estritas.

Deben aparcar o vehículo no exte-
rior da explotación.

En canto ás visitas, o obxectivo é que 
sexan as menos posibles. Convén levar 
un rexistro de entrada no que se anoten 
o nome do visitante e a súa actividade, 
así como a data e hora da visita.

Os visitantes deben levar indumen-
taria especial, destinada a minimizar 
os riscos biolóxicos: calzas ou calzado 
e monos da explotación.

En canto ás pautas de comporta-
mento, débese evitar o contacto cos 
animais e o alimento, que a visita sexa 
tranquila e ordenada e que non acceda 
a áreas restrinxidas.

ENTRADAS DE VEHÍCULOS
Cómpre habilitar un párking exterior 
para impedir o acceso dos vehículos ás 
zonas de estabulación e instalar vado 
de desinfección de rodas en todos os 
accesos.

Tamén se deben sinalizar visible-
mente as áreas de acceso prohibido ou 
restrinxido.

Debe prohibirse absolutamente a 
entrada de vehículos de risco elevado: 
o camión de recollida de cadavres e os 
de profesionais que entren en contacto 
co gando (clínicos, inseminadores…)

Os camións de carga, tanto de xatos 
como de animais con destino ao ma-

tadoiro, deben cargar no exterior. Se 
isto non é posible, requírese a máxima 
limpeza e desinfección e que non haxa 
animais doutra explotación.

PROGRAMA SANITARIO
O programa sanitario dun centro de 
recría debe comezar por deseñar a 
bioseguridade estática e dinámica,  
establecendo filtros de admisión de 
clientes e de recepción de xatas.

Tamén debe implantar un programa 
de vacinacións completo e dinámico, 
adaptado ao manexo do centro. Son 
imprescindibles os controis séricos 
verticais e recomendables o seguimen-
to das analíticas do tanque de leite dos 
clientes.

O primeiro paso para pór en marcha 
o programa sanitario é un chequeo 
veterinario á recepción das xatas coa 
identificación (crotal e chip) e aplica-
ción dos procedementos establecidos 
no programa.

No programa vacinal hai que con-
templar minimamente as seguintes 
patologías :

Víricas : BVD, IBR, RS, PI3.
Bacterianas : Clostridiose, Pastere-

lose.
Opcionais : Queratoconxuntivite, E. 

Colis,  Rota e Coronavirus, Salmone-
lose, Haemophilus e  Micoplasmose.

VIRUS DA DIARREA BOVINA (BVD)
As principais vías de introdución de 
BVD nun rabaño son:

_Introdución dun animal positivo 
ou unha vaca preñada con feto infec-
tado.

_Introdución dun animal con infec-
ción aguda que infecte unha vaca xes-
tante nos días críticos (40-120).

_Saída e logo regreso de feiras, con-
cursos…

_Vacinas contaminadas con virus 
BVD.

_Seme contaminado (hoxendía, esto 
é raro).

_Vehiculación polo home, moscas 
hematófagas…

O control e erradicación da BVD 
require que se chequee todo o rabaño 
para antíxeno de BVD ou só os ani-
mais sen anticorpos P-80.

Poden utilizarse técnicas de detec-
ción de antíxeno en tanque de leite 
por patios, con especial atención ás 
vacas secas.

OS FUNDAMENTOS
DA BIOSEGURIDADE
SON O SANEAMENTO
OFICIAL, VACINACIÓNS 
ACTUALIZADAS, BOA
NUTRICIÓN E BENESTAR 
ANIMAL

A identificación e eliminación dos 
positivos require facer dous controis 
de antíxeno positivo cun mes de in-
tervalo e chequear os nacidos en 12 
meses posteriores. Tamén se deben 
chequear para BVD todas as entradas 
ou P-80 negativos.

Hai que instaurar un plan de vaci-
nación.

RINOTRAQUEÍTE INFECCIOSA
BOVINA (IBR)
O virus de IBR entra e replícase nas 
células epiteliais das mucosas respira-
torias e xenitais. Entra no núcleo das 
neuronas e permanece latente. Dura 
meses ou toda la vida e reactívase en 
condicións de estrés (parto, transpor-
te, aglomeración, etc.)

Para o diagnóstico poden utilizarse 
hisopos con secrecións respiratorias, 
xenitais, conxuntivais, abortos y soro 
fetal. A seroloxía materna no momen-
to do aborto non ten valor confirmati-
vo, nin os soros pareados tampouco.

Os abortos prodúcense de 2 a 12 se-
manas despois da infección.

Nos rabaños seronegativos é preci-
so confirmar por seroloxía individual 
dos animais e estudar a vacinación 
con vacina marcada como medida de 
bioseguridade. Ou ben tentar obter a 
certificación de granxa oficialmente 
indemne e non vacinar.

As vacinas protexen da enfermida-
de, pero non da infección. Un animal 
pode infectarse tanto se está vacinado 
con vacinas vivas como mortas.

Dentro do rabaño, un animal vaci-
nado require de máis doses infectiva 
para contaxiarse. En caso de con-
taxiarse, excreta menos virus. Deste 
xeito, redúcese a circulación vírica no 
rabaño. 
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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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Para manter un debido control e 
profilaxe da IBR é preciso coñecer a 
seroprevalencia do rabaño e confirmar 
o diagnóstico en tanque. Débese es-
tudar a densidade de gando da zona 
e a seroprevalencia dos rabaños co-
lindantes. A partir deses datos pode-
rá decidir se paga a pena arriscarse á 
erradicación (venda de sangue ou ex-
portación) ou só o control.

Se se opta polo control, é preciso 
implantar un programa de vacinación 
con vacina marcada durante 4-5 anos. 
Hai que avaliar a situación por medio 
de anticorpos gE para seguir tomando 
decisións ao respecto.

PARATUBERCULOSE
Nas primeiras fases hai unha resposta 
celular detectable por intradermore-
acción (T. aviar) ou interferon (IFN).

Na segunda fase hai unha resposta 
humoral detectable por técnicas de 
ELISA ou IDGA (que detecta ani-
mais en fases xa terminais).

Para a detección do máximo de 
animais positivos hai que usar unha 
combinación de dúas probas, IFN e 
ELISA.

O PCR é outra boa opción. Neste 
momento faltan Laboratorios fiables 
para esta proba e ten un prezo elevado.

NEOSPOROSE
Debe facérselle a proba ELISA a to-
das as femias antes da inseminación. 
Aquelas que dean positivo poden 
destinarse ao matadoiro se se está en 
fase de erradicación ou  inseminar con 
touros de carne e non deixar reposi-
ción dunha nai positiva. As positivas 
tampouco deben entrar en programas 
de implantación de embrións.

PATOLOGÍAS DIXESTIVAS
O Clostridium perfringens tipo A é 
un habitante habitual do intestino. As 
condicións que ralenticen a motilida-
de abomasal e que aumenten o pH 
favorecen a súa multiplicación. En 
especial, en presenza de carbohidratos 
de rápida fermentación.

As estratexias de prevención neste 
caso céntranse en non provocar con-
dicións para o incremento das po-
boacións de C. perfringens.

A retención de comida e elevación 
do pH tradúcese nunha rápida multi-
plicación de bacterias, a acumulación 
de toxinas, abomasite e finalmente a 
morte.

O C. perfrigens tipo A está asocia-
do con HBS (síndrome hemorráxica 
bovina ou xexunite hemorráxica ) en 
vacas e con abomasite en xatos. 

O Clostridium perfringens tipo C 
causa enterites hemorráxicas.

DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS
RESPIRATORIOS
Para elaborar un diagnóstico acertado 
deste tipo de patoloxías é preciso facer 
seroloxías no momento da entrada do 
animal e despois mensualmente para 
detectar cando seroconvirten fronte 
aos  virus: BVD, IBR, RSV e PI3.

Tamén se pode proceder dalgún dos 
seguintes xeitos:

_Tomar mostras de lavados tra-
queais e/ou hisopos nasais de animais 
enfermos.

 _Aplicar  técnicas de  inmunofluo-
rescencia directa sobre pulmón. 

 _Illamento microbiolóxico sobre  
mostras de pulmón. 

 _Facer un estudo anatomopatolóxi-
co das  lesións.

NEUMONÍAS ATÍPICAS
As infeccións por Micoplasma bovis 
en xatos de leite causan neumonía, in-
feccións do oído medio e tenosinovite 
séptica.

As neumonías adoitan producirse 
no postdestete (70-90 días). Mani-
féstanse con signos moi tenues de hi-
pertermia e disnea e presentan resis-
tencias a moitos antibióticos. Os que 
mellores resultados proporcionan son 
a oxitetraciclina, florfenicol e tulatro-
micina.

A rapidez do tratamento é moi im-
portante para o seu éxito. Precísanse 
tratamentos de longa duración (10-14 
días). Por desgracia, as recaídas son 
frecuentes.

A progresión das neumonías por 
M. bovis prodúcese a partir dun 
mucus espeso que se forma no pul-
món. O mucus forma tapóns nos 
pequenos bronquiolos. As bacterias 
atrapadas nos bronquiolos forman 
os miniabcesos típicos. Nestes pe-
quenos abcesos, a bacteria que se illa 
con máis frecuencia é a Arcanobac-
ter pyogenes.

Os factores de risco para M. bovis 
son un mal encalostrado, o consumo 
de leite contaminado (non pasteuriza-
do), unha mala ou insuficiente venti-
lación, alta humidade ambiental e das 
camas, sobrepoboación de animais e 
continuos cambios no fluxo de entra-
das e saídas. 
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Para o diagnóstico de M. bovis po-
den determinarse os anticorpos es-
pecíficos antes e despois do proceso, 
comprobar a existencia de lesións en 
pulmón e facer cultivos dos abcesos 
e as secrecións da canle auricular. Ta-
mén poden facerse illamentos de hi-
sopos nasais.

Fan falta medios de transporte 
especiais, así como os medios de 
cultivo.

OTITE POR MICOPLASMA BOVIS
A infección do oído medio manifés-
tase coa cabeza ladeada, orella caída e 
secreción cheirenta e supurante. Nor-
malmente é unilateral. 

 A miringotomía emprégase para 
aliviar a presión.

PROBLEMAS ARTICULARES POR
MICOPLASMA BOVIS
Preséntanse usualmente con tenosi-
novite e rara vez con osteoartrite, nas 
primeiras semanas de vida. Prodúcese 
inflamación da cápsula articular e dos 
tecidos conectivos adxacentes.

A inflamación produce restrición 
dos movementos articulares. A cápsu-
la pode chegar a ter máis de 1,5 centí-
metros de groso. Os tendóns e as vaí-
ñas tendinosas énchense dun líquido 
fibrinoso amarelado.

COCCIDIOSE
O diagnóstico clínico (sospeita) pode 
establecerse a partir de un síndrome 
de mala absorción (consumo normal 
ou elevado de comida con índices de 
crecemento baixos), causado por le-
sións tanto do intestino delgado como 
do groso.

Tamén son signos diagnósticos o 
pelo longo, basto ao tacto e de cor 
avermellada, incluso no verán. O as-
pecto xeral, falto de vitalidade. O ab-
dome en pera, dilatado pola parte in-
ferior. A cola e os mulos manchados 
de excrementos secos. A diarrea con 
burbullas grandes de aire, cheirenta e 
ás veces hemorráxica.

O destete, o transporte e o reagru-
pamento favorecen a aparición de 
coccidiose.

A vía de entrada dos coccidios e 
ooquistes é oral: camas, paredes, co-
mida contaminada, lambedelas… etc. 
Nin os coccidios nin os ooquistes pa-
san a barreira placentaria.

Hai un período de prepatencia 
(días entre a infección e a aparición 
dos primeiros síntomas), de 14 días 
para Eimeria zuernii e de 21 días 
para E. bovis. Os desinfectantes son 
pouco efectivos na redución da coc-
cidiose clínica.

O estudo epidemiolóxico permite 
fixar ben onde comeza o problema, 
por idade ou por curral. Trátase de 
tomar mostras aos mesmos animais 
nos días 21, 28 e 35 a partir da en-
trada ao curral problemático. Tamén 
é preciso o reconto e identificación 
de ooquistes.

As baixas temperaturas, de menos 
de 15 ºC, e unha humidade inferior 
ao 80% reducen a esporulación dos 
ooquistes. 

Os pisos con slat diminúen o risco 
de infección por excrementos.

A cama de serraduras ou de area é 
mellor cá de palla.

A alta densidade  e variedade de 
procedencias  favorece a presentación 
da coccidiose.

En canto ao protocolo de tratamen-
to, tratar a todos os animais entre os 
días 10-14  da entrada á zona de posi-
ble infección, cunha soa dose oral e in-
dividual de Toltrazurilo 5% ou Dicla-
zuril 2,5%. A dose varía co peso vivo.

Hai un período mínimo de non ex-
creción de 6 semanas post tratamento.

Se os animais se cambian de curral 
ou se mesturan con outros pode pre-
sentarse outra vez a sintomatoloxía 
clínica, de maneira que convén facer o 
menor número de cambios posible .

A coccidiose pode causar perdas de 
case 120 euros por cada xovenca cria-
da, o 6% do seu custo. 

OS FALLOS NA BIOSEGURIDADE PRODÚCENSE POR FALTA 
DE PROGRAMA, PROGRAMAS MAL LEVADOS OU FALTA DE 
COMUNICACIÓN ENTRE TÉCNICOS E GANDEIROS
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“A TRANSICIÓN DE PEQUENAS GRANXAS A 
NEGOCIOS CAUSA QUE HAXA MENOS GANDEIROS,
PERO ESTES VAN TER MÁIS ÉXITO”

JIM QUIGLEY, PROFESOR DA UNIVERSIDADE DE PENNSILVANIA (EE.UU)

 Quigley, profesor na Universi-
dade de Pennsilvania e residente no 
estado de Iowa, percorre os Estados 
Unidos asesorando granxas e viaxa 
a miúdo ao estranxeiro. A súa web, 
www.calfnotes.com, é unha referencia 
en temas de recría. Inclúe artigos moi 
didácticos en varios idiomas, o espa-
ñol entre eles.

O profesor estadounidense Jim Quigley, unha eminencia mundial en temas de recría, 
estivo o pasado 14 de novembro en Mondoñedo para participar no I Congreso de Vacún 
de Leite do Colexio de Veterinarios de Lugo. Quigley visitou Galicia co patrocinio de 
Escolmo, filial española de World Wide Sires. Durante a súa breve estadía, e a iniciativa 
de Africor Lugo, reuniuse con promotores de centros recría e gandeiros. A experiencia 
que trae do seu país é a da industrialización das granxas de leite. No tocante á recría, 
fai fincapé na alimentación e o coidado individualizado.

En Mondoñedo, Jim Quigley con-
cedeu entrevistas á revista AFRIGA e 
ao programa Labranza da Televisión 
de Galicia. “En Estados Unidos”, ex-
plicou, “os gandeiros decátanse de que 
os xatos son moi importantes para o 
futuro do negocio, así que invisten máis 
diñeiro na recría. Algúns gandeiros 
fano por eles mesmos, pero hai moitos 

que prefiren recorrer a un servizo ex-
terno. Os límites da recría non se refi-
ren tanto ao tamaño da cabana como 
ao coidado nos pequenos detalles. É 
preciso un coidado moi individualiza-
do dos animais”.

Quigley insiste nisto cando aconse-
lla sobre recría: coidado extremo para 
cada animal, en particular no que 
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respecta á alimentación. “A alimen-
tación é a clave do desenvolvemen-
to dos animais, desde o primeiro día 
de vida ata o destete: a calidade e a 
mestura do leite en po, a temperatura 
desde leite, a temperatura da auga, a 
hixiene dos recipientes... Xa desde os 
primeiros días ten que haber un bo 
produto para que o rume se empece 
a desenvolver, para que cando o ani-
mal chegue a ser vaca sexa capaz de 
comer axeitadamente para producir 
leite. A alimentación baséase en tres 
factores: a calidade dos nutrientes, o 
tratamento destes e o seu custo”.

_Os estudos de gandería están 
máis desenvolvidos en Estados Uni-
dos ca en Europa, e vostede é un 
ejemplo diso. ¿Por qué é así?

_Eu creo que as industrias gandei-
ras son máis profesionais e sofisticadas 
nos Estados Unidos, e iso require un 
soporte profesional. Por iso as Univer-
sidades e centros profesionais desen-
volven estudos e forman técnicos. Non 
creo que sexa un problema de Europa. 
Nos Estados Unidos temos unha tra-
dición moi forte de estudos universi-
tarios de agricultura, cada Estado ten 
unha Universidade de Agricultura. Se 
a agricultura se desenvolve e se sofisti-
ca, entón a Universidade produce pro-
fesionais para apoiar esa industria.

_No seu país o tamaño medio das 
granxas de leite pasou de 35 a 50 va-
cas. ¿Esta é unha media bastante in-
dicativa ou, pola contra, hai un gran 
arco de tamaños?

_Hai un gran arco de tamaños. Nos 
Estados Unidos aínda hai moitas 
granxas con 20 ou 25 vacas que son 
financieiramente viables. Iso si, teñen 
que ter moito coidado co control dos 
seus gastos (especialmente, os gastos 
de equipamento e alimentación). As 
granxas máis novas son case todas 
moito máis grandes: 500, 2.000, 3.000 
vacas. As granxas máis pequenas son 
cada vez menos. 

_¿Diminuíu o número de granxas?
_Nos últimos 10-15 anos pecharon 

arredor do 50% das granxas de leite dos 
Estados Unidos. Iso non significa que 
o número de vacas baixara na mesma 
porcentaxe, porque houbo unha trans-
ferencia das granxas máis pequenas ás 
máis grandes. Actualmente, nos Esta-
dos Unidos hai 9,8 millóns de vacas 
de leite e 72.000 granxas.

_Agora mesmo o seu país é o ter-
ceiro produtor de leite do mundo 
(por detrás da Unión Europea e a In-
dia). ¿Esta situación manterase nos 
próximos anos?

_Eu creo que a produción vai seguir 
medrando muy suavemente durante 
os próximos dez anos. Pola contra, o 
número de vacas seguirá a diminuír, o 
que significa que a produción por vaca 
medrará.

_Aquí en Europa un dos proble-
mas para a continuidade das granxas 
é a renovación xeracional. ¿Tamén 
nos Estados Unidos?

_Tamén. A sucesión dunha xera-
ción por outra dentro da granxa pode 
ser un problema. Non obstante, eu 
creo que a visión da granxa como un 
negocio cambia isto. De feito, vemos 
familias abrindo granxas novas, os pais 
teñen unha granxa e poñen outra para 
o fillo ou a filla. Se teñen unha granxa 
de 3.000 vacas igual fan tres de 1.000, 
que van funcionar como negocios se-
parados. Con granxas máis grandes e 
produtivas, a sucesión das xeracións é 
máis doada.

_Unha diferencia con Europa é 
que aquí hai límites de producións.

_Nalgúns estados de Estados Uni-
dos tamén hai cotas de produción. Por 
exemplo, en California.

_¿Que poden aprender os gandei-
ros europeos dos americanos?

_Que a nosa transición de peque-
nas granxas familiares a negocios máis 
grandes non é unha mala cousa. Os 
pequenos granxeiros teñen que estar 
todo o día na explotación, non poden 
deixala nunca, mentres que os máis 
grandes poden coller vacacións, poden 
ir a conferencias técnicas, son máis li-
bres... A transición foi moi difícil, te-
mos moitos menos granxeiros que hai 
10 anos, pero eses granxeiros van ter 
máis éxito no futuro.

_¿Como é o nivel de innovación 
nas granxas de Estados Unidos? ¿Es-
tán os granxeiros interesados en mo-
dernizarse?

_É asombroso. Aos nosos granxeiros 
encántanlles as novidades, gústalles 
progresar e ser máis eficientes. Non só 
aprenden dos técnicos universitarios e 
das empresas, senón que tamén poñen 
a proba as súas propias ideas. Ás veces 
funcionan e outras veces non (risas).

_¿Como cre que vai evolucionar 
nos próximos anos o mercado mun-
dial do leite?

_Creo que imos ver o desenvolve-
mento das novas economías: a chi-
nesa, a india... mercado das proteínas 
animais vai medrar por mor diso, xa 
está a suceder agora. Os desafíos van 
estar no eido medioambiental, porque 
non podemos seguir a producir pro-
teínas mentres ignoramos o medio 
ambiente. 

“EN EE.UU HAI AÍNDA 
MOITAS GRANXAS DE 20 
E 25 VACAS QUE SON 
VIABLES. ISO SI, TEÑEN
QUE TER MOITO COIDADO 
COS CUSTOS”

AFRIGA  ANO XIV - Nº 78

PRODUCIÓN 67DOSSIER: RECRÍA

recria_bigger.indd   67 22/1/09   09:40:51



AFRIGA  ANO XV - Nº 78

RINOTRAQUEÍTE INFECCIOSA BOVINA (IBR): 
SITUACIÓN ACTUAL E MEDIDAS DE CONTROL

  HISTORIA
Rychner e col. describen en 1841 en 
Alemania unha enfermidade nun 
touro e en dúas vacas que denomina-
ron “exantema vesiculoso coital”. É a 
forma venérea do virus e correspón-
dese coa IPV e o IPB. En 1928 com-
próbase que a infección non a produce 
unha bacteria.

Posteriormente, en 1954, Schroeder 
e Moys describen en Colorado (EE.
UU) unha enfermidade respiratoria 
en xatos de cebo á que chamaron “red 
nose” (nariz vermello), nombre que 
aínda hoxe se usa en inglés. O IBR 

A rinotraqueíte infecciosa bovina, IBR, é unha enfermidade infecciosa vírica producida 
polo herpesvirus bovino tipo I, que afecta as vías respiratorias altas e o tracto 
reprodutor dos bóvidos tanto salvaxes como domésticos. A enfermidade está distribuída 
por todo o mundo, pero hai países que xa a erradicaron mediante programas de control. 
A prevalencia é diferente nos distintos países. En Francia, dependendo das zonas, 
oscila entre o 0 e o 15% En Alemania é de arredor do 29% En España, segundo estudos 
do profesor Eduardo Yus Respaldiza, situaríase entre o 40 e o 70%

fora descuberto por primeira vez.
Finalmente, en 1959, demostrouse 

que ambas as dúas enfermidades eran 
causadas por un mesmo virus.

O VIRUS E AS SÚAS ENFERMIDADES
A familia herpesviridae é un impor-
tante grupo de virus ADN que pro-
duce enfermidades de todo tipo, des-
de leves ata moi graves. Aféctalle aos 
distintos animais domésticos e tamén 
á nosa especie. ¿Quen non sufriu her-
pes labial ou varicela?

Á súa vez, esta familia divídese nou-
tras tres e a unha delas, a subfamilia 

alphaherpesvinae, é á que pertencen os 
herpesvirus bovinos. En inglés, bovine 
herpesvirus (BHV).

Son catro os tipos de BHV e pro-
ducen distintas enfermedades: o BHV 
tipo 1, a rinotraqueíte infecciosa bo-
vina (IBR en inglés: infectious bovi-
ne rhinotracheitis); o BHV tipo 2 e 
o BHV tipo 4 producen mamilite e 
metrite, e o BHV tipo 5 produce una 
meningoencefalite mortal nos xatos.
Para complicar aínda máis as cosas, 
o BHV tipo 1 divídese á súa vez en 
dous subtipos: o BHV 1.1, que pro-
duce a enfermidade respiratoria, a 
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Típico nariz vermello dun xato afectado de IBR
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Bovi-Bond es un pegamento rápido y adhesivo utilizado para pegar 
tacos de madera o plástico en los cascos de las vacas. En solo 
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No es necesario ninguna mezcla y no sobran residuos.

Aplicar Esperar 30 segundos Listo
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leiteiro como do gando de carne, son 
debidos á infertilidade e, sobre todo, 
aos abortos. 

A infertilidade debida ao IPV/IPB 
prodúcese só nos rabaños con mon-
ta natural. Trátase, por tanto, dunha 
enfermidade venérea, hoxendía moi 
rara en Europa. Non se deben con-
fundir a vulvovaxinite e a balano-
postite pustulosa do HVB 1.2 coas 
moi frecuentes vulvovaxinites e ba-
lanopostites vesiculares producidas 
por distintas bacterias como mico-
plasmas e acholeplasmas. Ademais, 
o grupo “a” deste virus tamén produ-
ce abortos.  

EN ESPAÑA HAI 
PROGRAMAS DE CONTROL 
A NIVEL DE ADS EN
GALICIA, ASTURIAS,
CANTABRIA E CASTELA E
LEÓN, PERO NON EXISTE
UN PROGRAMA A NIVEL
NACIONAL

rinotraqueíte, e o BHV 1.2, que dá 
lugar á forma xenital, a vulvovaxinite 
pustular das vacas e a balanopostite 
dos touros, o IPV (infectious pustu-
lar vulvovaginitis) e a IPB (infectious 
pustular balanoposthitis), respectiva-
mente. Finalmente, este último sub-
divídese en dous subgrupos máis, o 
BHV 1.2a, que pode causar aborto, e 
o BHV 1.2b, que non produce abor-
to. Hai que aclarar que o BHV 1.1, o 
causante da rinotraqueíte, tamén pode 
producir aborto.

SITUACIÓN LEGAL
Esta enfermidade está incluída na lista 
B de enfermidades da Oficina Interna-
cional de Epizootias (OIE). Respecto 
á comercialización, está prohibida a 
comercialización de seme de rabaños 
positivos, e en moitas zonas tamén a 
comercialización para vida de animais 
seropositivos ou de granxas positivas.

O IBR está erradicado en Suecia, 
Finlandia, Noruega, Suíza, Dinamar-
ca, Austria e a rexión de Bolzano, en 
Italia. En países como Alemania ou 
Chequia están afrontando a erradi-

cación de forma obrigatoria, mentres 
que noutras a erradicación realízase de 
forma voluntaria. É o caso de Francia, 
Países Baixos ou Italia.

En España, á espera do programa 
nacional de control e prevención do 
IBR, hai comunidades que teñen pro-
gramas oficiais voluntarios a nivel de 
ADS, como Galicia, Asturias, Can-
tabria ou Castela e León. Pero, polo 
momento, non existe un programa a 
nivel nacional.

Estes programas baséanse en tres 
piares fundamentais: a obriga de vaci-
nar os animais con vacinas marcadas, 
a identificación dos animais e explota-
cións positivas a través de análises que 
se realizan en sangue e en leite de tan-
que e as medidas de bioseguridade.

SIGNOS CLÍNICOS E CUSTOS
O custo económico da enfermidade 
vén dado tanto polos efectos pato-
lóxicos sobre os animais como polas 
restricións de movemento do gando 
que provoca. 

A nivel reprodutivo, os efectos ne-
gativos que produce, tanto do gando 
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O subtipo HVB 1.1 é causante da 
forma respiratoria, o IBR propiamen-
te dito. A enfermidade máis común 
causada por este virus tamén causa 
problemas a nivel reprodutivo, sendo 
o aborto o problema máis importan-
te provocado por este subtipo. Neste 
caso, a infección non se produce por 
vía venérea, senón respiratoria. Des-
pois dun período de incubación de 2 a 
20 días, o animal enfermará cun cadro 
respiratorio típico.

Sen embargo, en animais sanos, en 
ausencia de estrés os síntomas respira-
torios poden ser moi leves ou non pre-
sentarse en absoluto e prodúcese unha 
enfermidade subclínica. Pola contra, 
noutras ocasións o virus pode ser 
transportado polos leucocitos a todo o 
organismo, incluída a placenta, desde 
onde pasará ao feto. Se este está no úl-
timo terzo da xestación, morrerá e uns 
días despois será abortado. Como o 
feto morre dous ou máis días antes de 
ser abortado, o feto estará descompos-
to, e en ocasións parcial ou totalmente 
momificado.

Se a vaca estivera próxima ao parto 
pode dar lugar a mortinatos ou a xa-
tos que nacen febles e morren pouco 
despois. Os xatos recén nacidos tamén 
poden infectarse e morren rapidamen-
te con lesións no aparato respiratorio 
e no tracto dixestivo moi parecidas ás 
causadas polo virus da diarrea vírica 
bovina (BVD).

Se o rabaño de vacas non tivo con-
tacto previo co virus, esto é, estaba li-
bre del e non estaba vacinado, o abor-
to aparecerá en forma de treboada, un 
abrocho que pode afectar a un gran 
número de animais ao mesmo tempo, 
ata o 60% nalgunhas ocasións. Esto é 
máis común en rabaños de carne. Nos 
establos leiteiros nos que a presenza 
do virus é máis frecuente, os abortos 
prodúcense máis habitualmente por 
goteo, de forma esporádica.

Este subtipo de virus esténdese por 
todo o organismo cando se produce a 
infección, incluído o útero e os ovarios, 
e experimentalmente demostrouse que 
pode producir lesións nestes órganos. 
Non obstante, contrariamente ao que 
moita xente cre, problemas de infer-
tilidade como metrites, vacas repeti-
doras, quistes ováricos, etc., non po-
den achacarse a este virus. Problemas 
de mala fertilidade, tanto en rabaños 
de carne como de leite, mantidos no 
tempo son case sempre debidos a un 
mal manexo reprodutivo e non a pro-
blemas por infeccións víricas.

A nivel respiratorio atopamos o ou-
tro grupo de perdas orixinadas pola 
enfermidade. Os problemas respira-
torios son os máis importantes, pero 
abordámolos aquí en último lugar 
debido a que o tipo de gando máis 
susceptible son os xatos de cebo das 
grandes explotacións de carne e non 
as vacas adultas. Esto é debido a que 

os xatos dos cebadeiros reúnen todas 
as características necesarias para que 
se produzan abrochos de calquera 
enfermidade con graves perdas eco-
nómicas: inmadurez inmunitaria pola 
xuventude, estrés polo transporte, 
aglomeración, etc., e falta de biosegu-
ridade polo movemento de animais de 
moi distintas orixes.

O virus afecta as vías respiratorias 
altas: nariz, farinxe, larinxe e tráquea, 
dando lugar a rinites, farinxites, larin-
xites e traqueítes. As mucosas destes 
órganos poden aparecer desde ede-
matosas e conxestivas ata necróticas. 
Nestes casos, a necrose adoita ser de-
bida á complicación bacteriana das 
lesións víricas.

Tamén é frecuente ver asociado aos 
cadros respiratorios conxuntivite a 
nivel ocular. O virus per se non adoita 
afectar os pulmóns, as lesións a nivel 
do nariz e a tráquea e o seu efecto so-
bre os leucocitos fan que o animal sexa 
moito máis susceptible ás neumonías 
bacterianas, especialmente a produ-
cida pola Mannheimia haemolytica, 
polo que este virus é un dos xermes 
implicados no síndrome respiratorio 
bovino.

En granxas de leite libres do virus e 
non vacinadas, onde entra o virus po-
den verse abrochos de IBR con todo o 
problema respiratorio e a conxuntivite. 
O cadro clínico e a caída da produción 
durarán unhas dúas semanas e máis 
tarde sobrevirá un abrocho de abortos 
que pode ter lugar ata tres meses des-
pois do proceso respiratorio.

Respecto á infección mixta nun 
momento dado pola forma venérea e 
a forma respiratoria del virus, esta pa-
rece ser rarísima.

INMUNIZACIÓN
O que si resulta importante é o feito de 
que unha vez que un animal padeceu a 
enfermidade desenvolve inmunidade 
fronte ao virus e queda protexido, polo 
que non volve enfermar ou abortar 
pola mesma causa. De modo que estes 
animais continúan tendo anticorpos 
en sangre que nos indican que o ani-
mal estivo en contacto co virus nalgún 
momento da súa vida, polo que para 
determinar se o virus foi o causante da 
enfermidade nun momento dado de-
beremos recorrer a mostras pareadas 
que evidencien a seroconversión ou o 

OS PROGRAMAS DE CONTROL BASÉANSE NO USO DE 
VACINAS MARCADAS, A IDENTIFICACIÓN DE POSITIVOS
MEDIANTE ANÁLISES E MEDIDAS DE BIOSEGURIDADE

Larinxite e traqueíte causadas por IBR
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illamento do virus como veremos máis 
adiante.

Sen embargo, aínda que estes animais 
non volven enfermar si que son porta-
dores do virus e fonte de infección para 
outros animais, motivo polo cal deben 
eliminarse da explotación para evitar 
que outros animais enfermen. 

PROBLEMA DA LATENCIA
Unha característica do virus do IBR, 
igual que sucede co noso herpes labial, 
é que unha vez que se sofre a primei-
ra infección o virus non é eliminado 
totalmente do organismo, senón que 
permanece no sistema nervioso, no 
nervio trixémino da cabeza no caso da 
forma respiratoria e no nervio sacro 
na forma venérea.

Este fenómeno é o que se chama 
latencia e prodúcese tanto coa infecci-
ón natural como coas vacinacións con 
vacinas vivas. De maneira que estes 
animais, ao igual que nos sucede a nós 
co herpes labial, son portadores de por 
vida. Cando teñan unha baixada das 

súas defensas, por estrés, polo parto, 
por tratamentos con corticoesteroi-
des, etc., o virus reactivarase e poderá 
contaxiar a outros animais. Este fenó-
meno non se soluciona coa vacinación, 
pero si diminúe en gran medida, polo 
que a vacinación é fundamental para o 
control da enfermidade. 

DIAGNÓSTICO
Diante dun abrocho de rinotraqueíte, 
o diagnóstico certo da enfermidade 
faise detectando o virus en hisopos 
nasais e comprobando que en dúas 
mostras de soro dos animais afectados 
(soros pareados), extraídas con 15 días 
de diferencia, os títulos de anticorpos 
elévanse catro veces. Esto é o que se 
chama seroconversión.

As lesións observadas no nariz e 
tráquea dos animais son moi caracte-
rísticas e un patólogo experto podería 
diagnosticar a enfermidade.

Nos abortos pódese atopar o virus 
ou anticorpos fronte ao mesmo nos 
líquidos do seu organismo, pero neste 

caso non poderemos observar a sero-
conversión na nai, porque a infección 
puido suceder moito tempo atrás.

Para as cuestións relativas á iden-
tificación dos animais portadores, un 
test no soro ou no leite do tipo ELISA 
adoita ser a proba máis habitual. Este 
test non distingue entre os anticorpos 
naturais, que nos indican que a vaca 
algunha vez sufriu a infección polo vi-
rus e, polo tanto, levarao canda ela o 
resto da súa vida, e os anticorpos pro-
ducidos por unha vacinación conven-
cional. Ademais, cos métodos diag-
nósticos habituais tampouco se pode 
saber que animal é portador latente.

VACINAS MARCADAS
Dado que, como xa dixemos, a vacina-
ción é unha das medidas imprescin-
dibles para a erradicación da enfer-
midade en zonas de alta prevalencia, 
e co obxecto de diferenciar animais 
vacinados, tempo atrás desenvolveuse 
unha vacina fronte ao virus do IBR 
feita cun virus ao que lle faltaba unha 
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proteína na súa composición, a glico-
proteína E (gE). Esta vacina permite 
que os animais vacinados sexan dife-
renciados nas análises dos que portan 
anticorpos fronte ao virus froito dun-
ha infección natural: son as chamadas 
vacinas marcadas.

É moi frecuente que unha granxa 
que arrastra problemas mantidos no 
tempo, en moitas ocasións durante 
meses, teña problemas da máis diversa 
índole como, por exemplo, infertilida-
de, baixa produción láctea, coxeiras, 
etc., e que o gandeiro solicite a algún 
técnico “que lle colla sangue ás vacas 
para ver IBR e BVD”.

Sen embargo, debemos saber que 
estas análises en ningún caso poderán 
substituír unha correcta exploración e 
diagnóstico dos animais e da granxa 
por parte dun veterinario especializa-
do en buiatría. Normalmente o resul-
tado das análises, tanto se é positivo 
como se é negativo, non ten por si só o 
máis mínimo valor diagnóstico, como 
vimos anteriormente.

CONTROL E ERRADICACIÓN
O control da enfermidade baséase, 
como xa dixemos, na identificación 
dos establos nos que está presente o 
virus por medio das análises do leite 
do tanque. Os rabaños positivos sán-
granse para determinar que animais 
son á súa vez positivos.

É moi importante realizar estas aná-
lises de forma continua para detectar e 
controlar o antes posible as novas in-
feccións. 

Se houbera moi poucos animais 
positivos, pódese pensar en sacrifica-
los e conseguir así o estatus de granxa 
libre.

Se hai moitos animais positivos e/
ou moito risco de contaxio, é impres-
cindible a vacinación total e continua-
da dos animais cunha vacina marcada.

A vacina non fará negativos os ani-
mais que previamente eran positivos 
e tampouco asegura que o animal va-
cinado non poida sufrir a infección e 
pasar a ser positivo. O que si evitará a 
vacinación é que se manifiesten os sín-
tomas da enfermidade, tanto os respi-
ratorios coma os abortos, e ademais li-
mitará en gran medida a diseminación 
do virus, co cal o risco de que aparezan 
novos individuos positivos diminúe en 
gran medida.

Estudos epidemiolóxicos de trans-
misión do virus indican que as vacinas 
vivas poderían ser máis eficaces cás 
inactivadas.

A última medida de control, pero non 
por iso menos importante, é a biosegu-
ridade. O virus pode ser transmitido por 
vía aérea ata catro metros de distancia, e 
tamén se transmite por vía venérea, polo 
seme conxelado e por calquera resto or-
gánico. O principal transmisor é a vaca. 
Na produción leiteira non é complicado 
manter a granxa pechada, sen contacto 
con animais doutras explotacións.

Ademais, os animais que se com-
pren deberán proceder de granxas li-

bres e todos os animais que entren na 
granxa, incluídos os animais propios 
que teñan saído por calquera motivo, 
deberán realizar unha corentena e ser 
analizados posteriormente, aínda se se 
teñan analizado en orixe. Outro punto 
fundamental será a hixiene das perso-
as que entren na granxa e a utilizaci-
ón de material dun só uso, incluídas 
as agullas hipodérmicas, entre outras 
medidas básicas de bioseguridade. 

Fotos: Juan Pineda Bosch. Atlas 
de las enfermedades del ternero, Juan 
Vicente González, Juan Pineda, Su-
sana Astiz e Manuel Cerviño. Sche-
ring-Plough, S.A. Madrid, 2003.

ESTUDOS EPIDEMIOLÓXICOS DE TRANSMISIÓN INDICAN 
QUE AS VACINAS VIVAS PODERÍAN SER MÁIS EFICACES
CÁS INACTIVADAS

Traqueítes bacterianas froito das complicacións do IBR

Farinxite producida por IBR
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FINANCIARASE CON 3,7 MILLÓNS APORTADOS POLA UNIÓN EUROPEA E A XUNTA E COORDINARASE DENDE LUGO

A posta en marcha desta Rede Integrada de Laboratorios 

permitirá optimizar o tempo dispoñible, de forma que se poi-

da garantir un servizo continuado que cubra os 365 días do 

ano (necesario nalgúns tipos de analíticas), incrementar a 

eficiencia do traballo e dos recursos e axilizar os trámites le-

gais de análise de alimentos e produtos utilizados na indus-

tria da alimentación, mellorando, por tanto, a competitivida-

de da mesma e, por extensión, a contorna produtiva galega. 

PARA O 2011

Segundo explicou a conselleira de Sanidade, a posta en 

marcha deste proxecto, recollido dentro do Programa Ope-

rativo FEDER de Galicia, finalizará en 2011. 

Durante o ano 2008 realizouse o estudo previo da situa-

ción dos laboratorios, o cronograma, o equipamento inicial 

aos laboratorios cos equipos necesarios para lograr unha 

apertura de novas liñas de traballo acordes ás necesidades 

actuais e o inicio do Plan Funcional dos Laboratorios, que 

está a punto de rematar. Para o presente ano licitarase o 

proxecto arquitectónico de remodelación de parte do hospital 

Materno-Infantil de Lugo, no que se emprazará o Laborato-

rio Central; continuarase o equipamento dos laboratorios e 

abordaranse as obras que se contemplan no plan funcional 

nos laboratorios periféricos. 

Finalmente, no ano 2010, unha vez trasladada a actividade 

asistencial ao novo hospital de Lugo, iniciaranse as obras de 

remodelación do Materno-Infantil para crear o Laboratorio 

Central de Saúde Pública de Galicia.

LABORATORIOS PROVINCIAIS

Na actualidade Galicia conta con catro laboratorios de saú-

de pública emprazados nas dependencias das delegacións 

provinciais de Sanidade de cada unha das provincias. Os 

catro laboratorios foron especializándose en virtude da súa 

distribución xeográfica e dos sectores alimentarios con máis 

peso específico dentro das provincias na que se atopaban. 

A primeira especialización, e tamén a máis importante, 

foi a do Laboratorio de Saúde Pública de Lugo, ao asumir 

a realización das analíticas derivadas do Plan Nacional de 

Investigación de Residuos (PNIR). Este laboratorio realiza 

as análises de mostras de alimentos e medioambientais co-

rrespondentes aos diferentes programas da Dirección Xeral 

de Saúde Pública: análises microbiolóxicas e fisicoquímicas 

de augas de consumo, praias marítimas e fluviais e piscinas. 

Conta tamén cun amplo catálogo de ensaios acreditados, 

que abrangue contaminantes orgánicos, residuos en alimen-

tos, etc. Tamén se encarga de analizar e verificar, para toda 

Galicia, o contido de glute dos produtos alimenticios destina-

dos a persoas celíacas. 

Ao laboratorio de A Coruña asignáronselle as analíticas co-

rrespondentes ao sector lácteo de Galicia e ao de Ourense, a 

análise de augas envasadas e alcol. O laboratorio de Ponteve-

dra asumiu as técnicas para a determinación de metais pesa-

dos, debido ao peso da industria pesqueira nesta provincia.

Ademais disto, os catro laboratorios manteñen as áreas de 

microbioloxía e control das augas para dar cumprimento aos 

plans de mostreo de augas e alimentos da Dirección Xeral de 

Saúde Pública da Consellería de Sanidade. 

A conselleira de Sanidade, María José 
Rubio Vidal, anunciou o pasado 21 de 
xaneiro en Lugo a creación dunha Rede 
Integrada de Laboratorios de Saúde 
Pública en Galicia, con financiamento 
da Xunta e da Unión Europea a través 
do Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional (FEDER). O proxecto suporá un 
investimento de 3,7 millóns de euros. 

 Os catro laboratorios de Saúde Pública da Consellería de 

Sanidade desenvolven un labor complementario e imprescin-

dible aos programas de saúde pública, prestando un servizo 

de verificación e apoio técnico ao proceso de vixilancia e pro-

tección da saúde. As súas funcións son, esencialmente, a rea-

lización dos ensaios establecidos polos programas de control 

alimentario e ambiental. 

Os cambios de hábitos, as novas tecnoloxías, o aumento de 

industrias contaminantes e de residuos, os intercambios comer-

ciais entre diferentes países, o turismo, a inmigración... implican 

unha variación dos factores de risco para a saúde da poboación e, 

polo tanto, do traballo dos laboratorios para garantir un elevado 

nivel de seguridade alimentaria e ambiental. 

No ano 2007, a Consellería de Sanidade iniciou o proceso 

para reformar a xestión da actividade dos laboratorios, inte-

grándoos nunha rede única que conta co financiamento do 

Programa FEDER da Unión Europea.

A estrutura da nova Rede Integrada de Laboratorios de Gali-

cia configúrase cun laboratorio central e tres laboratorios pro-

vinciais. A Consellería de Sanidade considerou oportuno que 

o laboratorio central se situara en Lugo, absorbendo o actual 

laboratorio da Delegación de Sanidade. Para iso, o departa-

mento que dirixe María José Rubio realizará obras de remode-

lación nunha parte do actual hospital Materno-Infantil. 

Como laboratorio central ou de referencia, o de Lugo será 

o que coordine a actividade da rede de laboratorios de Galicia, 

polo que será equipado coa tecnoloxía máis avanzada e con-

tará cos mellores profesionais da rede nas áreas de microbio-

loxía e físicoquímica.  

GALICIA CONTARÁ CUNHA 
REDE INTEGRADA DE 
LABORATORIOS DE SAÚDE 
PÚBLICA

SANIDADE 73

publi_sanidade_total.indd   73 26/1/09   18:04:29



TOUROS DE  XENÉTICA FONTAO

TOUROS DAS CASAS COMERCIAIS

TOUROS SELECCIONADOS PARA 
A CAMPAÑA DE SEME 2009

REXISTRO NOME ano leite gr% gr pt% pt fiap IPP ICU IXT fiat RCS lonx ICO PERC

ESPM9202311402 MARIO XACOBEO 03 1,411 -0.21 31 -0.06 39 93 2.47 3.59 3.70 91 99 120 3050 99

ESPM2702270383 BOS CID ALLEN MACIÑEIRO 03 848 -0.36 -3 0.05 32 87 1.97 2.47 3.15 78 85 105 2317 99

ESPM9202272129 TITEUF TENORIO 02 1,242 0.10 55 0.09 48 90 0.77 0.04 0.41 89 110 107 2287 99

ESPM9201989634 ALH ELEGANT 01 788 -0.04 25 0.08 33 95 2.72 1.23 1.75 94 96 110 2275 98

ESPM1502261882 BOS BW MARSHALL ROSS 03 871 0.15 46 -0.16 13 94 1.83 2.25 1.86 89 112 114 2159 98

ESPM9202085647 LUPINO 02 1,559 -0.12 45 -0.10 40 92 1.01 0.39 1.04 91 89 95 2153 98

ESPM9201989631 HOL-STIENS FRED ADDISON BISBAL  01 1,034 -0.28 11 0.04 37 93 -0.44 2.52 1.02 92 108 100 2132 97

ESPM9202071488 TRADITION MERCURIO 02 1,278 -0.10 37 -0.06 35 89 0.94 0.88 1.58 88 85 95 2097 97

ESPM9201467576 EDGEMONT WADE 2365 SIX   97 781 0.16 44 -0.01 24 99 -0.48 2.12 1.63 99 114 115 2084 97

ESPM2702262954 CASTRO BLITZ LUCUS 03 885 -0.08 25 -0.20 9 94 1.54 2.43 2.80 89 95 107 1989 95

ESPM1502039595 BOS LOUIE PRESTIGIO 02 523 0.31 48 0.09 25 90 0.50 1.26 1.39 89 101 109 1981 95

ESPM1502132339 BOS INQUIRER SISCO 02 668 0.01 26 0.04 25 95 0.45 1.45 2.30 94 95 112 1979 95

ESPM1501362295 BOS RUDOLPH LANDOI 98 1,099 -0.17 24 -0.05 30 99 2.24 -0.08 1.47 99 96 111 1965 95

ESPM1501829420 BOS JAMES CHAMOSO 01 881 -0.28 6 0.28 0 97 -0.03 1.98 2.05 96 95 102 1936 94

ESPM9201648409 ALTAGEN FORMATION CURRO 99 1,076 -0.05 35 0.01 35 94 -0.07 0.85 0.73 91 93 103 1933 94

ESPM9202195610 A.L.H. DANCER 03 154 -0.30 -20 -0.07 -1 96 1.89 3.66 2.95 95 112 123 1835 91

ano ano de nacemento do touro
leite valor xenético para quilos de leite
gr% valor xenético para porcentaxe de graxa
gr valor xenético para quilos de graxa
pt% valor xenético para porcentaxe de proteína
pt valor xenético para quilos de proteína
fiap fiabilidade para a proba de produción
IPP índice de patas e pes

ICU índice combinado de ubre
IXT índice xeral de tipo
fiat fiabilidade para a proba de tipo
RCS valor xenético para reconto celular
lonx valor xenético para lonxevidade
ICO índice xenético global
PERC percentíl

PROBAS INTERBULL XANEIRO 2009
NOME rexistro ano fia p LEITE Gr Kg Gr % Pt Kg Pt % fia t ICU IXT IPP ICAP LONX RCS ICO

PICSTON SHOTTLE GBRM0000598172 99 90 1,760 66 0.01 51 -0.05 98 3.03 3.28 2.18 2.33 119 116 3,384

SANDY-VALLEY BOLTON USAM0131823833 01 81 1,511 53 -0.02 42 -0.06 87 2.71 2.74 1.51 1.19 105 103 2,876

R-E-W BUCKEYE USAM0130588960 00 85 1,699 43 -0.19 44 -0.10 91 1.96 2.31 1.83 0.83 110 105 2,772

JENNY-LOU MRSHL TOYSTORY USAM0060372887 01 84 1,200 45 0.01 37 -0.01 89 2.68 2.66 1.35 1.48 100 106 2,672

DEN-K MARSHALL LL LAURIN USAM0132480026 01 75 1,155 39 -0.04 33 -0.04 78 2.13 3.20 2.17 2.91 111 110 2,648

MAGOR BOLIVIA ALLEN HUNM3250511195 02 82 578 42 0.23 18 -0.01 89 2.55 2.99 1.88 2.33 118 112 2,369

CERETTESE YORIKO ITAM1900077311 03 77 760 11 -0.18 23 -0.01 84 1.29 2.55 3.62 1.92 106 85 2,137
PROBAS INTERBULL XANEIRO 2009

PROBAS NO PAÍS CO MAIOR NÚMERO DE FILLAS
NOME xenealoxía Fiab. Leite Gr % Gr Pt % Pt Ubre Patas Tipo RCS Lonx INDICE

PICSTON SHOTTLE MTOTO x AEROSTAR 99/99 2,315 0.07 102 -0.01 67 3.33 3.16 4.20 2.64 3.2 2.251 TPI

SANDY-VALLEY BOLTON HERSHEL x CONVINCER 95/92 1932 0.02 77 -0.01 54 2.99 2.52 3.10 2.96 1.3 1.909 TPI

R-E-W BUCKEYE BW MARSHALL x RUDOLPH 97/92 2,035 -0.07 55 -0.03 52 2.42 2.82 2.76 2.93 2.4 1.876 TPI

JENNY-LOU MRSHL TOYSTORY BW MARSHALL x PATRON 97/92 1,358 0.04 60 0.01 44 2.72 1.86 3.03 2.90 0.6 1.837 TPI

DEN-K MARSHALL LL LAURIN BW MARSHALL x LEE 89/86 1,222 0.01 48 -0.02 30 2.10 2.37 3.00 2.87 0.3 1,658 TPI

MAGOR BOLIVIA ALLEN ALLEN x STORM 93/92 726 0.13 61 0.00 22 3.06 2.70 3.40 2.80 1.5 1.766 TPI

CERETTESE YORIKO STORMATIC x MTOTO 90/82 1,259 -0.12 32 -0.02 40 1.62 5.03 2.50 94 107 1.870 PFT
PROBAS NO PAÍS CO MAIOR NÚMERO DE FILLAS
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