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O mercado gandeiro de Castro de Ribeiras de Lea, 
na Terra Chá de Lugo, ten dende febreiro unha feira 
mensual dedicada á venda de vacún para reposición 
e recría, tanto de aptitude láctea como cárnica. A 
cita é o último sábado de cada mes. A intención dos 
organizadores é servir de referencia ao sector no que 
respecta á recría e reposición.

 O recinto do mercado gandeiro de 

Castro acolle a primeira feira de Galicia 

dedicada á comercialización de xoven-

cas e vacas para recría e reposición. 

É unha cita que ten lugar cada último 

sábado de mes por iniciativa do Conce-

llo, que quere así dinamizar o mercado 

gandeiro e incrementar as cifras de 

negocio deste recinto.

O procedemento é de venda directa, 

non de poxa. Para os compradores, a 

asistencia ao recinto coas súas reses é 

totalmente gratutíta.

A nova feira mensual vén rexistrando 

unha boa participación desde que se 

puxo en marcha, o 28 de febreiro. Par-

ticipan animais procedentes de Galicia, 

Asturias e Cantabria e acoden compra-

dores das principais comarcas leiteiras 

das provincias de Lugo e A Coruña.

A previsión do concelleiro de Mer-

cados, Roberto Lorenzo, é que a feira 

O MERCADO DE CASTRO DE RIBEIRAS DE 
LEA, REFERENCIA MENSUAL PARA RECRÍA 
E REPOSICIÓN

CALENDARIO 2009
28 de febreiro

28 de marzo

25 de abril

30 de maio

27 de xuño

25 de xullo

29 de agosto

26 de setembro

31 de outubro

28 de novembro

26 de decembro 

CONTACTOS
mercadocastro@latinmail.com
Tels.: 982.31.10.13/ 982.31.00.54

produza unhas cifras de negocio próxi-

mas aos 200.000 euros en canto se 

consolide. Tampouco se descarta, se a 

demanda é elevada, que o mercado che-

gue a celebrarse cada 15 días.

O sector recibiu positivamente este 

novo evento feiral, que busca contri-

buír a surtir as crecentes necesidades 

de recría e reposición nas explota-

cións, en especial as de gando vacún 

de leite. 

O de Castro de Ribeiras de Lea é un 

dos mercados gandeiros de refrencia en 

Galicia, con venda de vacún e porcino 

todos os mércores.

Concello de
Castro de Rei
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 Setenta alumnos, procedentes de Galicia, Asturias, 
Extremadura e Portugal, participaron na primeira minies-
cola de xuíces organizada polo Clube de Xóvenes Gandei-
ros. A experiencia formativa tivo lugar o pasado 31 de xullo 
nas instalacións da Finca de Bos de Guísamo, no concello 
coruñés de Bergondo.

Os animais empregados nas sesións prácticas de valora-
ción foron preparados na propia Finca de Bos. O xuíz que 
dirixiu a actividade foi o asturiano Francisco Javier Freije 
Freije, xuíz nacional de CONAFE.

A xornada iniciouse cunha clase teórica sobre a confor-
mación da vaca ideal, impartida por Françesc X. Grau, di-
rector xerente de FEFRIGA. A continuación houbo cin-
co sesións prácticas de xulgamento, repartidas en horario 
de mañá e de tarde: de xatas, xovencas, vacas en lactación 
de primeiro parto, vacas en lactación de segundo parto e 
vacas adultas.

Os alumnos, provistos das súas respectivas cartillas de 
puntuación, tiveron ocasión de facer xulgamentos en gru-
pos e confrontar as súas observacións coas do xuíz. Tratá-
base, coma nun concurso, de ordenar as vacas dun determi-
nado grupo en función aos seus méritos. 

Sección de xatas

A MINIESCOLA DE 
XUÍCES DO CLUBE DE 
XÓVENES GANDEIROS 
REUNIU 70 ALUMNOS

 O xuíz, á dereita, e os asistentes ao curso

MINIESCOLA DE XUÍCES. FINCA DE BOS, 31 DE XULLOANIMAL

R

EXPLOTACIÓN

GARANTIDA

CONTRASTADA

MONTELLOS

S C M
MONTELLOS BETANZOS A CORUÑA)

T
F

E

CONVOCATORIAS
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MF5400CV
80-125

PIENSA EN MF
PIENSA ENFIABILIDAD

VISIÓN INNOVACIÓN LIDERAZGO CALIDAD FIABILIDAD SERVICIO ORGULLO COMPROMISO

Nos dijiste lo que querías: más potencia, mayor ahorro de combustible, mucho más por el mismo dinero. 

A CORUÑA
M. A. LISTE VILLAVERDE, S.L.
Oroso 
Tel. 981681652
J.A. MUIÑO GOMEZ
Somezas
Tel. 981404179
AGRÍCOLA CARBALLEIRA, S.L.
Pontedeume
Tel. 981431899
TALL. CASTELLANA, S.C.
Aranga
Tel. 981789511
TALL. FACAL
Carballo
Tel. 981703288

LUGO
TALL. FDO. RIVAS, S.L.
Cospeito
Tel. 982520105
AGRICOLA CADI, S.L.
Sarria
Tel. 982531187
JULIO ALVITE GARCIA
Pastoriza
Tel. 982349341
MASIDE MAQUINARIA, S.L.
Baralla
Tel. 982363339
CIAL. LEMOS EIRE, S.L.
Chantada
Tel. 982440274

TALL. LOUREIRO
Ribadeo
Tel. 982128473
OURENSE
DESAGRI, S.L.
Quintela de Canedo
Tel. 988211278
AGRICOLA SUAREZ
Xinzo de Limia
Tel. 988461127
PONTEVEDRA
AGRICOLA MORAÑESA
Moraña
Tel. 986553611
CIAL. AGRIC. CARRERA, S.L.
Ponteareas
Tel. 986641899

MAXIDEZA, S.L.
Lalin
Tel. 986781468
ASTURIAS
JOSE MANUEL UZ ALBA
Tineo
Tel. 985837060
AGRICOLA COSTA VERDE

Tel. 985167934

RED MF DE GALICIA Y ASTURIAS

concesionario o visite 
www.masseyferguson.es

es una marca mundial de AGCO Corporation.
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 A cabana gandeira de Diego Varela é de 26 vacas en 
produción, 17 reses de recría e 5 vacas secas. A cota da 
explotación alcanza os 262.000 quilos.

En 1990 Diego recibiu de seus avós a titularidade da granxa, 
con só 13 anos. Entón construíuron un establo libre (un dos 
primeiros que houbo en Rodeiro) con 50 prazas, que anos des-
pois se ampliaría a 77. Habilitouse tamén unha sala de muxido 
de cinco puntos que aínda segue en uso e da que Diego di que 
“non a cambiaría por ningunha outra. Mentres muxo cinco va-
cas preparo outras cinco, e todo o muxido lévame 45 minutos”.

Ao principio o gando estaba semiestabulado, pero pos-
teriormente a explotación cambiou ao sistema de pastoreo, 
no que permanece na actualidade. O establo está baleiro 
e o gando permanece todo o día, agás para o muxido, e 
durante fóra todo o ano.

A explotación conta con 27 hectáreas de terreo propio 
en continuidade. Diego organiza a pradería en seis par-
celas dunhas catro hectáreas, acotando co pastor eléctrico 
as áreas para que pazan as vacas. Cada unha das parcelas é 
consumida en aproximadamente  20 días. 

A explotación que rexenta Diego Varela Diéguez en Achacán (Rodeiro) caracterízase polos baixos 
custos de alimentación. A totalidade da cabana mantense a base de pasto nun réxime de 
pastoreo. Os únicos consumos externos de alimento son de herba seca e concentrado para as 
xovencas e fariña de soia para as vacas en produción.

Diego Varela, coas vacas en produción pacendo

UNHA PRODUCIÓN ÍNTEGRA EN 
PASTOREO, SEN A PENAS CUSTOS 
DE ALIMENTACIÓN

EXPLOTACIÓN DE DIEGO VARELA. ACHACÁN (RODEIRO)

EXPLOTACIÓN
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• RACIÓNS DE 
VACÚN Á CARTA

• FORRAXES
• CEREAIS
• PLÁSTICOS
• ABONOS 

ESPECIAIS
“FERTILVERDE”

• ENCALANTES E 
SEMENTES

• FITOSANITARIOS

BENJAMÍN VALLEDOR, S.L.
Fabricante de Piensos “O COTO”
Coto da Pedreira, s/n
27100.- A Fonsagrada (Lugo)

Teléf. Fábrica: 982 340 300
Fax: 982 340 050
E-mail: b.valle@arrakis.es

EMPRESA CERTIFICADA

A maiores, a explotación conta cun terreo arrendado de 
10 hectáreas en Antas de Ulla, no que se aprovisiona de 
herba seca e herba para ensilar. O ano pasado produciu 140 
bolos de herba seca (de 250 quilos de peso cada un).

No terreo que forma parte da explotación, Diego habi-
lita silos de autoconsumo. Este ano preparou cinco, resul-
tado dunha única corta. Os silos veñen durando arredor 
dun mes e fanse cada ano en lugares diferentes da finca, co 
obxecto de enriquecer a terra.

A pradería está plantada con raigrás italiano e 3 hec-
táreas de chícharo. O ano pasado sementáronse tamén 5 
hectáreas de centeo. Este ano, no mes de agosto, semen-
touse toda a superficie con este cereal. Para o abonado 
empréganse tanto os xurros do establo como fertilizan-
tes químicos. 

A MEDIA DE 
PRODUCIÓN ESTÁ 
EN 21 LITROS POR 
VACA E DÍA

PARQUE DE MAQUINARIA
- 2 tractores
- 1 hileradora
- 1 cisterna de 8.000 litros
- 1 abonadora
- 1 sulfatadora
- 1 fresadora
- A abonadora, a sulfatadora e 

a fresadora son de propiedade 
compartida con outras 2 explota-
cións da zona.

- Os labores de corta e ensilado da 
herba contrátanselle á cooperativa 
Rodo de Rodeiro.

A explotación conta con 5 silos de 
autoconsumo. Na pradería hai raigrás 
italiano e chícharo

AFRIGA ANO XV - Nº 82
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PIENSOS ARA
• Fabricación personalizada de todo tipo de pensos: mesturas, 

pensos simples, compostos, en fariña ou granulados

• Servizo de racionamentos para calquera especie animal

• Asesoramento técnico

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

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

• Venta de fertilizantes

Praza Maior, s/n - 27377 Muimenta (Lugo) - Telf.: 982.52.81.03 - Fax: 982.52.81.33 - Mail: poehisl@infonegocio.com
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As praderías reseméntanse practicamente todos os anos. 
O principal problema de manexo agrícola é a proliferación 
da lavaza, que é combatida mediante herbicidas.

Na explotación non se sementa millo desde hai moitos 
anos. As características da terra na zona, pouco fonda, non 
propician este cultivo.

NUTRICIÓN
Dado que a dieta das vacas é fundamentalmente herbívora, 
non se rexistran grandes producións. A media está en 21 
litros por vaca e día, uns 7.500 por vaca e ano.

Nas vacas en produción, a dieta compleméntase con fa-
riña de soia integral (2 quilos por vaca). Diego viña usando 
tamén 7 quilos de concentrado para as vacas de alta pro-
dución (de máis de 30 litros), pero retirouno por motivos 
de aforro. De todas maneiras, Luis Vidal, nutricionista de 
Africor Pontevedra, desaconsella este tipo de medidas, que 
poden causar a perda de masa corporal nos animais.

As xovencas comen herba seca e penso, e a partir dos 5 
meses de vida saen tamén a pacer.

O leite producido na granxa ten un 3,71% de graxa e un 
3,26% de proteína. 

A DIETA DAS VACAS EN PRODUCIÓN 
COMPLEMÉNTASE CON FARIÑA DE SOIA
INTEGRAL

Zona destinada ás xovencas, 
detrás do establo

A vella sala de muxido, de cinco 
puntos, foi instalada en 1990

AFRIGA ANO XV - Nº 82
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 As explotacións entrevistadas foron seleccionadas me-
diante mostreo estratificado non proporcional, tomando 
como poboación de partida as 16.326 explotacións que 
contaban con cota na campaña 2005/2006.

Estas explotacións dividíronse en 6 estratos de produ-
ción (ver Táboa 1) e en cada estrato seleccionáronse ao 
chou unha porcentaxe variable de explotacións, indistinta-
mente da provincia na que se localizaban. As explotacións 
da provincia de Ourense foron excluídas por mor da súa 
escasa representatividade.

O cuestionario elaborado para esta enquisa foi cuberto 

CARACTERIZACIÓN DO SISTEMA DE 
PRODUCIÓN DAS EXPLOTACIÓNS DE 
VACÚN DE LEITE DE GALICIA

mediante entrevistas persoais cos gandeiros entre os meses 
de agosto e novembro de 2006, polo que os datos que figu-
ran a continuación refírense á campaña 2005/2006.

As entrevistas foron levadas a cabo por 58 técnicos con-
troladores das Asociacións de Criadores de Frisón das 
tres provincias (Africor Lugo, Coruña e Pontevedra). A 
continuación resúmense os resultados da enquisa en as-
pectos relativos ao rabaño, base territorial, cultivos fo-
rraxeiros e o seu aproveitamento. O resto dos resultados 
desta enquisa pódense consultar na páxina web do CIAM 
http://www.ciam.es. 

En épocas de crise coma a actual escóitanse opinións, desde dentro e fóra do sector, 
que reclaman un cambio profundo no sistema produtivo das explotacións de vacún de 
leite galegas. Pero, ¿existe un sistema produtivo típico das explotacións galegas? E se 
existe, ¿cales son as súas características? Para tentar dar resposta a estas preguntas, 
no ano 2006 levouse a cabo desde o Centro de Investigacións Agrarias (CIAM) de 
Mabegondo unha enquisa sobre un total de 478 explotacións de vacún de leite das 
provincias de Lugo, A Coruña e Pontevedra. 

Fernández-Lorenzo, B.; Flores, G.; Valladares, J.; 
González-Arráez, A. e Pereira, S.

Os cereais de inverno, coma o 
triticale, só son sementados no 5% 
das explotacións

PRODUCIÓN
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Estrato Cota (C) % de explotacións % de cota galega
nº de explotacións 

entrevistadas
1 77

3 31
4 14 76

3
6 13

TOTAL 478

Táboa 1: Estratos de produción elixidos, peso de cada estrato en % de explotacións e cota, e 

Na campaña 2005/2006 o número total de explotacións era de 16.326 cunha cota de 1,8 millóns de t

O RABAÑO
O número de vacas de leite por explotación varía entre 4 (no estrato 1) e 98 (no estrato 
6) (Táboa 2).

A produción de leite compaxínase coa produción de carne nas explotacións máis peque-
nas, pero a especialización aumenta co tamaño e é total nos estratos 5 e 6.

O número de animais de recría de leite e a taxa de recría (definida como a proporción 
entre animais de recría e vacas de leite) tamén aumentan co tamaño da granxa. A taxa me-
dia de recría é do 36%, acadando valores moi altos, superiores ao 58 %, nos dous últimos 
estratos. O elevado número de animais de recría, ben sexan criados na propia explotación 
ou comprados, provoca un aumento dos gastos de alimentación e de compra de animais, 
e finalmente un aumento dos custos por litro de leite.

A alta taxa de recría, especialmente grave nas granxas de maior tamaño, pódese deber a que as 
explotacións estean en proceso de ampliación ou a fallos no manexo do rabaño, tales como a baixa 
lonxevidade das vacas, elevada idade ao primeiro parto, elevada mortalidade das crías, intervalos 
entre partos superiores aos 400 días ou enfermidades que diminúen o número de reprodutoras.

A carga gandeira, indicador da intensificación no aproveitamento da base territorial, 
experimenta un incremento practicamente continuo desde o estrato 1, cunha media de 2 
UGM/ha, ata o estrato 6, que ten unha media de 3,2 UGM/ha.

A carga gandeira media nas provincias de Lugo, Pontevedra e A Coruña é de 1,7, 2,1 e 
2,4 UGM/ha, respectivamente. 

Recría de leite Tasa de recría3 Carga gandeira

Estrato n %* n %**

1 4 1

3
4 17 44

6
Total 14 36

Vacas de leite1

%* : porcentaxe de vacas de leite sobre o número total das vacas (leite+carne)

AS ESPECIES MÁIS 
EMPREGADAS NAS
PRADEIRAS SON O 
RAIGRÁS ITALIANO (69% 
DAS EXPLOTACIÓNS),
RAIGRÁS INGLÉS (49%), 
RAIGRÁS HÍBRIDO (41%), 
TREVO BRANCO (37%), 
TREVO VIOLETA (30%) E 
DACTILO (7%)

A taxa de recría (relación entre o 
número de animais da recría e o 
número de vacas de leite) aumenta 
co tamaño da granxa

AFRIGA ANO XV - Nº 82
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BASE TERRITORIAL
Seguindo os criterios do Anuario de Estatística Agraria da Xunta de Galicia, considérase 
superficie agrícola utilizada (SAU) o conxunto de terras labradas e terras dedicadas a pra-
dos. Por outra banda, a  superficie forestal divídese en monte arborado e mato.

A superficie total media das explotacións entrevistadas é de 21 ha, das que 18 ha corres-
ponden a SAU e 3 ha a superficie forestal. A SAU media varía entre as 5 ha, no estrato 1, 
e 46 ha no estrato 6.

A meirande parte da superficie cultivada (o 75%) é propia. O resto repártese entre su-
perficie arrendada (14%), cedida (10%) e en aparcería (1%). A proporción de superficie 
en propiedade diminúe co tamaño da explotación, mentres que a de superficie en arren-
damento aumenta.

O 83% das explotacións declara ter superficie forestal. Esta representa unha pequena 
parte da superficie total, especialmente nas de maior tamaño. Arredor de 3/4 partes co-
rresponden a arborado e 1/4 parte a mato.

Total

(1+2) Total a Propia b Arrendada c Cedida e En aparcería d Total Arborado Mato
Estrato N media media % % % % media % %

1 77 7 5 82 5 11 1 2 68 32
2 90 13 10 77 9 13 1 3 74 27
3 151 19 15 76 13 10 1 3 66 34
4 76 25 21 74 18 7 1 4 80 20
5 35 33 30 68 22 10 0 3 81 19
6 49 50 46 65 30 5 0 4 89 11

Total 478 21 18 75 14 10 1 3 73 27

e) Superficie cedida doutro xeito, prestada, cedida gratuitamente, en precario, etc. 

a) Superficie total de parcelas labradas, dedicadas a cultivos herbáceos, pradeiras, horta, etc., e terras adicadas a prados naturais. 

b) Superficie sobre a que o titular ten dereito de propiedade, con título escrito ou sen el, ou dereito de usufruto.

c) Superficie que o titular disfruta mediante pago dun canon ou renda.

d) Superficie que o titular disfruta de xeito temporal e a cambio dun tanto por cento da produción obtida

Táboa 3: Superficie das explotacións en ha
1) Superficie Agrícola Utilizada (SAU) 2) Superficie Forestal 

Na Táboa 4 recóllense os valores medios de dispersión da superficie cultivada e forestal. 
A pesar dos esforzos da Administración e dos gandeiros por incrementar a base territorial 
e diminuír a dispersión, a estrutura da terra segue a ser unha das principais eivas para a 
mellora da produtividade da meirande parte das explotacións.

A media do número de parcelas cultivadas por explotación é de 23, cunha superficie 
de 1,3 ha por parcela. O número de parcelas aumenta a medida que medra o tamaño da 
explotación. Así e todo, os efectos negativos deste aumento da dispersión vense atenuados 
por unha maior superficie por parcela, que medra desde 0,6 ha/parcela, no estrato 1, a 3 
ha/parcela no estrato 6. A concentración parcelaria ten beneficiado ao 44% das explota-
cións, nas que afectou a máis do 89% da superficie.

O minifundio é superior na superficie forestal, onde o tamaño medio das parcelas é de 
0,7 ha/parcela. 

nº de 
parcelas

superficie 
por parcela 
(ha/parcela)

% de 
explotacións

% de 
superficie

% de 
explotacións

nº de 
parcelas

superficie 
por parcela

Estrato media media % %* % media media
1 10 0,6 38 96 82 6 0,6
2 18 0,8 40 92 88 9 0,7
3 25 1,0 40 85 89 7 0,8
4 28 1,5 49 86 84 9 0,7
5 26 3,1 54 95 69 8 1,2
6 34 3,0 57 90 69 6 1,2

Total 21 1,0 42 90 86 7 0,7
%*: porcentaxe da superficie cultivada, entre as n explotacións con superficie concentrada. 

Táboa 4: Dispersión da superficie agrícola e forestal

Superficie agrícola
Superficie agrícola 

concentrada
Superficie forestal

O 64 %  DOS
GANDEIROS
ENQUISADOS
ADOITAN FACER 
ROTACIÓN DE 
MILLO CUN CULTIVO
DE INVERNO. AS
ROTACIÓNS MÁIS 
EMPREGADAS
NA CAMPAÑA 
2005/2006 FORON
MILLO/RAIGRÁS
ITALIANO (49%), 
MILLO/PRADEIRA
(42 %) E MILLO/
CEREAL (5%)
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DIAS AND DIAS TOYSTORY 160

¡la crítica es unánime!

“¡TOYSTORY es uno de los mejores toros que yo he usado!”

“Tengo 60 nuevas novillas de TOYSTORY y no hay ninguna mala. 
He utilizado muchos de los toros más populares a lo largo de los 
últimos 30 años, y nunca he visto un toro con este gurpo de hijas tan 
consistente y uniforme.”

“Tienes la perfecta combinación entre TIPO y LECHE con TOYSTORY. 
¡Es el paquete completo!”

Richard Dias, Dias & Dias Dairy 
800 vacas en ordeño en Kingsburg, California

Eurodistribución Ganadera, SL  -  CRI España

nº 3
ICO

abril 2009
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CULTIVOS FORRAXEIROS PLURIANUAIS
Nesta enquisa considérase prado (natural ou de rega) o pasto espontáneo sempre verde 
que se pode aproveitar para sega ou pastoreo. Enténdese por pradeira o pasto sementado 
de permanencia, en xeral plurianual, que co paso do tempo se pode naturalizar dando 
lugar a prados naturais.

Inclúense no termo pradeira os cultivos polifitos anuais ou plurianuais (como as mestu-
ras de raigrás e trevo). O cultivo  monofito de raigrás italiano, só ou en rotación co millo, 
non se inclúe nas pradeiras.

nº de 

explot1 ha2 % da 
SAU

nº de 

explot1 ha2 % da 
SAU

renova 
cada

nº de 

explot1 ha2 % da 
SAU

Estrato % ha % % ha % anos % ha %

1 66 2 50 82 3 62 4 100 4 84
2 71 3 28 98 6 59 4 100 8 77
3 60 3 23 100 10 63 4 100 12 77
4 37 3 15 99 14 67 4 99 16 73
5 31 3 10 89 19 61 4 89 20 65
6 24 7 13 86 25 51 3 86 27 55

Total 60 3 28 95 9 62 4 99 10 77
1: % de explotacións que cultivan prados e/ou pradeiras, en cada caso, do total das N explotacións enquisadas.

2: Superficie media, en ha, das n explotacións que cultivan prados ou pradeiras, en cada caso.

Táboa 5: Explotacións que cultivan prados e/ou pradeiras e superficie adicada.

Prados naturais Pradeiras Prados e/ou pradeiras

Os prados (Táboa 5) son aproveitados polo 60 % das explotacións e ocupan o 28 % 
da SAU. Estas proporcións diminúen a medida que aumenta o tamaño das granxas. As 
pradeiras son cultivadas polo 95 % das explotacións, ás que lles dedican o 62 % da SAU. 
Practicamente tódalas explotacións (o 99%) aproveitan ou cultivan prados ou pradeiras, 
ocupando o 77 % da SAU.

A porcentaxe de superficie destinada a prados e pradeiras diminúe ao aumenta-lo ta-
maño das explotacións, pasando do 84 % da SAU, no estrato 1, ao 55 % no estrato 6, o 
que suxire unha maior intensificación do factor de produción terra, en detrimento das 
pradeiras e en beneficio dos cultivos anuais.

As especies máis empregadas nas pradeiras son, por esta orde, raigrás italiano, raigrás 
inglés, raigrás híbrido, trevo branco, trevo violeta e dactilo, que son sementadas polo 69%, 
49 %, 41 %, 37 %, 30 % e 7 % das explotacións, respectivamente.

Asemade, o tipo de aproveitamento que se fai dos prados e pradeiras é máis intensivo 
entre as explotacións de maior tamaño (Táboa 6). A maioría das explotacións (o 93% 
delas) dan un ou máis cortes para ensilar e nos 3 últimos estratos o ensilado é común a 
todas.

A porcentaxe da superficie de prados e pradeiras reservada para ensilar aumenta desde 
o 52 %, no estrato 1, ao 90 % no estrato 6. Paralelamente, e en sentido contrario, a por-
centaxe de explotacións que dan algún corte para aproveitamento en verde baixa do 74 % 
ao 5 %. É practica común en tódolos estratos dar un corte de herba para secar nos meses 
de verán. 

Herba vede
% de 

explotacións1

% da 

superficie2
nº de 
cortes

% de 

explotacións1
nº de 
cortes

% de 

explotacións1

Estrato % % n % n %
1 74 52 1,1 95 1,0 74
2 96 68 1,5 97 1,0 74
3 99 78 1,7 94 1,0 57
4 100 86 2,0 83 1,0 21
5 100 92 1,9 94 1,0 10
6 100 90 2,0 81 1,0 5

Total 93 71 1,6 93 1,0 58
1: % de explotacións, das n que cultivan prados ou pradeiras, que fan un ou máis cortes de ensilado, herba seca ou herba 
2: % da superficie de prados e pradeiras adicada (promedio das n explotacións que cultivan prados ou pradeiras)

Táboa 6: Aproveitamento de prados e pradeiras

Ensilado Herba seca

A CARGA GANDEIRA
MEDIA NAS PROVINCIAS
DE LUGO, PONTEVEDRA
E A CORUÑA É DE 1,7, 
2,1 E 2,4 UGM/HA,
RESPECTIVAMENTE

O millo cultívase no 92% das explotacións 
de máis de 98 vacas de leite
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NAVES PARA ALMACÉN SEN NECESIDADE DE PERMISO. FÁCILES DE DESMONTAR E TRASLADAR
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Venda de xovencas
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CULTIVOS FORRAXEIROS ANUAIS
O millo é a forraxe anual máis cultivada e, practicamente, a única forraxe anual de verán en 
tódalas explotacións (ver Táboa 6). Cultívase no 71% das explotacións, sendo máis común 
entre as de maior tamaño. Chégase a sementar no 92 % das explotacións do estrato 6.

Cando son preguntados sobre o xeito habitual de cultiva-lo millo durante os últimos 
anos, o 20 % dos gandeiros declaran que durante o inverno, tralo cultivo do millo, adoi-
tan deixar a terra de folgada (sen cultivar), fronte o 64 % que adoitan facer rotación cun 
cultivo de inverno.

As rotacións máis empregadas durante a campaña 2005/2006 foron millo/raigrás ita-
liano (49%), millo/pradeira (42 %) e millo/cereal (5%). A primeira (millo/raigrás italiano) 
é máis común entre as explotacións de maior tamaño. O monocultivo de millo (millo só) 
foi empregado polo 23 % das explotacións. 

Cultivan 

millo1

si non  ás veces
Millo  

R.italiano
Millo 

Pradeira
Millo 
Cereal

Millo 
Outros Millo só

Estrato % %* %* %* %* %* %* %* %*
1 65 32 56 12 20 32 10 2 38
2 64 22 62 16 50 41 5 0 24
3 75 14 73 12 54 47 4 2 14
4 75 16 56 28 63 51 0 0 21
5 86 13 67 20 73 33 3 3 23
6 92 18 53 29 69 36 11 2 27

Total 71 20 64 16 49 42 5 1 23

2: % de explotacións das n explotacións que cultivan millo

Táboa 7: Número de explotacións que cultivan millo e distintos tipos de rotacións

Adoitan deixar a terra sen 

cultivar no inverno2

Rotacións de cultivos empregadas no ano 

2005/20062

1: % de explotacións que cultivan millo, das N que respostarón a enquisa

A rotación millo/raigrás italiano, e especialmente o cultivo de millo, son máis deman-
dantes en insumos (sementes seleccionadas, fertilizantes, fitosanitarios, maquinaria) cás 
pradeiras, polo que o seu cultivo é un bo indicador da intensificación no aproveitamento 
da terra, considerada como factor de produción.

O número de explotacións que cultivan millo e a proporción da superficie dedicada 
ao seu cultivo aumentan co tamaño da explotación (ver Táboa 8). Desde o estrato 1 ao 
6, pásase dun 65 % de explotacións que cultivan millo a un 92%, e a porcentaxe de SAU 
sementada de millo sobe do 23 % ao 60 % 

O cultivo anual de inverno máis común é o raigrás italiano. O número de explotacións 
que o cultivan aumenta do 21%, no estrato 1, ao 65% no estrato 6, e a proporción da SAU 
sementada vai do 30 % ao 47 % O número medio de cortes para ensilar tamén aumenta 
co tamaño da explotación, desde 1 a 1,7, ao mesmo tempo que diminúe o número medio 
de cortes para aproveitamento en verde.  

A TAXA MEDIA
DE RECRÍA É DO 
36%, ACADANDO
VALORES MOI ALTOS, 
SUPERIORES AO 58%, 
A PARTIR DE 55 VACAS
EN PRODUCIÓN

A meirande parte da superficie cultivada 
dunha explotación (75%) é propia. O resto 
repártese entre superficie arrendada (14%), 
cedida (10%) e en aparcería (1%)
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GANAR MUCHO, INVIRTIENDO 
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Silos de maíz
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Silos de maíz

Quebrado maíz húmedo

Silos de alfalfa

TEL 973 740 202 / www.casimiromaquinas.com
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O segundo cultivo invernal en importancia son os cereais de inverno (avea, triticale e 
centeo), aproveitados habitualmente nun só corte de primavera para ensilar. Estes son 
sementados tan só no 5 % das explotacións, chegando ao 14 % entre as do estrato 6. 

Entre os outros cultivos alternativos de inverno atopamos as asociacións de leguminosa 
e cereal, como veza-avea, veza-triticale e chícharo-triticale, e outros cultivos como tremo-
ceiros ou nabos.  

% de 

explot1

% de 

explot1

% de 

explot1

% de 

explot1
Superf 

cultivada

Estrato % ha2 %*3 % ha2 %*3 para 
ensilar

en 
verde % ha2 %*3 % ha2

1 65 0,8 23 21 1,5 30 1,0 1,8 6 1,0 23 1 0,7
2 64 2 22 41 2 28 1,5 1,5 3 0,4 6 1 0,3
3 75 3 25 50 3 25 1,6 1,0 7 2,4 9 1 0,3
4 75 7 37 59 5 29 1,8 0,3 0 0,0 0 0 0,0
5 86 14 51 69 11 39 1,7 0,0 3 2,5 8 3 2,5
6 92 25 60 65 19 47 1,7 0,0 14 7,9 26 2 11,0

Total 71 4 28 44 4 28 1,6 1,0 5 1,9 13 1 1,1
1: % de explotacións que cultivan, das N explotacións que respostaron á enquisa

2: Superficie media do cultivo, en ha, das n explotacións que, en cada caso, cultivan millo, raigrás, cereais ou outros. 

3: % da superficie cultivada adicada, entre as n explotacións que, en cada caso, cultivan millo, raigrás ou cereais.

Superf 
cultivada

Superf 
cultivada

nº de cortes
Superf 

cultivada

Táboa 8: Número de explotacións e superficie de cultivos anuais na campaña 2005/2006
Millo Raigrás italiano Cereais Outros

O PASTOREO 
O 72 % das explotacións declara facer pastoreo (Táboa 9). Nesta enquisa non se especifica 
con que intensidade se pace a herba, polo que non podemos saber cal é a achega real da 
herba pacida ao total da ración. Así e todo, si podemos sinalar que a práctica do pastoreo, 
a superficie e o número de parcelas pacidas, decrecen co tamaño da explotación.

Entre as explotacións que fan pastoreo, a maioría fano só durante o día e dedican, de 
media, o 61 % da superficie e o 59 % das parcelas.

Si Polo día Día e noite Outros Superficie Parcelas todas
só en 

lactación
só novillas 
ou secas

Estrato % %* %* %* %* %* %* %* %*
1 91 96 4 0 79 73 90 10 0
2 73 95 5 0 67 66 89 9 2
3 72 90 9 1 59 58 79 13 8
4 58 75 23 2 39 38 48 20 32
5 34 58 33 8 28 31 42 8 50
6 33 56 38 6 33 39 38 0 63

Total 72 91 9 1 61 59 78 12 10
%* : porcentaxe das explotacións que fan pastoreo 

¿Qué tipo de vacas pastan?
Táboa 9: Explotacións que fan pastoreo, momento do día e % da terra adicada.

¿Fai pastoreo? Terras en pastoreo

Non atopamos grandes diferenzas nas frecuencias de pastoreo durante as catro esta-
cións do ano e a maioría das explotacións declaran que fan pastoreo durante todo o ano. 
Nas explotacións pequenas (estratos 1 a 3), o pastoreo adóitase facer, indistintamente, con 
todo o rabaño (vacas en lactación, vacas secas e xovencas). Sen embargo, nas explotacións 
grandes é máis común facelo só coas xovencas ou coas vacas secas.  

CONCLUSIÓNS
Neste traballo faise unha descrición de diversos aspectos do sistema de produción das 
explotacións de vacún de leite de Galicia. 

Existen grandes diferenzas no sistema de produción entre as explotacións segundo o 
seu tamaño, definido pola cota de produción asignada. A medida que aumenta o tamaño 
da explotación son maiores a especialización na produción de vacún de leite e a intensi-
ficación no aproveitamento da base territorial e no manexo do rabaño, como indican os 
incrementos da carga gandeira, da superficie cultivada de millo, da conservación mediante 
ensilado e da taxa de recría.

Os esforzos por aumentar a base territorial das explotacións e reducir o minifundio teñen 
mellorado parcialmente a estrutura territorial das explotacións, pero así e todo a superficie 
dispoñible, e especialmente a súa dispersión (cunha media de 21 parcelas por explotación), 
seguen a ser dous dos principais atrancos para a produción eficiente de leite en Galicia. 

A PRODUCIÓN DE 
LEITE COMPAXÍNASE
COA PRODUCIÓN 
DE CARNE NAS
EXPLOTACIÓNS MÁIS 
PEQUENAS, PERO A
ESPECIALIZACIÓN
AUMENTA CO TAMAÑO
E É TOTAL A PARTIR 
DE 325.000 QUILOS 
DE COTA

A maioría das granxas que fan pastoreo 
fano só durante o día e dedican, de media, 
o 61% da superficie e o 59 % das parcelas
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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
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 A síntese obtívose por aplicación do método de mí-
nimos cadrados á información dispoñible dende 1978 ata 
2008, de maneira que cada variedade se pode comparar con 
todas e cada unha das restantes, dentro de cada especie, 
independentemente do ano en que se sementaran.

OBXECTIVO
Sintetizar a información obtida dende 1978 ata 2008 
no programa de estudo do valor agronómico das varie-
dades de raigrás italiano, raigrás inglés, raigrás híbrido, 
dactilo, festuca alta, trevo violeta, trevo branco e alfalfa 
en Galicia.

METODOLOXÍA
Toda variedade nova seméntase nas fincas experimentais 
do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo 
(CIAM) en Mabegondo (A Coruña), a 100 m de altitude, 
A Pobra do Brollón (Lugo), a 400, e Marco da Curra (A 
Coruña), a 650.

Todas as especies se sementaron en todas as localidades, 
agás a alfalfa, que só se sementou na Pobra do Brollón e, 
algúns anos, en Mabegondo.

Para cada especie hai un experimento independente con 
parcelas elementais de 6,5 m2, dispostas en bloques ao azar 
con catro repeticións, que inclúe as variedades novas xunto 

Dende 1978 ata 2008 avaliáronse en Galicia 231 variedades de raigrás italiano, 
212 de raigrás inglés, 40 de raigrás híbrido, 87 de dactilo, 58 de festuca alta, 54 de 
trevo violeta, 45 de trevo branco e 47 de alfalfa, co obxectivo de coñecer o seu valor 
agronómico para a sementeira de pradeiras. Neste traballo preséntase unha síntese dos 
datos  de todas as variedades avaliadas que están nas Listas Españolas de Variedades 
Comerciais, no Catálogo Común de Especies Agrícolas da Unión Europea ou na Lista 
de Variedades Admitidas para a Certificación de Sementes da Organización para a 
Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE).

VALOR AGRONÓMICO DAS VARIEDADES 
COMERCIAIS DE GRAMÍNEAS E LEGUMINOSAS 
PRATENSES. ACTUALIZACIÓN 2009 Nieves Díaz Díaz, Juan Piñeiro Andión, Mª Dolores Díaz Díaz

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM)

Finca experimental do CIAM na Pobra do 
Brollón. Día de campo coa comunidade 
de regantes do Val de Lemos

AGRICULTURA
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con variedades coñecidas, da orde de 4 por experimento, e 
que serven de referencia.

Os experimentos fertilízanse anualmente con 160-240 
kg/ha de N, 120 de P

2
O

5
 e 200 de K

2
O, e córtanse unhas 

4-7 veces ao ano, durante dous anos en raigrás italiano e 
trevo violeta, e tres nas especies restantes. Determínase a 
produción en verde e contido en materia seca por parcela 
co obxecto de poder calcular a produción de cada corte e 
a anual, expresada en materia seca. As leguminosas non 
reciben nitróxeno.

Á súa vez, na localidade de Mabegondo seméntanse en 
liñas para determinar a precocidade do espigado en gra-
míneas ou de floración en leguminosas. Os experimentos 
de raigrás inglés, dactilo e festuca alta mantéñense alén 
dos tres anos, sen control da produción, para coñecer a súa 
persistencia, a cal se determina por observación visual en 
escala de 1 (desaparecida) a 9 (céspede denso).

RESULTADOS
Por aplicación do método de mínimos cadrados, sinte-
tizouse a información obtida sobre todas as variedades 
ensaiadas dende 1978 ata 2008, espoñéndose nas Táboas 
1 a 9 os resultados das que están na Lista Española de 
Variedades Comerciais (LEVC), actualizada en decembro 
do 2008, ou no Catálogo Común de Variedades de Espe-
cies Agrícolas da Unión Europea (CCUE), actualizado en 
decembro do 2008, ou na Lista de Variedades Admitidas 
para a Certificación de Sementes da Organización para a 
Cooperación e o Desenvolvemento Económico (LVOC-
DE), actualizada en decembro do 2008. Na Táboa 10 indí-
canse as datas aproximadas de principio do espigado para 
cada grupo de precocidade e especie.

TÁBOA 1
Variedades de raigrás italiano alternativo inscritas na 
LEVC1, no CCUE2 ou na LVOCDE3

Síntese dos datos de Galicia (período 1978-2008)
Variedades Ploidía4 Produción 1º ano5 Nº de Ensaios Casas Comerciais
Adige T 106 3
Agraco 812 T 100 7 16
Andy T 98 11
Aramo D 103 8
Attila T 104 6

Avance T  97 11 3
Barcimatra T 94 3
Barcomet D 98 3 4,7
Barinella D 105 3
Baritmo D 97 3 4

Baroldi D 89 3
Barspectra T 96 47 4, 7
Barspirit T 98 3 4, 7
Bartempo T 93 3
Bartigra T 108 3 4

Barturbo T 95 3 7
Billion T 95 21
Braulio T 99 12 9
Campivert T 101 21 5, 10
Canigo T 105 1

Claro T 97 13 18
Daxus D 115 3
Druva D 98 3 13
Ducado D 87 3 6
Energa T 98 42

Gipsyl D 88 3
Grazer D 87 3
Hellen T 99 3 7, 11, 15
Jivet T 101 3 7
Jumper T 107 3

Labelle T 98 7 14
Lemnos T 104 3 6
Libonus T 104 6
Lifloria D 91 7
Limella D 101 7

Litop D 97 3

CÓDIGOS DAS CASAS COMERCIAIS
1. Advanta Ibérica, S.A..
2. Agrusa
3. Semillas Asturverde
4. Clemson Seed S.L.
5. Semillas Batlle, S.A.
6. Calfensa Proyectos, S.L.
7. Semillas Clemente, S.A. 
8. Semillas Dalmau
9. Semillas Fito, S.A.

10. Hortícola Alavesa, S.L.
11. Comercial Morera, S.L.
12. Semillas Pioneer, S.A.
13. Rocalba, S.A.
14. Senasa (Nickerson Sur, S.A.)
15. Semillas Sevil, S.A..
16. Semillas El Solc 
17. Semillas Verón, S.A.
18. Zulueta
19. Semillas S.A. Marisa

AFRIGA ANO XV - Nº 82
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Variedades Ploidía4 Produción 1º ano5 Nº de Ensaios Casas Comerciais
Litoro T 88 3
Lolan T 101 3
Lunar T 94 16
Maddalena T 98 3

Major T 98 11 11
Melworld D 114 3
Missyl T 102 8
Monasmo T 98 15
Mowester D 98 13

Nerissa D 103 3
Nival T 101 24 14
Noble D 93 9
Padano T 110 3 17
Peleton T 102 22 3, 7, 19

Pollanum T 93 7 15
Pomba D 107 11
Portillo D 97 3 3
Promenade T 100 13 13
Prompt D 103 13

Puigmal T 105 1
Sabroso T 101 6 4, 7
Salam T 111 1
Samurai T 95 8
Shoot D 100 9

Sicoris T 101 1 16
Spark D 90 6
Speedyl T 104 34 13, 17
Starter T 105 20 14
Tama6 T 97 13 15

Tauro T 102 3
Tewera T 97 62
Trinova T 96 38 9
Vallivert T 103 26 5, 10
Vespolini T 102 3

Vitesse D 103 71
Vivaro T 109 3
Weldra D 94 6
Wesley T 101 7 1

Variedades non avaliadas
Variedades Ploidía Casas Comerciais
Caremo T 7
Cash T 2
Extrem T 2
Primora T 7
Surrey D 7
Topspeed D 7

1 LEVC = Lista Española de Variedades Comerciais.
2 CCUE = Catálogo Común de Variedades de Especies Agrícolas da 
Unión Europea.
3 LVOCDE = Lista de Variedades Admitidas para a Certificación de 
Sementes da OCDE.
4 D = Diploide, T = Tetraploide.
5 100 =12,54 t/ha de materia seca (media de Tewera e Vitesse).
6 Tama figura na Lista como ‘Grasslands Tama’.

TÁBOA 2
Variedades de raigrás italiano non alternativo inscritas na 
LEVC1 , no CCUE2 ou na LVOCDE3

Síntese dos datos de Galicia (período 1978-2008)
Variedades Ploidía4 Produción5 1º  ano Nº de ensaios Casas Comerciais
Abys D 98 3 19
Agraco 811 T 103 7 16, 18
Alamo D 98 3 7
Alouette T 94 3
Ansyl T 96 21 13, 17

Antonia T 99 3 19
Aurelia T 101 3
Barberia D 83 3
Barextra T 99 4 4, 7
Bargrosso T 106 3

Barmultra T 90 43 4, 7
Barprisma D 98 6 4, 7
Bartali T 93 8
Bartissimo D 90 3
Birca Trifolium D 93 6

Bofur T 94 12 3
Bolero T 101 4 3
Caballo T 103 15 14
Califa T 98 10
Cordelia D 98 3

Cyrano T 93 8
Danergo T 102 4 6
Davinci D 102 3
Eclipse D 90 5
EF-486 Dasas D 91 3

Energil D 103 3 13
Exalta D 101 70
Fabio T 100 4
Finul T 98 87
Fox D 106 3

Ingot D 100 3
Jeanne T 102 6
Liberta T 90 7 11, 18
Lipo T 101 52 13
Lipurus T 105 3 19

Livictory T 94 3
Locobelo T 97 13 5, 10
Macho T 100 1
Maris Ledger T 93 18
Marvel T 91 3

Matador D 94 8
Melcasso D 94 3
Metro D 94 8
Minaret T 92 15
Modesto D 96 8

Monarque T 101 6
Montblanc T 99 20 1
Multimo T 100 17

Variedades de raigrás italiano alternativo (cont.)
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Variedades Ploidía4 Produción5 1º  ano Nº de ensaios Casas Comerciais
Multisolc Ax9 D 99 7
Parfait T 99 3

Podium D 95 7 14
Poncho T 99 3
Ralino T 92 9 9
Rio T 95 3
Roberta T 98 41

Sabalan T 92 21
Salome T 103 3
Serenade T 93 13 13, 17
Sikem D 92 12 7
Solita T 100 4 16

Subito D 98 1
Sultan T 101 3 3
Tauro T 94 3
Taurus T 103 18 14
Teanna T 92 7 7, 11, 14

Tetila T 94 10 15
Tonic T 94 19
Tosca D 98 11
Total D 96 3
Tur D 89 6

Variedades Ploidía4 Produción5 1º  ano Nº de ensaios Casas Comerciais
Turgo T 94 19
Turilo D 96 6
Urbana T 103 6
Vertibelo D 98 9 5, 10
Vicugna T 97 3

Zenith D 98 22
Zorro T 99 3 7

Variedades non avaliadas
Variedades Ploidía Casas Comerciais
Adin D 3
Adrina T 15
Altria D 19
Bellem D 13
Concord D 7
Gemini T 7
Macho T 6
Master T 9, 13, 17
Star D 7

1 LEVC = Lista Española de Variedades Comerciais.
2 CCUE = Catálogo Común de Variedades de Especies Agrícolas da 
Unión Europea.
3 LVOCDE = Lista de Variedades Admitidas para a Certificación de 
Sementes da OCDE.
4 D = Diploide, T = Tetraploide.
5 100 =13,53 t/ha MS (media de Exalta, Finul e Lifapo).
Todas as variedades espigan nun breve intervalo de tempo, cara a prin-
cipios de maio en Mabegondo. Por iso non se fixeron grupos de preco-
cidade.

Variedades de raigrás italiano non alternativo (cont.)
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TÁBOA 3
Variedades de raigrás inglés inscritas na LEVC1 , no CCUE2

ou na LVOCDE3

Síntese dos datos de Galicia (período 1978-2008)
Produción5 Persis- Nº ensaios Casas 

ComerciaisVariedades Ploidía4 1º ano 2º ano tencia6 1º/2º ano
Moi precoces7

Anaconda T 101 107 6,0 16/19
Bastion T 101 102 5,4 21/21
Belcampo T 107 97 5,6 4/4
Belida D 96 93 4,5 25/25 8, 11, 13, 17, 18
Bronsyn D 109 96 3/2 4, 7

Gambit T 97 101 5,9 17/16
Heraut D 92 98 3/2 6
Impala T 93 95 5,7 9/9
Jaran T 108 112 3/2
Liprinta D 99 100 5,5 5/5

Moy D 99 98 5,8 5/5
Naki D 85 82 3,2 3/3
Nui D 107 110 6,3 3/3 3, 7, 9,  13, 14, 15, 16, 17
Pimpernel D 97 103 5,3 6/2
Pionero T 82 1

Roper D 100 102 5,4 8/8
Ruanui D 95 99 9/8
Spira D 95 94 5,5 8/8
Telstar D 98 96 5/4
Yatsyn1 D 107 109 6,3 12/12

Precoces
Barlenna D 86 87 4,8 3/3
Barvestra T 93 97 5,0 14/13
Belramo D 97 101 5,8 8/10
Gallico D 91 93 5,7 7/9
Grimalda T 95 93 5,0 9/8
Labrador T 99 101 5,5 18/14
Lacerta T 116 105 3/2 19
Neptun T 110 105 3/2
Pennant D 98 100 4,5 3/3
Pinnacle D 80 89 4,4 5/5

Prestige T 103 96 5/4
Rosalin T 96 96 5,8 9/9
Rosebud D 82 86 4,4 3/5

Intermedias
Armor T 103 102 2/2
Aubisque T 101 103 6,0 17/17 13, 17
Bargala T 98 102 3/2 4, 7
Baristra T 98 100 5,0 5/5
Barlatra T 90 94 4,0 14/14

Barmedia T 103 102 5,7 3/3
Chicago D 98 99 3/2
Citadel T 91 96 4,6 14/13
Clermont T 104 103 5,7 11/11 19
Courliss D 98 89 372 19

Falstaff D 99 95 2/2
Fennema D 100 97 3/2 19
Foxtrot D 89 100 2/2
Gandalf D 95 96 3/2
Horatio T 95 94 3/2 6

Indiana D 86 102 2/2
Kimber D 99 96 3/2
Lilora D 92 94 5,5 6/6

Produción5 Persis- Nº ensaios Casas 
ComerciaisVariedades Ploidía4 1º ano 2º ano tencia6 1º/2º ano

Magella D 96 94 5,4 7/7
Marino T 104 102 5,7 7/10

Missouri T 102 100 2/2
Napoleon T 95 97 2/2
Option D 102 96 5,4 3/3 7
Premium D 104 97 6,2 3/3
Stefani D 96 91 3/2

Tetramax T 97 102 5,4 8/7
Tonga T 99 97 4,8 14/13 5, 10
Tove T 98 97 4,6 14/13 5, 6, 7, 9,  10, 11, 13, 

14, 15, 17, 18
Victorian D 90 91 3,8 3/3 15

Serodias
Aberavon D 85 106 2/2
Abercraigs T 110 101 2/2
Animo D 82 85 5,8 3/3
Aragon D 101 100 5,7 3/3
Argona D 87 88 4,7 6/6

Barelan T 98 100 3/2
Barenza D 90 87 4,5 6/6
Barfort T 100 106 5,2 3/3
Barlet D 94 94 4,9 8/8
Barmilka D 94 95 3/2 4, 7

Barpastra T 91 89 4,7 7/7 9
Barplus D 99 99 5,5 3/3 4, 7
Belfort T 100 93 2/2
Bovian T 104 95 5,8 3/3
Brigantia D 104 100 5,3 88/87

Burton D 97 94 4,9 3/3
Calibra T 96 98 2/2 8, 11, 18
Ciami D 115 108 5,5 11/9
Cordoba D 90 1 6
Corsario T 107 102 5,0 9/9

Delphin T 104 98 3/2 19
Elgon T 102 104 6,0 17/16 1
Eminent T 99 95 6,2 3/3 3, 7
Éxito D 94 92 5,1 3/3
Fanal T 90 91 4,5 7/7

Fetione T 100 101 6,2 9/9
Herbie D 97 93 5,7 15/16 13
Herbus T 97 96 5,7 9/7 14
Kerdion D 86 82 5,4 7/7
Kentaur T 108 102 3/2

Lasso D 89 92 5,6 3/3
Marylin D 94 95 9/9
Melland D 85 87 3/2
Modane T 100 93 3/2 14
Nutria T 104 103 5/4

Orleans D 95 91 5,7 3/3 3
Pastour D 96 100 2/2
Perceval D 94 88 3/2
Piamonte T 107 104 5,2 3/3
Pomposo T 101 105 3/2

Portia D 96 85 2/2
Score D 83 82 3,3 8/8
Sirocco T 102 104 2/2
Talbot D 85 95 5,4 6/5
Tivoli T 94 89 2/2

Torino D 81 87 2/2
York D 94 94 5,0 9/9

Moi serodias
Barceltic T 95 97 3/2
Barmoric D 96 91 3/2
Barsintra T 108 100 3/2 4
Borvi D 87 87 3,9 3/3
Cadans D 92 94 6,2 3/3

Colorado T 97 99 5,3 13/10
Condesa T 95 98 5,9 49/51

Liñas de variedades

AGRICULTURA
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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

Produción5 Persis- Nº ensaios Casas 
ComerciaisVariedades Ploidía4 1º ano 2º ano tencia6 1º/2º ano

Cornwall D 87 93 5,7 3/3
Dombo D 101 102 5,4 70/72 14
Forza T 99 98 3/2

Gazon D 84 88 3,6 3/3
Herbal T 100 98 3/2 19
Loporello T 99 95 3/2
Montagne T 99 98 5,9 11/13
Penduick D 96 100 3/2

Pradal D 89 88 3/2 19
Sakini D 89 87 5.3 4/3
Sydney D 95 93 5,7 3/3
Turandot T 106 93 3/2
Twystar D 98 88 3/2 19

Verano T 100 94 3/2
Wendy D 86 91 6,7 3/3

Variedades non avaliadas
Variedades Ploidía Casas Comerciais

Actual 16
Akurat T 5, 10
Alcancia T 19
Barhem D 4
Garibaldi T 5, 10
Jalinas D 7
Madera T 5, 10
Maja T 5, 10, 16
Mathilde T 3, 11
Patricio D 18
Polim T 7
Pomerol T 4, 7
Prana T 3, 5, 10
Sodrè T 5, 10
Twymax T 19

1 LEVC = Lista Española de Variedades Comerciais.
2 CCUE = Catálogo Común de Variedades de Especies Agrícolas da Unión 
Europea.
3 LVOCDE = Lista de Variedades Admitidas para a Certificación de Se-
mentes da OCDE.
4 D = Diploide, T = Tetraploide.
5 100 =10,89 e 9,14 t/ha materia seca (media de Frances, Reveille, Bri-
gantia, Condesa e Dombo), no 1º e 2º ano, respectivamente.
6 Anotacións tras o 3º ano.. Escala 1-9, con valores máis altos para varie-
dades máis persistentes. A escala centrouse facendo que a nota
  media de todas as variedades avaliadas fose 5.
7 Datas de espigado dos distintos grupos de precocidade na Táboa 10.

Pesado da produción de verán na finca da Pobra do Brollón

Variedades de raigrás inglés (cont.)
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TÁBOA 4
Variedades de raigrás híbrido inscritas na LEVC1 , no CCUE2 ou na LVOCDE3

Síntese dos datos de Galicia (período 1978-2008)
Produción comparada con:

Raigrás inglés6 Raigrás italiano7 Nº ensaios Casas Comerciais
Variedades Ploidía4 Tipo5 1º ano 2º ano 1º ano 2º ano
Moi precoces8

Sabel T Ita 112 104 88 92 79/56
Precoces
Blason T Int 117 107 91 95 5/5
Gazella T Ita 140 109 109 96 3/3
Lemur D Ita 126 97 99 86 3/2
Polly T Ing 108 105 85 93 14/10 18
Sirene T Ita 128 114 100 101 3/2 19
Tirna T Int 112 103 88 91 15/10
Intermedias
Aberexcel T Ing 118 99 92 88 2/2
Aligote T Int 115 106 90 94 8/7 14
Augusta T Ita 114 101 89 89 27/16
Balto T Int 113 107 88 95 27/20
Barcolte D Ita 127 114 100 101 10/8

Barladin T Int 110 104 86 92 6/5 4, 7
Barsilo D Ita 119 100 93 89 6/5 4, 7
Fortimo T Ing 114 102 89 91 5/4 3
Gladiator T Int 103 100 80 89 3/3
Ibex T Int 126 104 99 92 2/2 19
Manawa9 D Ita 112 100 87 89 25/13 7, 9, 13, 15, 17

Mondelo T Ita 110 101 86 89 19/19
Neola T Ing 111 86 87 101 3/2
Rubrido T Ita 124 108 97 96 5/4 5, 10
Siriol T Int 112 103 88 91 15/13
Solid T Ing 106 100 83 88 3/2 14
Storm T Ing 106 102 83 91 5/4 6,7
Texy T Ita 113 106 89 94 30/24

Serodias
Hybrix D Ita 123 99 96 87 5/4

Moi serodias
Molisto T Ing 105 96 82 85 8/7

Variedades non avaliadas
Variedades Ploidía Casas Comerciais
Bahial T 16
Citeliac D 13
Gala T 6
Gosia T 16
Motivel T 1
Pirol D 6
Rusa T 7

1 LEVC = Lista Española de Variedades Comerciais.
2 CCUE = Catálogo Común de Variedades de Especies Agrícolas da 

Unión Europea.
3 LVOCDE = Lista de Variedades Admitidas para a Certificación de 

Sementes da OCDE.
4 D = Diploide, T = Tetraploide.
5 Tipo: Ita = Italiano, Int = Intermedio, Ing= Inglés
6 100 =10,88 e 9,21 t/ha materia seca (media de Frances, Reveille, 

Brigantia, Condesa e Dombo), 
no 1º e 2º ano,    respectivamente.

7 100 =13,91 e 10,40 t/ha materia seca (media de Exalta, Finul e Lifapo) 
no 1º e 2º ano, respectivamente.

8 Datas de espigado dos distintos grupos de precocidade na Táboa 10.
9 Manawa figura na lista como Grasslands Manawa.

Pradeiras no Val de Lemos
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TÁBOA 5
Variedades de dactilo inscritas na LEVC1 , no CCUE2 ou na 
LVOCDE3

Síntese dos datos de Galicia (período 1978-2008)
Produción4 Nº ensaios Casas ComerciaisVariedades 1º ano 2º ano 1º/2º ano

Ultraprecoces5
Daga 96 107 6/6

Moi precoces
Accord 116 110 6/8
Ambassador 100 108 6/8
Currie 96 97 2/2 15
Hallmark 101 107 6/8
Justus 98 105 6/8

Precoces

Amba 93 100 5/5
3, 5, 6, 7, 8, 9,  10, 
11, 13, 14, 15, 16, 

17, 18
Amply 107 105 7/8
Artabro 111 107 36/36
Bardumas 108 107 3/2
Cristobal 112 107 3/2

Fala 86 101 2/2
Howlong 110 102 12/6
Lidacta 99 97 3/2
Lude 102 106 4/7

Produción4 Nº ensaios Casas ComerciaisVariedades 1º ano 2º ano 1º/2º ano
Napier 97 104 5/5

Niva 97 103 3/2
Oberweihst 92 100 5/5
Prairial 98 101 27/30
Saborto 105 106 9/8
Tarraco 107 104 6/8

Intermedias
Athos 110 107 6/6 7
Baraula 94 97 6/9 4, 7
Bariton 111 109 3/2
Barlemas 110 102 8/4
Beluga 107 109 3/2

Cambria 104 104 36/35 14
Fleurance 95 104 6/6
Kara 87 92 3/3
Lucifer 97 101 5/5
Sparta 100 90 3/3

Serodias
Donata 91 94 5/4
Ladoga 98 97 2/2
Lidaglo 93 98 6/6
Ludac 111 107 5/4 19

Moi serodias
Barmoral 102 103 3/2
Foly 106 103 3/2 19
Mobite 92 90 3/3

A finca experimental da Pobra de Brollón, no 2008
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Variedades non avaliadas
Variedades Casas Comerciais
Kasbah 15
Loke 6
Ludovic 1
Lumont 4, 7
Lyra 5, 10
Micol 9
Niva 13, 17
Porto 15
Trerano 5, 10

1 LEVC = Lista Española de Variedades Comerciais.
2 CCUE = Catálogo Común de Variedades de Especies Agrícolas da Unión 
Europea.
3 LVOCDE = Lista de Variedades Admitidas para a Certificación de Se-
mentes da OCDE.
4 100 =9,40 e 9,60 t/ha materia seca (media de Cambria, Luna Roskilde e 
Prairial) no 1º e 2º ano, respectivamente.
5 Datas de espigado dos distintos grupos de precocidade na Táboa 10.

TÁBOA 6
Variedades de festuca alta inscritas na LEVC1 , no CCUE2

ou na LVOCDE3

Síntese dos datos de Galicia (período 1978-2008)
Produción4 Nº ensaios Casas

Variedades 1º ano 2º ano 1º/2º ano Comerciais
Moi precoces5

Bartucca 96 101 8/8
Wrangler 74 77 3/2

Precoces
Alix 111 103 6/8 11, 16
Baradiso 107 80 2/1
Bariane 98 96 2/1
Belfine 96 77 2/1

Fawn 97 96 36/41
2, 5, 6, 9, 10,13, 14, 

15, 17

Florine 104 101 2/1
Forager 94 97 4/4
Prosper 104 99 2/1
Segria 103 99 8/8 11, 15, 16, 19
Seine 103 105 8/9 14

Intermedias
Barolex 97 89 2/1
Cigale 102 104 27/28
Demeter 101 102 7/7 5, 9,  10, 15
Emeraude 92 91 2/1
Festorina 106 102 4/4

Serodias
Barcel 99 93 8/8
Elfina 97 94 6/6
Feline 101 98 4/4
Fuego 95 98 6/5 13
Hycor 112 107 4/3

Kora 96 104 4/3
Ludion 86 90 3/3
Pastelle 96 91 6/6
Rebel 77 86 4/4
Tima 103 104 44/46 5, 10, 13, 15, 17

Moi serodias
Miro 66 72 8/8
Safari 68 70 4/4

Avaliadas sen precocidade coñecida: 
Variedade Casas Comerciais
Bariane 4, 7
Barolex 4, 7
Florine 19

Variedades non avaliadas
Variedade Casas Comerciais
Apache 6
Bonsai 8
Finelawn 3
Jordane 1
Starlet 6

1 LEVC = Lista Española de Variedades Comerciais.
2 CCUE = Catálogo Común de Variedades de Especies Agrícolas da Unión 
Europea.
3 LVOCDE = Lista de Variedades Admitidas para a Certificación de Se-
mentes da OCDE.
4 100 =9,63 e 9,96 t/ha materia seca (media de Fawn e Tima) no 1º e 2º ano, 
respectivamente.
5 Datas de espigado dos distintos grupos de precocidade na Táboa 10.

TÁBOA 7
Variedades de trevo violeta inscritas na LEVC1 , no CCUE2

ou na LVOCDE3

Síntese dos datos de Asturias e Galicia (período 1978-
2005)

Produción4 Nº ensaios Casas Comerciais
Variedades 1º ano 2º ano 1º/2º ano
Altaswede 83 84 8/4
Astur 93 116 1/1
Barfiola 97 104 6/6
Britta 88 91 4/5
Condado 90 102 2/2

Deben 107 107 6/6
Hamua6 90 90 2/2
Heges5 102 102 6/6
Karim 106 105 1/1 4, 7,13, 17
Krano 92 87 2/2

Lemmon 72 109 1/1
Lucrum 94 100 2/2 3, 6
Maragato 103 99 11/9
Pawera6 90 98 2/2
Perseo 88 103 1/1

Pica 87 109 1/1
Quinequelli 96 105 2/2 5, 10
Rajah 78 84 4/4
Redman 88 92 2/2
Renova 101 105 6/6

Salino 72 68 1/1 6
Tedi 96 110 1/1
Tetri 106 111 2/2
Turoa6 72 87 2/2
Verdi 88 103 3/3

Viola 95 99 3/3 5, 10
Violetta 97 101 14/11 3, 4, 7, 13, 17

Variedades non avaliadas
Variedade Casas Comerciais
Corvus D 19
Diper D 14
Divin D 19
Larus T 19
Merviot D 1
Nemaro D 6, 11, 15
Nike D 4, 7, 9
Start D 5, 10, 11, 15, 16

1 LEVC = Lista Española de Variedades Comerciais.
2 CCUE = Catálogo Común de Variedades de Especies Agrícolas da Unión 
Europea.
3 LVOCDE = Lista de Variedades Admitidas para a Certificación de Se-
mentes da OCDE.
4 100 =12,25 e 12,04 t/ha MS (media de Maragato e Violetta) no 1º e 2º 
ano, respectivamente.
5 Heges figura na lista como Heges Hohenheimer.
6 Hamua, Pawera e Turoa figuran na lista como Grasslands Hamua, Grass-
lands Pawera e Grasslands Turoa.
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TÁBOA 8
Variedades de trevo branco inscritas na LEVC1 , no CCUE2

ou na LVOCDE3

Síntese dos datos de Galicia (período 1978-2006)
Produción5 Nº ensaios Casas Comerciais

Variedades4 1º ano 2º ano 1º/2º ano
Moi pequena
Kent6 81 83 2/2
S 1847 84 92 5/6

Pequena
Abercrest 89 93 1/1
Aberherald 87 94 1/1
Barvian 80 87 5/6 6
Nanouk 73 70 1/1 6, 18
Rivendel 89 89 8/8

Pequena/Intermedia
Abervantaje 101 100 1/1
Alberta 112 97 1/1
Crusader 103 113 1/1

Huia8 98 99 15/15
1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
10, 13, 14, 15, 

16, 17, 18
Klondike 98 96 1/1 19
Lirepa 98 99 6/6

Menna 105 97 1/1
Milka 90 90 5/6
Milton 98 103 1/1

Intermedia/Grande
Aberdai 106 109 1/1
Alice 118 110 1/1
Barblanca 91 101 1/1
Haifa 106 95 2/3 5, 8, 10, 15
Lune de Mai 99 101 6/7

Lustar 100 106 1/1 4, 7
Milkanova 96 96 5/6
Milo 95 98 7/6
Olwen 104 106 6/6
Pitau8 97 104 5/6

Retor 92 89 2/2
Tamar 104 104 2/2
Will 104 109 1/1 5,10

Grande
Aran 118 120 1/1

California9 102 101 10/10
3, 4, 7, 9, 11, 13, 
14, 15, 16,  17

Ladino 92 88 1/1

Regal 101 103 8/8
4, 5, 7, 10, 11, 

13, 17
Wawerley 93 100 1/1 6

Variedades non avaliadas
Variedade Casas Comerciais
Apis 19

1 LEVC = Lista Española de Variedades Comerciais.
2 CCUE = Catálogo Común de Variedades de Especies Agrícolas da Unión 
Europea.
3 LVOCDE = Lista de Variedades Admitidas para a Certificación de Se-
mentes da OCDE.
4 Clasificadas polo tamaño de folla.
5 100 =8,80 e 8,47 t/ha materia seca (media de Huia e California) no 1º e 2º 
ano, respectivamente.
6 Kent figura na lista como Kent Wild White.
7 S 184 figura na lista como Aberystwyth S 184.
8 Huia e Pitau figuran na lista como Grasslands Huia e Grasslands Pitau.
9 California figura na lista como California Ladino.

TÁBOA 9
Variedades de alfalfa inscritas na LEVC1 , no CCUE2 ou na 
LVOCDE3

Síntese dos datos de Galicia (período 1978-1996)
Produción4 Nº ensaios Casas

ComerciaisVariedades 1º ano 2º ano 3º ano 1º/2º/3ºano

Amiral 98 87 86 6/6/6

Aragón 92 96 98 15/15/15
2, 5, 10, 13, 
16, 17, 18

Aurora 87 84 84 2/2/2 5, 10

Capitana 95 68 87 2/2/2 5, 10

Carmen 93 92 100 4/4/4

Derby 100 88 87 5/5/4

Diamond 94 77 80 4/4/4

Ebro 7 102 92 96 2/2/2

Estival 94 74 82 4/4/4

Europe 101 99 100 18/18/17 3, 4,  7

Florida 103 88 85 4/4/4

Gilboa 87 84 87 7/7/7

Maricopa 99 96 91 2/2/2

Medina 89 79 93 2/2/2

Milfeuil 106 94 94 3/3/3

Miral 88 78 83 6/6/6

Moapa 93 86 86 8/8/8

Nogara 101 90 104 2/2/2 13

Pascal 95 92 88 4/4/4

Resis 102 92 88 3/3/3

13 R Supreme 96 80 96 4/4/4

San Isidro 99 101 100 13/13/13 13

Sequel 93 72 80 2/2/2

Sitel 98 84 87 3/3/2

Sutter 93 95 101 2/2/2

Topaz 92 78 87 4/4/4

Trifecta 95 83 81 2/2/2

Victoria 95 102 103 6/6/6 3, 13, 16,  17

Visita de estudantes da Politécnica de Lugo á finca da Pobra do Brollón
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Variedades non avaliadas
Variedade Casas Comerciais
Alcor 16
Altiva 9
Ampurdan 11
Aquarius 15
Belfeuil 13
Emiliana 14
Gea 7, 15
Genesis 15
Giulia 13
Hunterfield 15
Hunter River 15
Marina 14
Orca 4, 7
Planet 6
PR 57Q 53 12
PR 58N 57 12
PR 59N 49 12
Siriver 15
Tierra de Campos 5, 10
Verdor 4, 7
Verko 6

1 LEVC = Lista Española de Variedades Comerciais.
2 CCUE = Catálogo Común de Variedades de Especies Agrícolas da Unión 
Europea.
3 LVOCDE = Lista de Variedades Admitidas para a Certificación de Se-
mentes da OCDE.
4 100 =15,82, 15,00 e 13,97 t/ha materia seca (media de Europe e San Isidro) 
no 1º, 2º e 3º ano, respectivamente

TÁBOA 10
Datas aproximadas de principio de espigado en cada 
grupo de precocidade en Mabegondo (Abegondo, A 
Coruña) a 100 m de altitude

Raigrás inglés e híbrido Dactilo Festuca alta
Ultraprecoces m.-f. abril
Moi precoces f. abril f. abril f. marzo
Precoces p. maio p. maio p. abril
Intermedias p.-m. maio p.-m. maio m. abril
Serodias m.-f. maio m.-f. maio f. abril
Moi Serodias f. maio f. maio p. maio

f. = finais; m.= mediados; p. = principios

BROMO CATÁRTICO (*)
Variedade Casas Comerciais
Baladin 5, 10
Banco 5, 10
Luprime 4,  7
Samson 5, 9, 10, 11

BROMO PERENNE (*)

Variedade Casas Comerciais
Halcon 13

FESTUCA DE PRADOS

Variedade Casas Comerciais
Preval 19
Senu 3, 14

FLEO (*)

Variedade Casas Comerciais
Barliza 4, 6, 7
Climax 3, 5, 10, 11, 13, 14, 17
Phlewiola 5, 10

(*) Non hai Lista de Variedades Comerciais en España para estas especies. 
Por iso non están avaliadas

Liñas de variedades para o 
estudo da precocidade no 
CIAM de Mabegondo
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INTRODUCIÓN
Este artigo pretende dar unhas normas prácticas de im-
plantación e manexo de pradeiras en base a  herba co 
obxectivo de producir unha forraxe en cantidade e calidade 
suficientes que sexa capaz de satisfacer as máximas nece-
sidades da ración base (forraxes) da nosa gandería leiteira. 
Actualmente en Galicia seguimos estando moi supedita-
dos, na produción de leite, á utilización de pensos (concen-
trados e mestura) con respecto a outros países europeos, 
onde a devandita produción está máis ligada á produción 
de forraxes da propia explotación. No caso da produción de 
forraxes conservados producidos en base a herba seguimos 
a ter unha asignatura pendente que superar.

¿QUE É UNHA PRADEIRA?
Unha pradeira está constituída por un conxunto de plantas 
(cultivo polífito) maioritariamente gramíneas e/ou legu-
minosas (herbáceas) sementadas no tempo que, convivindo 
de forma harmoniosa e coa aplicación de axeitadas técnicas 
de cultivo (laboreo) e abonado, ofrece altos rendementos 
de herba, ben sexa en pastoreo ou sega para posterior ensi-
lado e henificado. Pode establecerse en rotación con outros 
cultivos anuais (millo, trigo, centeo, avea, etc.)

¿QUE É A HERBA?
O produto final da explotación da pradeira é a herba, é 
a que proporcionará o alimento necesario ao animal para 
que a transforme en leite. A herba producida pola pradeira 
contén follas e talos, estando formadas as primeiras por te-
cidos máis nutritivos e apetitosos cós segundos. Por tanto, 
se se consegue producir herba de calidade, con alto contido 
en follas, conseguiranse os obxectivos desexados. A herba 
é a fonte alimenticia máis económica  para a produción 
de leite e carne. As pradeiras son, polo tanto, unha fonte 
de nutrientes natural para o gando, adaptándose perfecta-
mente ao aparato dixestivo dos rumiantes.

¿QUÉ SE ENTENDE POR CALIDADE DA HERBA?
Dado que a herba da pradeira é utilizada para alimentación 
do gando como fonte na ración base, a calidade da herba é 
unha expresión que engloba as características que afectan 
ao seu consumo, ou sexa, non se busca só herba alta, senón 
pradeiras densas en follas desde a base do solo, que opti-
micen produción de quilos e cantidade de nutrientes: valor 
nutritivo e, por conseguinte, rendemento dos animais. O 
agricultor-gandeiro debe entender que o que produce son 
alimentos, e para iso deberá elixir aquelas especies, mestu-

IMPLANTACIÓN E PRODUCIÓN 
DAS PRADEIRAS PARA A 
PRODUCIÓN FORRAXEIRA

Luis Vidal Galego *, Ignacio García Lara **, Mª Mercedes Soto Arrojo ***
*AFRICOR-Pontevedra. Recinto Feiral s/n, 36540 Silleda. Pontevedra
** Dpto. Anatomía e Produción Animal. Facultade de Veterinaria. 27002 Lugo.
*** Oficina Agraria Comarcal de Becerrea. 27640 Lugo.
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Perfetto per portare il latte vicino ai consumatori!

NOVITÁ
MINITRAILER

ENHORABUENA GANADEROS!!!
POR FIN TENEMOS LA SOLUCIÓN PARA QUE PODÁIS VALORAR MÁS VUESTRO PRODUCTO

DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA: RAMÓN CODINA. TELF: 629 39 28 80
Mail: enramoncodina@gmail.com - info@prometea.it

NOS AVALAN LAS 700 MÁQUINAS QUE TENEMOS FUNCIONANDO EN TODA EUROPA

La gamma di distributori

per tutte le esigenze

LAS MÁQUINAS DISPENSADORAS DE LECHE

ras e variedades que lle optimicen unha herba rica en azu-
cres e proteínas, fácil de ensilar e con gran valor nutritivo.

A proporción de follas/talos non depende só do estado 
vexetativo, senón tamén da especie e variedade utilizadas. 
De aí que os traballos de selección de novas variedades 
pratenses se centren en obter herba de calidade e non só 
quilos de verde.

Un dos puntos críticos das explotacións de vacún leitei-
ro en Galicia é a baixa calidade das forraxes conservadas, 
especialmente de herba, sen esquecer que iso vai depender 
moi directamente da calidade de herba producida, entre 
outros factores. 

¿DE QUE DEPENDE A CALIDADE DA HERBA?
Son moitos os factores que interveñen na calidade da her-
ba. Grao de madurez na colleita, especies e variedades fo-
rraxeiras empregadas, densidade ou cantidade de follas, a 
colleita e as condicións de almacenamento, e a presenza 
de pragas son factores importantes que determinan a ca-
lidade.

Especies e variedades: Existen claras diferencias de 
calidade entre as especies e entre as variedades dentro 
dunha especie. Están polo xeral relacionadas coas dife-
rencias no consumo de hidratos de carbono estruturais e 
a dixestibilidade, aínda que tamén se poden atopar dife-
rencias en contido proteico, resistencia a enfermidades e 
datas de espigado.

Densidade ou contido en follas da pradeira: As follas 
conteñen máis hidratos de carbono non estruturais e pro-
teínas có resto das partes da planta. Os hidratos de carbono 
non estruturais que conteñen as follas, azucres e almidóns 
son moi dixestibles.  Cando as plantas de herba maduran, 
a proporción folla/talo diminúe.  Deste xeito, as forraxes 
cunha maior cantidade de follas son máis propensas a ser 
de maior calidade, aspecto que é tido en conta no deseño 
de mesturas pratenses, onde se potencia unha alta densida-
de de follas nas pradeiras.

Estado vexetativo, madurez da herba: Cando a plan-
ta madura, a concentración de carbohidratos estruturais 
e lignina aumentan. Se ben unha parte dos carbohidratos 
estruturais (celulosa e hemicelulosa) pode ser parcialmen-
te dixerida polos rumiantes, demostrouse que un aumento 
dunha unidade na porcentaxe de lignina tradúcese en tres 
ou catro unidades porcentuais de diminución de materia 
seca dixestible. A medida que a cantidade de fibra aumenta 
e diminúe a dixestibilidade, o consumo de forraxe tamén 
se reduce, polo que a cantidade de enerxía dixestible con-
sumida diminúe a medida que a forraxe madura. Por iso, 
variedades de espigado tardío favorecen un mellor aprovei-
tamento da herba. 

Colleita e condicións de conservación: Cando segamos 
a herba prodúcese unha diminución da concentración de 
carbohidratos non estruturais durante o proceso de prese-
cado, debido á respiración das plantas.  
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Por iso unha herba con alto contido en materia seca sofre 
menos perdas que variedades que conteñan máis auga. Ta-
mén se producen perdas por lixiviación de nutrientes solubles 
pola chuvia. Polo tanto, débese valorar máis unha herba rica 
en materia seca (variedades diploides) que minimice o tempo 
de curado da herba antes do seu acondicionado.

Presencia de enfermidades: Non todas as especies e va-
riedades posúen o mesmo grao de resistencia a enfermida-
des, sobre todo a roia. Unha herba enferma reduce consi-
derablemente a calidade da forraxe obtida. O emprego de 
variedades resistentes limita considerablemente o risco.

2.  GRANDES ESPECIES FORRAXEIRAS
As especies forraxeiras son aquelas plantas que se cultivan 
para que sirvan de alimento aos animais, ben sexa de for-
ma directa (pastoreo ou sega) ou a través duns procesos de 
transformación (principalmente henificado ou ensilaxes). Os 
animais son capaces de dixerir parte da celulosa presente en 
talos e follas para obter así os principios nutritivos contidos 
nesas plantas e transformalos á súa vez en leite. A cantidade 
de celulosa varía dunhas especies a outras, xa que existen 
especies pratenses máis ou menos rústicas (en igualdade de 
condicións, a festuca alta ten máis celulosa ca un raigrás in-
glés, é máis “leñosa”). Tamén inflúen a climatoloxía, a idade 
da planta, o manexo da pradeira, etc. As especies forraxeiras 
pertencen fundamentalmente a dúas grandes familias: 

GRAMÍNEAS E LEGUMINOSAS. 
Pódese hacer unha primeira clasificación entre forraxei-

ras perennes (producen varias veces ao ano, durante varios 
anos) e forraxeiras anuais (producen un só ano cunha ou 
varias colleitas).

A) GRAMÍNEAS
Desde o punto de vista do aproveitamento, son conside-
radas unha familia de vexetais que aporta menor contido 
proteico cás leguminosas, aportando maiores cantidades de 
hidratos de carbono. As especies máis comunmente utili-
zadas son:
OS RAIGRASES
A principal das especies pratenses por excelencia, sendo 
moi apreciada para o establecemento de pradeiras.  É a 
gramínea con maior calidade de herba, polo seu alto con-
tido en azucres, que serán transformados en enerxía por e 
para o animal que a consume. Débese utilizar como pre-
dominante na pradeira, sempre que as condicións da zona 
onde nos atopemos o permita. Como inconveniente cóm-
pre destacar a pouca persistencia no caso de veráns secos 
e con altas temperaturas.  Existen basicamente tres tipos 
de raigrás:

RAIGRÁS ITALIANO, LOLIUM MULTIFLO-
RUM LAM

Úsase tanto en secanos frescos (>700 mm de precipita-
ción anual) como en regadíos, como cultivo monófito de 
corta duración (variedades alternativas tipo westerwold) 
ou formando pradeiras bífitas ou polífitas de maior dura-
ción (variedades non alternativas). 

Implantación e persistencia: Establecemento e crece-
mento inicial moi rápidos. É unha especie agresiva cara 

ás demais especies do pasto, incluídas as adventicias (her-
bicida natural). É anual (variedades alternativas tipo wes-
terwold) ou bianual (variedades non alternativas) e pódese 
deixar resementar para alongar a súa duración na pradeira. 
Os rebrotes tamén poden formar espigas, a diferencia do 
que ocorre con outras gramíneas pratenses.

Doses de sementeira en cultivo monófito: para variedades 
diploides, 20 qg/ha; para variedades tetraploides, 30 qg/ha. 

Interese forraxeiro: As principais motivacións do gran 
desenvolvemento deste cultivo son a súa elevada produ-
tividade, a súa precocidade e a súa calidade nutritiva. A 
diferencia das demais gramíneas pratenses, se se semen-
ta pronto en outono permite un primeiro aproveitamento 
antes de que acabe o ano. En áreas de inverno benigno, 
a mediados de marzo pode realizarse a seguinte sega. A 
súa produción estival é practicamente nula. A produción 
estimada no primeiro ano de sementeira vai ser superior 
á da segunda anualidade. A forraxe presenta unha elevada 
riqueza en azucres solubles e unha boa apetecibilidade por 
parte do gando.

Formas de aproveitamento: Aprovéitase preferente-
mente mediante sega, aportándose en verde ou conserván-
dose henificado ou ensilado. Tamén pode pastarse. Pre-
senta unha elevada ensilabilidade relacionada co seu alto 
contido en azucres. 

Variedades: No mercado atópanse variedades alternativas, 
chamadas tipo westerwold, e variedades non alternativas. Ta-
mén, segundo a súa dotación cromosómica distínguense va-
riedades diploides e tetraploides. As variedades tetraploides 
son máis produtivas, presentan maior agresividade inicial, 
maior contido en auga e máis resistencia a enfermidades. 
Para alimentación en fresco e para henificación, recomén-
danse as variedades tetraploides. Para ensilar, recoméndanse 
as variedades diploides, con menor contido acuoso, que per-
miten a práctica do ensilado sen necesidade de aditivos. 
o RAIGRÁS ITALIANO ALTERNATIVO

ANUAL  “WESTERWOLDICUM”
É o tipo de raigrás máis usado para as rotacións anuais. Im-

plántase con bastante rapidez e dá lugar a uns crecementos im-
portantes nos primeiros momentos despois da sementeira. Se se 
busca evitar o corte invernal, debería sementarse en datas máis 
serodias das habituais, desprazándoas a finais de novembro ou 
principios de decembro, en vez de a mediados de outubro. Trá-
tase de retrasar o primeiro corte ata o mes de marzo, cando as 
condicións climáticas poden ser relativamente favorables para 
os labores do ensilado. Esta é unha opción arriscada pola posible 
chegada das chuvias e a dificultade de laborear correctamente 
os solos, xogando neste caso un papel importante a técnica da 
sementeira directa, que se comentará máis adiante.

Outra opción de manexo consiste en realizar un corte de 
limpeza a mediados–finais de xaneiro, deixando a forraxe so-
bre o terreo sen recoller. Ao ser un material cunha porcentaxe 
de materia seca moi baixa, incorpórase rapidamente ao solo 
sen provocar problemas no rebrote do raigrás. Neste mo-
mento, habería que realizar un aporte de abono nitroxenado 
co obxecto de conseguir un bo corte na segunda quincena de 
marzo. O inconveniente que ten esta práctica é a perda par-
cial de colleita ao non recoller a forraxe cortada, se ben esta 
queda no terreo, actuando de abono en coberteira.  
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O RAIGRÁS ITALIANO NON ALTERNATIVO 
BIANUAL

O seu vigor de establecemento, aínda que algo menor 
ca no caso do raigrás italiano alternativo, tamén é alto, e a 
produción no total do cultivo é superior, debido a que pro-
porciona uns aproveitamentos moi importantes durante a 
primavera (finais de abril, principios de maio). Respecto 
ao manexo do corte invernal, habería que utilizar as estra-
texias sinaladas para o raigrás italiano alternativo anual.

RAIGRÁS INGLES:  LOLIUM PERENNE L.
Tipo de cultivo: Pradeiras bífitas e polífitas de secano, 

principalmente. É común a súa asociación con trevo bran-
co en pradeiras bífitas.

Implantación e persistencia: Implantación rápida.
Doses de sementeira: 20-24 qg/ha en variedades diploi-

des, 24-30 kg/ha en variedades tetraploides. O seu crece-
mento inicial non é tan rápido coma o do raigrás italiano, 
pero si superior ao resto de gramíneas pratenses da zona 
templada. Persistencia de 4-5 anos ou máis se as condici-
óns de medio son favorables.

Interés forraxeiro: a súa gran capacidade de afillado e 
elevada produción convírtena na gramínea máis emprega-
da para o establecemento de pradeiras de longa duración 
en áreas templadas. A súa produción non empeza ata en-
trada a primavera que segue o outono da sementeira. As 
producións do primeiro ano de implantación son de maior 
contía cás do segundo.  Gran calidade nutritiva e apete-

cibilidade. En outono os posibles ataques de roia poden 
diminuír a súa apetencia. Presenta unha boa ensilabilidade 
debido ao seu alto contido en azucres solubles.

Formas de aproveitamento: Aconséllanse variedades de 
floración serodia para diminuír o grao de rexeitamento. Ta-
mén se pode segar cando a biomasa é elevada, dándose en 
verde ou conservándose ensilado ou henificado.

Variedades: No mercado ofértanse variedades cun am-
plo abano de datas de floración. Tamén se comercializan 
variedades diploides e tetraploides, aínda que, ao contrario 
do que ocorre no raigrás italiano, as diferencias produtivas 
entre ambos graos de ploidía son escasas.

RAIGRÁS HÍBRIDO: LOLIUM HYBRIDUM
Obtívose por cruzamento do raigrás ingles e italiano, 

buscando unha planta que conxugase a precocidade e a per-
sistencia. Ten un desenvolvemento invernal sensiblemente 
inferior aos raigrases italianos, con escasos rendemen-
tos nos primeiros cortes. Sementado nas datas habituais, 
unha vez recollido o millo, e a menos que as condicións 
climáticas dos meses de inverno sexan excepcionalmente 
boas para o crecemento vexetativo (temperaturas suaves e 
pluviometría moderada) non ofrecerá aproveitamento ata 
avanzado o mes de marzo, época na que pode ser ensilado 
con certas garantías. A igualdade de condicións (solo, abo-
nados, etc.), presenta unha produción total, desde a semen-
teira ata principios de maio, inferior á do raigrás italiano 
alternativo (anual) e á do non alternativo (bisanual). 
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B) LEGUMINOSAS
Son consideradas unha familia de vexetais que presentan 
características propias que complementan a familia das 
gramíneas en canto ao seu aporte proteico. As máis co-
munmente utilizadas son da especie pertencente ao trevo.

• VEZA: VICIA SATIVA L.
Pódese establecer como cultivo monófito, pero acon-

séllase sementar a veza cun cereal (avea, cebada) o unha 
gramínea pratense (raigrás italiano), que exercen de tutor. 
Cultívase preferentemente en secano, en diferentes épocas 
do ano. As variedades de outono seméntanse nesa estación 
e colléitanse ao final da primavera (maio-xuño). As varie-
dades de primavera, axeitadas para áreas de invernos rigo-
rosos, seméntanse a principios da primavera e completan o 
seu ciclo no verán.

Implantación e persistencia: Fácil implantación en 
campo. Dose de sementeira variable: 100-150 qg/ha, de-
pendendo da proporción veza/tutor que se desexa conse-
guir. Aconséllase que a proporción da gramínea varíe entre 
o 25-30% do peso da veza. Así mesmo, recoméndase o uso 
de semente inoculada en caso de que se semente veza por 
primeira vez nesa parcela. Persistencia anual.

Interese forraxeiro: As producións, oscilantes, depen-
den da cantidade de chuvia e da súa distribución nos meses 
anteriores á colleita. O valor nutritivo da forraxe é alto. Se 
se sementa cunha gramínea, a forraxe que se obtén é moi 
equilibrada, con bos contidos proteicos (6-16% de proteína 
bruta) e altos contidos minerais. O aproveitamento adoita 
facerse por sega e henificación.

Coma case todas as leguminosas, é bastante esixente en 
fósforo e potasio, e reacciona ben á fertilización con eses 
nutrientes.

• TREVO VIOLETA: TRIFOLIUM PRATENSE L
Cultívase en climas templados. Resiste o frío, esixe hu-

midade e tolera relativamente mal a sequía. Acepta ben o 
sombreo. Vexeta en todo tipo de solos, aínda que prefire os 
profundos e con bo nivel de bases. É esixente en humidade 
edáfica, pero non soporta os encharcamentos prolongados.

Tipo de cultivo: Úsase habitualmente para a implan-
tación de pradeiras de sega de curta ou media duración 
en zonas de clima húmido, sen ou case sen sequía estival. 
Implántase asociado a unha gramínea pratense, habitual-
mente raigrás italiano non alternativo. Tamén forma parte 
de pradeiras polífitas de longa duración, aportando forraxe 
durante os primeiros anos.

Implantación e persistencia: Coma case todas as legu-
minosas, é esixente en fertilidade, sobre todo en fósforo, 
calcio, potasio e magnesio. Implántase con facilidade e a 
súa vida produtiva é de 2-4 anos. 

Dada a súa amplísima distribución mundial e a súa alta 
calidade, existen numerosas variedades, tanto diploides 
coma tetraploides, que se clasifican habitualmente pola súa 

precocidade (inicio do período vexetativo con diferencias de 
ata dous meses). A dose habitual de semente é de arredor de 
10qg/ha en mesturas e 20 qg/ha en sementeiras puras.

Interese forraxeiro: É un trevo moi produtivo, incluso 
en verán se recibe suficientes aportes hídricos. Bo valor 
nutritivo. Aínda que ten un menor contido proteico cá al-
falfa, presenta unha elevada proporción de glúcidos e unha 
maior dixestibilidade. Se se pasta só pode producir me-
teorismo, por iso recoméndase asocialo a unha gramínea. 
A súa conservación pódese realizar tanto por henificación 
como por ensilado

Formas de aproveitamento: O aproveitamento princi-
pal é mediante sega. Unha vez segado, pode darse en verde 
ou conservarse mediante ensilado ou henificado. 

• TREVO BRANCO: TRIFOLIUM REPENS L. 
Para establecemento de pradeiras bífitas de longa dura-

ción con raigrás inglés e de pradeiras polífitas. Cultivado 
en secano en áreas templadas e en regadío en áreas máis 
secas.

Implantación e persistencia: Non se adoita utilizar en 
cultivos puros, por constituír unha forraxe algo desequili-
brada (alto contido en proteína e baixo en hidratos de car-
bono) e con gran perigo de meteorismo para os rumiantes. 
Implántase sen dificultade, aínda que as sementeiras deben 
ser moi superficiais, dado o pequeno tamaño da semen-
te. Persiste moito tempo, sempre que non se dean factores 
que limiten o seu desenvolvemento (fortes sequías estivais, 
exceso de abonado nitroxenado, sombreos prolongados, in-
tervalos amplos entre cortes,....).

Doses de sementeira: 1,5-3 qg/ha en pradeiras mix-
tas (nas mesturas recoméndase que a proporción de trevo 
branco establecido non supere o 30%).

Interese forraxeiro:  O alimento que proporciona é de 
gran calidade, rico en proteína e cunha dixestibilidade ele-
vada e sostida ao longo do seu ciclo. A inxesta única de tre-
vo branco pode provocar meteorismo (aínda que en menor 
medida có trevo violeta).

Formas de aproveitamento: A mellor forma de aprovei-
tamento é mediante pastoreo. Resiste moi ben o pisoteo e, 
dado que as defoliacións só afectan as follas e os pedúncu-
los florais, o rebrote é rápido porque non quedan danados 
os puntos de crecemento. Ocasionalmente, ségase e heni-
fícase.

Na Táboa 1 poden observarse os valores diferenciadores 
de composición química e valor nutritivo, segundo se trate 
de gramíneas ou de leguminosas. Pódese advertir cómo as 
gramíneas presentan valores superiores en enerxía (unida-
des forraxeiras) fronte ás leguminosas. En cambio, ocorre 
todo o contrario para o caso do valor de proteína. É dicir, 
as leguminosas amosan valores que case chegan a duplicar 
os que conseguen  as gramíneas. 
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Terceiro: ¿Que restricións se teñen en canto a clima e 
solo?

Por todos é sabido que a maior parte das forraxeiras 
actuais teñen unha flexibilidade de adaptación moi con-
siderable. Sen embargo, certas condicións do solo e do cli-
ma poden ser factores que limiten a produción e incluso 
impidan o cultivo de certas especies. Atopámonos nunha 
comunidade que se caracteriza por una gran diversidade en 
altitudes (zona de costa, chá e de montaña).

Por outra parte, en canto á climatoloxía, preséntanse así 
mesmo distintas zonas con temperatura e pluviométrica  
diversas. En canto ao solo, debemos ter presente a gran di-
versidade edafolóxica ante a que podemos atoparnos (pH 
e textura, entre outros), ante o cual deberemos estudar e 
analizar os devanditos parámetros, para poder tomar a de-
cisión técnica máis apropiada a cada caso. 

Cuarto: ¿Como se vai aproveitar a forraxe?
Un gran número das plantas forraxeiras teñen unha 

grande adaptación ao pastoreo ou a sega (henificado ou 
ensilado) e, cun manexo axeitado, poden utilizarse para 
calquera destes casos.

Dependendo do aproveitamento que se vaia realizar coa 
herba, xa sexa en pastoreo ou ben ensilado, deberemos 
elixir as especies e variedades, así coma as súas mesturas, 
máis axeitadas ao noso aproveitamento.

Por exemplo, un raigrás inglés, pola súa envergadu-
ra e resistencia ao pisoteo, está mellor adaptado para 
o pastoreo ca un dactilo. En cambio, se empregamos 
leguminosas, requiren algunhas precaucións para ser
pastadas, polo risco de timpanismo que a súa inxestión 
directa pode provocar. Non debemos esquecer as pradei-
ras anuais, nas que se perseguen producións altas e de 
calidade empregando asociacións de cereais e gramíneas 
con  leguminosas.

Tamén debemos ter en consideración que o problema 
mecánico que supoñía segar algunhas especies _xa sexa 
pola súa corta talla (raigrás inglés, trevo branco, etc.), ou 
ben por problemas de encamado (vezas principalmente)_ 
minimizouse coa aparición no mercado das segadoras ro-
tativas. 

3. ELECCIÓN DE ESPECIES E VARIEDADES
Tendo en conta os avances logrados no campo da inves-
tigación, o número de variedades coas que se vai atopar 
un agricultor/gandeiro que queira implantar unha pradera 
pode parecerlle dificultoso. Sen embargo, o problema da 
elección, primeiro dunha especie e posteriormente dunha 
variedade, é bastante sinxelo. Será suficiente con saber res-
ponder a estas preguntas clave:

Primeiro: ¿Para canto tempo se precisa a pradeira?
Cada especie ten un ciclo de produción que é caracterís-

tico e propio á especie. Sen embargo, esta propiedade está 
supeditada directamente a outros factores alleos á planta e 
que poden  incidir negativamente na súa supervivencia. Os 
máis importantes son os factores climáticos e edafolóxicos, 
e tamén as condicións nas que se explote a pradeira. Un 
raigrás inglés, cunha persistencia ilimitada nun medio hú-
mido, se se sementa noutra zona máis seca e calorosa pode 
desaparecer en dous ou tres anos.

Na actualidade téndese á intensificación da produción 
forraxeira debido a diversos factores por todos coñecidos. 
Esa intensificación condúcenos á procura de variedades 
anuais máis produtivas, para dar satisfacción ás demandas 
nutritivas das explotacións gandeiras de vacún leiteiro. 

Segundo: ¿Cando é máis necesaria a forraxe?
Actualmente atopámonos diante dun sistema de pro-

dución de forraxes conservadas (ensiladas) intensificado, o 
cal nos conduce á elección de variedades que sexan o máis 
apropiadas para o ensilado. Xeralmente, as pradeiras teñen 
un máximo aproveitamento en primavera. Sen embargo, as 
necesidades alimenticias do gando son cada vez maiores, 
e sempre similares ao longo de todo o ano, polo que unha 
parte desta produción, unha vez transformada en feo ou 
ensilaxe, destinábase a cubrir as necesidades alimenticias 
nas épocas máis difíciles. Sen embargo, hoxe en día esas 
necesidades deben ser cubertas para todo o ano.

Para dispoñer de forraxe dun xeito máis escalonado e 
non ser desbordado pola produción de primavera, hai que 
xogar por unha parte coas características agronómicas de 
cada especie e, por outra, coas diferentes precocidades das 
numerosas variedades de que dispoñemos actualmente.  

FAMILIAS
Especies

Materia seca

Composición química Valor nutritivo

Cinzas Proteína bruta Fibra bruta
Dixestibilidade

%
UFL

Proteína
dixestible
g/qg MS

GRAMÍNEAS

Raigrás ingles 18 10 11 26 75 0.78 70

Raigrás italiano 18 9 10 25 72 0.75 60

Raigrás
westerwold

18 10 10 26 73 0.76 62

Raigrás
híbrido

18 10 10 26 73 0.76 63

LEGUMINOSAS

Trevo 
violeta

15 12 17 26 69 0.68 120

Trevo
branco

18 11 20 23 76 0.75 152

TÁBOA 1. VALORES DE COMPOSICIÓN QUÍMICA E VALOR NUTRITIVO DAS PRINCIPAIS ESPECIES E VARIEDADES  MÁIS 
COMUNMENTE UTILIZAS (ESTADO VEXETATIVO: INICIO DA FLORACIÓN)
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Quinto: ¿Por que mesturas entre gramíneas e legumi-
nosas?

As vantaxes que presenta a elección de mesturas entre 
este tipo de especies poden resumirse nas seguintes: 

1º Mellora a calidade da forraxe, xa que os hidratos de 
carbono (U.F.) das gramíneas compleméntanse coa proteí-
na, fósforo e calcio que aportan as leguminosas.

2º Diminúe o risco de meteorización do gando, no caso 
de pastoreo directo.

3º Favorece a ensilaxe das leguminosas.
4º Economiza o cultivo, posto que as gramíneas aprovéi-

tanse da facultade das leguminosas para fixar no solo o ni-
tróxeno atmosférico, polo que se pode reducir o abonado.

5º Aumento na produción de biomasa vexetal: as legu-
minosas incrementan a produción de materia seca nas pra-
deiras cando estas se asocian con gramíneas.

6º Prolonga a vida da pradeira, xa que unha especie su-
cederá á outra ou, polo menos, tomará o relevo na produ-
ción. Así pois, con varias especies asegúrase o presente e o 
futuro.

7º Favorece o aproveitamento, dado que sementando es-
pecies de distinta envergadura e precocidade poderemos 
segar en primavera as especies altas e en verán e outono 
aproveitar en pastoreo as de menor altura.

8º Aumento da palatabilidade no gando leiteiro, debido 
á mestura de especies de distintas familias.

4. UTILIZACIÓN DE MESTURAS CEREAL–
LEGUMINOSA

As asociacións de leguminosas con gramíneas poden de-
finirse como a interrelación harmónica e equilibrada entre 
dúas ou máis especies de gramíneas e leguminosas.

As pradeiras constituíron unha das bases forraxeiras que 
permitiron o desenvolvemento da produción de leite en va-
cún leiteiro. Unha das alternativas para mellorar a calidade 
das pradeiras galegas é a introdución de leguminosas per-
sistentes e compatibles con gramíneas. A forma de utilizar 
as leguminosas, como elemento para mellorar a alimenta-
ción animal, xa sexa en asociación con gramíneas, como 
fonte de proteína, dependerá do programa de manexo e a 
dispoñibilidade de terreo nas unidades de produción.

O establecemento dunha asociación gramínea–legumi-
nosa require de certos arranxos de sementeira, para evi-
tar os efectos de competencia que provoquen o dominio 
ou desprazamento dalgún dos compoñentes botánicos, o 
que aseguraría mantelos estables no tempo e no espacio 
na pradeira. A proporción da leguminosa na pradeira, para 
obter o máximo beneficio das asociacións, debe ser unha 
dispoñibilidade de entre o 30% e o 40 % desa especie, xa 
que valores maiores ou menores a estas porcentaxes traen 
como consecuencia a diminución na produción de forraxe 
e, por tanto, na produción animal.

Este tipo de forraxes sementadas no outono non produ-
cen cortes invernais e concentran a súa produción nun só 
aproveitamento primaveral (finais de abril, principios de 
maio), polo que se axusta ben á demanda actual das explo-
tacións galegas.

Unha das características principais que debe ter unha fo-
rraxe para ser aproveitada durante a primavera é que teña 
unha boa resistencia ao encamado, ao condicionar esta, en 
gran medida, os labores de recolección, posto que evita 
posibles contaminacións de terra na forraxe e, por tanto, 
favorece a obtención dun bo ensilado.

Non obstante, cómpre ter presentes algún dos inconve-
nientes que ten esa asociación de cultivos: 

Competencia entre especies: A partir da experiencia 
xeralizada, no manexo de asociacións de gramíneas e le-
guminosas, coincídese en sinalar a dificultade de asociar 
as leguminosas coas gramíneas en calquera pradeira. Isto 
débese a que as gramíneas teñen maior capacidade cás le-
guminosas para absorber fosfatos.

Manexo das asociacións gramíneas–leguminosas: 
Para lograr obter o potencial produtivo dunha pradei-
ra asociada, en termos de produción de carne e leite por 
hectárea, de xeito sostible é necesario sabela manexar. Os 
sistemas semiintensivos implican un certo grao de ma-
nexo eficiente do pastoreo, particularmente no relativo a 
frecuencia e intensidade. Manter unha leguminosa nunha 
pradeira asociada demanda un nivel máis sofisticado de 
manexo có dunha gramínea ben adaptada. As leguminosas 
poden desaparecer por un manexo inapropiado. 

Hoxe en día están a desaparecer as variedades autóctonas, 
sendo reemprazadas por outras variedades e os seus híbri-
dos.  A xeito de exemplo, actualmente a tendencia diríxese 
cara á a utilización de mesturas anuais (como alternativa 
ao cultivo do millo) que veñen tendo unha composición 
media de raigrás alternativo ou westerwold (50%), raigrás 
italiano (25%) e leguminosas (trevos anuais ata un 25%).

No caso de pradeiras para ensilados de máis dun ano, as 
recomendacións tenden á utilización de mesturas de rai-
grás italiano (60 %) e o resto de raigrás híbrido; o contido 
de leguminosas queda á libre elección do agriculturor-gan-
deiro, segundo situacións agronómicas e ambientais.  No 
caso de mesturas propostas para pastoreo-ensilado (máis 
de 3 anos), estarían compostas por raigrás inglés e híbrido, 
con adición de leguminosas (por exemplo, trevos emano e 
ladino).

Tamén temos que citar a combinación de veza-avea 
como cultivo de inverno. Non obstante, existen diversas 
posibles combinacións, dependendo fundamentalmente 
do uso, zona (terreo axeitado) e  duración que se pretenda 
da mesma.

Como resumo  do anteriormente exposto, podemos des-
tacar: 

As leguminosas melloran a fertilidade do solo.
As leguminosas favorecen maior rendemento de fo-

rraxe producida.
As leguminosas teñen desventaxa para competir coas 

gramíneas por nutrimentos en pradeira asociada.
O emprego de mesturas debe estar sempre supedita-

do ás situacións de cada zona e co debido asesoramento 
técnico.  
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5. ABONADO
En primeiro lugar, temos que considerar que a produ-

ción de pradeiras necesita  dun propósito que debe ela-
borarse na súa primeira fase agronómica, cuxo obxectivo 
será optimizar o rendemento de materia seca e a calidade 
nutritiva.

Os factores que inflúen nesta fase de implementación do 
cultivo son: a correcta elección da fórmula pratense, que 
deberá estar axeitada ao tipo de solo e ao manexo; en se-
gundo lugar, a fertilización axustada, sobre todo a nitro-
xenada, que nos vai concretar o rendemento, a calidade da 
forraxe e o momento de corte. A aplicación de nitróxeno 
debe efectuarse entre os 30-40 días antes da data prevista 
para o corte.

Previo ao abonado deberá terse presente a analítica do 
solo. A preparación do terreo mediante emendas de enca-
lado, que consiste nunha correción de carácter inorgánico, 
que incorporada ao suelo modifica favorablemente as ca-
racterísticas físicas, químicas e fisicoquímicas, ademais de 
incorporar calcio no caso das calizas, e calcio e magnesio 
nas dolomitas. Esa práctica agronómica de agregarlle car-
bonatos a un solo débese a que os cultivos no rango de pH 
de 6,5 a 7 maximizan o proceso de fixación simbiótica do 
nitróxeno, o fósforo, calcio, magnesio e molibdeno, que así 
ofrecen a súa máxima dispoñibilidade.

Por outro lado, a solubilidade do aluminio, ferro e 
manganeso é maior en solos ácidos, podendo alcanzar 
niveis tóxicos para os vexetais. Os microorganismos res-
ponsables da dinámica degradativa da materia orgánica 
incrementan o seu nivel de actividade a pH próximos á 
neutralidade.

Nos solos de alta acidez presentan menor agregación, 
o que determina unha diminución na permeabilidade e a 
aireación. Non todos os cultivos se ven afectados en igual 
medida pola acidez do solo; este feito obedece a que cada 
especie posúe un rango de pH  ideal no cal a súa produción 
é máxima, o que se coñece como pH óptimo. As especies 
máis sensibles aos reducidos valores de pH adoitan ser as 
leguminosas.

En canto á fertilización do solo, deberá adaptarse ao ni-
vel de intensificación e explotación a que se ve sometido o 
cultivo. Debe considerarse un aporte anual da orde das 300 
unidades de nitróxeno, unhas 150 unidades de fósforo e 
outras tantas de potasa.

Se ben os abonos fosfatados e potásicos poden aportarse 
en forma de abono de fondo á implantación del cultivo, e 

como abono de conservación os invernos seguintes, o abo-
no nitroxenado debe ser aportado despois de cada explo-
tación.

Estas informacións son xenéricas e hai que considerar as 
necesidades de cada especie, tendo en conta se se efectúa 
unha sementeira pura ou se é unha pradeira composta por 
unha mestura de distintas gramíneas e leguminosas. Neste 
caso hai que ter en conta que as leguminosas teñen a fa-
cultade de fixar no solo o nitróxeno atmosférico, e entón as 
gramíneas benefícianse deste aporte.

Na Táboa 2 poden verse cómo as diferentes necesidades 
de fertilización e de pH difiren segundo o tipo de cultivo 
establecido.

Na actualidade, os residuos de orixe animal non deben 
ser considerados como residuos, senón como principios 
de nutrientes para as plantas. Se son abonos, fertilizantes 
ou emendas é unha cuestión de matices; de todas formas, 
son substancias capaces de aportarlle ao solo un potencial 
significativo de materia orgánica e, polo tanto, de enerxía, 
para que a vida microbiana do solo poida desenvolverse, e 
nutrientes para o crecemento das plantas.

A pesar diso,  habería que ter presente que algúns con-
teñen substancias daniñas ou potencialmente tóxicas, 
compostos orgánicos fitotóxicos, elementos pesados, mi-
croorganismos patóxenos, etc., e tamén que, usados dunha 
forma improcedente, eses nutrientes poden convertirse en 
fonte de contaminación da atmósfera, do solo, da auga e 
incluso das mesmas plantas e, en definitiva, poden causar 
trastornos aos animais e, ao entrar na cadea alimentaria, 
incluso ó ser humano.

Como xa é sabido polos gandeiros, o primeiro elemento 
nutriente en importancia do purín e da galiñaza é o ni-
tróxeno. No purín de vacún, a contía de nitróxeno total 
oscila entre o 1,5 e o 13%, con valores medios do 5% da 
materia seca, sendo moi constante o contido en nitróxeno 
orgánico (arrededor dun 2% da materia seca) e moi varia-
ble en canto ao nitróxeno inorgánico, aínda que sempre 
representa máis do 50% do nitróxeno total.

Este nitróxeno inorgánico, que se atopa fundamental-
mente en forma de nitróxeno amoniacal, é o responsable 
da fertilidade inmediata do purín, xa que se presenta disol-
to na fase líquida del purín; é utilizable a curto prazo polas 
plantas ou incorporado no complexo de cambio do solo, 
pero tamén pode ser perdido por volatización ou incluso 
lavado, directamente ou despois de ser oxidado á forma 
nítrica.  

CULTIVO NITRÓXENO FÓSFORO POTASIO PH

RAIGRÁS INGLÉS ** * * 5-5.9

RAIGRÁS ITALIANO ** * * 5-5.9

RAIGRÁS WESTERWOLD *** ** ** 5-5.9

RAIGRÁS HÍBRIDO ** * * 5-5.9

TREVO VIOLETA * ** ** 6.5-8.5

TREVO BRANCO * ** ** 5.5-8.5

VEZA * * * 6.5-8.5

AVEA ** * * 6.5-7.5

*** Moi esixente    **   Esixente      *Pouco esixente

TÁBOA 2. NECESIDADES DE FERTILIZACIÓN DEPENDENDO DO TIPO DE CULTIVO
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En canto ao purín de porcino, é máis rico en nitróxe-
no có de vacún, xa que o nitróxeno total supón arredor do 
9% da materia seca, representando neste caso o nitróxeno 
amoniacal do 60 ao 80% do nitróxeno total.

No caso do purín procedente de poñedoras, posúe tamén 
un elevado contido en nitróxeno total, aproximadamente 
un 9,0% da materia seca, estando o 65% en forma amonia-
cal. En canto á galiñaza sólida, o contido en nitróxeno total 
é só do 4,6% da materia seca, e unicamente arredor do 20% 
está en forma amoniacal.

O purín de vacún pode considerarse pobre en fósforo, 
xa que só alcanza un 1,2% de P

2
O

5
de materia seca, como 

promedio, mentres que o de porcino contén unhas tres ve-
ces máis, polo que se considera ben provisto neste elemen-
to. O purín de poñedoras, cun 4,5 de P

2
O

5
 de MS, contén 

o dobre de fósforo cá galiñaza sólida.
O segundo elemento a considerar é o  potasio, moi abun-

dante no purín de vacún (6,0 de K
2
O% de materia seca) e 

algo menos no caso do porcino. Tanto o purín de poñedo-
ras coma a galiñaza teñen tamén un pouco menos có purín 
de vacún: un 5,0% o primeiro e só un 3,0% a segunda.

O calcio é o terceiro elemento en importancia na com-
posición do purín de vacún, despois do nitróxeno e do po-
tasio, cun valor promedio do 4,5 de Ca0% de materia seca. 
O purín de porcino contén menos calcio có de vacún, po-
dendo chegar a ser a metade deste. O purín de poñedoras 
é rico en calcio, xa que contén un 9,0 de Ca0% da materia 
seca, mentres que o valor na galiñaza sólida é da mesma 
orde de magnitude ca no purín de porcino. 

A relación existente entre os principais nutrientes de 
purín de vacún N: P

2
O

5
: K

2
O é de 2,3: 1: 2,9, que pode 

pensarse moi apropiada para o abonado de pradeiras, 
aínda que presenta unha gran variabilidade na súa com-
posición.

Tamén os puríns e a galiñaza  aportan cantidades va-
riables de magnesio: arrededor do 1,2 de Mg0% de ma-
teria seca o de vacún e unha cantidade un pouco menor 
o de porcino, o de poñedoras e a galiñaza sólida. No caso 
do purín de vacún, sobre todo, a abundancia de potasio e 
a de calcio fronte á escaseza de magnesio pode producir 
desequilibrios na absorción deste elemento polas plantas e 
provocar incluso hipomagnesemias no gando.

Tanto os puríns coma a galiñaza conteñen tamén can-
tidades variables de sodio, sulfuros, sulfatos, cloruros e 
cantidades máis ou menos importantes de oligoelementos 
(Boro, Manganeso, Cobalto, Cobre, Zinc, Molibdeno, Fe-
rro e outros).

A composición dos puríns e da galiñaza varía moito 
dunhas granxas a outras, polo que os valores promedio dos 
parámetros citados teñen só un valor orientativo. Sen em-
bargo, é escasa a variabilidade e diminúe o número de uni-
dades fertilizantes máximas que se poden engadir ao solo, 
xa que estas dependen sobre todo do volume de líquido 
que o solo pode admitir. 

De cara á dose de abonado, habería que ter presente que 
non todos os elementos que entran na composición destes 
materiais pasan ao solo nunha forma asimilable pola plan-
ta, dependendo a súa eficacia do coeficiente de utilización, 
que é aproximadamente do 50 ao 60% para o nitróxeno, do 

60 ao 80% para o fósforo e do 90 ao 100% para o potasio; 
por conseguinte, existirá un efecto residual que se mani-
festará nos anos subseguintes ao do aporte do purín, aínda 
que se verán a moi longo prazo.

Tanto a eficiencia do nitróxeno orgánico do purín coma 
a do fósforo son análogas á dos fertilizantes minerais. Á 
par, constitúe un medio de impedir posibles enfermidades 
producidas por carencia dalgún oligoelemento. É impor-
tante sinalar que o purín aumenta a estabilidad estrutural 
dos solos, diminuíndo así o peligro de erosión, reduce a 
densidade aparente, aumenta a retención de auga e aumen-
ta a temperatura do solo. Así mesmo, provoca un aumento 
xeral da porosidade e da conductividade hidráulica, o cal 
favorece a infiltración e, polo tanto, diminúe a escorrentía e 
o perigo de erosión dos solos.

O purín e a galiñaza, aplicados ao solo en doses exce-
sivas, conlevan deterioros para os solos, para as colleitas 
e, sobre todo, para o medio ambiente. Polo tanto, hai que 
insistir na necesidade de dosificar ben estes abonos, e isto 
só pode facerse coñecendo a súa composición, o tipo de 
solo ao que se vai aplicar e o cultivo que se vai incorporar. 
Unha das bases fundamentais para a dosificación de puríns 
é a exportación de nutrientes pola colleita. 

6. ALTERNATIVAS AO LABOREO CONVENCIONAL 
PARA DIMINUÍR O TEMPO DE TRABALLO E 
CONSEGUIR UN AFORRO ECONÓMICO: A 
SEMENTEIRA DIRECTA
Unha das dificultades frecuentes nas explotacións gandei-
ras é a falta de tempo para poder realizar os labores de 
implantación dos cultivos, que están moi condicionados ao 
tempero do solo e, polo tanto, ás condicións climatolóxicas 
de cada momento.

Unha alternativa ás sementeiras convencionais do rai-
grás como cultivo invernal é a utilización da técnica de 
sementeira directa sobre o restroballo do millo, xa que 
as súas menores demandas na preparación do solo po-
sibilitan unha maior rapidez na execución dos labores 
(aproximadamente, a metade de tempo de traballo có 
necesario en laboreo convencional para este tipo de fo-
rraxes). Sen esquecer o aforro económico significativo 
que representa respecto aos labores normais preparato-
rios do terreo. 

En anos cunha pluviometría normal, o raigrás italiano 
implantado en sementeira directa presenta menor pro-
dución no primeiro corte e unha porcentaxe de especies 
non sementadas algo superior que cando se implanta con 
laboreo convencional. Sen embargo, no segundo corte pro-
dúcese unha recuperación e no total do cultivo conséguese 
unha produción e porcentaxes de presencia de raigrás ou 
de malas herbas similar, independentemente do sistema co 
que fora sementado.

Puídose comprobar que en invernos con alta pluviomé-
trica, as parcelas sementadas de xeito directo enchárcanse 
menos cás de laboreo convencional, o que se traduciría en 
terreos máis saneados, cunha mellor produción, e cunha 
maior facilidade para mecanizar os labores de recollida da 
forraxe; este ultimo aspecto considérase moi importante 
no caso de ter terreos húmidos. 
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A sementeira directa deste tipo de forraxe é unha técnica 
totalmente válida como sistema de implantación. Esta téc-
nica debe efectuarse con máquinas específicas que realicen a 
sementeira en liñas (canta menor separación haxa entre elas, 
o recubrimento do solo será mellor). Se o herbicida aplicado 
ao cultivo do verán, xeralmente o millo, foi eficaz e non hai 
invasión de malas hierbas, é posible realizar a sementeira sen 
ningún tipo de tratamento previo de herbicida.

En cambio, se na parcela hai presencia de vexetación 
espontánea nacida entre as plantas do millo, é necesario 
realizar un tratamento herbicida a base, por exemplo, de 
glifosato, para eliminar as malas herbas e favorecer a pos-
terior implantación do raigrás. 

7. NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN A TER EN 
CONTA POLO AGRICULTOR- GANDEIRO
Segundo a normativa oficial da UE, no rotulado dos enva-
ses de sementes deben figurar dúas etiquetas: unha branca, 
que corresponde ao envasador da semente e outra de cor 
azul, que corresponde ao produtor.

Na etiqueta branca figuran o nome do envasador, a espe-
cie, variedade, tipo de tratamento no seu caso, o número de 
lote, peso dos mil gramos, poder xerminativo e pureza. 

A etiqueta de cor azul, que fai referencia ao produtor, 
debe conter o nome da especie, variedade, número de lote, 
lugar de produción, data de recolección e se é precintada 
ou re-precintada e o peso dos 1000 gramos (ou ben o peso 
da semente).

A semente de pradeiras entra dentro do grupo de se-
mentes certificadas, e como tal esixe o cumprimento dos 
Regulamentos Técnicos de Control e Certificación, segun-
do a lexislación vixente do Ministerio.

As sementes de pradeiras deben ser certificadas como 
de primeira xeración, coas máximas garantías de pureza 
e xerminación, libres ou cun contido máximo de semente 
de malas herbas, por exemplo no caso do rúmex (labazas). 
Hai que esixir sempre que o envase leve o Boletín Oficial 
de reenvasado ou etiqueta oficial numerada, é sinónimo de 
garantía.

Por ultimo, e non por iso menos importante, nas eti-
quetas inclúense a xeito informativo unha serie de reco-
mendacións de manexo das sementes, tanto de dose de 
sementeira recomendada coma de manexo da mesma (uso 
de luvas, destrución de envases, non utilización en caso de 
ser semente tratada con produtos fitosanitarios... etc). Pode 
incluír, mediante rótulos destacados, a posible incorpora-
ción de tratamentos específicos que leve incorporada a se-

mente. Non debemos esquecer que os envases deben estar 
ben pechados e debidamente conservados.

8. RESUMO 
Para a implantación dunha pradeira, deberemos ter moi 
presente a elección de especies e variedades adaptadas ás 
condicións de explotación, as mesturas deben estar rea-
lizadas tendo en conta o lugar de implantación (clima e 
solo), tendo en consideración a duración da pradeira e o 
tipo de aproveitamento ao que se destina. Dentro do gran 
número de variedades existente deberemos ter presentes 
datos como a precocidade de espigado, compatibilidade 
con outras especies e sensibilidade ou resistencia ás enfer-
midades. 

Non debemos esquecer que é recomendable a realización 
de analíticas de solos co obxecto de indicar unha boa ferti-
lización da mesma, sobre todo se se vai realizar a incorpo-
ración de puríns. As cantidades de incorporación de doses 
de fertilizantes nos cultivos veñen recomendadas para as 
distintas especies e variedades comerciais, sendo valores de 
referencia que deberán ser establecidos en función das ca-
racterísticas intrínsecas das propias parcelas. 

A utilización de variedades debe estar supeditada á in-
formación actualizada que se dispón mediante probas de 
valor agronómico de variedades comerciais realizadas polo 
CIAM (Centro de Investigacións Agrarias de Mabegon-
do) e que ademais pode ser corroborada con datos técni-
cos dispoñibles doutros Centros próximos ou ben doutros 
países, que ofrecen  unha maior amplitude de información; 
se ben estes informes deben ser contemplados como fonte 
complementaria e que non foi realizada nas condicións da 
explotación agrícola onde se van implantar as pradeiras.

Non debemos fixarnos só en valores referentes á produ-
ción obtida, senón tamén ter presentes os parámetros de 
calidade nutritiva logrados (unidades forraxeiras, valora-
ción proteica e valor de fibra bruta). 

Non debemos esquecer que o emprego da sementeira di-
recta, nos casos en que se pretendan implantar cultivos cun 
menor custo e no menor tempo posible, precisa a ineludi-
ble utilización de maquinaria e condicións óptimas para o 
seu establecemento.

E, por último, debemos ter presente a información que 
se presenta no etiquetado dos envases de sementes, que 
debe ser acorde ao esixido polas normativas oficiais tanto a 
nivel europeo (UE) coma de cada país de cuestión; facen-
do fincapé nos valores de xerminación e pureza da mesma, 
entre outros. 
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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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I. ANTECEDENTES
Pero chegaron os problemas, e con eles a normativa. Che-
gou a contaminación das augas por nitratos, non precisa-
mente a Galicia. Chegaron os contidos excesivos en fósforo 
nas augas, non precisamente polos xurros e estercos empre-
gados na nosa comunidade. E chegou o exceso de fósforo 
nas terras, e aquí si que estamos a falar de Galicia e do noso 
gando, e dentro del máis o porcino e as aves có vacún.

Se a todo iso lle engadimos a situación do medio ru-
ral, coa baixada dos prezos de venda e o aumento dos de 
compra, atopámonos neste momento con que é necesario 
facer unha reflexión sobre a onde queremos chegar e cómo 
facelo do xeito máis rendible para as nosas explotacións. 
Debemos, pois, gastar menos, dado que é un dos poucos 
factores nos que podemos influír. E iso tradúcese en apro-
veitar mellor os recursos do noso entorno.

II. CARACTERÍSTICAS DO XURRO DE PORCINO
Na nosa comunidade vénse traballando a todos os niveis, 
incluída a investigación, e dende hai moitos anos, co xurro 
de vacún. Pero a penas temos referencias de traballos de 
campo _repito, de campo_ co xurro de porcino ou co ester-
co de pitos e galiñaza.

Debemos, pois, marcar as diferenzas do xurro de porcino 
co de vacún, dado que delas se desprenderán as vantaxes 
dun sobre o outro e os momentos de aplicación.

A) COMPOSICIÓN
• O xurro de vacún caracterízase por dispoñer dunha por-
centaxe de fósforo que é entre a metade e a terceira parte 
da de nitróxeno. Ten unha variabilidade alta en función, 
sobre todo, do tipo de gando que se explota, pero amor-
tiguado isto polo feito de que gran parte da alimentación 

Durante moitos anos, o xurro de porcino foi o gran esquecido no medio rural. Por unha 
banda, o sector porcino non quixo complicacións co xurro e desfíxose del como puido.
Por outra banda, os agricultores e gandeiros nunca lle deron a importancia que tiña e 
sempre o consideraron un complemento do abonado mineral

O XURRO DE PORCINO:
CARACTERÍSTICAS E TRATAMENTOS José Jesús García González

Consellería do Medio Rural

Aplicación do purín en superficie 
polo sistema convencional
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baséase nas forraxes e menos en pensos (excepto o vacún 
de leite e a ceba de xatos).

Tomando como referencia o Balance de Fósforo da Agri-
cultura Española do ano 2007, publicado recentemente, a 
composición sería a seguinte:

% N % P
2
O

5
Ratio P

2
O

5
/N K

2
O

0,47 0,19 0,4 51

É dicir,  por cada m3 : 4,7Kg N
2
, 1,9 Kg P

2
O

5
 e 5,1 Kg K

2
O

• O xurro de porcino ten como principios o penso e a 
auga que consumen os animais, por iso a súa variabilidade 
será superior á que ten o vacún, dada a gran variedade de 
tipos de explotacións existentes e, polo tanto, de pensos 
diferentes.

Tomando a mesma referencia, a súa composición sería:
% N % P

2
O

5
Ratio P

2
O

5
/N K

2
O

0,47 0,31 0,66 24

É dicir, por cada m3 :  4,7Kg N
2, 

3,1 Kg P
2
O

5
 e 2,4 Kg K

2
O

B) DISPOÑIBILIDADE
Nitróxeno

Xa hai moitos anos que investigadores doutros países 
analizaron a dispoñibilidade dos compoñentes dos xurros, 
e en especial, dado o seu impacto sobre o medio, do ni-
tróxeno.

Ziegler (1987) chegou a conclusión, dentro da gran va-
riabilidade indicada, de que o nitróxeno do xurro de por-
cino estaba, pola súa orixe, moito máis dispoñible e moito 
antes có de vacún. No gráfico seguinte podemos observar 
estas diferenzas.

O que se traduce en que o xurro de porcino ten dispoñi-
ble, nada máis engadirllo a un cultivo, o 60% do nitróxeno. 
É dicir, algo así como un abonado mineral con nitramón. 
O de vacún só ten dispoñible o 40%

O nitróxeno en forma orgánico-mineral pasará a mine-
ral ao longo do ano, en función de factores externos coma 
as chuvias, temperatura, etc., en tanto que o que está en 
forma orgánica quedará como reserva no chan para anos 
seguintes.

O XURRO DE PORCINO TEN DISPOÑIBLE
NADA MÁIS ENGADIRLLO A UN CULTIVO
O 60% DO NITRÓXENO, COMA UN 
ABONADO MINERAL CON NITRAMÓN. O 
XURRO DE VACÚN, SÓ O 40%

Fósforo
No caso do xurro de porcino, a meirande parte está na 

zona de sedimentación das fosas, e pola súa orixe mineral 
(do penso) e o emprego de fitasas para aumentar a dixesti-
bilidade, pódese dicir que está dispoñible nun 100% xa no 
primeiro ano. É dicir, equivalería a un abonado mineral.

Agora ben, nas nosas terras, acedas normalmente, temos 
moito aluminio e ferro que a pH baixos van secuestrar 
fósforo, fixándoo e facéndoo inservible para as plantas. 
Por iso se aplica, nas Instrucións da Consellería do Medio 
Rural, un coeficiente de 0,37, que é a cantidade que queda 
dispoñible deste elemento.
Potasio

Este elemento está en forma soluble no xurro de porci-
no, polo que a súa dispoñibilidade é tamén do 100%, equi-
valendo a un abonado mineral.

C) SITUACIÓN NAS FOSAS
O dito ata agora refírese a un xurro homoxéneo, é dicir, 

coa mesma composición en toda a masa.
A situación real nunha fosa é moi diferente. 

Separando as partes do xurro, o líquido 
pode usarse na contorna da granxa e o 
esterco enviarse máis lonxe
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Como vemos, o fósforo está na súa meirande parte no 
fondo, o mesmo có nitróxeno orgánico, que tamén ten 
unha parte importante na costra formada por flotación da 
materia orgánica. Pola contra, tanto o nitróxeno amoniacal 
coma o potasio están distribuídos de forma homoxénea.

É fundamental saber que a meirande parte do nitróxeno 
está en forma amoniacal máis facilmente evaporable, coa 
conseguinte perda en nitróxeno e dando lugar a un cheiro 
moito máis forte e noxento có do xurro de vacún.

Que importancia ten isto? Sinxelamente, as necesidades 
dos cultivos destinatarios do xurro son as mesmas en toda 
a parcela, e polo tanto a composición do xurro a repartir 
debe ser así mesmo homoxénea.

Dito doutro xeito: é fundamental remexer ben o xurro. 
Se non o facemos,  estaremos a aplicar un abono cargado 
de nitróxeno e fósforo se aspiramos do fondo da fosa e 
moi pobre neses elementos se o quitamos da parte alta ou 
media da fosa.

É un aspecto a ter en conta, sobre todo por aqueles que 
de maneira incontrolada están a retirar xurro das fosas 
das granxas de porcos, dende o exterior e sen remexelo 
previamente.

III. RELACIÓN XURROS–CULTIVOS
Para conseguir a maior efectividade dos xurros como fer-
tilizantes para os nosos cultivos, e ao mesmo tempo non 
ser causa de problemas ambientais _coma a contaminación 
das augas por nitratos ou das terras por exceso de fósforo_, 
debemos axustar a aportación en nutrientes ás necesidades 
dos cultivos e cando estes o necesiten.

Nas “Instrucións para o cálculo da cantidade máxima de 
xurro de porcino a aplicar por Ha de SAU”, na páxina web 
da Consellería de Medio Rural, poden verse as necesidades 
dos cultivos tanto en nitróxeno coma en fósforo e potasio. 

Poñendo dous exemplos dos cultivos máis receptores de 
xurro, o millo forraxeiro e as pradeiras polifitas, as cantidades 
de nutrientes por tonelada de materia seca extraída son:

N P
2
O

5
K

2
O Rto medio

25 7,5 30 10-12 Tm

Millo forraxeiro 12,5 5,5 15 17-19 Tm

Como vemos, a cantidade necesaria de nitróxeno e 2,5-3 
veces maior cá de fósforo, o que fai coincidir esa relación 
máis co xurro de vacún, dado que o de porcino reporta 
moito máis fósforo.

Se a iso lle engadimos a dispoñibilidade de ámbolos dous 
elementos nos citados xurros, chegariamos a conclusión de 
que:
a) O xurro de vacún é preferible para os abonados de fon-

do, tanto do millo como da renovación de pradeira.
b) O xurro de porcino é preferible cando agardamos 

unha resposta rápida do cultivo: abonado de arranque 
das pradeiras á saída do inverno, despois de cada corte, 
no rebrote do outono e, de ser factible, cando o millo 
teña 40-60 cm de altura, para o que se precisaría ma-
quinaria especial.

¿Qué sucede con eses abonados sucesivos de pradeiras con 
xurro de porcino? En principio, dada a absorción dos culti-
vos, non é de prever, e nunca se deu o caso na nosa comuni-
dade autónoma, que haxa contaminación de augas por nitra-
tos, sempre e cando non se fagan animaladas. En cambio, si 
que estamos a enriquecer o chan con fósforo en exceso.

Exemplos temos, e moitos, desta situación, tanto na co-
marca do Deza coma na Limia e outras. Marcando límites, 
moi xenerosos, de 60 ppm de fósforo asimilable (Olsen), 
temos atopado niveis de máis de 100 nos primeiros 15 cm 
de profundidade, 80 dos 15 aos 30 cm, 60 de 30 a 45 e 20-
25 por baixo dos 45, a onde practicamente non chegan as 
raíces dos cultivos. 

Na Limia temos atopado concentracións de máis de 
150-180 ppm do mesmo elemento.

Este problema, que o é, tamén se dá nas comarcas de 
vacún de leite de alta produción, onde os varios miles de 
quilos de penso que consume unha vaca de 7.000-9.000 
litros achegan máis fósforo a través do xurro producido do 
que os cultivos poden absorber. Este fósforo vaise acumu-
lando no chan, aínda que non en cantidade tan esaxerada. 
É o caso, entre outros, da Terra Cha, onde foron rexeitadas 
parcelas como receptoras de lodos de depuradora por su-
perar os 60 ppm de fósforo asimilable (Olsen), e non polo 
contido en metais pesados, como se podería esperar. 

A DISPOÑIBILIDADE DE FÓSFORO E POTASIO 
NO XURRO DE PORCINO É DO 100%, O 
EQUIVALENTE A UN ABONADO MINERAL

O xurro de porcino é recomendable 
para favorecer o rebrote de outono

Cómpre ter un xurro nun 
estado líquido fluído
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CALCULO CARGA GANDEIRA ADMISIBLE EN PORCINO
M3/Ha

TRIGO CEBADA MILLO GRAN PATACA VIÑA PRADEIRA
MILLO

FORRAXEIRO
RAYGRAS 
INVERNO

FRUTAS FORESTAIS
MONTE
BAIXO

M3/Ha de N2 1º ano 2º e 
suce-
siv

1º ano 2º e 
suce-
siv

1º ano 2º e 
suce-
siv

1º ano 2º e 
suce-
siv

1º ano 2º e 
suce-
siv

1º ano 2º e 
suce-
siv

1º ano 2º e 
suce-
siv

1º ano 2º e 
suce-
siv

1º ano 2º e 
suce-
siv

1º ano 2º e 
suce-
siv

1º ano 2º e 
suce-
siv

59 46 57 44 98 76 40 35 33 26 120 94 98 77 53 41 25 19 20 15 20 15

M3/Ha P205 47 43 58 32 17 54 65 32 13 32 20

IV. VALOR ECONÓMICO DO XURRO
Partindo da composición media indicada, de 0,45% de N2 
e 0,31% de P2O5, dun xurro que non teña auga de chuvia 
engadida, poderiamos facer a seguinte equivalencia:

1,5 m3 de xurro de porcino=6 de N
2
, 4,5 de P

2
O

5
 e 3,6 

de K
2
O.

É dicir, aproximadamente un saco de 40 Kg de 15-15-
15, abono que o ano pasado superou os 25 euros e na ac-
tualidade anda sobre os 17.

Ademais, o xurro de porcino achega materia orgánica e 
outros microelementos. Un traballo moi completo, reali-
zado polo ITG Ganadero de Navarra con 180 mostras de 
xurro de porcos de 60 granxas tomadas ao longo do ano, 
levounos a obter a seguinte composición do xurro:

POLO TIPO DE GANDO
TIPO GANDO TIPO BEBEDEIRO N2 P2O5 K2O

Xestación 3,51 2,64 1,6
Maternidade 3,05 2,60 1,70

Precebo Tolvas en húmedo 6,03 4,20 2,43
Cazoletas 4,20 3,49 1,45

Cebadeiros Tolvas en húmedo 3,14 6,25 4,64
Sopa 6,37 5,38 3,32

Cazoletas 5,00 5,19 2,85
Chupete 2,28 2,00 1,25

POLO TIPO DE GRANXA
TIPO GRANXA N2 P2O5 K2O

Produción leitóns venta destete 3,0 2,30 1,60
Produción leitóns tradicional 3,30 2,4 1,7

Ciclo pechado Tolvas en húmedo 5,8 3,70 1,70
Sopa 5,0 3,7 3,60

Cazoletas 4,5 3,0 2,80
Chupete 3,40 2,40 2,0

Como vemos, aínda que a cantidade de nutrientes sexa 
a mesma por animal e ciclo, a composición do xurro varía 
moitísimo, en función non só do tipo de gando senón, so-
bre todo, do tipo de subministración de auga.

Agora ben, no cadro do ITG navarro viamos a diferente 
composición do xurro en función tanto do tipo de gando 
coma do tipo de granxa. Se a iso lle engadimos o sistema 
de reparto e as perdas de nitróxeno por evaporación das 
súas formas amoniacais, decatámonos de que as cifras non 
son tan exactas.

Por iso, a hora de planificar un abonado con xurro de 
porcino teremos en conta:
a) As necesidades dos cultivos e a distribución durante o 

seu desenvolvemento.
b) O tipo de granxa de porcino da que imos retirar o xurro, 

e a ser posible o tipo de bebedoiro no caso de que sexa 
de cebo.

c) Se temos a posibilidade de remexelo antes de retiralo.
d) Se a fosa está cuberta ou non, é dicir, se entra auga de 

chuvia ou non. 

1,5 METROS CÚBICOS DE XURRO DE 
PORCINO EQUIVALEN APROXIMADAMENTE 
A UN SACO DE 40 QUILOS DE 15-15-15

ANIMAIS POR Ha DE  SAU CON RENDIMENTOS DOS CULTIVOS MEDIAS DOS RENDIMENTOS MEDIOS
Porcas ciclo 
pechado

2.7 2.4 3.3 1.8 1 3 3.7 1.8 0.73 1.1 0.85 1.1 0.85

Porcas con leiton 
ata 6 kg

9.2 8.4 11.4 6.2 3.3 10.6 12.7 6.2 2.5 3.9 2.9 3.9 2.9

Porcas con leiton 
ata 20 kg

7.7 7 9.5 5.2 2.8 8.8 10.6 5.2 2.1 3.2 2.5 3.3 2.5

Engorde de leiton
 de 6 a 20 kg

115 105 142 78 41.5 131.7 158.5 78 31.7 48.8 36.6 48.8 36.6

Cebo de 20 a 
100 kg

22 20 27 15 7.9 25.1 30.2 15 6 9.3 7.9 9.3 7.9

Berrons 7.7 7 9.5 5.2 2.8 8.8 10.6 5.2 2.1 3.3 2.5 3.3 2.5
CALCULADO  POR J.J Mar-08

O xurro de porco 
proporciónalle ó 
chan un exceso 
de fósforo
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e) Con todo o anterior, os custos de transporte, funda-
mentalmente a distancia granxa-parcela e o volume da
cisterna empregada.

f ) O sistema de reparto do xurro nas leiras.
g) Se o enterramos a continuación ou non.

Isto, que parece tan complicado, non o é, dado que case
todos os factores son constantes no tempo e non será pre-
ciso calculalos cada ano e para cada cultivo.

V. OS TRATAMENTOS DO XURRO DE PORCINO
De entrada, xa podemos afirmar que ningún tratamento de
eliminación do xurro de porcino é economicamente viable.
É dicir, se temos que eliminar o xurro dunha granxa é pre-
ferible non comezar a actividade.

Outra cousa é que,  pola razón que sexa,  teñamos que
facer tratamentos parciais do xurro. Por exemplo, se non
temos SAU suficiente, propia ou allea, nun radio curto nos
arredores da granxa, poderemos facer unha separación só-
lido-líquido e enviar a parte sólida (45-50% de N2 e de
P2O5) a zonas alleas onde necesiten esterco (basicamente,
zonas do norte do litoral galego), empregando a fonte lí-
quida na contorna da granxa.

Outra situación que nos pode obrigar a facer algún trata-
mento parcial pode ser a ubicación da granxa nun entorno

habitado e onde xurdan problemas no momento do repar-
to polos cheiros. Nesta ocasión, ademais da separación só-
lido-líquido, teremos que insuflar aire na parte líquida para
pasar as formas amoniacais a nitrato e reducir deste xeito
os cheiros. Por suposto que iso supón un consumo enerxé-
tico que vai en contra da rendibilidade da explotación.

Outra alternativa a esta situación, no suposto de dispo-
ñer de terra de abondo, é empregar cultivos de microor-
ganismos que se atopan no mercado, que por unha banda
consumen a materia orgánica, facendo mais fluído e xurro e
evitando a costra, e por outra tamén pasan as formas amo-
niacais do nitróxeno a formas de nitrato. Neste caso non
é preciso reparar a parte sólida da líquida. O cheiro non
desaparecerá de todo, quedará un certo cheiro a cadáver,
dado que estes cultivos son moi semellantes aos empre-
gados antigamente para a eliminación dos cadáveres nas
fosas destinadas a eles.

PLANIFICAR UN ABONADO CON XURRO DE 
PORCINO NON É TAN COMPLICADO, DADO 
QUE CASE TODOS OS FACTORES SON 
CONSTANTES NO TEMPO E NON SERÁ 
PRECISO CALCULALOS CADA ANO E PARA
CADA CULTIVO

GUÍA DE APLICACIÓN DO PURÍN

Inxección de xurro
Aplicación do purín en superficie co 
sistema de tubos flotantes

Autor: JJ
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GALICAL
CALES E CARBONATOS AGRÍCOLAS

Reducen rapidamente 
a acidez dos solos

Aumentan a 
produtividade das 
colleitas

SERVIZO EN CAMIÓNS A 
CALQUERA PUNTO DE GALICIA

INCLÚESE APLICACIÓN SOBRE O TERREO

O S  S O L O S  G A L E G O S  S O N  A C E D O S

NON LEVANTA PO

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 

EMENDA DE CAL VIVA GRANULADA (98% CaO)

Alta porcentaxe en calcio. Valor neutralizante: 90% 
Sacos de 35 quilos, big bag de 1.100 quilos, camión 

EMENDA DE CAL VIVA GRANULADA DOLOMÍTICA 
(35% MgO) (60% CaO)

Alta porcentaxe de magnesio. Valor neutralizante: 90%
Big bag de 1.100 quilos, camión cisterna, camión 

EMENDA DE CAL VIVA (79% CaO)

Gran poder de neutralización. Valor neutralizante: 77% 
Sacos de 35 quilos, big bag de 1.100 quilos, camión 

EMENDA DE CAL APAGADA (61% CaO)

Potencia o rendemento agrícola. De fácil asimilación. 
Valor neutralizante: 58% - Big bag de 1.100 quilos, 

EMENDA DE CAL APAGADA MÁIS DOLOMÍA
(61% CaO)(20% MgO)

Aporta magnesio. Favorece a actividade clorofílica da 
planta. Valor neutralizante: 85% - Sacos de 35 quilos, Big
bag de 1.100 quilos, camión cisterna, camión volquete, 

EMENDA CALIZA, CARBONATO (56% CaO)

ambientais e dermatites. Apropiado para a produción de 
todo tipo de pensos. Valor neutralizante: 48% - Big bag 
de 1.100 quilos, produto a granel en camión volquete

   FANSE ANALÍTICAS DE TERRAS PARA APLICAR A 
VARIEDADE MÁIS ACONSELLABLE EN CADA CASO

GRAN PODER DE 
NEUTRALIZACIÓN
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É FUNDAMENTAL REMEXER BEN O XURRO. SE NON, ESTAREMOS A APLICAR UN ABONO 
CARGADO DE NITRÓXENO E FÓSFORO SE ASPIRAMOS DO FONDO DA FOSA E MOI 
POBRE NESES ELEMENTOS SE O QUITAMOS DA PARTE ALTA OU MEDIA

Como vemos, non existe unha solución única, e ningun-
ha completa economicamente viable, como se dixo ante-
riormente. Nin sequera as plantas de coxeneración, tan no-
meadas, que non deixan de ser centrais eléctricas a base de 
queimar gas natural, e polo tanto suxeitas a un custo simi-
lar. Estas plantas non resolven o problema da SAU necesa-
ria para o emprego correcto do xurro, dado que, na práctica, 
todo o nitróxeno e fósforo que entran nelas volven saír.

VI. NORMATIVA
Na actualidade só o R.D 324/2000 menciona o tema dos 
xurros de porcino. O Real Decreto que tiña que desenvol-
ver a Adicional Quinta da Lei 10/98 de Residuos vai polo 
seu sexto borrador e con case dez anos de atraso. Por certo, 
a derradeira corrección, do presente ano, dá lugar a unha 
modificación substancial deste tema no RD 324/2000, do 
que case desaparece o tema do xurro.

Conforme á mencionada Adicional Quinta da Lei 10/98, 
o emprego dos xurros e estercos no marco da explotación 
agraria non é vertido tal e como o entenden a Lei de Augas 
e o Regulamento de Dominio Público Hidráulico. Dúas 
sentenzas do Tribunal de Xustiza da Comunidade Euro-
pea confirman que o marco da explotación non se limita 
á superficie propia, senón á de calquera outra explotación, 
sempre que non haxa un proceso de tratamento do xurro.

O Regulamento 1774/2002 de subprodutos animais non 
destinados a consumo humano, que inclúe os xurros e es-
tercos, reafirma o dito polo Tribunal de Xustiza. Tamén 
o Regulamento 181/2006, que indica que o transporte da 
granxa ás parcelas destinatarias tampouco precisará autori-
zación do SANDACH, sempre que sexa dentro da mesma 
comunidade autónoma, indicando así mesmo que teñen 
que pasar tres semanas entre a aplicación nunha pradeira e 
o seu aproveitamento, ben por pastoreo ben por sega.

En cambio, calquera centro de xestión de xurros e/ou 
estercos, que os reciba e despois os distribúa, considerarase 
como “planta intermedia” e terá que ser autorizado polo 
Servizo de Seguridade Alimentaria da Consellería do Me-
dio Rural. Estes centros, para o caso de porcino, deberán 
estar _conforme o derradeiro borrador da modificación do 
R.D 324/2000_ a máis de 500 metros de calquera granxa 
de porcino.

Neste momento está vixente o R.D 987/2008 do 3 de 
xuño sobre proxectos de mellora da xestión medioambien-
tal das explotacións porcinas, traducido a Orde do 2 de xa-
neiro do 2009 en Galicia. A través del pódense subvencio-
nar balsas,  pero sempre que sexa para un colectivo (SAT, 
cooperativa, ADS, etc).

Tamén se publicou o R.D 949/2009, do 5 de xuño, sobre 
biodixestión de xurros de porcino. Na nosa opinión non 
ten moito futuro, dado que este tipo de xurros, por si sós, 
non producen suficiente biogás como para facer rendibles 
as instalacións. E ademais o produto resultante, dixestato, 
mantén a mesma problemática do xurro inicial, dado que 
se manteñen os mesmos niveis de nitróxeno e fósforo do 
principio, polo que a SAU necesaria non varía.

O que si se reflicte no novo borrador do R.D correspon-
dente á Adicional Quinta da Lei de Residuos é un aumen-
to da cantidade de nitróxeno producido por UGM, menos 
en porcino ca en vacún o que obrigará a necesitar máis 
SAU cá que establece a normativa actual.

Por último, indicar que, dado o retraso na publicación da 
normativa estatal, a Consellería do Medio Rural está a tra-
ballar na publicación dun decreto propio sobre dexeccións 
gandeiras que teña en conta as características tanto xeográ-
ficas como sociais da nosa comunidade autónoma. 

A cubrición das fosas de purín evita que se enchan 
excesivamente con auga de chuvia

Fosas de purín impermeabilizadas con xeomembrana e xeotéxtil e estrutura de invernadoiro
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CALFENSA, A CALIZA DA TÚA TERRA
C A L I Z A  A G R I C O L A  -  C A L I Z A  M A G N E S I A N A

MODALIDADES DE SERVIZO: 
• APLICADO SOBRE O TERREO
• ENVASADO. Saco de 40 Kg.- Big Bag de 1.000 Kg.
• A GRANEL OFICINAS:

27161 SANTA COMBA-LUGO 
Teléfono: 982 30 59 02

FÁBRICA:
OURAL-LUGO
Teléfono: 982 54 66 23
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 A cooperativa elixida foi Cobideza, a cuxos socios se 
lles deron unhas charlas informativas dos obxectivos a con-
querir e que poden resumirse nun: gasto en abonos mine-
rais igual a cero. Ao mesmo tempo, resolvíase o problema 
da saída dos xurros das granxas de porcos que entrasen no 
programa.

As explotacións de gando vacún que entraron no progra-
ma nun principio foron 36, e moitas outras están na lista de 
espera. As de porcino foron 11.

Analizáronse, parcela a parcela, tanto os cultivos como 
as súas necesidades en abonado e o equivalente en xurro, 
seguindo as Instrucións da Consellería de Medio Rural e 
o seu reparto ao longo do ano. Isto levou a un fluxograma 
de saída de xurro das explotacións,  depósito nas balsas e 
retirada polos agricultores e gandeiros controlada polos 
técnicos da cooperativa.

Hai unha premisa obrigatoria: o xurro debe ser puro, é 
dicir, sen auga de chuvia. Para iso, ou ben as fosas exteriores 
deben ter cuberta ou estar baleiras no momento da retirada 
do xurro, que procederá, neste caso, directamente das can-
les interiores.

Así mesmo, as balsas deberán evitar a recepción de auga 
de chuvia. Para iso estase a estudar un sistema de balsa flo-
tante sobre o xurro, de xeito que a auga de chuvia que caia 
sobre el poida ser evacuada no seu punto central  mediante 
un tubo flexible que a conducirá cara a unha fosa de dre-
naxe ou ladeira abaixo segundo a pendente do terreo.

A carga da balsa, e así mesmo o baleirado, faranse polo 
fondo, de xeito que se eviten cheiros noxentos na contorna 
onde estea situada. Ademais, a pequena costra que se forma-
rá entre a cuberta flotante e o lateral da fosa evitará tamén 
perdas á atmosfera de gases noxentos e contaminantes. 

Partindo dunha idea conxunta da ADS de porcino con sede en Silleda e do persoal 
técnico da Consellería de Medio Rural, analizouse a posibilidade de estruturar un 
sistema de valorización do xurro das granxas de porcos da comarca do Deza nas 
explotacións de vacún dunha cooperativa da mesma comarca, facéndoo de xeito 
controlado e tendo en conta as premisas expostas no artigo anterior.

APROVEITAMENTO DE XURROS DE PORCINO: 
A EXPERIENCIA PILOTO DO DEZA

José Jesús García González
Consellería do Medio Rural

Calculouse que a distancia media 
a percorrer polas cisternas sexa 
de 2,5 quilómetros
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A cuberta do terreo e a cuberta da balsa serán de xeotex-
tiles e xeomembranas, o que facilitará o retorno do lugar 
á súa situación anterior á construción da balsa en caso de 
abandono da actividade.

Unha vez coñecido o volume de xurro a manexar, as par-
celas, a súa situación e superficie, así como os cultivos e as 
súas necesidades, calculáronse cantas balsas e de que volu-
me se deberían construír, de xeito que a distancia media a 
percorrer coas cisternas cara ás leiras fora de 2,5 quilóme-
tros aproximadamente, para reducir custos de transporte. 
O transporte dende as granxas de porcos ata as balsas é 
menos problemático, ao poderse facer mediante camións 
cisterna de maior volume.

En total son sete balsas cunha capacidade de 22.500 
m3 en conxunto, polas que pasarán 54.000 m3 de xurro 
ao ano.

Coa publicación, a finais do 2008, de dúas ordes de 
axudas é posible financiar a súa construción dividíndoas 
en dous lotes. No primeiro construirase a balsa maior, 
de 7.500 m3, e no outro as seis restantes, con 15.000 m3

en total.
O custo da balsa maior calculouse en 228.902 euros e 

o das seis restantes, en 446.452 euros. Tendo en conta o 
equivalente económico do xurro, mencionado no artigo 
anterior, os 54.000 m3 equivalerían a 36.000 sacos de 15-
15-15, que a 17 €/saco suporían un aforro de 612.000 € 
en fertilizantes minerais para as explotacións que entran 
no programa. É dicir, o investimento sen ningún tipo de 
subvención, que non é o caso, sería amortizado case total-
mente no primeiro ano.

Dados os problemas, cada vez máis limitantes, das cons-
trucións no  medio rural e a falta de visión de futuro para o 
campo e os seus habitantes, moitas veces por parte dos pro-
pios concellos, retrasouse a construción das balsas. A finais 
de xullo estaban a xestionarse as licencias correspondentes 
á balsa de 7.500 m3, no Concello de Vila de Cruces.

Neste tipo de balsas  non hai obra fixa algunha, nin 
formigón nin estruturas estables no tempo, e procúrase o 
menor impacto ambiental  tanto na construción coma no 
aspecto visual coma no de emisións gaseosas. Sería desexa-
ble, por tanto, unha maior altura de  miras por parte dos 
políticos que rexen este país (os de agora e os de antes) e 
que tiveran en conta que, ou ben apoian a permanencia 
das nosas xentes no medio rural ou terán, en pouco tempo, 
que enfrontarse a outros problemas maiores coma a des-
poboación e, posiblemente, o “deserto verde” tan temido 
na UE. 

OS OBXECTIVOS PODEN RESUMIRSE 
NUN: GASTO EN ABONOS MINERAIS 
IGUAL A CERO
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INTRODUCIÓN
O ámbito inicial das actividades do Laboratorio de Xe-
nética Molecular centrouse na comunidade autónoma ga-
lega, pero co paso dos anos fóronse demandando os seus 
servizos dende fóra desta. A día de hoxe, máis do 75% da 
actividade do Laboratorio é solicitada dende outras comu-
nidades autónomas ou ben dende o estranxeiro.

O volume de analítica incrementouse exponencialmente 
nos últimos anos, superando no ano 2007 os 65.000 test de 
ADN e no ano 2008 os 100.000 test. 

Dende o ano 2001, o Laboratorio de Xenética Molecular 
de Xenética Fontao está rexistrado como membro institu-
cional da ISAG, a Sociedade Internacional para a Xenética 
Animal. A ISAG é o organismo encargado a nivel interna-

cional de coordinar os distintos laboratorios e estandarizar 
protocolos, nomenclaturas e selección de paneis de marca-
dores moleculares, que permitan que os resultados obtidos 
polos distintos membros sexan obxectivos e comparables.

O Laboratorio de Xenética Fontao vén participando, de 
forma ininterrompida, na realización dos test de compara-
ción internacionais para as especies bovina, equina, ovina, 
caprina, canina e porcina organizados pola ISAG nos úl-
timos anos, acreditando así a súa metodoloxía de traballo 
coa dos membros institucionais da ISAG especializados 
nas análises de ADN nestas especies animais.

Ademais, dende novembro do 2007, o Laboratorio conta 
coa acreditación do ICAR (International Committee for 

Xenética Fontao creou no ano 1999 o Laboratorio de Xenética Molecular. Esta unidade 
presta diversos servizos mediante o emprego da biotecnoloxía do ADN nos Programas 
de mellora xenética desenvolvidos en Galicia. Entre as numerosas aplicacións dos 
marcadores xenéticos moleculares están as análises de filiación, a identificación 
de enfermidades e anomalías e a identificación racial. O futuro está na selección 
xenética a partir da información do ADN, a partir dunha tecnoloxía de vangarda que o 
Laboratorio de Xenética Molecular está a desenvolver xa.

No laboratorio empréganse os protocolos de análise 
molecular normalizados a nivel internacional

O LABORATORIO DE XENÉTICA 
MOLECULAR DE GALICIA, UN PIAR 
DA MELLORA GANDEIRA

Javier López Viana
Director do Laboratorio de Xenética 
Molecular de Xenética Fontao
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Animal Recording) para a realización das análises de pa-
rentesco na especie bovina mediante análise de ADN.

SERVIZOS
O Laboratorio de Xenética Molecular de Xenética Fontao 
presta unha ampla gama de servizos a partir do estudo dos 
marcadores xenéticos moleculares.

_IDENTIFICACIÓN XENÉTICA: FILIACIÓN E TRAZABILIDADE
Cada animal difire dos seus conxéneres por ser portador 

dunha combinación única de ácido desoxirribonucleico 
(ADN), que constitúe a súa información xenética ou xeno-
ma. Dende un estado moi temperán do desenvolvemento, 
os individuos posúen un xenoma estable, e polo tanto ta-
mén presentan un xenotipo normalmente invariable cando 
se analizan os marcadores xenéticos.

Este feito permite falar do que frecuentemente se deno-
minou como “pegada xenética”, que coma a pegada dactilar 
dun individuo é única e doadamente evidenciable median-
te técnicas moleculares. Así é posible identificar o indivi-
duo en todo momento e circunstancia.

a) Filiación
As análises de filiación (paternidade e/ou maternidade) 

permiten garantir a fiabilidade e credibilidade dos libros 
xenealóxicos nas distintas razas animais. Ademais, teñen 
unha grande utilidade para o control e a verificación da 
inseminación artificial e da transferencia de embrións, téc-
nicas reprodutivas de uso moi frecuente en calquera pro-
grama de mellora xenética animal.

A análise de filiación é unha proba xenética que se utiliza 
para comprobar o pedigrí dun individuo. Confirmar a as-
cendencia dun animal garante ou seu valor xenético, e polo 
tanto o seu valor económico. A aplicación rutineira destas 
análises no control da reprodución, por inseminación arti-

ficial e/ou transferencia embrionaria, permite evitar erros 
en ámbolos dous procesos e fraudes na orixe do seme ou 
dos embrións; este tipo de erros ou fraudes danse tamén 
no caso da reprodución natural, mesmo ás veces en maior 
proporción. Non obstante, o control faise máis importante 
no caso de utilizar estas técnicas artificiais de reprodución, 
principalmente debido ao custo dos procesos involucrados, 
especialmente o do material xenético.

b) Trazabilidade
 Os consumidores preocúpanse cada vez máis pola calidade 

dos produtos alimenticios, a súa orixe e integridade a través da 
cadea alimentaria ata o consumo. Pódense aplicar diferentes 
procedementos para asegurar a orixe dos produtos animais. A 
trazabilidade mediante a análise do ADN consiste en realizar 
unha mostraxe en dous puntos de control diferentes, tratando 
de interferir o mínimo posible nas prácticas de traballo nor-
mais que se levan a cabo na industria cárnica. 

A altísima fiabilidade destas probas vén dada porque a 
probabilidade de atopar dous animais con idéntico xenoti-
po é practicamente nula, salvo que se tratase de mostras to-
madas a dous animais que fosen xemelgos idénticos (univi-
telinos ou monozigóticos), situación esta que moi rara vez 
aparece en condicións naturais. 

CONVENIOS DO LABORATORIO
O Laboratorio de Xenética Fontao ten asinado nestes últimos anos importantes 
convenios con Asociacións e Agrupacións gandeiras a nivel nacional e internacio-
nal, entre as que cabe destacar as seguintes: 
_CONAFE (Confederación de Asociaciones de Frisona Española). Dende o ano 
2005, Fontao é o Laboratorio Oficial para a realización das probas de filiación que 
leva a cabo esta entidade de ámbito nacional con sede en Madrid.
_MASTERRIND. Asociación de criadores e centros de inseminación artificial 
bovino de Alemania.
_FEAGAS (Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto).  Organiza-
ción recoñecida oficialmente polo Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino, como representante das organizacións de raza pura, con sede en Madrid.
_ACRIMUR. Asociación Española de Criadores de la Raza Caprina Murciano-
Granadina, con sede en Jumilla (Murcia) e con ámbito de traballo en nove comu-
nidades autónomas.
_ACRIFLOR. Asociación Nacional de Criadores de Ganado Caprino de Raza 
Florida, con sede en Córdoba.
_ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE RAZA CAPRINA PAYOYA. Con sede en Cádiz.
_AECCM. Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña, con sede en 
Casabermeja (Málaga).
_ASSAF.E. Asociación Española de Criadores de la Raza Ovina Assaf, con sede 
en Zamora e con ámbito de traballo en varias comunidades autónomas.
_I.X.P. TERNERA GALLEGA. Para o desenvolvemento dun programa de segui-
mento da trazabilidade da carne mediante a análise de marcadores de ADN.
No ano 2009, o Laboratorio asinou convenios cos seguintes organismos:
_AGRO.MÉTRICA. Empresa dedicada á prestación de servicios no área agrope-
cuaria, con sede en Évora (Portugal).
_ANCOSE. Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela, con 
sede en Coimbra (Portugal).
_ANCRAS: Associação Nacional de Caprinicultores da Raça Serrana, con sede 
en Bragança (Portugal).
_LALECyL: Asociación Regional de Castilla y León de Criadores de la Raza Ovina 
Lacaune, con sede en Valladolid.

CONFIRMAR A ASCENDENCIA DUN 
ANIMAL GARANTE OU SEU VALOR 
XENÉTICO, E POLO TANTO O SEU VALOR 
ECONÓMICO

No Laboratorio de Xenética Molecular 
traballan oito profesionais
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_DIAGNÓSTICO DE ENFERMIDADES XENÉTICAS
O interese do diagnóstico das enfermidades xenéticas 

céntrase na detección dos animais portadores destas ano-
malías hereditarias, sobre todo cando se trata de animais 
empregados como reprodutores nos programas de mellora 
xenética (produtores de seme para inseminación artificial, 
embrións para transferencia embrionaria ou ovocitos para 
fecundación in vitro), pola grande propagación que provo-
can destas na poboación. Existen determinados sementais 
dos que se comercializan centos de miles de doses seminais, 
co que o número de descendentes que terán estes animais 
será moi superior do que terían en condicións naturais sen 
o emprego de técnicas de reprodución asistida.

As principais enfermidades xenéticas con interese diag-
nóstico nos programas de selección e mellora xenética de 
vacún son:

a) CVM (Malformación Vertebral Complexa)
Descuberta en Dinamarca no ano 2000, maniféstase con 

malformacións na parte cervical e torácica da columna e 
contracción bilateral simétrica das articulacións do carpo. 
Ademais son comúns tamén malformacións cardíacas. Pro-
dúcense moitos abortos de fetos CVM, mentres que outros 
nacen de forma prematura e normalmente mortos.

b) BLAD (Deficiencia de Adhesión Leucocitaria 
Bovina)

Enfermidade descuberta no ano 1983. A deficiencia 
dunhas determinadas moléculas(integrina ß

2
) nos glóbulos 

brancos do sangue fai que parte do mecanismo orgánico de 
defensa inmunolóxica non sexa efectivo, polo que a mor-
te prodúcese por infeccións diversas nos primeiros días de 
vida dos xatos.

c) Síndrome da hipertrofia muscular (HM) ou fenoti-
po culón

 Caracterízase polo elevado desenvolvemento do tecido 
muscular no gando vacún, en detrimento do tecido adipo-
so e conxuntivo. Non obstante, aínda que este é o aspecto 
máis destacable, debe considerarse como unha síndrome, 
xa que afecta tanto a carácteres físicos como fisiolóxicos e 
histolóxicos.

d) Citrulinemia (Deficiencia de Arxinosuccinato Sin-
tetasa)

Presencia de concentracións anormalmente altas de ci-
trulina no sangue. A citrulina é un produto do metabolis-
mo das proteínas que intervén na formación da urea. 

IDENTIFICAR ANIMAIS PORTADORES 
DE ANOMALÍAS HEREDITARIAS É 
DE ESPECIAL INTERESE CANDO SE 
EMPREGAN COMO REPRODUTORES NOS 
PROGRAMAS DE MELLORA XENÉTICA

O laboratorio de Fontao manexa tecnoloxía punteira para a análise de mostras. Á dereita, robot tomando mostras de sangue

O Laboratorio de Xenética Molecular é unha referencia en España, con convenios subscritos con numerosos colectivos de criadores
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e)  DUMPS (Deficiencia de Uridin Monofosfato Sin-
tetasa)

A deficiencia desta enzima afecta á síntese do UMP 
(Uridin Monofosfato), precursor dos nucleótidos pirimi-
dínicos, esenciais na biosíntese do ADN e ARN.

f ) Deficiencia de factor XI
O Factor XI (FXI) é unha proteína plasmática que parti-

cipa no proceso de coagulación sanguíneo. A deficiencia de 
Factor XI é unha enfermidade xenética descrita en gando 
vacún Holstein.

g) Mulefoot ou Sindactilismo
Consiste na fusión ou falta de división dos dedos fun-

cionais e ten varios niveis de expresividade, é dicir, a súa 
manifestación pode mostrarse en diferentes graos.

_ DIAGNÓSTICO DE ANOMALÍAS XENÉTICAS: SÍNDROME 
FREEMARTIN BOVINO

As femias Freemartin son o exemplo clásico de anomalía 
sexual en medicina veterinaria. O Freemartinismo provo-
ca infertilidade en femias nacidas xemelgas de macho en 
gando vacún. 

Cando dous fetos comparten o útero, tamén comparten 
as membranas placentarias que conectan os fetos coa nai. A 
unión das membranas da placenta ten lugar arredor do día 
40 de xestación, o que provoca que se mesturen os fluídos 
de ámbolos dous fetos, é dicir, hai intercambio de sangue 
e antíxenos característicos de cada sexo, o que vai provocar 
alteracións no desenvolvemento fetal.

Se ben no macho só hai no 90% dos casos unha redución 
da fertilidade, a femia xemelga é completamente infértil. 
Isto é debido a que a transferencia de hormonas e/ou cé-
lulas provoca o subdesenvolvemento do tracto reprodutivo 
e, ás veces, que conteña algúns elementos do tracto repro-
dutivo masculino. O Freemartinismo non se pode previr, 
pero pódese diagnosticar de forma precoz no momento do 
nacemento empregando a técnica de PCR.

_IDENTIFICACIÓN DE CARACTERES MORFOLÓXICOS E/OU 
PRODUCTIVOS

a) Factor vermello e negro/vermello en gando vacún
A raza vacuna Holstein, dende o punto de vista da cor 

da capa, está dividida en dúas subpoboacións: branca e ne-
gra (dominante) e branca e vermella. Dentro da segunda, 
as manchas poden ser vermellas ou negras-vermellas. Esta 
última é a coloración de animais que nacen con manchas 
vermellas pero vanse escurecendo co paso do tempo.

Nestes últimos anos incrementouse o interese dos gan-
deiros pola variedade Holstein vermella, de aí a importan-
cia da súa detección.

b) Variantes xenéticas das principais proteínas lácteas
Numerosas investigacións realizadas ó longo dos últimos 

trinta anos demostraron que algunhas variantes xenéticas 
das proteínas lácteas teñen efectos importantes sobre as pro-
piedades tecnolóxicas do leite para a fabricación de queixo.

Na composición proteica do leite, as caseínas represen-
tan case o 80%, o 20% restante compóñeno as proteínas 
do lactosoro (globulinas e albuminas). Dentro das caseínas, 
sábese que o leite procedente de animais con xenotipo BB 
para k-caseína e ß-caseína presenta maiores porcentaxes 

EN ESTADOS UNIDOS, DENDE XANEIRO
DESTE ANO, FÍXOSE OFICIAL XA O 
EMPREGO DA VALORACIÓN XENÓMICA

proteicas, menor resistencia á acción da renina, mellores 
propiedades de coagulación e mellores efectos sobre a si-
nérese ou desorado do queixo. Todo isto tradúcese nun 5-
10% máis de rendemento na produción queixeira.

A SELECCIÓN XENÓMICA: O FUTURO
O estudo dos marcadores xenéticos está a abrir novos ho-
rizontes nos programas de selección e mellora xenética. En 
gando vacún de leite estase a incorporar xa a selección xe-
nómica nas probas de valoración xenética. É dicir, trátase 
de empregar a información do ADN para predicir o méri-
to xenético dos animais e así seleccionar os mellores. 

Para iso foi necesario coñecer primeiro a secuencia do 
xenoma da especie vacuna _publicada recentemente_, lo-
calizar os marcadores xenéticos e, a continuación, desen-
volver un método de xenotipado que permita analizar un 
número suficiente de marcadores. 

O Laboratorio de Xenética Molecular de Fontao está a 
traballar na posta a punto desta tecnoloxía de vangarda, xa 
que ademais ten hoxe en día na súa propiedade o banco de 
ADN dos principais sementais da raza Holstein emprega-
dos en España nas últimas dúas décadas.

Esta metodoloxía revolucionará nos próximos anos os 
programas de mellora xenética que se están a levar a cabo 
na actualidade en todo o mundo, xa que permitirá incre-
mentar a precisión na selección dos reprodutores. Esto xa é 
unha realidade nalgúns países punteiros nesta materia. Así, 
nas probas de valoración xenética para o gando Holstein 
en Estados Unidos, dende xaneiro deste ano, fíxose oficial 
xa o emprego da valoración xenómica, e en Canadá farase 
ao longo deste ano.

Os países europeos xa están tamén empregando esta me-
todoloxía, e en España mantívose unha primeira reunión 
entre os sectores implicados (CONAFE, Centros de I.A. e 
o INIA) para tratar de poñela en marcha. 

Banco de ADN con mostras clasificadas
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 Os programas de prevención que inciden nos facto-
res de manexo e o recorte preventivo periódico, corrixin-
do as alteracións crónicas que se producen nos pezuños 
no manexo intensivo, son eficaces a medio prazo e axu-
dan a un control do establo para diminuír a incidencia 
de coxeiras. 

As coxeiras son, despois da infertilidade 
e as mastites, a terceira causa de perdas 
económicas no vacún de leite. A súa 
presenza vincúlase con frecuencia a 
baixas producións, pobres resultados 
reprodutivos e alta taxa de reposición. 
Aínda que non existe ningún estudo 
ao respecto, estimamos que arredor 
dun 30% das vacas da cabana leiteira 
española sofre algún problema de 
coxeira durante a lactación, o cal, mirado 
serenamente, é unha barbaridade. 

COXEIRAS
CAUSAS, TIPOS, TRATAMENTO, 
PREVENCIÓN

Adrián González Sagüés
Veterinario ANKA. Cuidados de Pezuñas, Formación, Asesoría
adrian@anka.com // www.anka.com
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Bovi-Bond es un pegamento rápido y adhesivo utilizado para 
pegar tacos de madera o plástico en los cascos de las vacas. 
En solo 30 segundos este fuerte adhesivo consigue una segura 
y sólida unión. Esta composición química no emite olores. 
Simplemente esparcir Bovi-Bond en el taco o en el casco y 
poner el taco en el casco. No es necesario ninguna mezcla 
y no sobran residuos.

Aplicar Esperar 30 segundos Listo www.bovibond.com

Zonnebaan 14  |  3542 EC  Utrecht

The Netherlands

Tel. +31 (0)30 241 1823

Fax +31 (0)30 241 0054

E-mail: info@bovibond.net

llámenos

gratis

instrucción

DVD

Sen embargo, nunca se debe esquecer que a maneira 
máis rápida de paliar as graves consecuencias das coxeiras 
baséase na aplicación dun correcto protocolo de diagnósti-
co e tratamento destes males. Unha atención clínica rápida 
e eficaz non vai evitar a aparición de coxeiras, pero sen dú-
bida vai converter este problema nun mal economicamente 
soportable nos establos. 

FACTORES DE RISCO
As causas primarias das patoloxías que conducen  á apari-
ción da coxeiras son diversas e están relacionadas co ma-
nexo máis ou menos inadecuado de factores da intensifi-
cación. 

Basicamente, os factores que inflúen na aparición das 
coxeiras son dous: os relacionados co medio e os relacio-
nados coa vaca. Dependendo do establo, a vaca e o tipo 
de coxeira, en cada caso terá máis peso un dos tres.

A) FACTORES RELACIONADOS CO MEDIO: CONFORT, 
HIXIENE E ALIMENTACIÓN

A1) Confort
A principal correlación entre o benestar da vaca e as 

coxeiras son as horas que o animal permanece de pé. A 
máis horas de pé, máis traballo no pezuño e, polo tanto, 
máis risco de padecer coxeiras.

Outro aspecto importante é o tempo de recuperación e 
as posibilidades de que a coxeira empeore. As vacas que 
non se tumban ben, ademais de poñerse máis coxas teñen 
máis dificultade en curar.

O confort, á súa vez, depende do deseño das instalacións 
e do manexo do gando. O tempo que a vaca permanece de 
pé depende, sobre todo, da calidade da cama, así como do 
deseño do cubículo e a concentración de gando.

Outros factores de confort relacionados coas coxeiras 
son o tipo de solo, ventilación, trato aos animais… As vacas 
que reciben un trato suave son menos medosas e móvense 
con calma, co que o risco diminúe. A alta concentración de 
gando tamén aumenta o risco de coxeiras

A2) Hixiene
O continuo pisar das vacas sobre o purín expón os pezu-

ños á acción química do xurro, así como á contaminación 
bacteriana. Tanto as dermatites coma os flemóns son pro-
ducidos directamente por ataques bacterianos. As bacterias 
tamén xogan un papel na infección secundaria dos absce-
sos que aparecen no pezuño. 

OS FACTORES QUE INFLÚEN NA 
APARICIÓN DAS COXEIRAS SON DOUS:
OS RELACIONADOS CO MEDIO E OS
RELACIONADOS COA VACA
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Por moito que se esmere un nas medidas de hixiene, case 
sempre é necesario complementalas con pediluvios con 
desinfectante que periodicamente diminúan a carga de 
bacterias nos pezuños.

A3)Alimentación
A nutrición xoga un papel fundamental na calidade do 
pezuño. A alimentación da vaca leiteira intensiva é un 
tema complexo que debe ser optimizado en produtivida-
de, saúde e custo. A formulación da ración é tan só unha 
parte, á que frecuentemente se lle atribúe toda a culpa dos 
problemas. 

Sen embargo, tan importante coma a formulación, ou 
máis en moitos casos, son factores de manexo tales coma 
a calidade das materias primas _empezando polos silos_, a 
homoxeneidade e aspecto físico da mestura, os cambios de 
ración, o lineal de comedeiro e a concentración de gando 
_especialmente, en periparto_, a limpeza de restos, as veces 
que se arrima a comida… 

Todos ou algún destes factores concorren no debilita-
mento da calidade dos pezuños na enfermidade metabólica 
chamada laminite, causa primaria da maioría das coxeiras 
de pezuño, úlceras e abscesos.

B) FACTORES RELACIONADOS COA VACA
En igualdade de condicións, unhas vacas póñense coxas e 
outras non. Isto depende de factores propios da vaca tales 
coma a raza, estado de lactación, xenética, produción… 

Sen embargo, o factor máis directamente relacionado 
coas coxeiras é a idade. É un feito que, en todos os establos, 
as vacas que máis coxeiras padecen son as máis vellas.  As 
vacas de máis de tres partos configuran o principal grupo 
de risco. Este feito é interesante cando se formulan progra-
mas personalizados de prevención de coxeiras.

Ademais, este grupo de risco adoita ser de boas produ-
toras, co cal tamén hai riscos metabólicos. Cunha mesma 
ración, a vaca máis leiteira inxire máis materia seca e está, 
polo tanto, máis próxima ao límite de riscos metabólicos.

O CLIMA
A vaca leiteira ten un metabolismo moi activo e produce 
unha gran cantidade de calor. As temperaturas elevadas te-
ñen unha alta relación coa aparición de coxeiras.

Deste feito non se libra a cornixa cantábrica. Aínda que 
as temperaturas absolutas en Galicia son moi inferiores ás 
que padece unha vaca en Albacete, o que inflúe é o índi-
ce que relaciona temperatura e humidade. Temperaturas 
moderadamente altas con elevada humidade producen un 
gran estrés nas vacas. Este tipo de climatoloxía é típica de 
toda a cornixa cantábrica.

O estrés afecta tanto ao confort como ao metabolismo 
da vaca e ten como consecuencia o aumento de coxeiras 
despois das épocas de calor. Ao final do verán e o principio 
do outono concéntranse a maioría das coxeiras, tanto en 
Jerez de la Frontera coma en Lugo. 

POR MOITO QUE SE ESMERE UN NAS 
MEDIDAS DE HIXIENE, CASE SEMPRE
É NECESARIO COMPLEMENTALAS CON 
PEDILUVIOS CON DESINFECTANTE

FACTORES DE RISCO
A interacción de diferentes factores que cando alcanzan un punto crítico desenca-
dean a enfermidade. É importante coñecer estes factores e de que maneira poden 
influír sobre a estrutura e función do casco para arbitrar medidas xerais con melloras 
efectivas na locomoción do conxunto do traballo

ALIMENTACIÓN CONFORT

HIXIENE

COXEIRA
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No gráfico anterior podemos ver a evolución das coxeiras 
ao longo dos 12 meses do ano nun establo da zona climáti-
ca atlántica de Navarra (comparable a Galicia). 

Despois dun final de primavera e inicio de verán caloro-
sos veu un agosto suave, e de novo dúas semanas de calor 
húmida en setembro. A evolución de coxeiras de pezuño 
seguiu bastante fielmente esta curva, aparecendo picos de 
coxeiras entre 15 días e un mes despois do pico de calor.

DIAGNÓSTICO DAS COXEIRAS
O recoñecemento da coxeira en estadios temperáns é unha 
premisa fundamental no éxito do tratamento e na minimi-
zación dos prexuízos económicos. Este diagnóstico precoz 
depende, en primeiro lugar, da formación do gandeiro e a 
importancia que este lle outorgue ao problema.

Levamos anos insistindo en que todos os programas de 
formación dirixidos a gandeiros, a curto e medio prazo, re-
percuten favorablemente no conxunto do sector. Incluíndo, 
naturalmente, o veterinario. 

Existen ferramentas que facilitan o diagnóstico, como 
son os sistemas de avaliación da locomoción en 5 pasos, ou 
a avaliación da posición en 3 categorías. Sen embargo, non 
poden substituír o ollo clínico.

A principal prioridade é recoñecer a vaca coxa canto an-
tes para tratala, xa que desta precocidade de tratamento 
depende o éxito da operación. É a maneira máis rápida 
de minimizar as consecuencias económico-produtivas. E é, 
prioritariamente, un labor do gandeiro.

CLASIFICACIÓN DAS COXEIRAS
As coxeiras poden ser debidas a diferentes enfermidades 
e, polo tanto, para resolvelas pode ser necesario aplicar 
diferentes criterios de tratamento. Avanzar no coñece-
mento das coxeiras e as súas causas é unha excelente 
maneira de minimizar os seus custos e avanzar na súa 
prevención.

Para previr as coxeiras non abonda con chamar o po-
dólogo e que recorte os pezuños. O gandeiro debe saber 
o que ocorre e discutir as posibles opcións de manexo cos 
diferentes técnicos.

Non sempre é doado saber a simple vista cal é a lesión 
que causa a coxeira. Normalmente sábese cando se mete a 
vaca no potro e se lle levanta a pata. Unha vez diagnostica-
da a vaca como coxa, resulta de utilidade poder distinguir 
se o problema está no pezuño e a pel que o rodea ou non.

Os problemas de pezuño deberán solucionarse sempre 
con intervención na zona afectada. Cando se trata dun 
flemón, abonda o tratamento antibiótico sistémico e a ci-
rurxía non é prioritaria.

É de gran utilidade para comprender o que ocorre no es-
tablo, e polo tanto programar a prevención, coñecer o tipo 
de enfermidade ou lesión que provocou que a vaca coxee. 

Usamos un método sinxelo para clasificar as coxeiras, 
que sexa útil para o manexo da granxa e para tomar de-
cisións. Unha clasificación simple con 5 tipos de coxeiras. 
Cada grupo ten causas e pautas de tratamento e prevenci-
ón comúns. 
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1. Lesións no pezuño (úlceras e abscesos)
2. Lesións na pel de arredor do pezuño e

os calcaños, dermatite
3. Flemóns
4. Sola fina
5. Coxeiras traumáticas

1. LESIÓNS NO  PEZUÑO
Prodúcense na mesma estrutura do casco. As máis comúns
son as úlceras da sola e os abscesos na parede a  consecuen-
cia de defectos na liña branca.

Aínda que é frecuente atopar pedriñas incrustadas, es-
pecialmente nos defectos de liña branca, non adoitan ser
estas a causa primaria, senón que penetran con máis facili-
dade no caso de pezuños de mala calidade.

Xeralmente estas lesións son consecuencia de problemas
de calidade do casco por laminite. Os factores de risco que
concorren nelas son de tipo confort (horas que permanece
a vaca de pé) e metabólico-alimentarios.

Aínda que as úlceras de sola e os abscesos de parede non
teñen unha causa exactamente igual, adoitamos clasificalos
no mesmo grupo de coxeiras de pezuño, xa que na maioría
dos establos abonda para avanzar na toma de decisións.
Sen embargo, poderían clasificarse en grupos separados. A
súa incidencia aumenta coa idade e é máis frecuente en
vacas de alta produción.

Estas lesións son as máis custosas para a granxa e as máis
difíciles de evitar. Detectadas a tempo e convenientemente
tratadas, curan na súa maioría, aínda que poden repetirse e,
conforme as vacas avanzan en idade, unha porcentaxe delas
fanse crónicas. Estas vacas crónicas requiren tratamentos
frecuentes e supoñen un traballo e un desembolso impor-
tante que xeralmente sae rendible, xa que alonga a vida útil
de animais amortizados altamente produtivos.

O tratamento é o recorte funcional e a colocación de
taco ortopédico no pezuño san. A prevención baséase en
detectar aspectos mellorables tanto no confort coma no
manexo alimentario. A experiencia dinos que, salvo casos
moi evidentes, os progresos son lentos.

Grupo 1. Lesión de pezuño, absceso na liña branca

2. LESIÓNS NA PEL ARREDOR DO PEZUÑO E CALCAÑOS

Son lesións superficiais que afectan a pel da coroa ou a pel
interdixital (entre os pezuños). Tamén incluímos aquí as
gretas negras que aparecen nos calcaños, que se denominan
dermatite.

Hai dous tipos de dermatite: a dermatite interdixital, que
aparece como unha ulceración dolorosa entre os pezuños, e
a dermatite dixital, que onde máis frecuentemente aparece
é na parte traseira da pel da coroa, sobre os calcaños. Ten
aspecto de pel de fresa e normalmente chámaselle verruga,
polo seu aspecto nas formas maduras.

Estas dermatites son causadas polo ataque do purín e
a infección superficial de bacterias anaerobias (que me-
dran ben en lugares sen aire). Polo tanto, adoitan afectar a
moitos animais no rabaño. Aínda que afectan a bastantes
animais, as perdas, con ser importantes, son menores cás
que producen as lesións do grupo 1. Poden causar desde
incomodidade ata coxeiras manifestas e dificultan o diag-
nóstico das coxeiras do grupo 1.

A erosión de calcaños provocada pola irritación do xurro e
a acción das bacterias acelera o desequilibrio dos calcaños e,
polo tanto, predispón á aparición de coxeiras do grupo 1.

Unha maneira de detectar as lesións leves é limpando
con mangueira a presión os pezuños na sala de muxido.
As vacas afectadas, aínda que non estean coxas, amosarán
signos de irritación.

Curan facilmente con tratamentos locais, recortando os
pezuños, limpando a ferida e aplicando tratamentos con
desinfectantes, con ou sen vendaxes, dependendo da seve-
ridade e protocolos de traballo.
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A prevención é razoablemente sinxela nos establos nos 
que existen condicións favorables para a instalación e uso 
continuado de pediluvios na saída da sala de muxido. O 
produto elixido foi o formol en doses e frecuencias que de-
ben adaptarse a cada establo con supervisión profesional.

Sen embargo, hai una crecente tendencia, por motivos 
variados, a restrinxir o uso do formol. Se se chega a elimi-
nar totalmente a posibilidade de usar o formol nos establos, 
as consecuencias a nivel de control destas enfermidades do 
grupo 2 poden ser importantes. Ata o momento, pola nosa 
experiencia, non atopamos produtos comerciais que nas 
doses indicadas teñan unha eficacia de control comparable 
á do formol.

Nos casos nos que non poida usarse o formol será preciso 
esmerar as condicións de hixiene para optimizar a eficacia 
dos baños cos produtos comerciais actualmente no mer-
cado.

As sesións de recorte funcional son especialmente efica-
ces para loitar contra a erosión de calcaños e optimizar a 
acción dos pediluvios.

Grupo 2. Dermatite

3. FLEMÓNS

Tamén se lles chama panadizos. Igual que o grupo 2, pro-
ducidos por bacterias ambientais. A diferenza é a zona 
afectada. Neste caso, as bacterias penetran polo espazo en-
tre os pezuños e provocan infeccións profundas.

Obsérvanse en animais de calquera idade que, repenti-
namente, amosan a pata vermella e inchada xusto por riba 
do pezuño, os pezuños separados e unha forte coxeira. Se 
se toca, o flemón está quente.

En pouco tempo pode aparecer unha gran chaga entre os 
dedos. O mecanismo é o seguinte: por un espazo entre os 
dedos, xeralmente abrandado ou algo danado, penetra un 
corpo estraño que pode ser unha pequena pedra ou incluso 
unha migalla de forraxe. Co corpo estraño entran as bac-
terias que provocan a infección na zona cunha inflamación 
repentina. En definitiva, é un problema similar ao dos fle-
móns que padecemos na boca os humanos.

A solución a este problema é doada e rápida. Baséase en 
diagnosticalo canto antes e tratar con antibiótico. Aínda 
que a caída de leite é espectacular, tratado a tempo a recu-
peración é moi rápida.

Sen embargo, flemóns detectados e tratados tarde poden 
causar lesións moi severas que mesmo supoñan o sacrificio 
do animal. Son especialmente preocupantes os abrochos 
que con frecuencia teñen lugar en vacas recén paridas. Se 
se observa que isto ocorre no establo, hai que buscar a ma-
neira de aplicarlles pediluvios ás vacas antes de que paran.

Realmente, o tratamento local non é de utilidade. O que 
de verdade importa é tratar a tempo con antibiótico. Cando 
estas lesións se tratan a tempo, aínda que a chaga entre os 
dedos tarde en curar, a dor e a coxeira baixan rapidamente 
e a vaca recupera a súa produción.

A prevención baséase exclusivamente en melloras da 
hixiene e uso de pediluvios. Neste caso non supón ningun-
ha mellora o recorte de pezuños. 

Tel. 902 102 199

NOVEDADNuevo Demotec
Easy Bond II

Nuevo sistema rápido 

y limpio, cómodo y 
manejable

Solicítelo a 
su distribuidor 
habitual

material de 
podología para 
profesionales 
y ganaderos anka.com // vacaconbotas.com

AS VACAS QUE MÁIS COXEIRAS PADECEN
SON AS MÁIS VELLAS.  AS DE MÁIS DE 
TRES PARTOS CONFIGURAN O PRINCIPAL
GRUPO DE RISCO
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Grupo 3. Panadizo

4. SOLA FINA
Cando o espesor da sola é inferior a 5 mm, o tecido vivo 
que está debaixo é sensible ás agresións do medio e as in-
feccións poden penetrar facilmente  ata este tecido vivo 
(corión). As solas finas aparecen en vacas que fan traxectos 
longos ata o pasto, ou ben en granxas novas onde se bota-
ron formigóns demasiado rugosos ou ben por exceso de 
recorte. 

O tratamento destas lesións baséase na colocación de ta-
cos ortopédicos cando se pode. Para iso, cando menos un 
dos pezuños debe estar suficientemente firme. Os tradicio-
nais callos ou ferraduras poden ser de gran axuda nestes 
casos.

Nos últimos anos, ao aumentar a estabulación son cada 
vez menos frecuentes as lesións de sola fina por acceso ao 
pasto, pero están a aumentar estes problemas polo exceso 
de recorte. Hai que remarcar que o recorte funcional non 
debe ser nunca demasiado agresivo. Os recortes cosmé-
ticos para deixar “bonito” o pezuño aumentan enorme-
mente o risco de aparición de solas finas. Cando despois 
dun recorte de rutina as vacas se ven resentidas durante 
algúns días, é simplemente porque se recortou de máis. 
Iso é prexudicial.

Grupo 4. Pezuño demasiado curto, sola fina

5. COXEIRAS TRAUMÁTICAS
Producidas por golpes ou caídas. Xeralmente afectan á 
parte superior da pata e rara vez á zona do pezuño. Unha 
vez que ocorreu, xeralmente pouco se pode facer. Como 
moito, tratar con antiinflamatorios e esperar a ver cómo 
evoluciona.

Moitas veces detéctanse ó facer o recorte, cuando se ve 
unha vaca que coxea cos pezuños sans e, nunha observa-
ción máis concienciuda ó saír do potro, atópase a coxeira 
máis arriba.

Un diagnóstico veterinario pode axudar a tomar unha 
decisión sobre o futuro do animal. Estas coxeiras poden 
chegar a ser moi custosas, xa que a miúdo significan sacri-
ficio e poden afectar a calquera animal.

Aquí a prevención é fundamental. Quizais a causa máis 
frecuente destas coxeiras sexan as vacas abertas por esva-
róns. Un correcto raiado de pisos ou, mellor aínda, a insta-
lación de gomas, son de gran axuda.

Outros factores a ter en conta son a presenza de touros, a 
suavidade no manexo…Respecto das gomas, debemos di-
cir que cumpren unha dobre función. Por un lado, danlle 
confianza á vaca durante a marcha. En pisos engomados 
a vaca dá pasos máis longos e evítanse esvaróns, e cando 
esvaran xeralmente deféndense ben. Por outro lado, son un 
soporte brando para os pezuños durante as horas que a 
vaca está de pé. Cando as vacas teñen coxeiras sofren me-
nos sobre a goma, polo que tamén custa máis velas coxear 
e hai que esmerarse no diagnóstico. 

As gomas no chan evitan esvaróns e as vacas prefiren camiñar por elas
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DIRIXIDO A:
Titulados universitarios, tanto de primeiro como de segundo ciclo, con 
especial orientación a ramas agrarias (Enxeñeiros Agrónomos, Enxeñeiros 
de Montes, Enxeñeiros Técnicos Agrícolas, Enxeñeiros Técnicos Forestais, 
Veterinarios, Biólogos, Químicos, licenciados en Ciencias do Mar,...), 
profesionais e Directivos.

PRAZAS LIMITADAS:
Cunha duración de 300 horas de outubro a xullo, na Sede Social da 
fundación Juana de Vega, impartido por profesores das tres Universidades 
Galegas e doutras Universidades, profesionais e expertos en cada unha 
das áreas.

INFORMACIÓN E SOLICITUDES:
Fundación Juana de Vega. Rúa Salvador Allende, nº 92, 
San Pedro de Nós. 15176 Oleiros (A Coruña). 
Tfno.: 981.65.46.37 / Fax: 981.65.20.95 
e-mail: activ@juanadevega.org web: www.juanadevega.org

COXEIRAS COMPLICADAS
Poden pertencer a calquera grupo dos anteriores. En xe-
ral, son pezuños nos que as infeccións alcanzaron partes 
funcionais importantes, como poden ser ligamentos ou 
artellos.

A causa máis frecuente é a tardanza no tratamento ou 
un tratamento erróneo. A cirurxía adoita ser cara e de du-
bidosa eficacia, o deterioro dos animais é grande e, polo 
tanto, o custo é altísimo. A mellor maneira de evitalas é cun 
diagnóstico e un tratamento precoces.

Coxeiras crónicas
Aquelas que, aínda con tratamento, non evolucionan. 

Pertencentes sobre todo aos grupos 1 e 2. Normalmente 
requiren da colocación de tacos. Cada vez preocupan máis 
estas vacas crónicas nos establos. Unha das razóns polas 
que hai máis vacas crónicas pode ser que hai uns anos moi-
tos destes animais acababan tendo complicacións, co con-
seguinte sacrificio.

Coa mellora da atención á prevención e tratamento das 
coxeiras, estas vacas que antes se sacrificaban agora somos 
capaces de mantelas estables e en produción.

O MÉTODO DO RECORTE FUNCIONAL 
Existe un protocolo de traballo para abordar as interven-

cións nos pezuños. Este método está baseado na biome-
cánica do pezuño. Traballar seguíndoo vai facilitar enor-
memente o desenvolvemento e garantir o éxito da inter-
vención.

Como a maioría das coxeiras ocorren nas extremidades 
posteriores, imos describilo brevemente para estas.

Paso 1 – Comezar polo pezuño medio
o Recortar a lonxitude se fose necesario a 7,5 cm (stan-

dard para vaca Holstein) 
o Deixar un espesor da sola en punta de 0,5 cm e elimi-

nar o sobrante
o Respectar o calcaño e facer cortes perpendiculares ó 

eixe da pata
Paso 2- Abordar o pezuño lateral

o Igualar lonxitude, espesor en punta e altura de calcaño 
co pezuño medio
Paso 3 – Modelar ocos axiais

Paso 4- Rebaixar a altura do calcaño enfermo (que, 
normalmente, adoita ser o calcaño do pezuño lateral)
Paso 5 – Eliminar as zonas dos calcaños erosionadas
Paso 6 – Tratar a coxeira

Nos pezuños dianteiros, invírtense os pasos 1 e 2.
O feito de seguir este protocolo facilita enormemente o 

diagnóstico preciso e a abordaxe quirúrxica da lesión. 
Non todas as vacas precisan a realización dos 6 pasos. 

Cando se fai recorte preventivo, os animais que non están 
coxos reciben os pasos do 1 ao 3 ou ata o 5.

Este traballo debe ser esquemático, redondear as puntas 
ou deixar os pezuños máis pequenos do estándar é contra-
producente. 
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Canto menos tempo estea a vaca no potro, menor estrés terá

RECORTE PREVENTIVO

Debe estar  baseado na elaboración, posta en marcha e se-
guimento de programas de prevención de problemas podais 
adaptados ás necesidades particulares de cada explotación.

Podería considerarse que recortar os pezuños das vacas 
dúas veces ó ano converteuse no estándar. Desde logo, é o 
máis práctico e o que dá un mellor balance custo- beneficio 
en explotacións pequenas  ou medianas.

En explotacións máis grandes ábrense outras opcións. Por 
exemplo, en Estados Unidos vaise extendendo un sistema 
de visitas periódicas para recortar os pezuños das vacas no 
secado e aos 150 días en leite. Realmente, non se demos-
trou que este sistema sexa superior no aspecto preventivo 
e, en cambio, resulta complicado seleccionar e separar nas 
cortes as vacas con 150 días en leite. 

Un sistema que a min persoalmente me gusta aplicar en 
grandes explotacións é a visita semanal ou quincenal. Un 
bo manexador colócase á saída do muxido e vai separando 
as vacas que ó seu xuízo necesitan recorte. Tamén se recor-
tan os pezuños das vacas que van ser secadas.

Nalgúns establos con este sistema chegan a arranxarse 
os pezuños das vacas unha media de tres veces ó ano. Sen 
embargo algunas vacas, as máis saudables _que xeralmente 

adoitan ser as máis novas_ reciben só un recorte ao ano, 
mentres que outras _vacas vellas con laminite crónica_ po-
den chegar a pasar polo potro todos os meses.

Para o éxito deste tipo de programa é imprescindible que 
o gandeiro desenvolva un bo ollo clínico e teña capacidade 
para detectar as vacas que necesitan recorte, e tamén que 
lembre as vacas que renquean ou dan problemas. Polo tan-
to, este sistema queda reservado a poucas ganaderías. Re-
coméndanse protocolos máis sinxelos, tal e como o recorte 
dúas veces ó ano máis a atención inmediata de vacas coxas. 
En Holanda  e Dinamarca, cada vez son máis os establos 
que recortan 3 veces ó ano.

O sistema de recorte preventivo tamén depende da di-
námica de atención das vacas coxas. Nunca se debe atrasar 
o tratamento dunha vaca coxa á espera do recorte preven-
tivo. Nalgunhas granxas onde o tratamento das coxeiras o 
realiza o gandeiro, se o traballo é de calidade, cousa que 
xeralmente ocorre en granxas grandes con xente entrenada, 
é moi compatible co recorte semestral de todo o efectivo. 
Sen embargo, a experiencia dinos que nas condicións e ta-
maños das explotacións da cornixa cantábrica, xeralmente 
resulta máis eficiente contratar tanto o recorte preventivo 
coma o curativo a profesionais externos.

Arranxar pezuños sen estrés, evitando perdas de leite, 
debe ser o obxectivo do especialista podólogo. Entrar e 
saír da granxa sen causar trastornos no manexo é outro dos 
puntos a ter en conta.

Neste sentido, é importante estudar con atención a si-
tuación do potro, así como a mellor maneira de levar as 
vacas a el. O emprego de valados portátiles permite realizar 
mangas móbiles que son de moita utilidade.  

Deben eliminarse os espazos mortos que permitan que 
os animais dean a volta ou formen remuíños.  O manexo 
dos animais é de importancia á hora de lograr unha boa 
entrada das vacas ó potro. A utilización de pilas eléctricas 
ou de cans desaconséllase. En xeral, producen nerviosismo, 
dificultan o labor e agregan estrés, que repercutirá na pro-
dución de leite.

A diversidade nas estruturas das granxas fai imposible 
dar unha receita xeral sobre o lugar idóneo para traballar. É 
útil identificar lugares que permitan usar parte das infra-
estruturas para obter corredores. A saída da sala de muxi-
do, fondos sen saídas, comunicacións entre naves e portas 
corredizas son puntos a ter en conta.

En granxas con máis de 200 vacas paga a pena construír 
unha manga de manexo específica para o recorte. Unha vez 
definida a zona de traballo, esta debe ser sempre a mesma. 
A xeración dunha rutina é fundamental para unha boa pla-
nificación. 

Unha boa contención asegura rapidez e eficacia no tra-
ballo. Canto menor sexa o tempo que permanece encepada 
a vaca, menor será o estrés para o animal. O obxectivo é 
minimizar o estrés por medio dun acceso máis rápido e 
fácil da vaca ó potro, ter unha mellor posición do pezuño 
para avaliar a altura de calcaños e ter acceso ao espazo in-
terdixital. 

O preciosismo ou recorte cosmético _puntas redondiñas, 
paredes pulidas, pezuños cortiños_ debe evitarse. O recorte 
debe ser ante todo “funcional”. 

RECORTAR OS PEZUÑOS DAS VACAS 
DÚAS VECES Ó ANO CONVERTEUSE NO 
ESTÁNDAR. DESDE LOGO, É O MÁIS 
PRÁCTICO
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