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POXA DE CASTRO RIBEIRAS DE LEA. 6 DE XUÑO

 O mercado de Castro Ribeiras de Lea, na Terra Chá 
luguesa, acolleu unha nova subasta de gando frisón o pa-
sado 6 de xuño. Os 11  animais ofertados atoparon com-
prador. Partindo duns prezos de saída moderados (1.655 
euros de media) chegouse a uns prezos finais estimables 
(2.030 euros de media) que deixaron bastante satisfeitos 
aos vendedores.

Evidénciase así unha tímida recuperación dos prezos, 
subindo o prezo medio de venda 200 euros respecto á 
poxa celebrada en abril en Monterroso. En todo caso, 
aínda lonxe do prezo medio co que se pechou o ano 2008, 
de 2.250 euros.

ONCE ANIMAIS
VENDÉRONSE NA 
POXA DE CASTRO, 
A UN PREZO MEDIO 
DE 2.030 EUROS

A Stormatic da Gandería O 
Pedregal foi un dos animais 
máis cotizados

Os prezos máis altos foron de 2.250 euros, cantidade que 
se pagou por tres dos animais subastados: unha Stormatic 
preñada de 8 meses de Buckeye, con nai Lee B78, e unha 
Longchamp preñada de 8 meses de Bolton, con nai Lan-
doi BB80, as dúas de Gandería O Pedregal de Trabada, e 
unha filla de Emir, preñada de sete meses con Darter e con 
nai Lerez B77, da Gandería Cachán de Chantada. 

Os animais adquiridos foron para ganderías das co-
marcas luguesas de Sarria e Alfoz e da coruñesa de Trazo. 
Unha explotación desta zona gañou tamén a xata que se 
sorteou na poxa, cedida pola Granxa Gayoso Castro. To-
dos os compradores recibiron tres doses de Moes e tres de 
Xacobeo por cada animal adquirido na poxa, agasallo de 
Xenética Fontao. 

 Foto: Fernando Rodríguez Gandoy (Africor Lugo)
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XXXII SEMANA VERDE. SILLEDA, 11-14 DE XUÑO

 O concurso de frisón, celebrado o sábado 13 de xuño, 
foi o gran protagonista na área agrícola-gandeira da XXXII 
Semana Verde. A provincia de Lugo erixiuse en líder, non 
só por presentar o maior número de animais a concurso 
(45 reses de 13 ganderías, en todas as seccións), senón ta-
mén polos premios acadados.

A distinción máis importante, a de vaca gran campiona de 
Galicia, recaeu en Xercas Cav Djalma Stormatic, da SAT 
Cavadas de Xermade. Esta vaca xa fora elixida en abril gran 
campiona da Moexmu. O xuíz do concurso, Jaume Serra-
bassa, salientou dela o seu carácter leiteiro, as patas e un ubre 
moi equilibrado e correcto en todas as súas partes.

O concurso autonómico da raza frisona celebrado na Semana Verde de Silleda chegou 
este ano á décima oitava edición, con 88 animais procedentes de Lugo, A Coruña e 
Pontevedra. A provincia de Lugo copou a maioría dos premios. A Semana Verde pechouse 
cun balance de 55.000 visitantes, un 61% máis ca na edición do 2008.

O CONCURSO AUTONÓMICO DE FRISÓN DA 
SEMANA VERDE REUNIU EN PISTA 88 RESES

Vista xeral da nave de exposición 
agrícola-gandeira

SAT Cavadas fixo doblete, xa que tamén obtivo a dis-
tinción de mellor criador do certame, cun lote integrado 
por Stormatic, Approval e Dane, dúas vacas adultas e unha 
intermedia.

Para o xuíz Serrabassa, a mellor parella de animais do 
certame foi a de Cancela Buckeye Leonor (Gandería Can-
cela, Sarria) e Sandamil MS Decker Melany (Sandamil, 
Castro de Rei), que obtiveron, respectivamente, os títulos 
de xovenca gran campiona e xovenca subcampiona. Estes 
animais están a facer un bo currículum. Leonor xa fora xata 
campiona en Chantada 2008 e Melany, xovenca campiona 
en Sarria 2009. 

Águeda Capón, mellor 
manexadora junior da feira

Xercas Cav Djalma Stormatic, 
de SAT Cavadas, foi a vaca 
gran campiona
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A campiona de xatas foi Pozo Roy Lana, de Casa Pozo. 
Jaume Serrabassa salientou as súas patas e grupa, así como 
unha costela moi fonda e arqueada. Pozo tivo tres primei-
ros premios nas seccións de xatas e alzouse como segundo 
mellor criador do concurso.

Outro dos animais destacables foi a Champion presen-
tada pola Gandería Blanco de Lalín, vaca intermedia cam-
piona pola súa profundidade de ubre e a súa destacable 
altura.

MANEXO E PELADO
O domingo 14 celebrouse o XXV Concurso de Manexa-
dores Memorial Luis Louzao, no que Águeda Capón, de 
Chantada, alzouse co primeiro posto no campionato ju-
nior. Águeda foi tamén campiona na sección de 15 a 17 
anos. Na sección de 18-25 anos, o vencedor foi Iván López 
López, de Casa Novelle (Paradela).

O campionato infantil tamén o gañou unha rapaza, Ma-
ría Manteiga Rodríguez, da Gandería Manteiga (Vila de 
Cruces), que ademais foi a mellor na sección 9-14 anos. No 
grupo dos máis pequenos, ata 9 anos, o gañador foi Xosé 
Manuel Dono López, da Gandería Dono de Frades. 

A Semana Verde tamén incluíu na súa programación 
gandeira, por segundo ano consecutivo, o Concurso de Pe-
lado, celebrado o venres 12. Contou con 8 participantes 
e  os tres primeiros postos foron para José María Pérez 
García (Palas de Rei), Iván Ferreiros Señor (A Pastoriza) e 
Águeda Capón Fernández (Chantada).

788 FIRMAS
Na XXXII Semana Verde participaron 788 firmas expo-
sitoras (544 expositores directos e 244 indirectos) de 21 
países, cifras que supoñen un incremento do 17,24% no 
número de empresas presentes na área expositiva.

En canto á superficie de ocupación do recinto, ascendeu 
a 58.560 m², un 94% máis ca no 2008, en que se se cubriran 
30.217 m². 

 A Semana Verde foi inaugurada polo presidente da Xun-
ta, Alberto Núñez Feijoo, que manifestou que a renovación 
do certame “catapúltao como a maior feira multisectorial 
do noroeste peninsular”. Feijoo subliñou que a celebración 
de certames da envergadura da Semana Verde “supón un 
impulso económico para Galicia”. Fotos: FEFRIGA  

PALMARÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GANDERÍA
XATAS 4-7 MESES
Pena Sierva 301 Emir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SAT Pena-Bamela
XATAS 8-10 MESES
Pozosaa Blitz Sofía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Casa Pozo
XATAS 11-13 MESES E XATA CAMPIONA
Pozosaa Roy Lana 6971. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Casa Pozo
XATAS 14-16 MESES
Vieites Conchita Igniter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Casa Pozo
XOVENCAS 17-19 MESES
Kinteiro Roy Rusia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kinteiro
XOVENCAS 20-22 MESES, XOVENCA
CAMPIONA E GRAN CAMPIONA
Cancela Buckeye Leonor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cancela
XOVENCAS 23-26 MESES
Bos Goldwyn Lesly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blanco
VACA NOVA ATA 30 MESES E
VACA NOVA CAMPIONA
Tasil Goldwyn Nerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Silva
VACA NOVA 31-36 MESES
Perrelos Amada Botafogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perrelos
VACA INTERMEDIA 3 ANOS
Alizee Champion 6370. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blanco
VACA INTERMEDIA 4 ANOS E 
VACA INTERMEDIA CAMPIONA
Bos Blanco Morty Valeira ET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blanco
VACA ADULTA 5 ANOS, VACA ADULTA 
CAMPIONA E GRAN CAMPIONA
Xercas Cav Djalma Stormatic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAT Cavadas
VACA ADULTA 6 ANOS
Rita 480 1480 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blanco
MELLOR CRIADOR
SAT Cavadas

DISTINCIÓNS HONORÍFICAS
Como é habitual, Fefriga entregou as súas distincións honoríficas no marco da 
Semana Verde. No apartado de mellores produtoras primerizas quedou en primei-
ro lugar a cooperativa Veigueiro de Barreiros, cunha lactación de 16.832 quilos de 
Veigueiro Lupina Lunera. Mellor produtor de Galicia foi a SAT Santa María de Loxo 
de Touro, cunha lactación de 19.012 quilos de Taboada 41 Juror. O título de mellor 
produción vitalicia acadouno a SAT Lodos e Pérez da Pastoriza, con 10 lactacións 
e un total de 139.905 quilos de Paloma.

Mellor explotación de Galicia foi a Gandería García de Dumbría, cunha media de 
produción de 13.519 quilos. Por cualificación, a mellor granxa foi Casa de Baixo 
de Sarria, cunha media de 86,3. As mellores explotacións por ICO foron a UTE de 
Bos (+1785, na categoría de 17 a 75 reprodutoras) e SAT Casa Menor de Boimorto 
(+1636, na categoría de máis de 75 reprodutoras).

O ring ao completo 
na sección de mellor 
criador
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¿A liberalización do mercado da electricidade non 
se puxera xa en marcha no 2003?
O que se promulgou no 2003 foi a directiva europea pola 
que se establece a liberalización dos mercados de enerxía 
no ámbito comunitario. Esta directiva, como todas as da 
UE, ten que traspoñerse á lexislación nacional de cada 
país. En España isto fíxose no 2008 para o mercado do 
gas e faise agora para o da enerxía eléctrica.

LIBERALIZACIÓN DO MERCADO 
DA ELECTRICIDADE E A TARIFA
DE ÚLTIMO RECURSO

¿En que consisten os cambios? ¿Como afectarán ao 
consumidor?
Basicamente, poderase escoller entre manterse nun mar-
co de prezos fixos, a tarifa de último recurso (TUR), ou 
buscar no mercado liberalizado a comercializadora de 
electricidade. A primeira opción só está dispoñible para os 
consumidores que non superen unha potencia contratada 
de 10 kilowatios. Como sucede en todas as situacións de 
libre mercado, prevese que a curto prazo se produza un 
abaratamento dos prezos e unha mellora da calidade do 
servizo, pola competencia que terá que establecerse entre 
operadoras para conseguir clientes e mantelos. Algo que 
xa vimos, de maneira moi notable, no mercado da telefo-
nía móbil.

¿Que prazo hai para elixir comercializadora no mercado 
libre?
Os consumidores con potencia contratada inferior a 10 
kilowatios (dentro da TUR) poden facelo cando queiran, 
ou ben non facelo, en cuxo caso o servizo será automati-
camente asumido pola comercializadora da empresa que 
xa o presta agora. 
Os consumidores que superen unha potencia de 10 kilo-
watios deberán necesariamente escoller comercializadora 
antes do 3 de abril do 2010, xa que non poden manterse 
dentro da TUR. Neste caso, cada trimestre incrementará-
selles o recibo un 5% para incentivalos a elixir operadora. 
As empresas disporán dunha base de datos deste tipo de 
consumidores, polo que é de prever que lles presenten as 
súas ofertas sen esperar a que os usuarios as pidan.

¿É certo que as tarifas do mercado libre deberán man-
terse sempre por debaixo da TUR?
Esa é a previsión. A TUR deberá ser necesariamente an-
cha, de xeito que as compañías que compiten no mercado 
libre teñan marxe por debaixo desas tarifas para xogar con 
distintas ofertas.

¿Quen fixa o prezo da TUR, cada canto tempo e como?
O Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Mityc) 
fixará o prezo da TUR e actualizarao, cando menos, cada 
seis meses. A metodoloxía para fixalo é nova, de acor-
do co sistema liberalizado. Para determinar o prezo da 

A aprobación polo Consello de Ministros do 
Real Decreto que reforma o sistema tarifario 
eléctrico español conduce á modernización 
e liberalización del sector. A maioría dos 
consumidores domésticos e algunhas 
pequenas empresas poderán optar entre 
acollerse á chamada tarifa de último 
recurso (TUR), cun prezo fixo, ou negociar 
a súa subministración de enerxía eléctrica 
no mercado libre. A Oficina de Cambio de 
Subministrador custodiará as bases de datos 
de consumos dos usuarios, información 
básica para que os comercializadores poidan 
facer ofertas atractivas aos consumidores. 
Cada un dos consumidores poderá tamén 
consultar os seus datos e incluso pedir que o 
borren destes listados. O novo sistema entra 
en vigor a partir do 1 de xullo.

Secretaría General de Energía
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

CONSULTORIO

AFRIGA ANO XV - Nº 81

10

consultorio.indd   10 20/6/09   15:27:50



enerxía ponderaranse as cotizacións da electricidade nos 
mercados a prazo, tomando como referencia principal o 
resultado das poxas CESUR (Compra de Energía para el 
Suministro de Último Recurso). A iso haberá que sumar-
lle os custos de transporte e distribución.

¿De que “conceptos facturables” poden facer uso as co-
mercializadoras? 
As comercializadoras teñen que moverse no mercado 
libre co produto “enerxía”. Un recibo da luz, por exemplo, 
consta de dous apartados: por unha banda, o da “enerxía”, 
que é o que se negociará a partir de agora no mercado 
libre, e por outra, o das “peaxes”, co que se pagan os gastos 
derivados do transporte e a distribución da enerxía, e que 
seguirá fixando o Goberno. As empresas comercializado-
ras non poderán repercutir os custos das peaxes, porque 
ese é un apartado reservado á Administración.

¿Sucederá como coa liberalización dos prezos do com-
bustible, nos que só se viu unha variación ínfima entre 
os distintos competidores no mercado?
Non se prevé que vaia haber grandes diferencias de prezos 
entre as distintas compañías, pero si as suficientes para 
que o consumidor se decida por unha ou outra compañía. 
Ademais do prezo, un factor que o consumidor terá en 
conta, con toda seguridade, é o da calidade do servizo. 
Neste sentido, os consumidores, coma en calquera outro 
mercado, elixirán as que mellor se axeiten ás súas necesi-
dades específicas. Gañarase en liberdade de elección.

En todo caso, ¿é aconsellable que os consumidores, ta-
mén os que fican na TUR, revisen os seus contratos de 
subministración de electricidade?
Si. Con calquera sistema, todos deberiamos revisar os 
nosos contratos de subministración de electricidade, de 
maneira que acoplemos as potencias contratadas ao que 
realmente necesitamos. Coñecer as necesidades reais de 
subministración é o primeiro paso para elixir a mellor 
tarifa dentro do mercado e é, ademais, a clave para afo-
rrar enerxía e, en consecuencia, pagar menos pola elec-
tricidade.

¿Por que se comunicou o cambio e non se efectuou un 
labor informativo máis amplo?
A Secretaría de Energía organizou diversas reunións con 
xornalistas e difundiu non menos de 10 notas de prensa 
relacionadas con este tema. Non se fixo campaña de pu-
blicidade por falta de fondos. 

¿Manterase a discriminación horaria? ¿E na TUR?
 A TUR terá dúas modalidades: TUR sen discriminación 
horaria e TUR con discriminación horaria. Con esta últi-
ma modalidade, herdeira da tarifa nocturna, o consumidor 
pode aforrar entre un 10% e un 15% da súa factura, con 
14 horas val (as máis baratas) e tan só 10 horas punta. O 
consumidor que contrate discriminación horaria disporá 
dun contador que discrimina o día e a noite e custaralle 
máis barata a enerxía que consuma de noite. Os que tive-
ran contratada tarifa nocturna en xullo do 2008 entrarán 
automaticamente nesta modalidade.

¿A quen acudirá o consumidor en caso de avaría?
As comercializadoras só se ocuparán de vender enerxía, 
pero as infraestruturas permanecerán en mans das em-
presas distribuidoras, ás que, polo tanto, deberá acudir o 
consumidor en caso de avaría. De todas maneiras, e para 
simplificarlle as tarefas ao consumidor, todos estes detalles 
virán especificados no recibo da luz.

¿A quen teñen os consumidores que dirixir as súas queixas?
É importante aclarar que os temas relativos ao funciona-
mento (bo ou malo) dos servizos están transferidos dende 
hai moito tempo ás Comunidades Autónomas. É dicir, 
que se os consumidores detectan fallos na subministración 
enerxética deberán dirixir as súas queixas ás consellerías 
correspondentes das respectivas comunidades autónomas.

¿En que consiste o Bono Social?
O Bono Social supón que aos consumidores que teñan 
dereito a el conxelaráselles o prezo da luz durante os 
dous próximos anos. É dicir, pagarán a luz durante ese 
período ao mesmo prezo que o fan hoxe. Terán dereito 
ao Bono Social os consumidores con potencia contratada 
inferior a 3 kilowatios, pensionistas, familias numerosas e 
familias con todos os seus membros en paro. O Goberno 
prevé que se poidan acoller a esta modalidade 5 millóns 
de fogares en España, o que representa uns 14 millóns de 
cidadáns.

¿Como se pode solicitar o Bono Social e onde?
O usuario que pertence a algún dos supostos que per-
miten acceder á tarifa social deberá facelo constar así na 
compañía eléctrica correspondente. Os consumidores 
con contratos inferiores a 3 kilowatios non deberán facer 
nada, pois esa circunstancia xa é coñecida polas empre-
sas enerxéticas. No caso dos pensionistas, o Instituto da 
Seguridade Social enviaralles de oficio un documento 
acreditativo para que poidan presentalo. As familias nu-
merosas deberán acreditalo co correspondente carné. As 
familias con todos os seus membros en situación de de-
semprego deberán solicitar a correspondente acreditación 
nos servizos autonómicos de emprego. 

¿A onde debe dirixir o consumidor as súas consultas?
Pode dirixirse ás páxinas web da Comisión Nacional de 
Enerxía www.cne.es e tamén poderá obter información 
complementaria na web do Ministerio de Industria, Tu-
rismo e Comercio www.mityc.es.
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 Iglesias é unha SAT familiar integrada por Cándido 
Iglesias, a súa dona Rufina Tojo e o fillo do matrimonio, 
Alonso, de 34 anos. A explotación púxose en marcha no 
ano 74, cun establo de amarre fixo situado onda a casa. En 
1986, a granxa trasladouse a unha finca de 5 hectáreas, a 
700 metros da vivenda familiar. Os propietarios constru-
íron unha nave de estabulación libre, unha das primeiras 
que houbo na zona, con capacidade para 30 reses.

No 1999, a nave ampliouse con 30 prazas máis. No ano 
2002 fíxose unha segunda nave, destinada a xovencas e va-
cas secas. Dos 165.000 quilos de cota do ano 86 pasouse a 
unha capacidade actual de 807.000, para 70 reses en pro-
dución. Unha boa parte destes dereitos conseguiuse a base 
de compras. A explotación vírase abocada nalgunhas cam-

SAT IGLESIAS. CABANAS (A BAÑA)

pañas a grandes excesos, o que os obrigou a vender a prezos 
moi baixos e convenceunos da conveniencia de producir 
sempre dentro de cota.

O que é unha constante na granxa, desde hai moitos 
anos, é a produción de leite de alta calidade, cunhas cifras 
récord en canto ao baixo reconto de células somáticas. A 
media dos últimos meses é de menos de 112.000, pero te-
ñen chegado a menos de 100.000. En todo caso, sempre 
moi por debaixo de 200.000. Por detalles coma este, SAT 
Iglesias recibiu no 2007 o título de Mestre Criador que 
outorga CONAFE, que teñen pouco máis de 30 granxas 
en Galicia. Para conceder esta distinción analízanse as ci-
fras de todas as vacas da explotación durante os últimos 
15 anos. 

SAT Iglesias, no concello coruñés da Baña, ten un dos recontos de células somáticas 
máis baixos do Estado: menos de 120.000. A calidade deste leite, clasificado como 
súper A, baséase nun coidado extremo da hixiene, o muxido e o confort animal. A granxa 
muxe 70 cabezas, recría 60 e obtivo o título de mestre criador de CONAFE no ano 2007.

HIXIENE E MANEXO, FUNDAMENTOS 
DUN LEITE CALIFICADO SÚPER A

Alonso Iglesias, o socio máis 
novo da SAT, onda o patio da 
nave das xovencas

EXPLOTACIÓN
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OS CUBÍCULOS MELLOR 
ACONDICIONADOS COS NOSOS 
DISPENSADORES

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

160 cubículos acondiciónanse en 5-6 minutos

Os usuarios aforran ata un 50 % en material de base

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

TODOS OS DISPOSITIVOS PARA 
O TRATAMENTO INTEGRAL DO 
PURÍN

UNHA COMPLETA GAMA DE 
BEBEDEIROS BASCULANTES 
INOXIDABLES

Con ou sen protección

Con válvula de alto rendemento de 25 litros/minuto

Modelos de 45 e 75 litros

Revolvedores
sumerxibles en ferro 
e aceiro inoxidable

Separadores

Trituradores

CARGA AUTOMÁTICA

“Non é que se faga nada especial. Simple e llanamen-
te, fanse as cousas ben”, explica Alonso Iglesias. O funda-
mental, para este mozo gandeiro, é manter a hixiene dos 
cubículos, unha boa rutina de muxido e o confort animal. 
A hixiene  –“que supón traballo”_ tradúcese nunhas insta-
lacións e animais impecables á vista.

Na SAT emprégase area para as camas, que se mudan 
cada semana _como moito, cada 15 días_ e límpanse dúas 
veces ao día, aproveitando as horas de muxido.

O muxido lévase a cabo nunha sala tándem de 6 puntos 
(3 a cada lateral), ás 7 da mañá e 6,20 da tarde, con todo o 
protocolo aconsellado para manter a salubridade do ubre: 
extracción de primeiros chorros, predipping, secado e se-
lado de tetos. O muxido efectúano dúas persoas e ocupa 
arredor de dúas horas.

Dentro da nave cóidase o confort animal, con elementos 
como teas que pechan o lateral da nave (que se retiran no 
verán). Nos días de máis calor empréganse de ventilado-
res e un sistema de rego por aspersión que cruza toda a 
lonxitude do establo. Os ventiladores están programados 
para pórse en marcha a partir de temperaturas de 22 ºC e 
o rego, a partir de 27 ºC. Por outra banda, os responsables 
da SAT teñen en mente unha ampliación do establo para 
agrandar as dimensións dos cubículos e o espazo dispoñi-
ble por vaca.

Na nave de xovencas e vacas secas, os animais están sepa-
rados en varios lotes de idade: xatas de 4 a 8 meses, xoven-
cas inseminadas de entre 8 e 14 meses, xovencas preñadas 
e vacas secas.

As xatas recén nacidas permanecen en boxes individuais 
(algúns situados no exterior e outros, na nave das vacas en 
produción). Despois do destete, e ata os 4 meses, póñense 
en grupos de catro en boxes colectivos cun pequeno patio 
cercado.

A recría faise toda na explotación, supoñendo na actuali-
dade un total de 60 reses. 

O TÍTULO DE MESTRE CRIADOR DE 
CONAFE CONCÉDESE ANALIZANDO
DATOS DOS ÚLTIMOS 15 ANOS. EN
GALICIA TÉÑENO POUCO MÁIS DE 30 
EXPLOTACIÓNS

As bases da ración son 
o silo de millo e o silo 
de herba

AFRIGA ANO XV - Nº 81
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A ración para vacas en produción é única e non ten pun-
teos. A fórmula fundamental é o 20-15: 20 quilos de silo 
de millo e 15 quilos de silo de herba. A maiores, incorpó-
ranse 6 quilos de fariña de milo, 4 quilos de concentrado de 
soxa e correctores e 2,5 quilos de DDG.

Na SAT faise o posible por aforrar na dieta, producindo 
a totalidade do millo e a herba que consume o gando e tra-
tando de aforrar no resto dos ingredientes. Por exemplo, o 
alto prezo da fariña de millo determinou a súa substitución 
por pastone. É preciso incorporalo en maiores cantidades 
(debido á menor cantidade de materia seca), pero com-
pensa en prezo. O uso de DDG, os residuos dos cereais 
empregados na fabricación de bioetanol, explícase pola 
existencia dunha planta de fabricación en Teixeiro, onde a 
SAT os adquire.

A alimentación das xatas consiste exclusivamente en 
penso entre os 2 e 3 meses, complementado con herba seca 
ou alfalfa ata os 8 meses. A partir desa idade, incorpórase á 
súa dieta silo de herba e 3 quilos de DDG. 

Na nave das xovencas, as 
reses sepáranse por lotes 
de idade

Ventiladores e un sistema de rego 
por aspersión alivian os animais das 
altas temperaturas

NA SAT ÚSANSE DOSES DE TOUROS
QUE DEAN BOS UBRES  E PATAS E BOA 
PRODUCIÓN LEITEIRA

EXPLOTACIÓN
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Na granxa cóidase 
moito o protocolo de 
muxido

TERRA E MAQUINARIA
A SAT conta con 40 hectáreas de terreos, a maioría aluga-
das _só 12 Ha son en propiedade_. Destas, 20 destínanse a 
millo, rotando no inverno con raigrás italiano e westerwold, 
e outras 20, a pradeiras de raigrás inglés. Cada catro anos 
intercámbianse estes dous lotes, sementándose millo nas 
pradeiras e viceversa.

A dispersión territorial é un problema nesta parroquia, 
onde a concentración parcelaria se levou a cabo no xa 
lonxano ano 62. De todas as parcelas que explota a SAT 
Iglesias, a maior ten 5 hectáreas. En parte deste terreo es-
tán instaladas as naves da granxa. 

A GRANXA SUBSTITUÍU NA RACIÓN A
FARIÑA DE MILLO POR PASTONE, CO 
OBXECTO DE RECORTAR CUSTOS

Rufina Tojo, nai de Alonso 
e socia da SAT, e Ana, 
empregada, encárganse do 
muxido da tarde

O parque de maquinaria é mínimo. Está constituído por 
tractor, cisterna, hilerador e rotativa. A granxa só fai con 
maquinaria propia o abonado das terras e a corta da herba. 
Para a recollida e ensilado do millo contrátanse servizos 
externos. A SAT dispón de tres silos de trincheira e 2 de-
pósitos de purín, un a carón de cada nave, de 750 e 400 
metros cúbicos, respectivamente.

A explotación ten a maiores un carro mesturador, para o 
que constituíu hai catro anos unha CUMA con outras oito 
granxas da zona. Este carro dá servizo ademais a outras 5 
explotacións que non son socias da CUMA. 
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O terreo que hai 
diante da explotación 
está a millo este ano

XENÉTICA E REPRODUCIÓN
En SAT Iglesias gostan da xenética de calidade. Adoitaban 
levar gando a concursos ata hai 7 ou 8 anos, pero decidiron 
deixalo, explica Alonso, polo traballo que supón preparar 
os animais, dado o alto nivel que teñen hoxe as probas da 
raza frisona. O cabeza de familia, Cándido Iglesias, ten o 
título de xuíz nacional de CONAFE, ademais de ser moi 
coñecido no sector por ter estado na fundación de colecti-
vos como Afriga.

A EXPLOTACIÓN TEN 20 HECTÁREAS A
MILLO E 20 A PRADEIRAS. CADA 4 ANOS,
INTERCÁMBIANSE ESTES LOTES

Cándido Iglesias, pai de 
Alonso e socio da SAT, 
foi un dos fundadores 
de Afriga

Na granxa úsase seme de touros de calidade, o que se re-
flicte nunha calificación media de 81 puntos, con 8 animais 
calificados MB, 45 BB e 19 B. “Non buscamos  touros de 
tipo”, afirma Alonso. “Nós enfocamos a granxa dun xeito 
comercial. Inténtase usar touros que dean bos ubres e patas 
e boa produción leiteira”.

Entre os sementais que teñen usado atópanse os ameri-
canos Shottle e Buckeye. De Xenética Fontao empregaron 
doses de touros como Elegant e Xacobeo.

A SAT está a ter moi bo resultado co seme sexado de 
animais como Boliver e, especialmente, Garryson (con 10 
preñeces sobre 10 inseminacións, todas femias). Inseminan 
con sexado só xovencas virxes, como aconsellan os técnicos, 
se ben Alonso ten intención de probalo tamén en vacas de 
primeiro parto.

Na granxa están a inseminar as primerizas aos 85 días, 
cunha media de 1,2 inseminacións por preñez; é dicir, 
practicamente unha eficacia do 100% A idade do primeiro 
parto, para o 90% das reses da explotación, está entre os 22 
e os 24 meses.

En vacas, a primeira inseminación ten lugar aos 65-70 
días e a media de inseminacións por preñez é de 2,4. O 
intervalo entre partos da granxa está entre 395 e 400 días. 
Para Alonso, en xeral, “o que peor se leva nas explotacións, 
nesta tamén, é a detección de celos. Non se ten conciencia 
da importancia diso”.

A vida produtiva dos animais da SAT dá unha media de 
2,7 partos. Outro dato que, en opinión de Alonso, habe-
ría que mellorar. “Teriamos que buscar animais que duren 
máis”.

A SAT  Iglesias ten solicitado na actualidade un plan de 
mellora de 220.000 euros, co obxecto de ampliar as naves 
(introducindo a separación por lotes de idade na de vacas 
en produción), cambiar a sala por unha de muxido traseiro 
e facer un silo a maiores. 

EXPLOTACIÓN
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 O sistema de elección de Mestre Criador debe reflectir 
que os puntos outorgados á explotación están definindo a 
consecución de altas producións, boa conformación e lo-
nxevidade dos animais.

Para poder concederlle a unha explotación gandeira o 
título de Mestre Criador tómase en conta a información 
de animais cuxo nacemento estea dentro dun marco de 15 
anos.

Para optar a este título requírese:
• Que os animais que aportan puntos teñan nacido na 

explotación que opte ao título.
• O criador dun animal, a estes efectos, é sempre a ex-

plotación onde naceu o animal. No caso de animais 
compartidos por varios propietarios, os puntos adxudí-
canselle á explotación onde naceu o animal. 

31 EXPLOTACIÓNS 
GALEGAS SON 
MESTRES CRIADORES 
DE CONAFE

O 
is 

• Computaranse puntos dos animais que completaran 
unha lactación en calquera dos 15 anos comprendidos 
no marco que se tome de referencia.

• O programa de Mestre Criador está ligado ao de Vacas 
Estrela, polo que todo animal que aporte puntos para as 
Vacas Estrela estaraos aportando para o Mestre Cria-
dor nos mesmos conceptos.

• É necesario obter 5 puntos por animal para poder optar 
ao título de Mestre Criador e un mínimo de 150 pun-
tos, segundo o seguinte baremo. 

VACAS PUNTOS

30 150

50 250

100 500

>200 1.000

• O título de Mestre Criador só se poderá obter cada 10 
anos. 

PUBLICACIÓN DE TÍTULOS
• Todos os títulos obtidos, ben de Vacas Estrela, Vacas 

Medalla de Ouro ou Mestre Criador,  daranse a coñe-
cer na página web de CONAFE e na revista Frisona 
Española. Ademais, os criadores recibirán os seus co-
rrespondentes diplomas. 

• Os títulos de Vacas Estrela (VE), Vaca Estrela por fillas 
procedentes de transplante de embrións (VEE)  e Vaca 
Medalla de Ouro (VMO) incluiranse nun rexistro de 
méritos e reflectirase a sigla do título tralo nome do 
animal. 

CONAFE creou no ano 2005 unha nova 
distinción ao mérito gandeiro: o título 
de Mestre Criador. Este galardón, que se 
entrega no marco do Concurso Nacional de 
Primavera, foille concedido de momento a 
31 explotacións de Galicia

SAT Vilar-Alaxe (Castro de Rei), 
Mestre criador no 2005

EXPLOTACIÓN
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Ganadería Razón Social Año

A140036 CIGUÑUELA 2005

A140039 DEHESA DE VALBUENA 2005

B070242 BINIMASSÓ 2005

B070423 HORT DE SON COVES 2005

C080178 CAN PINELL 2005

C250123 RAMADERÍA ANIBAL, S.L. 2005

G150210 EL PUMAR 2005

G150294 GRANXA VIDUEIRA, S.C. 2005

G150298 GRANXA CAXIGUEIRA 2005

G150449 TUBÍO 2005

G270403 S.A.T. GAND.SEIJO 860 XUGA 2005

G270474 S.A.T. REY DE MIÑOTELO 2005

G270818 GANADERÍA PENA 2005

G271254 S.A.T. VILAR-ALAXE 2005

G271589 CASA DE BAIXO 2005

J390029 GANADERÍA BENERA 2005

J390075 CUDAÑA 2005

J390426 GRANJA PEREJIL “EL MACHO” 2005

J390505 S.A.T. CASABLANCA 2005

J390743 SERNA 2005

J390953 S.A.T. ARCE III 2005

L050007 AGROP.HNOS.SENOVILLA, S.L. 2005

L050014 LOS MARINOS 2005

L050029 HERRERO VERDUGO,SDAD.COOP. 2005

L050033 ALVARO, S.C. 2005

L340017 SDAD.COOP. EL PANDIO 2005

L340101 SDAD.COOP.ST.ÁGUEDA DE CASCÓN 2005

L400009 TORRES SDAD.CIVIL 2005

P310023 S.A.T. LA TRAVESÍA 896 2005

P310041 S.A.T. LENGUSUEK Nº. 356 2005

S330039 GAN.DIPLOMADA BADIOLA,S.L. 2005

S330067 LA ARGOMOTA-GANADERÍA DIPLOMADA 2005

S330443 S.A.T. GANADERÍA SAN MARTÍN 2005

S330827 CASA VIÑA, S.C. 2005

S330959 FONTE DE BOURIO 2005

S331422 CASA FLORA 2005

S331491 CASA FARRÍN, S.C. 2005

S331503 RANCHO CUÉTARA,S.C. 2005

C080041 CAN SOCA (LA COMA) 2006

C080139 RAMADERÍA CAN THOS,S.L. 2006

G150088 LANDEIRA SDAD.COOP.GALEGA 2006

G150189 S.A.T. IGLESIAS 1040 XUGA 2006

G151421 ESPERANTE CAAMAÑO,S.C. 2006

G270462 NAR-XOSÉ,SDAD.COOP.GALEGA 2006

G270502 GANADERÍA FORCAO 2006

G270620 S.C. OUTEIRO 2006

G270627 GANDEIRÍA CID, S.C. 2006

G270630 NODI, S.C. 2006

G271145 S.A.T. LODOS E PÉREZ N.940 XUGA 2006

L240202 HNOS. FUERTE FERNÁNDEZ 2006

L340041 GRANJA RAQUEL, S.C. 2006

L340045 SDAD. COOP. LA SENADAS 2006

N450042 GRANJA BEATRIZ 2006

N450094 ROSADO HONTANILLA, S.L. 2006

N450106 FINCA MANZANA”B” 2006

P310092 S. PRAT PRAT C.F. 2006

P310128 S.A.T. GUTIÉRREZ Nº 647 NA 2006

S330079 S.A.T. LOS CASERINOS 2006

S330240 GANADERÍA XACALEN 2006

S331399 GANADERÍA BALDOMERO,S.C. 2006

S331532 URBASA S.A.T. 2006

A140050 LA ALEGRÍA 2007

B070631 SON BOU VELL 2007

B070637 RAFAL FORT 2007

C080078 MAS LA CAVALLERIA 2007

C080200 CLAPERS 2007

C170250 RAMADERÍA CAN TONI ROURA S.L. 2007

C250009 JMD ALLUE, S.L. 2007

G150425 CÉSARES HOLSTEIN, S.C. 2007

G150961 NUVEIRA 2007

G270406 MANUEL GALLO GARCÍA 2007

G270465 MANTOÑO HOLSTEIN 2007

G270535 SC CASTRO 2007

G271092 CASEIRO DE ERNES SAT 1086 XUGA 2007

G272186 CARLOS IGLESIAS CARREIRA 2007

G360156 JOSÉ ANTONIO DOBALO LÓPEZ 2007

J390489 S.A.T. ARENAS Nº 39119 2007

J390532 S.A.T. EL CRUCE 2007

L050036 GARCÍA VERDUGO,S.C.P. 2007

L050038 GRANJA SAN CRISTÓBAL,SOC.COOP. 2007

L050044 DUPERSA 2007

L050059 LA SERRADA C.B. 2007

L090164 EXP. AGRÍCOLA VENTOSILLA S.A. 2007

L240264 GRANJA COLADO 2007

L240317 EL EGIDO 2007

L340008 SDAD.ANÓNIMA DEL UCIEZA 2007

L340033 MEL-FER, S.C. 2007

L340062 FERSAL, SDAD. COOP. 2007

N450053 ALMENDROS HOLSTEIN, S.L. 2007

N450104 S.A.T. AGROP.EL COLMENAR 2007

S330014 GANADERÍA FELE, S.C. 2007

S331683 GANADERÍA PUENTE,S.C. 2007

V010002 COOP.LAGUNAK 2007

V010094 BADAYA, S.C. 2007

C170244 CAN GIMFERRER NOU 2008

F280149 GANADERÍA LA CRUZ 2008

G150512 GANADERÍA VILAFERREIROS,S.C. 2008

G150699 CABANAS 2008

G151508 FERREIRO SILVA,S.C. 2008

G271040 S.A.T. OS ARROXOS 2008

G271765 S.A.T. HERBÓN NÚÑEZ 2008

J390511 S.A.T. QUINTANA N. 7259 2008

L240211 RONDA ALTA 2008

L370021 RIBERAS DEL TORMES SOC COOP 2008

L400091 LOS CASTILLEJOS,S.C. 2008

L490083 S.A.T. Nº 6490 HNOS. GAVILÁN 2008

S330373 LA BARGAÑA,S.C. 2008

S330969 JOSE M.RONDEROS ÁLVAREZ 2008

V010129 ANDIKOETXALDE,S.C. 2008

LISTADO DE MESTRES CRIADORES
(En negriña, as explotacións galegas)

Fo
nt

e:
 C

ON
AF

E

Nar-Xosé (Ribadeo), Mestre 
Criador no 2006
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TUBULAR BOVINO

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

Gomas e Camas para Vacas

Limpezas Automáticas

Estabulacións Libres
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PISO DE GOMA 
DUNHA SOA PEZA 
PARA PATIOS

Máis de 1 millón de vacas 
dormen en colchóns BIORET

Polígono Industrial do Corgo, parcela 3, 27163 O Corgo (Lugo)
Novo teléfono: 671 485 702 (TONI) • 671 485 703 (Servicio Técnico)
E-mail: toni@dismagan.es // Web: www. dismagan.es

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

distribución material ganadero

LIMPEZAS
AUTOMÁTICAS 
DE CABLE 

Visite a nosa web www.dismagan.es

MÁIS DE 30.000 LIMPEZAS 
INSTALADAS EN EUROPA

pub_dismagan.indd   21 20/6/09   03:07:05



A Granxa De la Zopa fundouse no ano 1904, can-
do o bisavó das actuais propietarias _as irmás Virginia 
e María Victoria, de 60 e 58 anos, respectivamente_ 
alugou as instalacións e empezou a producir leite. Nos 
anos 40, a familia adquiriu a granxa e administrouna en 
propiedade desde aquela. O curioso é que, aínda sen-
do terratenentes, algúns dos De la Zopa emigraron a 
Arxentina durante un tempo.

As cifras desta explotación italiana son descomunais. 
Teñen unha cabana 450 vacas, das que 370 están en pro-
dución. A recría suma outras 300 reses. As xatas quedan 
maioritariamente para reposición, aínda que algunhas ta-
mén se venden. Os xatos véndense ben recén nacidos, ben 
cebados, dependendo da coxuntura de prezos. A cota da 
granxa é de 4.200 toneladas. Vende toda a produción ao 
Consorcio Agrícola de Cremona, a gran cooperativa que 
agrupa aos produtores de leite da rexión. Na actualidade, o 
prezo que perciben ronda os 30 céntimos por litro.

A base territorial da granxa é, sen dúbida, o máis im-
presionante: 1.100 hectáreas. O terreo xuntouse a base de 
agrupar terras nas zonas que quedaban ao descuberto nos 
períodos de baixada do río Po. Para protexer estas terras 
das inundacións, fóronse construíndo diques de contención 
e facendo recheos. Así e todo, o río quixo volver cobrar o 
que era del e, hai uns poucos anos, a explotación quedou 
totalmente asolagada. 

A cinco quilómetros de Cremona, na 
rexión máis leiteira de Italia, atópase 
a formidable Granxa De la Zopa, 
unha explotación de 1.100 hectáreas 
conquistadas  en zonas de inundación 
do río Po a base de diques e recheos. 
De la Zopa ten 370 reses en produción e 
unha cota de 4.200 toneladas. E o que é 
máis relevante, todo o alimento do gando 
prodúcese na granxa.

Granxa de cabalos, a gran 
paixón das propietarias 
da explotación

UNHA EXPLOTACIÓN
EN TERREOS GAÑADOS 
AO RÍO PO

José Manuel Gegúndez
Enviado especial a Cremona
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GRANXA DE LA ZOPA. STAGNO LOMBARDO, CREMONA (ITALIA)

A alfalfa cultivada na 
propia explotación é unha 
das bases da ración
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A raíz  daquel contratempo, o establo das vacas ele-
vouse 6 metros máis sobre o terreo mediante recheos, 
para protexelo de futuras inundacións. Na explotación 
hai outro establo, o primitivo, que se destina exclusiva-
mente ás xatas.

A base territorial repártese da seguinte maneira: 100 
hectáreas de millo destinado a fariña, 60 hectáreas de millo 
para ensilar, 80 hectáreas de trigo, 60 hectáreas de alfalfa, 
50 hectáreas de pasto natural e 250 hectáreas plantadas con 
álamos. O resto da superficie, unas 500 hectáreas, está en 
barbeito.

Para o rego dos cultivos emprégase un sistema de asper-
sión. A mesma rede úsase tamén para aplicar o xurro, que 
chega ás terras directamente desde os establos, no primeiro 
tramo a través de canais de recollida e despois por debaixo 
da terra.

A diversificación de cultivos permítelle á granxa produ-
cir todo o alimento necesario para o gando. Trituran o gran 
de millo para facer fariña, elaboran silo de millo e pastone 
e aproveitan tamén a palla de trigo (o gran véndese). A 
ración, de 27 quilos para as vacas en produción, está com-
posta de silo de millo, alfalfa seca, pastone, sales minerais e 
fariña de millo. 

A GRANXA DE LA
ZOPA TEN 450 
VACAS PARA UNHA
COTA DE 4.200 
TONELADAS E 
UNHA RECRÍA DE
300 RESES

Caldeira alimentada 
con millo para 
quentar a auga de uso 
hixiénico

Victoria De la Zopa, 
unha das dúas 
irmás propietarias 
da granxa

O carro mesturador non 
pode cortar directamente 
o silo de millo, labor 
para o que se emprega 
esta pequena máquina

Elaboración 
de pastone

AFRIGA ANO XV - Nº 81
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A abundancia de millo é tal que mesmo se poden permi-
tir usalo como combustible, para alimentar unha caldeira 
que quenta a auga de uso hixiénico da granxa. 

Parte da inmensa finca está ocupada por un couto de 
caza de faisáns, que os granxeiros explotan economica-
mente cobrando permisos de caza. Ese é tamén o motivo 
de manter un bosque de álamos.

Por outra banda, a gran afección das propietarias aos ca-
balos levounas a montar unha granxa na que teñen media 
ducia de reses, algunha das cales é de pura sangue. 

e 
as

O xurro recóllese en canles 
á saída dos establos para 
conducilo ás terras, onde é 
aplicado por aspersión

MUXIDO INDIO E 
MONTA NO ESTABLO

Na Granxa De la Zopa traballan 14 
persoas. Parte do persoal é indio, 
e son precisamente eles os que se 
encargan do traballo do muxido. En 
Cremona son moi apreciados para 
este labor, seguramente porque a 
condición de animal sagrado que a 
vaca ten na súa cultura fainos ser 
especialmente coidadosos.

O capataz da granxa é un membro 
moi influínte da comunidade india 
de Cremona, dado que fai de enlace 
entre as granxas e os emigrantes 
interesados en traballar na zona.

A granxa dispón de sementais de 
alto valor xenético. Curiosamente, 
non só os empregan para facer 
inseminacións. En ocasións sóltanos 
nos establos e permiten que se leve 
a cabo a monta natural.

O leite producido nesta granxa ten 
un 3,8% de graxa e un 4,5% de 
proteína. O reconto de células somá-
ticas está en 200.000. Os principais 
problemas sanitarios da explotación 
son a mastite e as afeccións podais. 

O ESTABLO DAS VACAS ESTÁ ELEVADO 6 METROS SOBRE O
TERREO EN PREVISIÓN DE INUNDACIÓNS DO RÍO PO

Os establos 
caracterízanse pola 
súa amplitude e 
boa ventilación

Terreos do couto 
de caza que 
hai dentro da 
expotación, cunha 
plantación de 
álamos ao fondo

Patio do establo de 
recría, o máis antigo 
da explotación

As xatas véndense cando a 
coxuntura do mercado é boa

No establo das vacas en 
produción hai 450 reses

O muxido faino 
persoal indio, 
especialmente 
coidadoso coas 
vacas
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Camino viejo de Mourelle, s/n – 15840 Santa Comba (A Coruña) – ESPAÑA
Telf. 981 88 05 50 – 981 88 05 75  •  Fax. 981 88 06 06 
e-mail: elmega@elmega.com •  web: www.elmega.com

Modelo KEW-PLUS

• CONFORT                      
• IMPERMEABILIDAD

El modelo KEW PLUS es, sin duda alguna, uno de los mejores colchones 
del mercado, pues con sus tres capas se convierte en el colchón más blan-
do del mercado, dando así al animal un confort incomparable.

La capa inferior de caucho, moldeada con unas cavidades en forma de 
media esfera, aísla de humedades la parte intermedia a la vez que aporta al 
sistema parte del efecto mullido.

La parte intermedia de aglomerado de esponja proporciona al sistema el 
mullido ideal para un buen descanso del animal.

La capa superior, fabricada en caucho de gran calidad, combina suavidad 
y durabilidad, evitando daños en las patas de los animales y dando larga 
vida al producto.

Por ultimo, un perfil de plástico colocado entre dos camas evita cualquier fil-
tración de fluidos a la parte inferior del sistema, y además fija todo el conjunto.

NUEVA CORNADIZA 
SECURIT DE ELMEGA CON 
CASQUILLO DE ACERO EN 
PUNTO DE GIRO

Este modelo, aunque construido con la
misma materia que el anterior, está destinado a 
aquellas estabulaciones en las que anchuras o 
longitudes no sean convencionales  o bien si se 
opta por camas sin ningún empate. 

NUEVAS ARROBADERAS 
DE CABLE MAXI DE ELMEGA
Calidad y limpieza con el 
mínimo consumo

Más de 2000 arrobaderas de cable 
de ELMEGA avalan su calidad. La 
necesidad de instalaciones de mayor 
envergadura nos obliga a desarrollar 
un nuevo cabrestante para dimen-
siones de hasta 120 metro de largo de 
establo, sin que el cable remonte (una 
única vuelta encima del tambor), alar-

Modelo en rollo 
EUROCONFORT

Para que un animal pase 12 horas 
acostado necesita higiene y con-
fort, principales condiciones que 
debe aportar un buen colchón y 
que los de ELMEGA poseen.

SUELO DE GOMA INSTALADO 
EN LA COOPERATIVA NARXOSE 
DE RIBADEO

CEPILLO
DE GANADO 
ABATIBLE

Consulte precios sin compromiso

gando de esta manera la vida útil del 
cable. Es por ello que desarrollamos 
las arrobaderas MAXI, con capacidad 
de hasta 120 metros.

GAMA ESPECIAL PARA PATIOS, SALAS 
DE ESPERA Y SALAS DE ORDEÑO

Al estar más de 12 horas diarias de pie los ani-
males agradecen un suelo blando y confortable, 
por lo que si proporcionamos al animal el tipo de 
suelo adecuado nos veremos favorecidos con una 
menor cantidad de complicaciones y un generoso 
aumento de la producción de leche. 

Elmega
MAS DE 200.000 VACAS DESCANSAN EN COLCHONES DE ELMEGA

• DURACIÓN
• SUAVIDAD

Como siempre, los primeros 
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OS SEGUROS 
DE RECOLLIDA 
E RETIRADA DE 
ANIMAIS MORTOS, 
UN COMPROMISO 
DE CALIDADE CO 
GANDEIRO

_¿En que consiste e como xorde o se-

guro de retirada e destrución de ani-

mais mortos?

_A Encefalopatía Esponxiforme Bovina 

(EEB), máis coñecida como a enfermi-

dade das vacas tolas, e sobre todo o pe-

rigo que supuxo para a saúde pública, 

puxo de manifesto a necesidade urxente 

de crear un sistema eficaz para a des-

trución de animais mortos nas explota-

cións gandeiras europeas. Para evitar 

contaxios entre os animais e a posibi-

lidade dunha posterior afección en hu-

manos, no ano 2002 a UE elaborou unha 

normativa específica que establece os 

pasos que un gandeiro debe seguir para 

destruír os cadavres dos seus animais.

Desde entón, o cumprimento desta 

obriga en España realízase a través do 

Sistema de Seguros Agrarios, xestiona-

do por Agroseguro. Mediante este sis-

tema, o gandeiro subscribe un seguro 

que lle cubre os gastos ocasionados 

pola retirada e destrución dos animais 

mortos da súa explotación. O proceso 

de retirada e destrución dos cadavres 

realízano unha serie de entidades xes-

toras autorizadas polas Comunidades 

Autónomas, a uns prezos previamente 

negociados por ambas.

Desde o punto de vista asegurador, a 

retirada e destrución de animais mor-

tos na explotación configúrase como un 

seguro de asistencia ao gandeiro, que 

ENTREVISTA:

INMACULADA POVEDA.

Directora xeral de Agroseguro

se evidencia ao analizar os diferentes 

parámetros que concorren no proce-

so. Por unha banda, a existencia dun 

risco -a morte dos animais-, así como 

a incertidume de que acaezan eventos 

susceptibles de causar a morte dos 

animais, unido a que o gandeiro paga 

unha prima calculada actuarialmente, 

determinan claramente a súa natureza 

aseguradora.

 _¿Cal é o papel de Agroseguro na xes-

tión do seguro de retirada?

_As entidades aseguradoras que for-

man Agroseguro poñen a súa rede co-

mercial ao servizo dos gandeiros para 

a contratación das declaracións de se-

guro. Tamén se encargan do cobro das 

subvencións. Grazas ás mesmas, tan-

to de Enesa como de Administracións 

autonómicas, o gandeiro gasta unha 

A NORMATIVA EUROPEA QUE ESTABLECE O PROTOCOLO

PARA ELIMINAR CADAVRES DE RESES É CUMPRIDA EN

ESPAÑA POLO SISTEMA DE SEGUROS AGRARIOS, QUE

XESTIONA AGROSEGURO

AGROSEGURO26
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cantidade considerablemente menor da 

que tería que pagar se tivera que ser el 

directamente quen contactara coa em-

presa de retirada.

Unha vez que se produce un sinistro, 

tramítase a solicitude de recollida, e é 

Agroseguro quen adianta as indemniza-

cións ás empresas xestoras, recibindo 

despois as subvencións das Administra-

cións. Ademais, como valor engadido, 

encárgase de que todo o proceso, desde 

que o gandeiro solicita a retirada do ani-

mal ata que este é destruído, se realice 

de acordo co procedemento legal.

_¿En que beneficia este sistema de 

recollida e destrución a gandeiros, 

empresas xestoras e Administracións 

públicas?

_Ao final, esta xestión do Seguro Agrario 

favorece a todas as partes implicadas. 

Ao gandeiro, que paga a prima a prezos 

máis baixos do que lle custaría se tive-

ra que encargarse el da destrución dos 

seus animais. Ás Administracións, que 

se aseguran de que as súas subvencións 

se utilicen correctamente. Ás empresas 

xestoras, coas que Agroseguro colabora 

constantemente, axudándoas a mello-

rar a calidade. Isto repercute nun mellor 

control do cumprimento da normativa 

para a recollida e destrución de animais 

mortos e beneficios para a poboación 

próxima aos lugares onde se desenvolve 

esta actividade, ao non sufrir consecuen-

cias negativas derivadas da mesma.

_Ademais de facer inspeccións para 

determinar que se cumpren as medi-

das de bioseguridade mínimas, Agro-

seguro tamén realiza outra serie de 

controis destinados a mellorar a ca-

lidade, prestando atención incluso ao 

trato que recibe o gandeiro desde que 

notifica a morte dun animal ata que a 

recollida se fai efectiva. ¿Que nos pode 

contar sobre estes controis?

_Mediante a realización dunha serie 

de actuacións, Agroseguro e entidades 

xestoras colaboran para mellorar pro-

gresivamente a calidade do servizo que 

se presta aos gandeiros. Agroseguro 

comproba que as explotacións están co-

rrectamente aseguradas, o que garante 

que cada gandeiro lle aporte ao sistema 

o que realmente lle corresponde. 

Tamén se encarga de que as indem-

nizacións que se pagan ás empresas 

xestoras sexan as axeitadas para cada 

caso e trata de que a calidade coa que 

se fai o traslado dos animais sexa ópti-

ma, coa finalidade de reducir ao mínimo 

o impacto ambiental desta actividade e 

de eliminar as molestias á poboación.

É importante para todos que este 

proceso se realice con limpeza e coas 

medidas sanitarias adecuadas que im-

posibiliten a transmisión de enfermi-

dades e outros efectos indesexables 

(olores, vertidos de líquidos…). Por iso, 

Agroseguro, entidade moi comprome-

tida cos aspectos de bioseguridade, 

estimula constantemente ás entidades 

xestoras a realizar investimentos e des-

envolver procedementos que garantan 

estes obxectivos e transmitan confianza 

a gandeiros e poboación en xeral. Entre 

outros aspectos, cerciórase de que a re-

collida se realiza con camións con caixa 

estanca e peche automático, así como 

que posúan sistemas de desinfección 

para as rodas e baixos dos seus vehícu-

los, e insecticida nas caixas. 

_Agroseguro preocúpase moito de que 

as empresas de retirada de animais 

cumpran unha serie de medidas de 

bioseguridade mínimas. ¿Cal é a per-

cepción/aceptación dos gandeiros a 

este respecto?

_Segundo o estudo realizado pola con-

sultora de investigación ASM (Análisis y 

Servicios de Marketing S.A.) para Agro-

seguro, o 78,6% dos gandeiros declára-

se satisfeito ou moi satisfeito coa reti-

rada e destrución de animais mortos, 

o que se traduce nunha valoración moi 

positiva por parte dos gandeiros que 

confían no seguro. 

Os datos proporcionados polo citado 

estudo afirman que máis do 90% dos 

gandeiros están contentos co trato reci-

bido por parte dos camioneiros que re-

collen os seus animais, coa recollida e 

coa atención recibida ao solicitala. Máis 

do 70% cre que o tempo que transco-

rre desde que realizan a solicitude ata 

que se acode a polo animal é axeitado, e 

preto do 90% dos entrevistados amósa-

se satisfeito coas medidas de bioseguri-

dade e o estado dos camións. 

Este estudo desenvolveuse durante o 

último trimestre do exercicio 2008, sen-

do aplicable á contratación de máis de 

189.000 declaracións de seguro, arredor 

de 922.000 recollidas de cadavres e máis 

de 594.000 chamadas recibidas no Centro 

de Atención Telefónica de Agroseguro. 

AGROSEGURO ADIANTA AS INDEMNIZACIÓNS ÁS 

ENTIDADES XESTORAS DA RETIRADA DE RESES E RECIBE

DESPOIS AS SUBVENCIÓNS DAS ADMINISTRACIÓNS

VANTAXES DESTE TIPO DE SEGURO
1. As entidades aseguradoras e o reaseguro 

do Consorcio de Compensación de Segu-
ros absorben calquera exceso de morta-
lidade que se produza, tanto por causas 
habituais como por causas excepcionais 
como, por exemplo, as enfermidades 
(lingua azul), sequía, mala situación do 
sector, etc.    

2. Cada gandeiro paga a prima en función 
das características concretas da súa 
explotación.

3. Os gandeiros pagan no momento de reali-
zar o seguro, unha media do 25% do total 
da prima. O 75% restante corresponde 
ás subvencións das CC.AA. e ENESA e 
desembólsanse a Agroseguro nos meses 
seguintes.

4. Dedicación dunha extensa rede pericial 
e oficinas territoriais para realizar veri-
ficacións sobre o correcto aseguramento 
evitando infraseguro,  comprobacións 
respecto aos rexistros oficiais, mellora 
da bioseguridade no sistema de recollida 
(características dos camións, recollida e 
empresas de destrución).

5. Recepción e tramitación en Agroseguro de 
sinistros os 365 días do ano cun centro 
de atención telefónico propio con 
atención personal.

6. Pago ás empresas xestoras no prazo dun 
mes desde que envían a información 
a Agroseguro, tendo desenvolvido un 
exhaustivo sistema informático de infor-
mación que les facilita a súa xestión.

7. Confianza por parte das Administracións 
central e autonómicas de que as axudas 
-subvencións- se destinan á finalidade 
para a que se designaron.

AGROSEGURO 27
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 Tódolos programas preventivos instaurados nestes 
últimos anos (control de reprodución, control de mamite, 
programas sanitarios, asesoría xenética, alimentación,  be-
nestar animal), buscan a rendibilidade económica na ex-
plotación, piar fundamental para a súa  supervivencia. 

No traballo que realizo como técnico de programas de 
mellora da calidade do leite, afronto en cada granxa o reto 
da máxima eficiencia produtiva. O meu traballo ten un ca-
rácter interdisciplinar, co obxectivo de acadar os mellores 
beneficios económicos posibles en cada explotación.

Datos de diferentes países europeos valoran a media de 
perdas por cada mamite en 200  euros. O máis importante 
desta perda é a baixada de produción da vaca nesa lacta-
ción, e non o gasto en tratamento e retirada do leite tra-
tado, como erroneamente se pensa. Sabendo que a proba-
bilidade de mamite é maior nos primeiros días despois do 
parto, deducimos a importancia dos programas preventivos 
que contemplan moi de cerca o manexo. 

Cando falamos de futuro e de 
modernización nas explotacións de 
vacas leiteiras de alta produción, todos 
os profesionais do sector, gandeiros e 
veterinarios, formulamos a necesidade de 
acadar a rendibilidade produtiva e cumprir 
coa condicionalidade  no marco legal 
actual de Europa. 

A PRÁCTICA DO CONTROL DE 
CALIDADE NA EXPLOTACIÓN

A autora do artigo, nunha das 
explotacións onde supervisa os 
controis de calidade

Matilde Hernández Solís
Veterinaria
Servepo SLP

PRODUCIÓN

AFRIGA ANO XV - Nº 81

28 DOSSIER: CALIDADE DO LEITE

calidade2.indd   28 20/6/09   15:30:26



Cando desenvolvo programas de calidade do leite, pre-
sento en cada explotación un esquema de traballo, clave do 
éxito do sistema de control. Podemos resumilo nas seguin-
tes actuacións:

Recollida de información na explotación, analizan-
do o técnico todas as operacións que se realizan: ins-
talacións, benestar animal, pautas de manexo diario, 
rexistros doutros programas (de reprodución, nutrición, 
etc.) como base para a coordinación que estableceremos 
sempre entre todos eles. Buscamos coñecer tamén qué 
rexistros se fan na granxa de tódalas incidencias (calen-
darios de reprodución, libretas onde se anotan as ma-
mites, rexistros de control leiteiro, visitas de podólogos, 
racións instauradas polo nutrólogo e rexistros de todo 
o relacionado con alimentación, e calquera programa 
informático que en granxa aporte datos). É importan-
te o intercambio desta información entre os técnicos 
que desenvolven os diferentes programas e co gandeiro, 
porque ás veces resolve máis unha conversa entre téc-
nico e produtor que un rexistro en papel sen máis. Pero 
sen olvidar que documentar todo é a base para avaliar 
resultados ó longo do tempo. 
Procesado dos datos recollidos e análise conxunta do 
produtor e o veterinario para establecer as priorida-
des nas accións a desenvolver, e así incidir nos puntos 
débiles, reforzando o que facemos ben . 
Acordar os obxectivos a acadar en cada explotación, 
cada unha segundo as súas necesidades, e sempre mar-
cando metas posibles, necesarias e rendibles, de xeito 
que nos animen a seguir adiante no proxecto (mellorar 
aspectos do manexo, do benestar, manter ou baixar cé-
lulas en tanque nun determinado nivel, facilitar o tra-
ballo do persoal…) 
Marcar a regularidade das visitas do técnico a cada 
explotación para a recopilación dos datos que o gan-
deiro ten actualizados e que presencialmente poidamos 
analizar e discutir, que nos permitan prolongar no tem-
po a mesma línea de actuacións, establecer cambios e 
dar solucións a problemas puntuais ou crónicos.
Establecer reunións de grupo e charlas de formación 
continuada, porque o maior coñecemento de calquera 
disciplina é o que permite avanzar nela.

O ÉXITO DUN PROGRAMA DE CONTROL
DE CALIDADE BASÉASE EN SEGUIR UN 
ESQUEMA DE TRABALLO, QUE EMPEZA 
POLA RECOLLIDA DE INFORMACIÓN NA 
EXPLOTACIÓN

É positivo o intercambio de opinións que hai nestas 
xuntanzas. Considero interesante aportar datos anónimos 
pero reais das explotacións que forman parte dun grupo 
de gandeiros, para poder ver a diferencia entre diferentes 
parámetros: de reprodución, células somáticas, produción, 
etc. Isto dálle ánimos aos mellores e serve para marcarlles 
metas aos peores. É un estímulo para todos os participan-
tes no grupo.

Un método de  traballo  conxunto dos técnicos de di-
ferentes áreas leva ó responsable da mellora da calidade 
do leite á maior eficiencia do programa. Non é un siste-
ma onde un veterinario da cooperativa, da industria ou 
dunha asociación gandeira se achegue á explotación a
cubrir o expediente e xustificar o cobro de axudas da 
Consellería. Esa non é a nosa misión, e só cando tódolos 
produtores comproben e comprendan isto, estaremos no 
camiño que a lexislación pretende marcarnos na busca da 
rendibilidade do sector. 

As revisións
periódicas do equipo de 
muxido son fundamentais 
no control de calidade 
do leite

Compartir información 
entre gandeiros anima aos 
mellores e estimula aos que 
teñen peores datos
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Temos varios indicadores para avaliar un muxido co-
rrecto; é moi importante unha inspección visual presen-
cial (onde se atopan moitas prácticas erróneas). Tempos de 
muxido, fluxos, porcentaxe de tetos evertidos ou amorata-
dos, estado da pel dos tetos, etc., son datos que falan por si 
sós. Os actuais sistemas de salas de muxido informatizadas 
facilitan  moitas medicións; é moi importante saber usar 
esa información.

As analíticas do leite, tanto individuais como de tanque, 
son a lectura da incidencia de mamite na granxa e base 
para o diagnóstico do tipo de problema ou patoloxía ma-
maria e das pautas de tratamento e prevención a aplicar en 
cada caso.

Máquina de muxido e tanque de almacenamento do 
leite. Máis có funcionamento, é o mantemento e pos-
ta ao día o máis complicado de establecer. A testaxe 
anual  pode ser correcta, pero debemos marcar unha
ITV periódica para evitar chegar tarde e non atopar un 
problema cando xa temos outro: as vacas “tocadas” ou 
leite en malas condicións por irregularidades no tanque 
de frío ou na leitería. Debe existir traballo conxunto 
do veterinario de calidade na granxa e do técnico da 
máquina de muxido e o tanque, aportando solucións  e 
melloras prácticas en cada caso.
Benestar animal. Incidimos dende hai anos na impor-
tancia deste tema, e dende as granxas, gandeiros e vete-
rinarios traballamos buscando o benestar dos animais, 
e por que non, o noso tamén, xa que están relacionados. 
Din que “o progreso dun país pode medirse polo xeito 
de tratar os animais”.

“A vaca fai leite cando está comodamente deitada”; “ aquí 
vai moita calor para as vacas”, “teño as camas baixas”, “non 
teño bastantes cubículos”, “teño as xatas mal nestes ferros,” 
“con estas camas as xatas non tiran para arriba”, “cando paso
as vacas á parideira están tranquilas e paren ben”, “as vacas 
secas non están ben aquí”, e moitas máis consideracións 
deste tipo son comentarios habituais nas análises do benes-
tar da granxa que facemos ás veces sen guión establecido, 
notas importantes para os técnicos de calidade. Lembrar 
que o manexo do periparto é básico na explotación. 

AS FORMAS DE TRABALLAR INCORRECTAS
CONVÉRTENSE EN COSTUMES E, SE NON 
SE CORRIXEN A TEMPO, EN PROBLEMAS
CRÓNICOS

O leite de calidade é o leite máis rendible para o pro-
ductor, o máis facilmente comercializable, pola seguri-
dade que lle da á industria transformadora, e o de maior
confianza  para o consumidor. Isto temos que telo claro 
nós, e saber transmitirllo ó resto da cadea da producción 
leiteira.

No noso traballo diario deberiamos saber que os estu-
dos  din que “as perdas por mamite representan case o 
dobre das producidas por infertilidade e por outros proce-
sos reprodutivos”. Así podemos empezar a valorar na xusta 
medida , se  non o fixemos xa, o programa de mellora da 
calidade do leite na explotación.

PUNTOS CRÍTICOS
As medidas de control en todo plan de mellora son revi-
sadas en cada visita polo técnico. Da correcta aplicación, 
vixilancia e documentación son responsables o produtor e 
o veterinario. Os principais puntos críticos para acadar a 
calidade no leite podemos resumilos deste xeito:

Manexo no muxido, e tamén no resto das actividades 
dos traballadores. Tanto o veterinario coma o gandeiro 
sufrimos en moitas ocasións os erros de determinadas 
formas de traballar incorrectas que ás veces convérten-
se en costumes e, polo tanto, en problemas crónicos se 
non se corrixen a tempo. Por exemplo, o feito de de-
cidir muxir sen retirada automática dispoñendo dela, 
sen respectar nin ter en conta a enorme importancia 
da eficiencia do muxido en vacas de alta produción. Ou 
cambiar pautas de manexo dun muxidor a outro, alte-
rando claramente a cadea de produción. O veterinario 
e o muxidor senten seguridade cando as prácticas de 
muxido están protocolizadas paso por paso, e admitir 
os erros para mellorar é a postura máis intelixente.

O PRODUTOR E O VETERINARIO TEÑEN QUE
XUNTARSE E ESTABLECER PRIORIDADES,
INCIDINDO NOS PUNTOS DÉBILES E
REFORZANDO O QUE SE FAI BEN

Hixiene e confort animal 
son imprescindibles para 
garantir unha produción 
de calidade

PRODUCIÓN
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Ás veces temos vacas con gran valor xenético, pero non 
poden expresalo por incorrectas prácticas de manexo no 
benestar animal. 

Consideracións neste ámbito do benestar levan a moitas 
granxas a derivar  a recría a empresas externas para maxi-
mizar a eficiencia nos campos que eles non poden asumir. 
Todo consiste en facer números en cada caso e coñecer as 
propias limitacións.

A pé de granxa, o éxito do programa de calidade do leite 
está no deseño inicial, e logo no correcto seguimento ata 
convertelo nunha rutina rendible.

O BENESTAR ANIMAL ESTÁ RELACIONADO 
CO NOSO. O PROGRESO DUN PAÍS PODE 
MEDIRSE POLO XEITO DE TRATAR OS 
ANIMAIS

Este sistema revalorizarase cando todos (gandeiros, téc-
nicos e Administración) entendamos que, ademais de ter 
que desenvolver programas que respondan á presión lexis-
lativa da UE, do MAPA ou da Xunta, debemos facelos en 
si mesmos asumibles e rendibles para o sector produtor de 
leite. É necesario o intercambio de información entre as 
partes implicadas. 

A hixiene na sala de 
muxido e un protocolo 
estrito permiten 
minimizar a incidencia 
da mamite

A recollida ordenada 
de datos constitúe 
a base de todo 
programa de control
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 A importancia da auga nunha granxa de vacún de leite 
é dobre: como líquido de bebida dos animais e como líquido 
de limpeza das superficies en contacto co leite que se produ-
ce na explotación. Evidentemente, hai outras moitas utilida-
des, pero nelas a calidade da agua non é tan importante. 

Toda explotación debe dispoñer de auga potable. A agua 
é o principal nutriente; os animais, igual cós humanos, non 
poden vivir sen ela. Se queremos obter unha boa produti-
vidade das vacas e unha boa calidade do leite necesitamos 
auga da mesma calidade cá que se precisa para o consumo 
das persoas.

Lamentablemente, nas explotacións de vacún de leite dámoslle á auga menor 
importancia da que realmente ten. A calidade da auga é un factor limitante para o 
consumo de alimentos e en épocas de calor afecta ao benestar das vacas. Non podemos 
esquecer que é básica para que os programas de limpeza e desinfección da leitería e a 
sala de muxido sexan efectivos. É dicir, non debemos esquecer que a calidade da auga 
pódelle afectar á calidade do leite.

IMPORTANCIA DA CALIDADE 
DA AUGA EN EXPLOTACIÓNS 
DE VACÚN LEITEIRO

A auga que non se destina 
a consumo nin a limpeza de 
superficies en contacto co leite 
pode ter menos calidade

Emili Calvet (*), María Devant (**)
(*) V.A.P.L.  SLP 
(**) Unidade de Rumiantes do IRTA

Cómpre destacar algúns datos:
_A auga é o principal compoñente do leite (87%).
_Se a vaca non dispón de auga limpa e fresca, o consumo 

de alimento pódese ver limitado.
_En verán, as necesidades de auga das vacas aumentan 

moito (1,2 litros  por cada grao de aumento da tempera-
tura ambiental).

_Unha vaca en lactación pode chegar a consumir ata 120 
litros ao día.

A calidade da auga afecta ao consumo deste líquido. A 
presencia de algas ou excrementos, auga que se quenta ou 
que non se renova, son factores que reducen o consumo. A 
limpeza do bebedeiro é fundamental para estimular o con-
sumo de agua e, en consecuencia, de alimento. Iso é máis 
crítico en épocas de estrés por calor. 

NUTRICIÓN
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Niveis de concentración salina
mg/l. = ppm uS/cm Efectos

< 1000 <1700 Nivel seguro, non causa problemas de saúde

1000-2999 1700-5099 Nivel seguro. Pero pode causar diarreas temporais 
en animais que non estean afeitos

3000-4999 5100-8499 Esta auga pode ser rexeitada nun primeiro momento

500-8999 8500-11899 Evitar este nivel en animais xestantes ou lactantes. 
Os  rendementos poden ser subóptimos ou ben 
causar diarreas temporais. O rendemento pode 
reducirse se o consumo de auga non é o óptimo

>7000 >11900 Evitar sempre

A AUGA E A SAÚDE ANIMAL
Os parámetros de calidade da auga que poden afectar a 
saúde do animal son a salinidade, nitratos e nitritos e sul-
fatos.

SALINIDADE
A salinidade é a porcentaxe de sales solubles presente na 
agua. Elevados niveis de salinidade poden causar diarreas. 
Sen embargo, os animais poden adaptarse a incrementos 
graduais de salinidade.

NITRATOS E NITRITOS
Os nitritos son a forma verdadeiramente tóxica. Unha 
intoxicación aguda por nitritos reduce a hemoglobina de 
transportar osíxeno e os animais sofren dificultades respi-
ratorias, asfixia e espasmos musculares, o sangue ponse de 
cor chocolate e o pronóstico non é bo.

Os rumiantes teñen a capacidade, a través da flora rumi-
nal, de transformar os nitratos a nitritos. Por iso son máis 
sensibles a intoxicacións que os monogástricos. Niveis ele-
vados de nitratos poden causar fallos reprodutivos. Ante 
unha sospeita de intoxicación por nitratos e nitritos tamén 
hai que analizar os alimentos, pois as forraxes verdes apor-
tan nitratos. 

A limpeza do bebedeiro 
é fundamental para 
estimular o consumo

ELEVADOS NIVEIS DE SALINIDADE
PODEN CAUSAR DIARREAS. SEN
EMBARGO, OS ANIMAIS PODEN
ADAPTARSE A INCREMENTOS
GRADUAIS
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Niveis de concentración de nitratos

Nitratos (mg/l.) Nitróxeno-nitrato (mg/l.) Consecuencias

0-44  0-10 Nivel seguro

45-132 10-20 Nivel seguro se os ingredientes da 
ración son baixos en nitratos

133-220 20-40 Podería ser prexudicial se se con-
sume durante períodos longos

221-630 40-100 Vacas en risco. Poden morrer

>651  >100 Auga insegura, non apta para 
consumo. Posiblemente as vacas 
morrerán

SULFATOS
Os sales de sulfatos son moi laxantes, sobre todo os de 

sodio. Sen embargo as vacas, despois dunha diarrea inicial, 
poden volverse insensibles ao seu efecto laxante. Elevados 
consumos de xofre poden causar polioencefalomalacia, que 
se manifesta en cegueira, convulsións e outros síntomas 
nerviosos.
Niveis de sulfatos recomendados (NRC,2001): 

Xatos: < 500 mg/l. 

Adultos: < 1000 mg/l.

CALIDADE DA AUGA E HIXIENE
A auga que se usa na leitería e a sala de muxido, que debe  
pasar polos mesmos circuitos có leite, si que debe cumprir 
os requisitos que indica o RD 140/3003 que lexisla os pa-
rámetros de calidade que ten que ter a auga destinada ao 
consumo humano. 

Os valores de calidade da auga máis importantes a ter en 
conta desde o punto de vista de hixiene e sanidade son o 
pH, dureza, turbidez e microbioloxía.

Pasa este párrafo á columna seguinte e no seu lugar pon 
un destacado (o que vai na pax. 38, xa che deixo outro alí) pH

É a medida da acidez ou basicidade dunha solución (neste 
caso, a auga). O pH dunha disolución acuosa oscila entre 0 
e 14. Un pH 7 é unha auga pura. O pH óptimo debe estar 
entre 6,5 e 7,5. En niveis inferiores, a auga é ácida. En ni-
veis superiores, a auga é alcalina.

O interese polo valor do pH na auga das explotacións 
radica en que nos serve como indicador da capacidade que 
teñen os compoñentes da auga para neutralizar os produtos 
desinfectantes que vaiamos empregar para a potabilización 
microbiolóxica e limpeza de superficies. Deste xeito, nunha 
auga con pH=7 calquera deterxente ou desinfectante terá 
un 100% de actividade. 

A nivel práctico, unha auga con pH=8 necesita máis 
cantidade de hipoclorito de sodio para conseguir un cloro 
libre de 0,5 ppm (o cloro dispoñible como desinfectante) 
ca unha auga de pH=7.

Por este motivo, en explotacións con aguas duras, de pH 
superior a 7,5,  aconséllase acidificar a auga antes de reali-
zar a cloración. Con iso conseguimos maior eficiencia do 
cloro cunha mínima adición do produto. Ademais, teremos 
toda a auga da explotación descalcificada, xa que os sales 
de calcio non teñen capacidade de adherirse e formar in-
crustacións. 

UNHA INTOXICACIÓN AGUDA POR 
NITRITOS REDUCE A HEMOGLOBINA DE 
TRANSPORTAR OSÍXENO E OS ANIMAIS 
SOFREN DIFICULTADES RESPIRATORIAS, 
ASFIXIA E ESPASMOS MUSCULARES

No verán, as vacas 
precisan 1,2 litros 
máis por cada grao que 
aumenta a temperatura

Unha vaca en lactación 
pode consumir ata 120 
litros de auga ao día
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Hay cuatro cosas
que son siempre seguras:

Prevenir una mamitis 
es más fácil y más 
barato que curarla

Puntas de pezón rugosas
abren la puerta a 
nuevas infecciones

4XLA ayuda a mejorar
la condición de la punta
del pezón y reduce las
infecciones por  mamitis

Una copia nunca es tan
buena como el original

Sellador Germicida para Pre- y Post- Ordeño
4XLA es una marca registrada de Ecolab en 2006

Nada más fuerte contra la mamitis, ni más suave con la piel

Distribuidores en Galicia:

José Luis Nieto (Pontevedra)  -  659 917 418
Manuel Muiña (Lugo)  -  659 677 809

Francisco Javier Espiña (A Coruña)  -  648 262 656



DUREZA
É a concentración de compostos minerais que están di-

soltos na auga, principalmente calcio e magnesio. A dureza 
da auga mídese con reactivos, podendo expresarse en varias 
escalas de medición. Pero todas as escalas están baseadas 
en miligramos de carbonato cálcico por litro de auga. Unha 
auga branda ten menos de 17 mg/l. Unha auga dura ten 
máis de 180 mg/l.

A nivel práctico, a dureza da auga en xeral dificulta a 
limpeza, hixiene e desinfección. Por diversos motivos:
1. Capacidade da auga para producir incrustacións de cal-

cio nas tuberías, depósitos, paredes, superficies, etc. 
2. Capacidade  neutralizante da auga para os produtos 

deterxentes de limpeza da máquina de muxido e/ou o 
tanque de refrixeración, principalmente.

3. Capacidade neutralizante da auga para os produtos 
desinfectantes da propia auga (cloro, peróxidos, etc.)

A descalcificación é o proceso de eliminación da dure-
za da auga mediante o uso de resinas intercambiadoras de 
ións. En explotacións de gando con grandes volumes de 
consumo de auga é un proceso inviable economicamente. 
Por iso, cada vez é máis frecuente o uso da neutralización 
da agua mediante a adición de ácidos cun dosificador au-
tomático.

Os ácidos máis usados son o fosfórico e o clorhídrico, es-
pecialmente indicados para uso alimentario. O control da 
neutralización da auga realízase mediante a medición do 
pH. A dureza marcará a cantidade necesaria de deterxen-
tes e desinfectantes precisos para alcanzar unha limpeza e 
desinfección axeitadas.

A CONCENTRACIÓN DE MINERAIS NA 
AUGA PODE PRODUCIR INCRUSTACIÓNS 
DE CALCIO NAS TUBERÍAS, DEPÓSITOS, 
PAREDES E SUPERFICIES

TURBIDEZ
Entendemos por turbidez a falta de transparencia dun lí-
quido pola presencia de partículas en suspensión. 

A turbidez é un parámetro que podemos valorar a sim-
ple vista enchendo un vaso ou un recipiente transparente. 
En xeral, a turbidez está ocasionada pola presenza de terra 
en suspensión, debido a factores como movementos brus-
cos de auga ou chuvias torrenciais.

A nivel legal e na práctica, unha auga turbia non é pota-
ble nin apta para o consumo. Polo tanto, nas explotacións 
que teñen augas turbias, aínda que sexa só en épocas de 
chuvias, débese dispoñer dun sistema de filtración axeita-
do. Cando a auga é turbia, a cloración é menos efectiva.

MICROBIOLOXÍA
Consideramos a microbioloxía da auga como a cantidade 
de microorganismos existentes na mesma. Sexan ou non 
patóxenos directamente, poden selo potencialmente. A súa 
valoración realízase no laboratorio, tomando unha mostra 
de forma aséptica e que chegue refrixerada correctamente 
(4 ºC). Os valores normais son os que marca a lei vixente. 
Os que máis interesa coñecer de forma sistemática son:

Coliformes totales
Escherichia coli
Enterococos
Clostridium perfringens

Todos eles deben ter valor 0, expresados sobre U.F.C./ 
100 ml.

Estes microorganismos son indicadores de presencia de 
biofilm nas tuberías e de contaminación fecal, non son cul-
tivos que busquen illar microorganismos patóxenos. A súa 
análise é fundamental para comprobar que o método de 
desinfección é eficiente. 

A cantidade de 
microorganismos na auga 
establécese mediante 
análises de laboratorio

EN EXPLOTACIÓNS CON AGUAS DURAS,
DE PH SUPERIOR A 7,5, ACONSÉLLASE
ACIDIFICAR A AUGA ANTES DE REALIZAR
A CLORACIÓN
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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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Debemos lembrar que a importancia da microbioloxía 
da auga nas explotaciones radica en dúas cousas:

Máis do 80% da inxesta diaria dun  rumiante é agua. Se 
non está ben, pode dar lugar a enfermidades ou dife-
rentes patoloxías.
Usamos a auga para limpar o interior da máquina de 
muxido e do tanque de refrixeración do leite, superfi-
cies que están en continuo contacto cun alimento des-
tinado ao consumo humano.

As granxas con auga procedente da rede pública deberían 
ter a potabilidade asegurada. Sen embargo, se hai algunha 
sospeita de que non é así, debe comprobarse. As explota-
cións que dispoñen de agua de pozo, pantano ou encoros 
deben analizar a calidade do líquido de forma mensual e 
sistemática. Para asegurar a súa calidade ao longo do tem-
po.

A solución a cantidades razoables de microorganismos 
na agua é a desinfección mediante a adición controlada de 
produtos desinfectantes indicados para cada uso. O máis 
habitual historicamente, efectivo e económico, é o uso de 
compostos do cloro. Pero hai moitos outros desinfectantes 
válidos no mercado. 

TRATAMENTOS DA AUGA
A auga, incluso cando vén da rede, debe analizarse. Xeral-
me nte precisa tratamentos para alcanzar a calidade quími-
ca e microbiolóxica necesaria. 

Os tratamentos poden clasificarse en pretratamentos, 
que melloran a calidade química e moitas veces son nece-
sarios antes da aplicación dos tratamentos de desinfección, 
e os tratamentos de desinfección propiamente ditos.

Antes de aplicar calquera tratamento, é fundamental 
asesorarse non só do custo de instalación do equipamento, 
senón do custo do tratamento e do mantemento. O aseso-
ramento por parte dun profesional é fundamental.

ESQUEMA BÁSICO DE TRATAMENTO DA AUGA

Se a vaca non dispón 
de auga limpa e fresca, 
o consumo de alimento 
pódese ver limitado.

A auga que proceda 
de acuíferos naturais 
debe ser analizada 
mensualmente

MÁIS DO 80% DA INXESTA DUN RUMIANTE 
É AUGA. SE NON ESTÁ BEN, PODE DAR 
LUGAR A ENFERMIDADES OU DIFERENTES 
PATOLOXÍAS

NUTRICIÓN
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AS EXPLOTACIÓNS 
QUE DISPOÑEN DE 
AUGA DO POZO, 
PANTANO OU 
ENCOROS DEBEN 
ANALIZAR A CALIDADE 
DO LÍQUIDO DE 
FORMA MENSUAL E 
SISTEMÁTICA

PRETRATAMENTOS
Os pretratamentos das augas en gandería adoitan ser:

_Filtración
_Floculación
_Ósmose inversa
_Descalcificación
_Regulación do pH

DESINFECCIÓN
Unha vez acondicionada a auga podemos proceder á súa 
desinfección.

Podemos clasificar os desinfectantes existentes no mer-
cado en varias clases:

_Inmediatos: ozono e ultravioleta. O principal incon-
veniente é que non presentan persistencia. É dicir, a auga 
pode recontaminarse facilmente, xa que o residual de de-
sinfectante é nulo unha vez realizada a desinfección.

_Retardados: cloración, peróxido de hidróxeno, dióxido 
de cloro. Estes desinfectantes presentan persistencia, pero 
para ser efectivos necesitan un tempo de contacto determi-
nado para eliminar microorganismos.

_Retardados-mixtos: combinación dun desinfectante in-
mediato e un desinfectante retardado (por exemplo: ozono 
e cloración). Necesitan tamén un tempo de contacto e son 
máis caros, pero evítanse as recontaminacións. 

A auga en contacto coas 
superficies da leitería e 
o tanque debe ter uns 
estándares de calidade 
asimilables aos do 
consumo humano

O PRINCIPAL INCONVENIENTE DOS 
DESINFECTANTES INMEDIATOS É QUE 
NON PRESENTAN PERSISTENCIA. A AUGA 
PODE RECONTAMINARSE FACILMENTE

NUTRICIÓN
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PIENSOS ARA
• Fabricación personalizada de todo tipo de pensos: mesturas, 

pensos simples, compostos, en fariña ou granulados

• Servizo de racionamentos para calquera especie animal

• Asesoramento técnico

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

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

• Venta de fertilizantes
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CONTROL DE PUNTOS CRÍTICOS E MONITORIZACIÓN DO 
SISTEMA DE DESINFECCIÓN
É fundamental coñecer con que calidade nos chega a auga 
á granxa, e en caso de aplicar algún pretratamento ou trata-
mento de desinfección, comprobar a súa efectividade.

Para monitorizar a desinfección, a análise microbiolóxica 
é fundamental, e no caso da cloración, analizar a concen-
tración de cloro libre, que é o que realmente ten actividade 
desinfectante. Un erro común é analizar o cloro total, que 
só indica canto cloro chega, pero que non ten por que in-
dicar a actividade desinfectante. 

RESUMO XERAL
RD 140/2003
Calidade nece-
saria na sala de 
muxido

NRC 2001
Recomendacións
para a auga de 
bebida

Comentarios

SALINIDADE < 1500 ppm < 1000 ppm Os animais poden 
adaptarse a aumentos 
graduais

NITRATOS < 50 mg/l. < 44 mg/l. Os animais adáptanse 
a niveis superiores

SULFATOS < 240 mg/l. < 500 mg/l. xatos
< 1000 mg/l.
adultos

Os animais poden 
adaptarse

pH 6.5-9.5 6.5-8.5 Importante para imple-
mentar tratamentos de 
desinfección e limpeza 

TURBIDEZ < 1 UNF depósito
< 5 UNF rede

Importante para imple-
mentar tratamentos de 
desinfección e limpeza

DUREZA Importante para imple-
mentar tratamentos de 
desinfección e limpeza

Coliformes totais
Escherichia coli
Enterococos
Clostridium
perfringens

0 UFC en 100 ml. Importante para moni-
torizar o tratamento de 
desinfección

CLORO LIBRE Libre < 1 mg/l. Importante para moni-
torizar a cloración

CLORO TOTAL Combinado < 2 
mg/l. (total, 3 
mg/l.)

PERÓXIDOS Se se usan débese 
monitorizar a súa con-
centración en auga

PARA MONITORIZAR 
A DESINFECCIÓN, A 
ANÁLISE MICROBIOLÓXICA 
É FUNDAMENTAL. NO 
CASO DA CLORACIÓN 
HAI QUE ANALIZAR A 
CONCENTRACIÓN DE 
CLORO LIBRE

OS DESINFECTANTES RETARDADOS SON 
MÁIS PERSISTENTES, PERO PARA SER 
EFECTIVOS NECESITAN UN TEMPO DE 
CONTACTO

NUTRICIÓN
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Xuan Álvarez Llana
CUXTO Veterinarios 
(Control de  calidade do leite de LARSA)

 Os que vimos aumentar as esixencias de calidade no campo 
coñecemos de primeira man cómo eses primeiros requerimentos 
inocentes deron paso a conceptos máis estritos, como a obriga 
de enfriar o leite e os controis do nivel de acidez do mesmo, a 
implantación de niveis mínimos de graxa, proteína, extracto seco 
e, en determinados lugares, incluso de lactosa. Así se chegou ata 
as esixencias actuais de calidade, con topes para células somáticas, 
bacterias e auga e mínimos para a graxa e a proteína.

A estas esixencias súmanse os cambios producidos tanto 
nos animais como nos establos. Pasamos de vacas das que 
se obtiñan unhas medias de 3.695 quilos de leite en 1980 
a outras que no 2008 promediaron 8.500 quilos. É dicir, 
que dobraron a súa produción. Por outra banda, a media de 
vacas por establo pasou de 11 a 35.

Todas estas modificacións supuxeron unha necesaria 
adaptación dos plans e medidas de control que, certa-
mente, ata hoxe podemos calificar de áxiles. Na actuali-
dade é común realizar test de mastite, tomas de mostras 
e cultivo das mesmas. Tamén se realizan de maneira 
xeral controis preventivos en establo baseados nos illa-
mentos propios e establécense medidas profilácticas co 
obxecto de evitar contaxios procedentes de explotacións 
foráneas.

O resultado destes controis son produtos que en orixe 
cumpren de maneira escrupulosa, e por ampla marxe, as 
esixencias legais de calidade sanitaria, concedéndolle ao 
leite o marchamo de produto totalmente seguro e alimento 
de primeira calidade. 

O control da calidade do leite experimentou ao longo do tempo numerosos cambios 
de concepto. Estes cambios non se produciron só polas modificacións e a nova 
implantación de normas legais, senón que en moitos casos son consecuencia das 
modas que a dietética e a alimentación humana impoñen en cada momento. Quedan 
lonxe os tempos nos que os criterios sobre a calidade do leite eran, simplemente, que 
fora branco e que non levara auga de máis.

NOVIDADES NO CONTROL DE CALIDADE
DO LEITE. CONTROL DA MAMITE

No LIGAL identifícanse 
xermes produtores de 
mamite

SANIDADE
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Pero os controis de mastite e calidade do leite non poden 
deterse, como tampouco se detén a evolución das produ-
cións e dos produtores. Aquelas requiren un control cada 
vez máis exhaustivo e estes aumentan a súa formación e 
profesionalidade e, consecuentemente, esixen do técnico 
un maior coñecemento do seu campo de actuación.

Hoxendía preséntanse novidades no eido do control de 
calidade do leite. Unhas son totalmente inéditas, mentres 
que outras supoñen ampliacións e melloras das existentes. 
Vexamos algunhas delas.

CONTROL DE CALIDADE E XENÉTICA
Que as vacas “mamitosas” tenden a ter fillas tamén “mami-
tosas” é algo que, de maneira empírica, calquera gandeiro o 
sabe. A implicación da xenética na calidade do leite, pois, 
non é algo novo en si mesmo, pero o que si é novidoso é o 
novo grao de importancia que se lle está a dar.

É tamén sabido hai tempo que non só a vaca ten un pa-
pel na xenética da mamite. Tamén o touro o ten cando 
queremos implantar un programa de control e mellora da 
calidade. As empresas que comercializan o seme sábeno e, 
dun tempo a esta parte, é doado atopar nos seus catálogos 
un apartado específico referido ás células somáticas.

O gandeiro debe ter moi en conta esta información á 
hora de escoller a xenética para o seu rabaño, xa que se po-
den atopar diferencias significativas nos recontos celulares 
de establos, debidas exclusivamente á preponderancia da 
carga xenética de determinados touros que transmiten á 
súa descendencia a característica de posuír altos recontos 
celulares.

Por outra banda, sabemos que os ubres máis regulares, 
con ligamentos máis fortes e mellores tetos, teñen moita 
menor probabilidade de padecer mamite. Deste xeito, unha 
selección cara a ubres mellores axuda a diminuír a frecuen-
cia das mastites.

OS UBRES MÁIS REGULARES, CON
LIGAMENTOS MÁIS FORTES E MELLORES
TETOS, TEÑEN MENOS PROBABILIDADE
DE PADECER MAMITE

Aureus meticilina-resistente Prototheca

Otro punto importante na selección dos touros é o que 
fai referencia a dureza de muxido. Este é un carácter forte-
mente herdable que debe ser tido moi en conta para evitar 
vacas difíciles de muxir.

Todos estes conceptos fan que a elección da xenética 
pola parte do touro, co obxecto de mellorar a calidade do 
leite, sexa posible, xa que nos ofrecen esta información de 
maneira xeral. 
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(Ochrobactrum, Vibrio) e outros porque, sendo problemáti-
cos só para as vacas, non teñen tratamento.

Describíronse na literatura veterinaria mastites por No-
cardia, en vacas e en cabras. As especies que polo xeral 
están involucradas son N. asteroides, N.farcinica e N. otiti-
discaviarum, pero non atopamos referencias sobre mastites 
causadas por N.nova, que nós atopamos en leite de vaca.

As mastites por Nocardia non teñen unha  orixe coñeci-
da. Barallouse a posibilidade de que xeringas intramama-
rias contaminadas foran a fonte do contaxio, pero cobra 
forza a idea de que tratamentos intensivos con neomicina 
(antibiótico ao que Nocardia é resistente) poidan estar na 
base destas infeccións.

A mastite por Nocardia adoita presentarse como un pro-
ceso hiperagudo, polo xeral no primeiro mes de lactación, 
que adoita dar lugar a un gran abceso subcutáneo que se 
abre ao exterior de forma espontánea ao cabo de 5 ou 6 
semanas de evolución. As mastites por Nocardia adoitan 
producir intensa fibrose no teto afectado e normalmente 
provocan a perda do mesmo.

Os factores de patoxenicidade son ben coñecidos e ba-
séanse na posibilidade de que o xerme, unha vez fagocita-
do, inhiba a súa dixestión enzimática. Ademais, existen en 
Nocardia un conxunto de compoñentes da parede de gran 
poder patóxeno (mesmo illados son letais para os ratos).

O tratamento de Nocardia non é doado, xa que a súa sen-
sibilidade non está ben definida. Parecen dar os mellores 
resultados as asociacións trimetoprim-sulfametoxazol, ou 
ben a amoxicilina-clavulánico. En calquera caso, o trata-
mento debe ser moi prolongado, chegando a recomendarse 
duracións que exceden os tres meses para lograr a total 
curación.

Serratia é un xénero de enterobacterias, do que se citan 
arredor de 12 especies, cuxos hábitats son o solo, a auga, as 
plantas e o tubo dixestivo de roedores. 

Pero, ¿que pasa coa xenética materna? Os datos que o 
control leiteiro nos ofrece restrínxense ao reconto celular, 
que se ben é un bo dato, pode depender dun proceso pun-
tual e non achega información sobre a xenética da vaca.

A xenética moderna, sen embargo, si que nos pode axu-
dar. Recentemente (abril 2009) completouse o recoñece-
mento do xenoma da vaca. Ata o momento só se secuen-
ciaran os xenomas de animais de laboratorio, o do can e 
o do home. Estamos en disposición, pois, de coñecer en 
que parte do ADN se esconde o xen da mamite. Unha 
vez identificado, será posible evitar os animais con maior 
tendencia a padecela.

Neste campo xa se dera o primeiro paso, e un traballo re-
cente (2006) demostrou que as vacas con maior tendencia a 
padecer mamite presentan unha mutación nun determina-
do fragmento do ADN. Estamos no camiño de poder de-
tectar e eliminar as vacas que realmente son “mamitosas”.

Ademais, no xenoma da vaca localizouse un xen que ten 
como efecto a produción de proteínas do leite con caracte-
rísticas antimicrobianas, e que se activa durante a lactación. 
É evidente que, se se puidera intensificar a súa acción, a vaca 
tería moitas máis defensas propias contra a infección.

NOVOS AXENTES INFECCIOSOS
As mamites son causadas por xermes que colonizan o ubre 
da vaca. Esta é unha máxima inamovible, pero os axentes 
causantes da mamite non o son. 

Certo que os chamados “axentes maiores”, S.aureus, S. 
agalactiae, E.coli, ECN’s, S.uberis e algún outro seguen a 
ser os predominantes na mamite bovina, pero, ao igual que 
sucede con outras enfermidades, coma a gripe, a encefalo-
patía, etc., hai outros actores que se suman, e non sempre 
con boas intencións.

O número de xermes que poden causar mamite é moi 
alto. Por exemplo, no control de calidade de LARSA no 
ano 2006 identificáronse 126 xermes diferentes como cau-
santes de mamite en vacas leiteiras galegas. Moitos deles 
preséntanse en moi poucas ocasións (mesmo chegamos a 
detectar algún por primeira vez en leite de vaca) e non son 
particularmente patóxenos; sen embargo,  hai xermes que 
poden chegar a ter grande importancia.

Algúns deles son importantes porque poden ser causan-
tes de enfermidade en humanos (Salmonellas, Staphylococ-
cus epidermidis, Staphylococcus aureus); outros, porque non 
se sabe o papel que poidan ter en infeccións zoonóticas 

Hai ata 126 xermes diferentes que 
causan mamite nas granxas galegas

AS VACAS CON MAIOR TENDENCIA
A PADECER MAMITE PRESENTAN
UNHA MUTACIÓN NUN DETERMINADO
FRAGMENTO DO ADN. ESTAMOS NO 
CAMIÑO DE PODER DETECTAR E ELIMINAR
AS VACAS “MAMITOSAS”

Cadavre dunha res morta 
a causa de mastite por 
Mycoplasma

SANIDADE
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Foron citadas nas mastites bovinas tres especies cando 
menos de Serratia: S.marcescens, que sería a causante das 
dúas terceiras partes das mastites, e S.odorifera e S.rubidaea,
que causarían o resto dos casos. S.ficaria só foi citada como 
causante de problemas respiratorios e en úlceras cutáneas.

As mastites por Serratia non presentan unha evolución 
clara e poden ser do tipo agudo, ou mesmo crónico, e ci-
táronse como fontes das mesmas a contaminación dos lí-
quidos seladores e o material das camas, aínda que a aso-
ciación máis importante deste xerme é a que se realiza coa 
auga contaminada, que é a fonte máis importante deste 
microorganismo.

Serratia presenta unha resistencia natural ás cefalospo-
rinas de primeira xeración, á colistina e á polimixina. En 
particular, as cepas de S.marcescens desenvolveron resisten-
cias a moitos outros antibióticos, como a ampicilina, a te-
traciclina e as sulfamidas, polo que o tratamento das masti-
tes por Serratia adoita ser longo e polo xeral complicado.

Entre os procesos mastíticos que non teñen tratamen-
to figuran os producidos por Prototheca. Este non é un 
xerme ao uso, senón unha alga. Polo tanto, os antibió-
ticos non son eficaces para o seu control, nin se coñece 
de momento fármaco que poida acabar con ela unha vez 
infectada a vaca.

Só hai 5 ou 6 anos que comezaron a aparecer as mamites 
por Prototheca. Aínda que o seu número é pequeno, pode-
mos constatar que aumenta cada ano, e en determinados 

OS XERMES CAUSANTES DE MAMITE MÁIS 
COÑECIDOS DESENVOLVEN RESISTENCIAS 
E NOVAS CEPAS, OBRIGANDO A 
CONTINUAS REVISIÓNS NOS PROGRAMAS
DE CONTROL

lugares xa produciu danos a nivel de establo. Para o futuro 
debe ser tida en conta e estudiada, xa que o descoñece-
mos case todo da súa epidemioloxía: distribución, forma 
de contaxio, perigo real, implicación noutras enfermidades 
ou outras especies, etc.

As mastites producidas por levaduras e fungos son unha 
parte pequena, pero importante, do total de mastites no 
gando vacún de leite. A importancia destas mastites é de 
dous tipos: por unha banda, resulta difícil a identificación 
da especie causante, xa que a maior parte dos cultivos em-
pregados en laboratorio adoitan tener como especie diana 
un tipo de bacteria. Por iso, nin os medios empregados, nin 
o tempo de crecemento, nin as temperaturas usadas favo-
recen a identificación de fungos e levaduras.

Por outra banda, os últimos cambios lexislativos no ámbi-
to da medicina veterinaria eliminaron do noso armamento 
terapéutico os antimicóticos, co que nos obrigan a realizar, 
sempre que queiramos un tratamento contra unha mastite 
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desta orixe, unha prescrición excepcional, e a buscar por 
tanto entre os medicamentos de uso humano algún que 
se adapte ás nosas necesidades, tanto no principio activo 
coma na dosificación do mesmo.

En Galicia, durante o ano 2007, as mastites por fungos e 
levaduras supoñen un 3,38% (191 identificacións dun total 
de 5.548), e as causadas por algas (Prototheca), un 0,83% 
do total de mastites. As diferentes especies de fungos e 
levaduras atopadas foron Candida (74,87% das identifica-
cións), Cryptococcus (2,62%), Geotrichum e Moho (1% e 05%, 
respectivamente), Rhodotorula (4,19%), Yarrowia (1,05%), 
Trichosporon (1,57%) e levaduras sen identificar (13,61%).

Outra mamite bastante descoñecida é a producida por 
Mycoplasma. Esta é unha enfermidade grave, e aínda que 
non é nova, si que resulta problemática en Galicia, xa 
que non existe ningún laboratorio oficial no que se poida 
identificar. A consecuencia é que non se sabe a cantidade, 
distribución nin gravidade deste tipo de mamite. Os casos 
que atopamos tiveron que ser diagnosticados fóra e evolu-
cionan mal, xa que a primeira identificación que se reali-
za aquí non é correcta, por non poderse detectar o xerme 
causal. Os tratamentos (xa de por si difíciles) e a profilaxe 
chegan tarde.

Os xermes máis correntes non se libran das novidades, 
e a aparición de casos de S. aureus meticilina-resistentes 
(que non responden ben ao tratamento con antibióticos) 
e S.agalactiae multirresistentes, así como novas cepas de E. 
coli e outras enterobacterias, provocan continuas revisións 
dos datos coñecidos nos programas de control.

Por outra banda, aparecen novas armas para a identifi-
cación de xermes, baseadas na tipificación do ADN. Estas 
técnicas permiten estudar de forma máis pormenorizada 
diferentes partes da epidemioloxía das infeccións (virulen-
cia, resistencia, distinción de infeccións de tipo crónico ou 
agudo, etc.)

NOVAS FORMAS DE TRATAMENTO
A terapia común para as mamites adoitan ser os anti-

bióticos. Desafortunadamente, como antes dixemos, están 
aparecendo xermes con múltiples resistencias, polo que 
cada vez complícase máis a elección do tratamento axei-
tado. Ademais, a batería de fármacos coa que contamos é 
cada vez máis reducida, ao prohibirse para tratamento ve-
terinario antibióticos ou grupos de antibióticos cuxo des-
tino é a terapia humana. Por todo iso, preséntanse novos 
horizontes na terapia antimamítica.

A realización de estratexias de vacinación cobra cada vez 
maior importancia. A tipificación do ADN permite detec-
tar cepas de xermes que teñen maior poder antixénico e, 
consecuentemente, son máis axeitadas para a elaboración 
de vacinas máis eficaces. Xa se está a demostrar que un bo 
programa vacinal favorece de forma importante a sanidad 
do ubre e comezan a venderse vacinas con capacidade pro-
bada de control.

A este respecto, as últimas probas realizadas fan especial 
fincapé na vacinación de xovencas xestantes (aos 7 meses 
de xestación). Os resultados obtidos con este sistema indi-
can que as xovencas vacinadas producen máis leite (arredor 
dun 15% máis) que as non vacinadas, sen que resulte afec-

tada a calidade do leite no que se refire a graxa e proteína.
Por outro lado, outro tipo de fármacos, como os inmu-

noestimuladores, sós ou en compaña de terapias vacinais, 
permiten diminuír de forma importante a presenza de ma-
mite no rabaño. Resultados moi recentes de estudos con 
este tipo de fármacos indican que o número de mamites 
e coxeiras diminúe significativamente en animais que son 
tratados antes do parto con este tipo de medicamentos, e 
que ademais producen xatos que sofren menor cantidade 
de diarreas.

Ademais, comezan a valorarse tratamentos non estrita-
mente antibacterianos, senón paralelos. Por exemplo, os 
paliativos da dor, cuxo coñecemento está aínda nos princi-
pios, pero que parece deparar moi bos resultados.

Outra vía de estudo ten en conta a relación do fígado 
na saúde xeral da vaca, e polo tanto a repercusión do seu 
estado sobre a calidade do leite. O fígado é o órgano fun-
damental no metabolismo xeral e a súa alteración implica 
graves complicacións de saúde. Estudos recentes indican 
que determinados ácidos graxos engadidos á dieta poden 
inhibir a síntese de graxa no leite e ao mesmo tempo pro-
ducir un incremento da produción total.

A propia resposta da vaca ante a infección proporciona 
novos campos de estudo. Sábese que cando un xerme in-
fecta o ubre faino uníndose a uns lugares específicos (cha-
mados receptores) que recoñecen o xerme e provocan unha 
resposta: a inflamación. Na inflamación hai moitos com-
postos implicados, e algúns estudos que se están a realizar 
amosan que certas substancias, concretamente as chamadas 
citoquinas, poden ter un uso terapéutico. É dicir, poderían 
empregarse como fármacos para combater as mamites.

Amplíase o panorama no control de calidade do leite e as 
mamites, e debemos por forza subirnos a ese carro. 

É IMPORTANTE VACINAR AS XOVENCAS 
AOS 7 MESES DE XESTACIÓN. ADEMAIS
DE PROTEXELAS, CONSÉGUESE UN 
INCREMENTO DO 15% NA PRODUCIÓN

A revisión dos equipos de 
muxido é fundamental para 
previr as mamites
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Durante anos, o noso obxectivo foi conseguir unhas 
producións o máis altas posibles, dado que a marxe entre 
o valor das materias primas e o do leite cru así o per-
mitían. Quizais esa marxe foi o que provocou que todos 
nos relaxaramos, tanto técnicos como gandeiros. O feito 
de manexar valores altos no produto final provocou que 
as explotacións foran “rendibles”, é dicir, que o benefi-
cio superaba os custos, sen reparar na rendibilidade real 
desa produción.

Nas últimas décadas asistimos a unha mellora espectacular na produción das nosas ex-
plotacións, pero eses avances parecen terse freado bruscamente tralos acontecementos 
dos últimos meses. A forte suba dos prezos das materias primas, asociada á perda de 
valor do leite cru nos mercados, provocou que o pesimismo se apodere do sector. Se imos 
un pouco máis alá e nos fixamos nun horizonte próximo, coa desaparición do sistema de 
cotas de produción, decatámonos de que o noso sector diríxese cara a un mercado cunha 
alta inestabilidade no sistema de prezos. Chegados a este punto, a forma de asegurar a 
supervivencia das explotacións non debe ser producir maior cantidade, senón producir 
dunha forma máis eficiente e rendible.

Da recría, aparentemente 
improdutiva, depende a 
rendibilidade futura da granxa

EMPREGO DOS ÍNDICES TÉCNICOS 
PARA MELLORAR A RENDIBILIDADE
DAS EXPLOTACIÓNS LEITEIRAS
Roberto C. Fernández Álvarez
Veterinario

 Pero as cousas cambiaron. Coa situación actual dos 
mercados faise imperativo valorar a rendibilidade da nosa 
explotación, ser conscientes das nosas propias perdas in-
ternas e das oportunidades de beneficio que estamos a 
desaproveitar. O beneficio neto da nosa explotación estará 
influenciado tanto polo prezo de venda do produto como 
polas perdas que teñamos ao longo da cadea de produción. 
Sen embargo, só podemos actuar sobre estas últimas para 
poder cambiar a nosa realidade. 
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O coñecemento dos índices técnicos dunha explota-
ción, a súa análise e interpretación, asociado a unha toma 
de decisións correcta en base aos datos obtidos, son os 
piares fundamentais para conseguir aumentar a rendibi-
lidade dunha explotación leiteira, debido á gran correla-
ción existente entre estes índices e o resultado económico 
final. Deste xeito, unha explotación cuxos índices técnicos 
estean optimizados no seu conxunto, pode conseguir un 
beneficio superior a 6 céntimos de euro por litro de leite 
producido respecto a outra cuxos índices estean descom-
pensados ou lonxe do seu nivel óptimo. Cos prezos actu-
ais de mercado, estamos a falar de desviacións por riba do 
20% nos beneficios. 

PARÁMETRO OBXECTIVO

días en leite 160 - 170 días

intervalo entre partos 390 - 400 días

días abertos 110 - 120 días

animais xestantes > 50%

animais problema < 15%

abortos < 5%

detección de celos > 60 %

taxa concepción > 35%

idade cubrición xovencas 14 meses

idade parto xovencas 23 - 24 meses

Algúns dos parámetros para valorar unha granxa leiteira

O estudo deste tipo de índices, a súa análise e posterior 
toma de decisións, encadraríase dentro do que coñecemos 
como Medicina da Produción. Fago esta definición sen refe-
rirme ao termo “xestión”, como comunmente se adoita cha-
mar a nivel de campo, polas ambigüidades que pode ter esa 
palabra. A xestión pode ser técnica, económica, empresarial, 
medioambiental, reprodutiva, laboral… é un termo pouco 
preciso e que pode facer referencia a moitas áreas de traballo 
e a diferentes obxectivos dentro dunha mesma explotación 
leiteira. Non é igual o obxectivo dunha xestión medioam-

O BENEFICIO NETO DA NOSA
EXPLOTACIÓN ESTARÁ INFLUENCIADO
TANTO POLO PREZO DE VENDA DO
PRODUTO COMO POLAS PERDAS QUE 
TEÑAMOS AO LONGO DA CADEA DE 
PRODUCIÓN

Os índices técnicos permiten 
analizar as distintas áreas de 
traballo dunha explotación

As ferramentas informáticas 
permiten unha axeitada integración 
de todos os datos

Debemos ter unha visión global do 
rabaño para mellorar a rendibilidade 
da granxa

biental có dunha xestión de produción, nin o dunha xestión 
laboral e o dunha xestión reprodutiva. Sen embargo, a Me-
dicina da Produción engloba as diferentes áreas de traballo 
dunha explotación, dándolles unha dirección paralela cara a 
un obxectivo común, a optimización da explotación no seu 
conxunto e, por tanto, da súa rendibilidade.

A Medicina da Produción o que desenvolve é un sistema 
de traballo no que se priorizan a prevención e o control 
dos puntos críticos do sistema de produción, en contrapo-
sición ao sistema tradicional, que se baseaba no tratamento 
dos problemas despois da súa aparición. É mellor previr 
que curar. Contar con datos fiables supón poder detectar 
problemas subxacentes, e isto á súa vez permite tomar de-
cisións para previr ese tipo de problemas, o que en todos os 
casos será máis rendible que ter que tratalos.

 Quizais nos poida parecer que supón o mesmo gasto 
económico usar baños de patas en todas as nosas vacas 
unha vez á semana que tratar o 10% das coxeiras que hai 
no noso rabaño, pero cada coxeira que se produce supón 
unhas perdas asociadas a unha mala reprodución, unha 
perda de produción láctea, unha inmunodepresión, un 
acurtamento da vida útil dese animal,… ademais dalgunha 
baixa, que pode multiplicar ata por dez o valor que nós lle 
dabamos ao tratamento desa coxeira. Polo tanto, a preven-
ción debe ser a nosa prioridade e a optimización dos nosos 
datos técnicos, a nosa filosofía de traballo.

¿QUE SON OS ÍNDICES TÉCNICOS?
Os índices técnicos son parámetros asociados ás distintas 
áreas de traballo dunha explotación. Empréganse para a 
análise dos resultados obtidos en cada unha desas áreas 
por separado e tamén no conxunto da explotación. As ex-
plotacións leiteiras cada día reúnen un maior número de 
cabezas de gando e a rutina diaria en moitos casos impíde-
nos momentos de reflexión e autoanálise. A través destes 
índices, poderemos avaliar o potencial produtivo da explo-
tación, así como os puntos susceptibles de mellora técnica. 
Pero para que a análise que desenvolvamos a través destes 
parámetros sexa fiable e permita a evolución da nosa ex-
plotación, é imprescindible desenvolver un programa de 
traballo correcto. Debemos prestar especial atención a tres 
puntos importantes como son a captura de datos, a estan-
darización dos índices e o método de análise. 
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Os datos recollidos serán a base de todo o noso progra-
ma. Erros cometidos durante este período poderán botar 
por terra as futuras análises que realicemos. É importante 
que se preste a suficiente atención no momento de tomar 
notas e apuntar os feitos ocorridos na explotación. A re-
collida de datos de forma ordenada a través de partes dia-
rios facilitaranos moito o traballo, á vez que nos permite ter 
unha segunda base de datos en formato papel para futuras 
consultas ou comprobacións.

Ademais, estes datos deben expresarse dunha forma de-
terminada que debemos establecer previamente. Reseñar 
un mesmo feito de diferentes formas pode conducir a erros 
de análise. E o que é moi importante, haberá que reseñar 
todos os datos posibles. Canta máis información teñamos, 
maior número de conclusións podemos extraer e desde 
máis puntos de vista as poderemos enfocar.

O segundo punto a ter en conta será a estandarización 
dos índices. Esto evitará falsas interpretacións dun mesmo 
índice, dado que algúns poden conducir a erros debido a 
que hai diferentes formas de calculalos. Así, por exemplo, 
os días abertos poden calcularse de diferentes formas de-
pendendo de se collemos todas as vacas do rabaño ou só as 
xestantes para o cálculo, provocando resultados distintos e 
non comparables, malia ser unha mesma situación repro-
dutiva.

En último lugar, debemos determinar a forma na que 
imos analizar os resultados obtidos. Se fixemos unha re-
collida de datos e un cálculo dos índices técnicos de forma 
rigurosa, pero non sabemos interpretalos nin que decisións 
tomar, todo o traballo desenvolvido ata este punto non nos 

terá servido para nada. Aquí o importante será ter un bo 
programa informático, que nos permita analizar eses resul-
tados desde o maior número de puntos de vista posibles, 
e un técnico coa suficiente experiencia para poder inter-
pretalos e realizar a toma de decisións. Cada un dos tres 
puntos que vimos será importante en si mesmo, á vez que 
influirá no resultado dos outros. Por iso é un traballo en 
cadea, ningún eslabón pode fallar.

Os índices técnicos utilizados en vacún de leite evolu-
cionaron co tempo e seguirán facéndoo. Non son estáticos, 
senón que avanzan co sector. Os establos fóronse moder-
nizando, o que implica un aumento no censo e nas pro-
ducións, e os índices deben adaptarse a eses cambios para 
optimizar a rendibilidade da explotación. Non é igual ana-
lizar unha explotación con vinte vacas en ordeño e 7.000 
quilos de produción media a 305 días que outra con 200 
vacas e 12.500 quilos. Os seus obxectivos son e deben ser 
distintos, porque o traballo que desenvolven e as marxes 
que teñen tamén o son.

Hai uns anos era famosa a frase “un xato por vaca e ano”, 
facendo referencia a un intervalo entre partos de 365 días 
que se consideraba óptimo por aquel entón. Sen embargo, 
hoxendía xa non é así. Hoxe buscamos un intervalo entre 
partos de 390-400 días como óptimo, e débese a que as va-
cas de hoxe nada teñen que ver coas daqueles anos, produ-
cen máis leite e durante máis tempo, polo que é máis ren-
dible retrasar o parto un mes para non perder produción.

Pero non todos os avances dos nosos índices foron para 
mellor. O aumento de producións e censos tamén provo-
cou que aspectos como a fertilidade ou a vida produtiva das 
vacas diminuíra. Nalgúns estudos viuse que, nos últimos 
50 anos, a fertilidade das nosas vacas reduciuse nun 40%, e 
isto non o debemos relacionar só cun aumento de produ-
cións. As coxeiras nun rabaño son un dos principais facto-
res de fracaso reprodutivo hoxendía. Deste xeito, aumentar 
o intervalo entre partos por motivo de altas producións é 
rendible, pero se aumenta por unha diminución da fertili-
dade, entón xa non o é. 

A MEDICINA DA PRODUCIÓN PRIORIZA A
PREVENCIÓN E O CONTROL DOS PUNTOS
CRÍTICOS, EN CONTRAPOSICIÓN AO
SISTEMA TRADICIONAL, QUE TRATABA OS 
PROBLEMAS TRALA SÚA APARICIÓN

O aumento da produtividade das 
vacas tamén fixo maior o intervalo 
entre partos
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En Galicia, os datos de control leiteiro revelan que, entre 
os anos 2001 e 2007, o intervalo entre partos pasou de 421 
a 440 días e a lonxevidade das vacas de produción reduciu-
se de 3,9 a 3,6 lactacións de media. É dicir, vacas con máis 
días abertos e menos vida útil.

Unha explotación leiteira debe deseñar unhas metas en 
función dos seus índices de partida, podendo variar estas 
segundo as características propias de cada granxa (censos, 
producións, tipo de manexo, base territorial…) O que si 
debemos ter claro ao formular os nosos obxectivos é a di-
ferencia entre o óptimo, que sempre será a nosa meta final, 
e o razoable. Ter unha taxa de concepción do 30% é un 
obxectivo razoable, pero non é óptimo. Sempre debemos 
tentar conseguir o valor que máis se achega ao ideal de 
cada parámetro, aínda que poida ser máis ou menos difícil 
conseguilo, e unha vez logrado haberá que seguir traba-
llando para poder mantelo.

VISIÓN GLOBAL DA EXPLOTACIÓN
Traballar en base a un só índice técnico é simple e moi 
pouco preciso. Valorar o estado dunha explotación desa 
forma non é suficiente para poder tomar decisións acerta-
das. Se unha explotación ten 120 días abertos pode parecer 
que está realizando ben o seu traballo, pero pode ter 230 
días en leite, unha xestación global do 30% … e moitas 
outras desviacións que nos indicarían que en realidade 
están a desaproveitarse moitas oportunidades de benefi-
cio e, polo tanto, fai falta unha remodelación do sistema 
de traballo. Debemos ver o funcionamento da granxa no 
seu conxunto, valorar o seu estado técnico globalmente e 
ver que repercusión exercen uns parámetros sobre outros. 
Doutro xeito, a valoración e proposta de solucións en base 
a pouca información non nos permitirá optimizar nin o 
traballo nin o investimento de medios.

As distintas áreas de traballo da granxa, como poden ser 
a alimentación, a reprodución, o cow confort, o manexo, a 
sanidade, a calidade do leite e a bioseguridade, deben estar 
deseñadas en consonancia para evitar que unhas inflúan 

negativamente nas outras, polo que debe haber comuni-
cación entre as distintas áreas técnicas para establecer uns 
obxectivos comúns, que en último termo sempre buscarán 
a rendibilidade da explotación.

Non serve de nada proxectar un sistema de alimentación 
que nos permita aumentar as producións das nosas vacas se 
iso supón unha perda de fertilidade e problemas de saúde 
no rabaño, ou cambiar o manexo para mellorar a detección 
de celos diminuíndo o descanso dos animais con baixadas 
de produción e problemas de calidade do leite. Isto vese 
a diario en moitas explotacións, pero non é un problema 
por un mal plan en si, senón por unha descompensación 
entre as diferentes áreas de traballo que fai desequilibrarse 
a balanza cara a un ou outro lado, evitando a optimización 
do conxunto da explotación.

Vimos que os distintos resultados obtidos en cada área 
técnica da granxa  influirán nos demais aspectos do tra-
ballo diario, e iso podemos plasmalo nun exemplo, que 
aínda que poida parecer que é simplificar moito as cousas 
e non sempre se cingue á realidade, si que nos permite fa-
cernos unha idea deste planteamento. Así, unha desviación 
por aumento do intervalo entre partos estará relacionada 
co aumento dos días abertos, e estes á súa vez coa taxa de 
concepción e días en leite á primeira inseminación. Vemos 
que os parámetros reprodutivos están relacionados, e que 
se adiantamos as inseminacións tralo parto e facemos por 
mellorar a taxa de concepción, o intervalo entre partos re-
ducirásenos automaticamente. Pero non é tan sinxelo. 

BUSCAMOS UN INTERVALO ENTRE PARTOS DE 390-400 DÍAS. AS
VACAS PRODUCEN MÁIS LEITE E É MÁIS RENDIBLE RETRASAR O 
PARTO UN MES PARA NON PERDER PRODUCIÓN

Os índices técnicos permiten 
analizar as distintas áreas de 
traballo dunha explotación
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Para obter inseminacións fecundantes temperás habe-
rá que conseguir que o balance enerxético da vaca de 
produción estea restablecido, que o útero estea en per-
fectas condicións e que os ovarios ciclen correctamente. 
Isto estará influenciado polo confort tralo parto, a ración 
ofrecida e o traballo de revisión reprodutiva que efectue-
mos sobre eses animais durante os primeiros trinta días 
e, se imos un pouco máis alá, pola duración do período 
de secado, condición corporal ao final da lactación, ins-
talacións nas que pasen ese período e a ración formulada 
para secado e preparto. Vemos que un problema a priori 
reproductivo está influenciado tanto pola alimentación, 
o manexo e as instalacións como, en último termo, pola 
saúde do rabaño.

INTERPRETACIÓN DOS RESULTADOS
Unha vez que temos clara a formulación e o desenvolve-
mento do programa técnico dentro dunha explotación, con 
todas as variables que iso supón, chega o momento de in-
terpretar o resultado e facer valoracións. Ao traballar con 
recollida de datos, estes serán máis fiables canto máis tem-
po levemos recolléndoos e maior cantidade teñamos, polo 
que o traballo verase mellorado co paso do tempo.

A maior período de recollida de datos, máis exactos se-
rán os índices técnicos porque máis exactas serán as medias 
e menor desviación se producirá no resultado. De todas 

formas, debemos valorar os resultados en profundidade, 
dado que as medias ás veces o que fan é esconder os erros. 
Imos ver un exemplo ilustrativo deste feito que nos amosa 
o problema dunha mala valoración dos resultados.

Dúas explotacións, A e B, ambas con 100 animais en 
producion, igual situación xeográfica e sistema de alimen-
tación, que tras un estudo dun ano amosan os seguintes 
resultados:

Granxa A Granxa B

días abertos 120 135

% xestación 50 42

% desprazamentos de abomaso 3 5

  
Se nos baseamos nas medias, a granxa A é máis eficiente 
cá B, dado que os seus resultados están máis próximos ao 
óptimo establecido. Pero esta circunstancia varía moito se 
facemos un estudo en profundidade dos resultados. Com-
parando os datos obtidos con outros parámetros, desglo-
sando por grupos de idade ou vendo as desviacións de cada 
índice técnico, comprobamos que estamos nun erro. 

Granxa A Granxa B

días abertos 120 mínimo 40 / máximo 220 135 mínimo 128 / máximo 143

% xestación 50 DEL = 225 42 DEL = 165

% desprazamen-
tos de abomaso

3
1ª lactación- 22 DEL
1ª lactación- 32 DEL
1ª lactación- 28 DEL

5

1ª lactación-135 DEL
2ª lactación-48 DEL e 122 DEL
4ª lactación- 86 DEL
6ª lactación- 36 DEL

NOS ÚLTIMOS 50 ANOS, A FERTILIDADE 
DAS NOSAS VACAS REDUCIUSE NUN 40%, 
DEBIDO A DIVERSOS FACTORES
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Agroamb obtivo 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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Os días abertos da granxa A están moi ben na súa media, 
pero ten unha desviación de entre 40 e 220, e unha xesta-
ción a 40 días en leite non compensa outra a 220. O feito 
de empreñar animais aos 40 días do parto para baixar a 
media o que consegue é que a súa curva de lactación sexa 
menor cunha merma do leite total producido, e se a iso lle 
engadimos que as preñeces a 220 días van provocar longos 
períodos de baixa produción, a granxa A terá medias de 
produción moi baixas malia os seus 120 días abertos por 
unha mala xestión das preñeces.

Sen embargo  a granxa B, cuns datos menos aceptables 
en relación a días abertos, ten moito máis equilibrado o 
momento da preñez dos seus animais, conseguindo mello-
res medias de produción e, por tanto, mellor rendibilidade. 
Habería que tentar baixar algúns días na granxa B, para 
optimizalos, pero ten unha situación máis equilibrada (ver 
gráfico da páxina anterior).

En canto á xestación media do rabaño, sempre oímos 
que debe estar arredor do 50%, pero estamos falando de 
rabaños con entre 150 e 165 días en leite. Se isto último 
non é así, non podemos considerar o 50% como un valor 
óptimo. Vemos que a granxa A estaría no obxectivo teó-
rico, pero o valor de días en leite desta explotación amosa 
que ten unha desviación moito máis alta do obxectivo cá 
granxa B, que ten mellor índice de preñez segundo os seus 
días en leite. Volvemos atopar que a segunda explotación é 
máis rendible cá primeira, a pesar dunha primeira valora-
ción negativa (ver gráfico desta páxina). 

O terceiro parámetro valorado, o % de desprazamentos 
de abomaso _considerando como un valor bo para unha ex-
plotación media o que non supera o 3% anual_, amósanos 

unha situación similar ás anteriores, a granxa A está máis 
próxima ao obxectivo que a B. Pero se o analizamos por 
grupos de idade, no primeiro caso están concentrados nas 
xovencas de primeira lactación e no período do postparto, 
mentres que no segundo distribúense ao longo de toda a 
lactación e afectando a diferentes estratos de animais.

Se contamos cunha reposición media de arredor do 25% 
anual, suporía que o 12% das xovencas de primeira lacta-
ción sofren un desprazamento de abomaso no postparto, 
indicándonos un problema no sistema de alimentación, 
instalacións ou manexo. A granxa A tería un problema 
máis preocupante e que amosa un maior erro no manexo 
cá B, malia contar cuns índices finais mellores.  

Este exemplo o que nos quere amosar é que non se 
poden facer valoracións precipitadas en base aos datos 
obtidos, hai que comparalos co resto e encadralos dentro 
da realidade de cada explotación. E canto máis desglo-
sados os poidamos obter, maior será a percepción dos 
problemas de cada explotación e máis acertadas as deci-
sións que adoptemos. 

A ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA
MELLORAR A RENDIBILIDADE DUNHA
EXPLOTACIÓN, NA MAIORÍA DOS CASOS
NON AMOSARÁ O SEU RESULTADO ATA
PASADOS VARIOS MESES
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ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN MOMENTOS DE CRISE
A adopción de medidas para mellorar a rendibilidade dun-
ha explotación, na maioría dos casos non amosará o seu 
resultado ata pasados varios meses, dado que case todos 
os índices técnicos necesitarán dun tempo máis ou menos 
longo para a súa modificación. Deste xeito, as variacións 
nos patróns de inseminación e detección de celos non se 
verán modificados no seu resultado ata que non insemine-
mos un número suficiente de animais e sexan diagnostica-
dos, momento no cal as medias da explotación comezarán 
a cambiar.

Se o índice ao que facemos referencia é o intervalo en-
tre partos, necesitaremos aínda máis tempo, xa que ata que 
non cumpramos un ciclo completo de lactación en todas 
as vacas non obteremos datos fiables. Ese tempo que ne-
cesitaremos para a obtención de resultados, asociado ao 
mal momento que atravesa o sector, é o maior atranco que 
atoparemos á hora de realizar investimentos no noso pro-
grama.

Falamos de investimentos e non de gastos, porque son 
termos completamente diferentes. Investimento sería a 
utilización dunha ración no período do preparto. Gastos, 
pola contra, serían todos os tratamentos asociados a un mal 
inicio da lactación, como consecuencia da non utilización 
desa ración  (hipocalcemias, retencións de placenta, des-
prazamentos de abomaso…)

O primeiro suposto reportaríanos beneficios, debido a 
que evitariamos moitas patoloxías durante o postparto e 
mellorariamos as producións deses animais. O segundo, 
sen embargo, é unha perda de diñeiro continua. Por iso, 
nestes momentos debemos ter moi claro como manexamos 

NA MAIORÍA DAS GRANXAS, CANDO
QUEREN RECORTAR GASTOS 
EMPEZAN POLAS XOVENCAS, QUE 
TEORICAMENTE NON PRODUCEN.
É O ERRO DE BASE MÁIS GRANDE
QUE SE PODE COMETER

o capital na nosa explotación e preguntarnos se o facemos 
da forma correcta.

O exemplo máis típico que amosa unha errónea adopción 
de medidas en épocas de baixadas no prezo do leite cru té-
molo na xestión da recría. Cuando o noso produto vale moi 
pouco no mercado e os nosos ingresos se ven bruscamente 
reducidos, as primeiras que sofren as consecuencias son as 
nosas xovencas. Na maioría das granxas, cando queren re-
cortar gastos empezan polo eslabón máis débil, os animais 
que teoricamente non producen e nos que, polo tanto, non 
é rendible meter moito diñeiro. Pero este é o erro de base 
máis grande que se pode cometer.

As xovencas son o futuro da nosa explotación. Con estas 
medidas, o único que estamos a conseguir é aforrar uns 
poucos euros para diminuír a nosa rendibilidade drasti-
camente durante os próximos anos. Dentro dun ou dous 
anos, ninguén sabe como vai estar o prezo do leite. O que 
si é seguro é que esas xovencas van retrasar a súa idade 
ao parto, chegando con peores condicións corporais, tendo 
moitos máis problemas no seu inicio de lactación e produ-
cindo moito menos leite. E cando nos decatemos do noso 
erro, tentaremos cambiar as cousas nas próximas xovencas, 
o que suporá que durante dous ou tres anos só teñamos 
animais en produción pouco rendibles, e iso é moito tem-
po, sexa cal sexa o prezo do leite nese momento.

Na adopción de medidas correctoras non sempre será 
necesario investir diñeiro. En moitos casos, coa mellora 
do manexo realizado será suficiente para aumentar a ren-
dibilidade da explotación. A maioría das fugas no noso 
sistema de produción débense a un manexo equivocado, 
que normalmente non é un acto consciente, senón que 
é debido a un descoñecemento da situación real da ex-
plotación. A rutina diaria provoca que non nos deamos 
conta dos pequenos detalles, a monotonía erosiona e ao  
final o manexo deteriórase. Parémonos un momento a ver 
en que situación nos atopamos, a onde queremos chegar 
e qué obstáculos temos no noso camiño. Como empecei 
dicindo neste artigo, o noso futuro non está en producir 
máis, senón mellor. 

A alimentación e confort 
son determinantes se 
queremos conseguir uns 
bos obxectivos técnicos
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DELEGACIÓN DE GALICIA (NOVA DIRECCIÓN):
Polígono Industrial Área 33,
Manzana 2, Parcela 9                                   
36540 SILLEDA (Pontevedra)
Tel 986 57 34 53 - Fax 986 57 35 93
galicia@rocalba.es
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