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 A Deputación de Lugo levou a 

cabo unha ampla acción formativa 

sobre a ecoxestión dos residuos gan-

deiros, no marco do proxecto LugO2. 

O obxectivo do programa, impartido 

pola empresa Ceninteser, foi expli-

carlles aos titulares das explotacións 

como reducir a cantidade dos residu-

os producidos, o beneficio que ten a 

aplicación directa do xurro e do es-

terco como fertilizante e cales son as 

épocas máis recomendables para a 

aplicación dos puríns ou a obtención 

de compost a través da combinación 

de residuos.

Impartíronse catro cursos nos con-

cellos de Vilalba, Cervantes, Folgoso 

do Courel e A Fonsagrada, aos que 

asistiron 221 agricultores e gandeiros. 

Ademais distribuíronse 5.000 guías 

formativas, nos propios cursos e nas 

oficinas de sindicatos agrarios de Be-

cerreá, A Fonsagrada, Guitiriz, Lugo, 

Meira, Sarria, Vilalba e Ribadeo. A 

maiores, leváronse a cabo 100 aseso-

ramentos individuais, con ecoaudito-

rías para identificar os impactos pro-

vocados pola xeración de residuos. 

O gasto que supón para os agricul-

tores a contratación de xestores de 

residuos en Galicia supera os 40 mi-

llóns de euros. Unha mellor xestión 

dos residuos permite que as explo-

tacións sexan máis competitivas, xa 

que a súa aplicación deriva nunha di-

minución do pago de taxas por volu-

me de residuo contaminante emitido 

ao medio. Outras vantaxes son que 

se evitan multas e sancións, axilízase 

a concesión de licenzas e permisos e 

aumentan as posibilidades de recibir 

subvencións da administración para 

facer actuacións ambientais.

A DEPUTACIÓN DE LUGO FORMA 
OS GANDEIROS PARA MELLORAR 
A XESTIÓN DOS RESIDUOS

O presidente da 
Deputación, José 
Ramón Gómez Besteiro 
(centro), presentou os 
cursos nunha gandería 
da Fonsagrada

PLAN PIONEIRO PARA REDUCIR OS DANOS DO XABARÍN
 A Deputación de Lugo levou a cabo na parroquia fonsagradina de San Pe-

dro de Neiro unha experiencia pioneira en Galicia para diminuír os danos na 

agricultura por fauna salvaxe. En España tan só hai iniciativas semellantes nas 

provincias de Toledo, Soria e Zamora. 

A solución adoptada, que complementa as medidas utilizadas polos responsables 

do tecor, consistiu en sementar diferentes tipos de millo e trigo en varias parcelas, 

co obxectivo de satisfacer o apetito do xabarín e evitar que actúe nas fincas de parti-

culares e nas vías de circulación. A experiencia piloto levouse a cabo en 11 héctareas 

do tecor, conseguindo reducir os danos nos cultivos nun 40% 

MARCAS DE CALIDADE PARA 
EMPRESAS E PRODUTOS

 A Deputación de Lugo vén de pór en marcha as marcas Lug02 e Lugo Sabe, 

os distintivos de garantía de calidade deste organismo para as empresas turís-

ticas e de produtos autóctonos das reservas da biosfera Terras do Miño, Eo-Os-

cos-Terras de Burón e Os Ancares e a comarca do Courel.

O presidente provincial, José Ramón Gómez Besteiro, entregou os diplomas 

á primeira ducia de empresas rurais e de alimentos autóctonos que lucirán as 

marcas Lug02 e Lugo Sabe, salientando que “o obxectivo desta iniciativa é con-

vertir ás empresas turísticas e alimenticias da provincia nun referente en Espa-

ña e que se traduza en beneficios económicos”.

A marca Lug02 está dirixida a establecementos turísticos. Entre outros requi-

sitos, as empresas que a ostenten deben empregar fontes de enerxía renovables 

e comercializar produtos Lugo Sabe. Esta marca ampara produtos autóctonos 

sometidos a rigorosas prácticas hixiénicas e de control en toda a cadea de fa-

bricación. 

O PLAN FORMATIVO FOI EXECUTADO POLA EMPRESA CENINTESER
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 81 ganderías presentaron 199 animais a concurso no 
Nacional de Primavera de CONAFE, celebrado entre os 
días 25 e 28 de marzo no mercado nacional de gando Jesús 
Collado Soto de Torrelavega (Cantabria). As reses proce-
dían das comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, 
Cataluña, Cantabria, Castela e León, Navarra, o País Vasco 
e Galicia.

Como vaca gran campiona repetiu Venturo Morty Le-
tizia, da gandería Casa Venturo SC de Asturias, que xa 
obtivera este título na edición do ano pasado. Este animal 
(Morty x Madawasca Aerostar) foi dúas veces EX e ten 
13.386 quilos de leite en terceira lactación e un ICO de 
+2445. 

O xuíz do concurso foi Giuseppe Quaini, vicepresidente 
da Asociación Frisona Italiana e propietario da gandería 
Castelverde de Milán. Quaini ten un amplo currículum 
como xuíz en concursos gandeiros, tanto en Italia e outros 
países de Europa coma en Estados Unidos e Canadá.

MESTRES CRIADORES
Entregáronse ademais os premios aos mestres criadores do 
ano 2009, entre os que se atopan catro explotacións da pro-
vincia de Lugo: Casa de Saa, SAT Fariñeiro, SAT Grande 
e Chinelo CB, e unha de Pontevedra, a de Sonia Fernán-
dez Méijome. O resto das granxas distinguidas con este 
título foron as ganderías Cova, Rufo SC e Hijos de Jacinto 
Gutiérrez, de Asturias; La Florida e La Hera, de Palencia; 
San Isidro e La Reguera, de Ávila; Miguel Ángel Elvira, de 
Toledo; SAT Ceceño, de Cantabria, e Xabordegi Baserria, 
de Biscaia.

O Nacional de Primavera 
está organizado por CONA-
FE coa colaboración da Aso-
ciación Frisona de Cantabria 
(AFCA) e o patrocinio do 
Goberno rexional de Can-
tabria, o Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y 
Marino e o Ayuntamiento de 
Torrelavega. 

XII CONCURSO NACIONAL DE PRIMAVERA CONAFE 2010. 
TORRELAVEGA, 25-28 DE MARZO

199 RESES
COMPETIRON 
NO NACIONAL DE
PRIMAVERA

PALMARÉS
GANDERÍA

XATAS 8-10 MESES
Flora Talent Tarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Casa Flora (Asturias)
XATAS 11-13 MESES
La Mesquería Victoria Roy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .La Mesquería SC (Cantabria)
XATAS 14-16 MESES E XATA CAMPIONA
Benera Pereda Lor Lou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benera (Cantabria)
XOVENCAS 17-19 MESES
Llera Goldwyn Alanis ET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Llera Her SC (Cantabria)
XOVENCAS 20-22 MESES
Comas Novas Dafne Dibbs Roy. . . . . . . . . . . . . .Ramadería Escovilla (Barcelona)
XOVENCAS 23-26 MESES, XOVENCA 
CAMPIONA E GRAN CAMPIONA
Planillo Goldwyn Sarica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ganadería Planillo (Navarra)
VACA NOVA ATA 30 MESES 
E VACA NOVA CAMPIONA
Marquet Cacique Affirmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cal Marquet (Lleida)
VACA NOVA 31-35 MESES
Alegría September Jarita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SC Alegría (Córdoba)
VACA NOVA 36-41 MESES
Comas Novas Divana Kite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cal Marquet (Lleida)
VACA INTERMEDIA 42-47 MESES
Coma 39 Jordan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Can Soca (Barcelona)
VACA INTERMEDIA 4 ANOS, INTERMEDIA
CAMPIONA E CAMPIONA  NACIONAL RESERVA
Pozo Allen 5275 Mimosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pozo (Lugo)
VACA ADULTA 5 ANOS
Farrin Lheros Chamartín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Casa Celedonio (Asturias)
VACA ADULTA 6 ANOS, VACA CAMPIONA
E GRAN CAMPIONA
Venturo Morty Letizia ET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Casa Venturo SC (Asturias)
MELLOR AUTONOMÍA
Asturias
MELLOR RABAÑO
Gandería La Flor (Cantabria), 74 puntos
MELLOR CRIADOR
Gandería Cal Marquet (Lleida), 71 puntos
MELLORES MANEXADORES
Miguel Expósito, Cantabria (1º)
Antonio Rodríguez, Córdoba (2º)
Álvaro Martínez, Ávila (3º)

Planillo Goldwyn 
Sarica, xovenca 
gran campiona

Asturias, mellor autonomía

Ventura Morty Letizia, vaca gran campiona
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A CORUÑA
M.A.LISTE VILLAVERDE, S.L.
Oroso
Tel. 981681652
J.A. MUIÑO GÓMEZ
Somezas
Tel. 981404179
AGRÍCOLA CARBALLEIRA, S.L.
Pontedeume
Tel. 981431899
TALL. CASTELLANA, S.C.
Carballo
Tel. 981789511
TALL. FACAL
Carballo
Tel. 981703288

LUGO
TALL. FDO. RIVAS, S.L.
Cospeito
Tel. 982520105
AGRÍCOLA CADI, S.L.
Sarria
TEL. 982531187
JULIO ALVITE GARCÍA
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. 988211274
AGRÍCOLA SUAREZ
Xinzo de Limia
Tel. 988461127
PONTEVEDRA
HYCOMSA
Caldas de Reis
Tel. 986540252
CIAL. AGRIC. CARRERA, S.L.
Ponteareas
Tel. 986641899

MAXIDEZA, S.L.
Lalin
Tel. 986781468
ASTURIAS
JOSÉ MANUEL UZ ALBA
Tineo
Tel. 985837060
AGRÍCOLA COSTA VERDE
Gijón
Tel. 985167934

Para más información visite su 
concesionario MF o visite 
www.masseyferguson.es

es una marca mundial de AGCO.

PIENSA ENMF
PIENSA ENINNOVACIÓN

Los nuevos MF 7497 (225 CV) y 7499 (240 CV) con motores de 7,4 l, y la transmisión continua de última generación 
Dyna-VT, combinan tecnología y precisión, incrementando así el control y el confort del operador y asegurando que las 

VISIÓN INNOVACIÓN LIDERAZGO CALIDAD FIABILIDAD SERVICIO ORGULLO COMPROMISO

MF7497 y 7499CV
225-240

                                          colabora 
con la ONG Save the Children

RED MF DE GALICIA Y ASTURIAS



A Mostra Exposición de Mui-
menta (Moexmu), celebrada no 
concello chairego de Cospeito, 
demostrou un ano máis o seu 
poder de convocatoria. O con-
curso gandeiro, o epicentro da 

celebración, reuniu  98 animais 
de 28 ganderías. Entre as reses 

a concurso estaban algunhas 
das mellores de Galicia. 

O MELLOR GANDO FRISÓN DE GALICIA 
DEUSE CITA NA XXIV EDICIÓN DA MOEXMU

XXIV MOSTRA EXPOSICIÓN DE MUIMENTA. COSPEITO, 9-11 DE ABRIL

 As ganderías participantes eran 
maioritariamente da provincia de Lu-
go, agás dúas de Pontevedra e unha da 
Coruña. O certame foi xulgado por 
José Manuel Paz Conde, gandeiro cán-
tabro e xuíz nacional de CONAFE. 

Na mañá do sábado desputáronse as 
seccións de animais novos. O título de 
xata campiona foi para a gandería Ca-
llobro de Trabada, con Callobro Xa-
cobeo Valdeteja. A sección estivo moi 
reñida, con cinco primeiras posicións 
moi parellas, destacando a gañadora 
por ser a máis equilibrada e ter moi 
boa presenza en pista.

A xovenca campiona foi Capón 
Goldwyn Carol, da gandería Capón 
de Chantada, que tamén levara este 
título no campionato rexional cele-
brado en marzo.

En vacas, os campionatos estiveron 
ben repartidos, co título de vaca nova 
campiona para a gandería Gracoza de 
Cospeito, con Lar de Gracoza Final 
Cut Penélope, unha sorprendente pri-

meriza de a penas 24 meses que desta-
ca polo seu sistema mamario.

A vaca intermedia campiona foi 
Pozo Allen Mimosa, campiona reser-
va no Nacional de Primavera. Nesta 
ocasión relegou ao segundo posto á 
campiona galega, Cando Fania Sept-
ember, da gandería Rei de Miñotelo, 
que quedou como campiona reserva. 
Pozo Allen Mimosa fíxose co título de 
vaca gran campiona por ser un pouco 
máis equilibrada, cunha costela máis 
profunda e mellor sistema mamario.

Na sección de adultas, a gande-
ría Cid fíxose co campionato con 
Cid Roy Muesle, clara gañadora de 
sección polo seu carácter leiteiro e 
fortaleza, sendo un animal moi ben 
unido en todas as súas partes.

O título de mellor criador tamén 
foi para a gandería Cid de Barreiros, 
quedando en segundo lugar a gande-
ría Pozo de Lugo. O lote de Cid foi 
o máis homoxéneo, cos mellores siste-
mas mamarios. 
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Camiño vello 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

Consulte prezos sen compromiso

COMA SEMPRE, OS PRIMEIROS 
DENDE 1975

Cornadizas Securit: 
Superreforzadas con 
casquillo de aceiro no 
punto de xiro

Tamén para vacas 
con cornos

Ampla gama de cubículos

Calidade e limpeza co 
mínimo consumo

Coas nosas novas camas para area
  gaste só a area imprescindible

Os nosos cepillos son 
completamente abatibles; 
permiten un fácil acceso 
do tractor ó establo

As nosas arrobadeiras 
adáptanse a todo tipo 
de establos

Ampla gama de arrobadeiras; 
para pasillos de ata 150m

Colchóns Elmega: 
confort, duración, suavidade 
e impermeabilidade



POXA
A XII poxa da Moexmu tivo como no-
vidade este ano a subasta de 3 machos 
procedentes da Granxa Gayoso Castro 
da Deputación de Lugo, animais pro-
cedentes de familias de vacas con re-
coñecido prestixio e que se puxeron á 
venta como futuros sementais. Os tres 
atoparon comprador, acadando o prezo 
máximo Castro Rudolph Roumare 914 
ET, que se vendeu en 1.300 euros.

No apartado das femias ofertáronse 
4 animais, 3 xovencas próximas ao par-
to e unha vaca recén parida. O prezo 
máximo alcanzouno unha xovenca da 
gandería Outeiro de Chantada, Outei-
ro Chamoso Nicola, unha filla de Bos 
James Chamoso por Outeiro Lee Ne-
vada MB-87 con máis de 50.000 quilos 
de leite producidos en 5 lactacións.

VISITANTES
Máis de 100 expositores _de maqui-
naria, automoción, produtos galegos 
de calidade e artesanía_ déronse cita 
na mostra de Muimenta, que segundo 
as cifras da organización recibiu uns 
10.000 visitantes. A inauguración, o 
venres 9 de abril, correu a cargo do 
conselleiro do Medio Rural, Samuel 
Juárez. O pregón foi lido polos irmáns 
Sergio e Diego Vallejo, campións de 
España de rallye no 2009 e naturais 
de Meira.

Moexmu tivo este ano máis de 25.000 
metros cadrados dedicados a exposi-
ción e un orzamento de 87.500 euros, 
do que a maior parte, 62.500 euros, se 
destinou ao concurso de gando. 

PALMARÉS
GANDERÍA

XATAS ATA 8 MESES
Cancela Goldwyn Kira. . . . . . . . . . . . . . . . . Cancela
XATAS 8-10 MESES E XATA CAMPIONA
Callobro Xacobeo Valdeteja GZ . . . . . . . . . . Callobro
XATAS 11-13 MESES
Capón-Holstein September Carlo . . . . . . . . . .Capón
XATAS 14-16 MESES
Sandamil M.S. Megamagic Melani . . . . . . Sandamil
XOVENCAS 17-19 MESES
Rey 470 Blanquita Dolman. . . . . . . .Rei de Miñotelo
XOVENCAS 20-22 MESES
Novelle September Nepal . . . . . . . . . . . . . . . Novelle
XOVENCAS 23-26 MESES, XOVENCA CAMPIONA
E GRAN CAMPIONA DE XOVENCAS
Capón-Holstein Goldwyn Carol . . . . . . . . . . . .Capón
VACAS ATA 26 MESES E VACA
NOVA CAMPIONA
Lar de Gracoza Final Cut Penélope . . Lar de Gracoza
VACAS 27-30 MESES
Sandamil M.S. Decker Melany  . . . . . . . . . Sandamil
VACAS 31-35 MESES
Rey 434 Natacha Goldwyn . . . . . . . .Rei de Miñotelo
VACAS 36-41 MESES
Xercas Codina Dúplex. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pernas
VACAS 42-47 MESES
Cid Stormatic Dramática . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cid
VACAS 4 ANOS, INTERMEDIA CAMPIONA
E GRAN CAMPIONA DE VACAS
Pozo Allen 5275 Mimosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pozo
VACAS 5 ANOS E ADULTA CAMPIONA
Cid Roy Muesle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cid
VACAS 6 ANOS OU MÁIS
Capón Caixa Lee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Capón
MELLOR CRIADOR
Cid
MELLOR RABAÑO
Rey de Miñotelo
MELLOR DESCENDENCIA DE VACA
Rei / Portalousa (Bos Storm Azulada)
MELLOR GANDERÍA DE NOVA PARTICIPACIÓN
Casa Nova (Mesía)
MELLOR CONCELLO
A Pastoriza

MELLORES GANDERÍAS
O sábado ao mediodía entregáronse os 
premios ás mellores ganderías da pro-
vincia de Lugo no 2009. A de maior 
produción media por vaca foi Finca 
Suatorre, de Arcos (Chantada), con 
14.172 quilos. A que tivo mellor me-
dia de cualificación morfolóxica, Casa 
de Baixo, de Hermida (Sarria), con 
86,3 puntos. A de maior puntuación 
media por índices xenéticos foi Vilar 
de Susao, de Santo Estevo do Mato 
(Sarria), cun ICO de 1.690.

MANEXADORES
O domingo 11 comezou a xornada 
coa décima edición do concurso de 
manexadores, organizado polo Clu-
be de Xóvenes Gandeiros de Gali-
cia. Na categoría de 10 a 15 anos, 
os tres primeiros postos foron para 
Esteban Iglesia Vila (Rey de Miño-
telo), Juanjo Carro Mareque (Casa 
Nova) e Cristina Carro Iglesia (Casa 
Nova). Na categoría de 16 a 21 anos 
ocuparon os tres primeiros lugares 
José Alberto Iglesia Vila (Rey de 
Miñotelo), Miguel Expósito Rodrí-
guez (La Rinconada) e Roi Capón 
Fernández (Capón). En maiores 
de 21 anos, os tres gañadores foron 
Alba Álvarez (Silvela), Rubén Can-
do Santos (Cando Santos) e Manuel 
Peteira Fernández (Peteira).

Posteriormente desputouse un 
campionato entre os dous primeiros 
clasificados das seccións 2, 3 e 4, pro-
clamándose Alba Álvarez campiona e 
José Alberto Iglesia subcampión.

Pozo Allen 5275 Mimosa, vaca gran campiona

Lar de Gracoza Final Cut 
Penel, vaca nova campiona

CONVOCATORIAS
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EXTENDEDOR DE SILO 

CILÍNDRICO CABEZAL 

GIRATORIO CON GRUPOS

ESPECIALES

CORTABOLAS DE SILO

DISTRIBUIDORESDE PALAS
CASTILLERO PARAGALICIAY ASTURIAS

PLUMAS DE 3, 4 Y 5M

LÍDERES EN FABRICACION DE 
ASTILLADORAS HIDRAULICAS VERTICALES Y 
HORIZONTALES DE 8, 12, 15, 20, Y 25T.

LOS MEJORES

PRECIOS DEL 

MERCADO

FRESADORAS DE 1 A 2,6M

ESPECIAL LIMPIEZA DE FINCAS

TRITURADORA ESPECIAL LIMPIEZA DE PRADERAS

 WWW.CORBARSLL.COM
MAQUINARIA AGRÍCOLA CORBAR, S.L.L.

Polígono Industrial San Julián de la Vega, s/n 
27614 Sarria, Lugo // E-mail: Corbar@corbarsll.com

Telf. y Fax: 982 53 14 63 // www.corbarsll.com

DISTRIBUIDORES DE TRITURADORAS 
PICURSA PARA GALICIA Y ASTURIAS VISITANOS O

LLÁMANOS
TE HAREMOS UNA
DEMOSTRACION



XIV  SUBASTA TOP BOS. FINCA DE BOS, 8 DE MAIO

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

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

CENTRO DE 
RECRÍAANOCA

Recría de novillas
propias e de outras 
gandeirías

 A poxa levada a cabo na Finca de Bos (Guísamo) 
chegou este ano á decimocuarta edición., con 20 reses do 
Programa de Mellora Gandeira vendidas por un total de 
74.200 euros. O prezo medio foi de 3.710 euros.

O evento aproveitouse para facer entrega da insignia de 
ouro de Fefriga a Antonio Oca, director xeral de Produción, 
Industrias e Calidade Alimentaria da Consellería do Medio 
Rural entre 2005 e 2009, como recoñecemento do seu apoio 
ao sector lácteo.

Entregáronse tamén as distincións honoríficas ás mellores 
ganderías do ano 2009. Mellor produtora primeriza de Ga-
licia foi Margarita 1435, da Gandería García, de Ponteceso 
(15.946 quilos); mellor produtora, SAT Xustás Champion 
290, da SAT Xustás, de Cospeito (20.133 quilos); mellor ex-
plotación por produción, Perfecto SC, de Dumbría (media 
de 14.881 quilos); mellor produción vitalicia, Raíña 40, de 
SAT Casa Carballo, de Pol (11 lactacións, 135.602 quilos); 
mellor explotación por cualificación, a UTE de Bos (me-
dia de 86,42); mellor explotación por ICO de entre 17 e 75 
reprodutoras, Finca Mouriscade, de Lalín (+1.853); mellor 
explotación por ICO de máis de 75 reprodutoras, SAT Casa 
Menor, de Boimorto (+1.780). 

O PREZO MEDIO DA 
POXA DE BOS SUPEROU 
OS 3.000 EUROS

RESULTADOS DA POXA
ANIMAL PREZO REMATE COMPRADOR LOCALIDADE PROVINCIA
BOS BAXTER MAGNOLIA 2.500 XERCAS - PORTALOUSA XERMADE LUGO
BOS LUCKY STAR MINA ET 4.200 DUBRA,SC&CANDENDO,SC TRAZO/TORDOIA A CORUÑA
BOS HOWIE MARGA 2.300 DUBRA,SC&CANDENDO,SC TRAZO/TORDOIA A CORUÑA
BOS JET STREAM MISSY ET 4.000 GANDERÍA OS AMERICANOS VILA DE CRUCES PONTEVEDRA
BOS CALYPSO FRIOLERA 3.100 GAND. A VALGA, SC MESIA A CORUÑA
BOS TOYSTORY AUSTRALIA 2.700 CASTRO NOYA, SC TRAZO A CORUÑA
BOS CHAMPION ELEGANTE ET 4.300 SAT CASA NOVA MESIA A CORUÑA
BOS BOLIVIA AFRODITA 3.400 SAT XOIOS LARACHA A CORUÑA
BOS DOLMAN RENITA ET 3.300 SERRA, SC SARRIA LUGO
BOS BOLTON TRUDY ET 5.200 I.E.S. SAN ISIDRO TALAVERA DE LA REINA TOLEDO
BOS BAXTER BOHEMIA 3.500 JIMENEZ DE LA ROSA,SC UTRERA SEVILLA
BOS SIX JABER ET 4.400 DUBRA,SC&CANDENDO,SC TRAZO/TORDOIA A CORUÑA
BOS JEFFERSON LILAC ET 3.500 SERRA, SC SARRIA LUGO
BOS BUCKEYE RACHEL 3.700 CAMINO DEL CASTILLO, SCA FUENTES DE ANDALUCIA SEVILLA
BOS STORMATIC ROSI ET 3.600 CASA PERNAS XERMADE LUGO
BOS RAMPADGE ANCORA ROJA 4.000 QUINTIAN, SC O PARAMO LUGO
BOS DOLMAN GYOVANNA 4.200 SAT A CAMPA CURTIS A CORUÑA
BOS MAC BRIDA ET 3.500 GANDERÍA OS AMERICANOS VILA DE CRUCES PONTEVEDRA
BOS TERRASON RUTH ET 3.700 SAT PETEIRA CASTRO DE REI LUGO
BOS DOLMAN AQUA ET 5.100 JIMENEZ DE LA ROSA,SC UTRERA SEVILLA

TOTAL: 74.200 
MEDIA: 3.710 

Antonio Oca recibiu a insignia de Fefriga de mans 
de Álvaro Castro, presidente da Federación
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RESULTADOS POXA
XOVENCA GANDERÍA COMPRADORA PREZO VENDA
CESARES CATASOL LOURO EDELMIRO ALVITE 2.000 
ARO 30 CHAMOSO 128 Mª ROSA ANTELO FDEZ. 1.900 
128 SEPTEMBER RODRÍGUEZ DEUS 2.000 
SARA BUCKEYE CASTRO CASTINEIRA 2.100 
95 CASTRO CASTINEIRA 1.950 
BLANCANIEVES TOYSTORY JOSÉ LUIS CAO LISTE 2.550 
SF 314 4327 ALMERIA Mª COSTOYA CARDELLE 2.050 
SARTES CEBRA ELEGANT JOSEFINA CAAMAÑO 1.750 
ARO 33 CHAMOSO 123 EDELMIRO ALVITE 1.700 
XOLLOS VICENTA MARION J. MANUEL RAMOS TEJO 2.150 
DUPA ELEGANT NANCI SISA RODRIGUEZ PAREDES 2.400 
90 BUCKEYE CASTRO NOYA 2.400 
NUVEIRA BERMELLA CHAMOSO JORGE MÍGUEZ PRADO 2.150 
MAROÑAS 275 JEFFERSON Mª COSTOYA CARDELLE 2.000 
88 BUCKEYE JORGE MÍGUEZ PRADO 2.200 
XOLLOS LEYMA ELEGANT COUQUIÑO 2.400 
ARO 49 BUCKEYE 119 Mª ROSA ANTELO FDEZ. 1.800 
SF 306 9720 BUCKEYE GANADERÍA O COTO 2.100 
FONTE CAN 9001 TOYSTORY REY MARTINEZ 2.100 
A. CAMINO PICHONA SISCO JOSÉ LUIS CAO LISTE 2.200 
AMPU MARION 284 ANTONIO BERBIA LEMA 2.100 

XII SUBASTA DE XOVENCAS. SANTA COMBA, 10 DE ABRIL 

21 RESES VENDIDAS EN 
SANTA COMBA A UN PREZO 
MEDIO DE 2.095 EUROS

Blancanieves 7970 Toystory, o animal máis cotizado

A subasta de xovencas de Santa Comba chegou á duo-
décima edición con 22 xovencas en oferta, das que se 
venderon 21. En paralelo celebrouse a primeira edición 
dunha feira de equipamento agrogandeiro. O volume 
total de vendas da poxa ascendeu a 44.000 euros, a un 
prezo medio de 2.095 euros, bastante por debaixo dos 
2.580 da edición anterior.

O animal que alcanzou un prezo máis alto foi Blancanie-
ves 7970 Toystory, unha xovenca de Casa Carmela preña-
da con Shottle que se vendeu en 2.550 euros. Un pouco 
por debaixo quedaron Dupa Elegant Nancy Sisa, de Casa 
Grande de Rodís; 90 Buckeye, de SAT Pose e García, e 
Xollos Leyma Elegant, de SAT Xoios, vendidas as tres en 
2.400 euros.

 A poxa foi organizada por Africor Coruña coa colabo-
ración do Concello de Santa Comba, que concede unha 
axuda de 150 euros a todas as compravendas efectuadas na 
subasta. Xenética Fontao tamén colaborou no acto, aga-
sallando a cada comprador con 3 doses de Xacobeo e 3 
doses de Dancer. 
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III CONCURSO DE CRIADORES SAN ISIDRO LABRADOR. SARRIA, 8-9 DE MAIO

O CONCURSO DE SARRIA 
RECIBIU 44 RESES DE 
15 GANDERÍAS

A terceira edición do Concurso de Criadores San Isidro Labrador de Sarria permitiu 
ver en pista 44 xatas e xovencas de 15 ganderías da provincia de Lugo, tres delas da 
comarca sarriana. O certame incluíu como novidade unha poxa na que se ofertaron 8 
animais. O Clube de Xóvenes Gandeiros organizou os concursos de manexadores.

 O asturiano Conrado González Antón encargouse do 
xulgamento nesta edición do concurso de criadores sarriao, 
organizado pola Área de Feiras e Mercados do Concello e 
a asociación de produtores Gandeiros á Cabana. No certa-
me é requisito imprescindible que todos os animais que se 
presentan sexan nacidos na propia explotación ou ben nun 
centro de recría. O nivel do gando exhibido foi moi alto, 
como xa sucedera nas anteriores edicións.

O concurso celebrouse na tarde do sábado 8 e tivo sete 
seccións, acollendo animais de ata 26 meses de idade. 
Como gran triunfadora erixiuse Callobro Xacobeo Valde-
teja, da gandería Callobro de Trabada, que venceu na súa 
sección (xatas de 8 a 10 meses) e foi proclamada xata cam-
piona e gran campiona de xovencas. Esta xata tamén foi 
campiona na edición da Moexmu deste ano. Destaca por 

ser un animal moi balanceado, con boa capacidade e unha 
boa grupa.

A xovenca campiona do concurso foi Rey Galleta Dol-
man, da gandería pastoricense Rey de Miñotelo. Trátase 
dun animal con moito carácter leiteiro, destacando pola 
costela profunda e arqueada.

Ao remate do concurso rifouse unha xata cedida pola 
Granxa Gayoso Castro da Deputación Provincial, coa que 
resultou agraciada a SAT Rego de Rubín (Sarria). 

POXA
Presentáronse 9 animais, dos que se venderon seis. O 

prezo medio foi de 1.833 euros, cun volume total de ven-
das de 11.000 euros. O máximo que se chegou a pagar 
foron 1.900 euros, valor que acadaron catro dos animais 
presentados. 
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Grupo de manexadores
Callobro Xacobeo Valdeteja GZ, xata campiona 
e gran campiona de xovencas

Vista xeral dunha das seccións do concurso

Novelle, mellor criador da comarca
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O perfil dos animais subastados foi o dunha xovenca de 
25 meses de idade, próxima ao parto, preñada de oito me-
ses, cunha nai cualificada con 80 puntos e unha produción 
de 11.200 quilos de leite. Todos os compradores foron da 
comarca de Sarria.

MANEXADORES
O concurso de manexadores celebrouse o domingo 9 pola 
mañá. Na sección de menores de 9 anos todos resultaron pri-
meiros de sección. Entre 10 e 15 anos, os vencedores foron 
Esteban Iglesia Vila, da gandería pastoricense Rey de Mi-
ñotelo (1º) e Jhony Fernández Lamas, de Casa Pozo, Lugo 
(2º). Na sección de 16-21 anos subiron ao podio José Alberto 
Iglesia Vila, de Rey de Miñotelo (1º), Miguel Expósito Ro-
dríguez, da gandería cántabra La Rinconada (2º) e Diego 
Cando Santos, da pastoricense Cando e Santos (3º).

Os gañadores na categoría de máis de 21 anos foron 
Rubén Cando Santos, de Cando e Santos (1º), Alba Álva-
rez Núñez, da asturiana Silvela (2ª) e Patricia López Ló-
pez, de SAT Prolesa de Sarria (3ª). O concurso rematou 
cun campionato entre os dous primeiros clasificados das 
seccións 2, 3 e 4, proclamándose José Alberto Iglesia me-
llor manexador do concurso.

A comarca de Sarria engloba os concellos de Láncara, 
Paradela, O Páramo, Samos, Sarria, O Incio e Triacastela, 
cun censo total de 284 ganderías en control leiteiro, o 13% 
do total da provincia. O fomento da recría reflíctese nesta 

PALMARÉS
GANDERÍA

XATAS DE MENOS DE 8 MESES
Cancela Goldwyn Kira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cancela

XATAS 8-10 MESES, XATA CAMPIONA E GRAN
CAMPIONA DE XOVENCAS
Callobro Xacobeo Valdeteja GZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Callobro

XATAS 11-13 MESES
Pozosaa Rubens Pili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pozo

XATAS DE 14-16 MESES
Pozosaa Jasper 9888 Erma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pozo

XOVENCAS 17-19 MESES E XOVENCA CAMPIONA
Rey 471 Galleta Dolman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rey de Miñotelo

XOVENCAS 20-22 MESES
Rego Airraid Claudina 2485 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rego

XOVENCAS 23-26 MESES, MELLOR XOVENCA DA COMARCA
Novelle September Nepal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Novelle

MELLOR CRIADOR
Rey de Miñotelo (A Pastoriza)

MELLOR CRIADOR DA COMARCA
Novelle (Paradela)

comarca a través do centro de recría Castragude, xestiona-
do pola Cooperativa Cogasar. 
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distribución material gandeiro

COMEDEROS

CORRALETAS Y 
MANGAS SELECTORAS

TOLVAS PARA PIENSO 
PARA COLGAR SOBRE BARRERAS

TOLVA
SELECTIVA PARA PIENSO

Gomas e Camas para Vacas

Limpezas Automáticas

Estabulacións Libres



Casquillo acero
anti-desgaste

Un soporte
por plaza 

RAZ

Tubo ovalado 36mm

Blocaje

Eje
calibrado

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

distribución material ganadero

La auténtica limpieza alemana, 
no compre imitaciones

Limpezas automáticas de cable

Tubular bovino

Colchones, piso de goma de una sola pieza para 
patios y goma puzzle para sala de espera

POSTE OCTOGONAL

102

50 x 50

45

10

EX

Casquillo

2m
 1

3

1D

4D

2D

3D

4 mm

Dibujos para proporcionar un mayor agarre // Refuerzo interior de nylon //
Goma en una sola pieza hasta los 120 metros de largo.

CORNADIZA
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1. Eu creo que todos, 
os gandeiros, a Admi-
nistración, todos os 
relacionados co sector, 
debiamos estar máis 
unidos. Debería haber 
algo máis de presión, 
ata agora houbo ma-
nifestacións e nada 
se conseguiu. A Admi-
nistración está a facer 
pouco ou nada, debe 
implicarse máis.

2. Non estou aplicando 
medidas de aforro, 

pero controlando ben 
as cousas podería 
aforrarse bastante. 
Intentando meter boas 
forraxes e coidando 
ben as vacas podíase 
sacar algo máis de 
leite sen incrementar 
os custos. Os proble-
mas son que o tempo 
vén como vén, e non 
se dan metido os silos 
como se debían meter. 
Se tes un ano bo tes o 
millo bo, pero se ben 
malo as colleitas son 

menores e de menor 
calidade, e en función 
deso dás aforrado 
máis ou menos.

3. Creo que a compra 
de Puleva non vai 
beneficiar, polo feito 
de ser mercada polos 
franceses. Non teño 
confianza neles porque 
estaban metendo moito 
leite de Francia aquí, e 
canto máis capacidade 
teñan máis meterán, 
supoño.

IVÁN GIL GONZÁLEZ

Gandería: Xilo SC

Concello: Lalín

Vacas en lactación: 40

“A ADMINISTRACIÓN ESTÁ FACENDO 
POUCO OU NADA”

www.caixaruralgalega.es

1. Que a Administración 
se fixe no traballo que 
pasamos os gandeiros, 
iso ante todo. Creo que 
nos deixan un pouco 
abandonados. Debían 
mediar coa industria, e 
a industria debía pagar 
un pouco máis, non 
querer quedar con todo. 
Os gandeiros intenta-
mos organizarnos con 

manifestacións e non 
nos fan moito caso. A 
Administración tiña que 
poñer mans no asunto, 
e de momento non lle 
vexo moitas trazas.

2. Intentamos tomar 
todas as medidas 
posibles de aforro, pero 
vemos que a cousa non 
dá. Non hai maneira 

de recortar gastos. Un 
traballa e ve que non 
saca nin un salario. 
Eso é o peor.

3. Que veñan os fran-
ceses non me parece 
boa cousa porque 
son eles os que están 
estragando todo. Non 
se debía permitir que 
entre leite doutro país.

CONCEPCIÓN FEIJOO VÁZQUEZ

Gandería: Finca Suatorre

Concello: Chantada

Vacas en lactación: 16

“UN TRABALLA E VE QUE NON SACA NIN 
UN SALARIO”

1. ¿CAL É A SOLUCIÓN PARA QUE SUBAN OS PREZOS DE LEITE AO PRODUTOR?
2. ¿ESTÁ APLICANDO MEDIDAS DE AFORRO NA SÚA EXPLOTACIÓN?
3.  ÚLTIMOS MOVEMENTOS NA INDUSTRIA: COMPRA DE PULEVA,  XESTIÓN DA FÁBRICA DE

PASCUAL POR COOPERATIVAS ¿PODEN BENEFICIAR AOS GANDEIROS?

OS PRODUTORES OPINAN:
PREZOS, CUSTOS E INDUSTRIA



MARCADO CE DE LA MÁQUINA 

COMPLETA Y CUMPLIMIENTO

DE LA NORMATIVA RAEE

MILK STAR, LA MÁS COMPLETA 
EXPENDEDORA DE LECHE Y ADEMÁS
FABRICADA EN ESPAÑA

LA FABRICACIÓN EN ESPAÑA, 
SIN INTERMEDIARIOS NI 
REVENDEDORES, GARANTIZA LOS
RESPUESTOS DE LA MÁQUINA DE 
POR VIDA Y LA MEJOR RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO

LA EMPRESA GPE VENDORS, CON 
MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA 
EN EL SUMINISTRO AUTOMÁTICO 
Y ANTE EL ÉXITO OBTENIDO EN LA
COMERCIALIZACIÓN DE LA GAMA 

LANZA AL MERCADO LA
EXPENDEDORA DE LECHE MÁS 
COMPLETA: MILK STAR

GPE Vendors España S.L.
C/ Suïssa, 29

Parc Comercial Montigalà

08917. Badalona. BARCELONA

Tel: 902.998.104

Web: www.maquinaleche.com

E-mail: info@maquinaleche.com

PERSONALIZAMOS SU MÁQUINA:
ESTÉTICA CLÁSICA. DE DISEÑO O CON SU
PROPIA IMAGEN
FORMAMOS A SU PERSONAL SIN CARGO
DIFERENTES MEDIDAS SEGÚN MODELO

MÁQUINAS COMPLEMENTARIAS
Máquina suministradora de botellas vacías. Refrigerada. 125 o 175 unidades

 Máquina expendedora de yogurt, queso y otros productos. A 3ºC de temperatura

 Máquina independiente: botellas de leche llenas a 3ºC y otros productos lácteos

 Máquina especial expendedora de productos congelados. A -20ºC

LA EXPENDEDORA DE LECHE MILK STAR PRESENTA
UN SINFÍN DE AVANCES TÉCNICOS
EN EL EXTERIOR:

Compuerta de apertura automática, que evita el acceso 

no autorizado al surtidor de leche

Sistema de aire antiinsectos con sensor de presencia

Pantalla táctil de 7’’ con instrucciones paso a paso. 

Instrucciones vocales

Entrada de monedas antivandalismo

Entrega de ticket con caducidad, temperatura, etc.

Sistema de pago con devolución de cambio al consumidor

Devolución importe en caso de no entregar el producto 

(SAI incorporado)

EN EL INTERIOR:
Suministro de dos productos, iguales o distintos: 

p. ej., leche entera y desnatada con dos surtidores independientes

Caudalímetro para la medición exacta 

de las cantidades con homologación NFS

Precios programables permitiendo realizar promociones

Control exhaustivo de estadísticas de ventas

Comunicación vía SMS de alarmas, niveles, etc.

Preparada para conexión a internet y envío de datos.

Autolimpieza compartimento suministro

Funcionamiento basado en PLC (Autómata) y PC

GAMA:
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1. Que nos dean o que 
nos corresponde. As 
empresas non están 
perdendo cartos, e nós 
si. Que se poñan ao 
día e paguen o que é 
xusto. Os gandeiros 
temos que seguir 
mobilizándonos, pero 
se a Administración
non traballa de pouco 
vale que nos mobilice-
mos, por nós sós non 
conseguimos nada. 
E nestes momentos 
non sentimos o apoio 
da Administración. Se 
houbera alguén que 
che dixera que hai 
que aguantar, que se 

ve unha luz ó final do 
túnel... Pero ninguén 
che di nada.

2. Nós pastoreamos, 
e esa é a medida de 
aforro. Gastamos 
menos ca outra xente, 
aínda que as produ-
cións non sexan altas. 
Non temos moito por 
onde reducir. O noso 
modelo é aforrativo, 
pero temos man de 
obra, que encarece 
moito. Pero se sacas 
a man de obra,  isto é 
unha cadea perpetua. 
Temos un contratado 
fixo e un servizo de 

substitución, e este 
servizo usámolo moito 
menos porque sae a 
58 euros máis IVE ó 
día. Usámolo para ir ós 
concursos e recortá-
molo para vacacións. 
Reduces vacacións, 
reduces gastos na 
casa, reduces o teu 
nivel de vida.

3. Dáme a sensación 
de que en Galicia imos 
quedar sen nada. Imos 
acabar vendendo leite 
a unha multinacional, 
e cando queiramos 
dirixirnos a alguén non 
imos saber a quen. 

MARISOL FERNÁNDEZ

Gandería: Capón

Concello: Chantada

Vacas en lactación: 45

“IMOS ACABAR VENDENDO LEITE A UNHA 
MULTINACIONAL”

1. Teriamos que ter 
algo contratado, 
unha garantía. Nós, 
por exemplo, nunca 
tivemos un contrato 
homologado. Non sei 
se a Administración 
está poñendo todos 
os medios, estamos ó 
tanto do que nos din 
na televisión e pouco 
máis. Non creo que 
sexa a solución que 
nos volvamos mobili-
zar, de feito as últimas 
veces que saímos á 
rúa baixounos o prezo 
en vez de subir. A 
Administración tería 
que lexislar para obri-
garlles á industria e a 
distribución a pagar 

uns prezos, igual 
que lexislan outras 
cousas. Os gandeiros 
non podemos pechar o 
grifo, a nós as vacas 
séguennos comendo 
todos os días. 

2. O que facemos 
desde hai tempo é me-
llorar o manexo todo o 
que podemos, e pouco 
máis. Xa faciamos 
forraxes, así que pouco 
nos queda que apretar. 
A solución non é qui-
tarlle penso ás vacas, 
teñen que seguir 
dando leite. Ás veces 
miras a posibilidade 
de pagar traballos ou 
facelos ti, outras veces 

os investimentos en 
maquinaria... Eu penso 
que cada explotación 
é un mundo, e que a 
día de hoxe máis ou 
menos todo o mundo 
ten controlado o custo 
e non se pode facer 
moito máis.

3. Agora entre Besnier 
e Río van absorber se 
cadra máis do 50% da 
produción en Galicia, e 
eso creo que ó produtor 
non o vai beneficiar 
nada. Besnier xa terá 
garantida parte da 
produción. Dá a sen-
sación de que collen 
unha posición domi-
nante no mercado.

JOSÉ CASTRO

Gandería: Castro Castiñeira SC

Concello: Ponteceso

Vacas en lactación: 30

“A ADMINISTRACIÓN TERÍA QUE LEXISLAR 
SOBRE PREZOS”

YAGO RODRÍGUEZ GARCÍA

Gandería: Casa de Baixo

Concello: Sarria

Vacas en lactación: 50

“SERÍA IMPORTANTE UNHA MARCA DE 
LEITE PROPIA DE GALICIA”
1. A Administración 
creo que moito non 
está facendo. Con 
respecto a Galicia, polo 
menos. En Asturias 
igual están cobrando 
dez pesetas máis o 
litro. Para os gandeiros 
é difícil mobilizarse 
máis, non se dá con-
seguido nada. Unha 
cooperativa láctea 
podía ser a solución, 

a ver cómo funciona 
o tema de Alimentos 
Lácteos en Pascual.

2. Non sei por onde re-
cortar gastos. As vacas 
teñen que comer o que 
teñen que comer. Se 
tivera moita superficie 
faría pastoreo, pero 
non é un caso. Nós 
temos 40 hectáreas 
para 100 animais.

3. O de Alimentos Lác-
teos en Pascual pode 
ser un modelo a seguir. 
Pero sería importante 
que sacaran adiante 
unha marca propia, se 
envasan só para mar-
cas brancas non vai ir 
adiante. O consumidor 
consumiría leite de 
aquí de Galicia. 

982 54 75 05
Crta. LU-633 Km 76
27170  Portomarín - Lugo
Telf: 982 547 505
Fax: 982 545 100
info@aviporto.com

1. Quedan moitos car-
tos entre nós e o con-
sumidor. Equilibrando 
un pouco as cousas 
poderiamos vivir todos 
tranquilamente sen 
problemas. Eu creo que 
a Administración está 
entre desinteresada 
e desanimada, non 
mira por nós. Están a 
pechar cada vez máis 
explotacións. Os gan-
deiros xa nos mobili-
zamos bastante, e só 

coas mobilizacións non 
arranxamos nada. Hai 
políticos, hai empre-
sas... hai moita xente 
implicada.

2. Aplícase todo o afo-
rro que se pode, o que 
non se pode é recortar 
o penso nin quitar 
benestar animal. Está 
moi difícil, eu non vexo 
que podamos recortar 
moito máis.

3. Que veña vender 
aquí xente de fóra creo 
que nos prexudica. 
¿Non estaba disposto 
Peñasanta a comprar 
Puleva? Se nos vén 
produto de fóra, ¿a 
onde vai o noso? A 
nova xestión de Pas-
cual está moi ben, pero 
tampouco fixo nada a 
Administración por que 
o tema se arranxara 
doutra forma, non se 
mollan nada.

IVÁN LÓPEZ LÓPEZ

Gandería: Novelle

Concello: Paradela

Vacas en lactación: 48

“NON SE PODE RECORTAR O PENSO NIN 
QUITAR BENESTAR ANIMAL”



MUY FÁCIL
 PARTO 

SENADOR OREGON LILY 531 (BB-81)

OMAN x BW MARSHALL HORIZON (EX-91) x FORMATION EX-90 x CONVERSE EX-91

OREGONET

LYNCREST

Moderno y equilibrado en producción y conformación

Mucha producción (+950 kg leche) con altos componentes 

(+36 kg, +0,07% proteína)

Muy buena movilidad

Fertilidad y longevidad

ESCOLMO, S.L. 
Distribuidor para Galicia y Asturias

C/ Magnolia, 80 bajo
27003 - Lugo
Tfno.: 982 217633
Fax: 982 213144
e-mail: escolmo@gmail.com

www.aberekin.com
ABEREKIN, S.A.
Centro de Inseminación

Número 2 en ICO
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1. Quen realmente 
pode arranxar isto son 
o Goberno central e a 
Xunta, impedindo que 
veña leite de fóra, dando 
axudas ós gandeiros 
e regulando que as 
empresas non especulen 
cos prezos da maneira 
que o están a facer. 
Os gandeiros podemos 
facer moi pouco. Eu 
estou de acordo coas 
mobilizacións, e de feito 
fun a elas, pero a expe-
riencia de moitos anos é 
que nunca conseguimos 
nada. Tiñamos que 
ter un sindicato noso, 
pagado por nós, que nos 
defendera. O Goberno 

central non se está 
implicando, e a Xunta 
pouco.

2. Non vexo maneira de 
acurtar moito. Falamos 
de abaratar custos, 
pero para iso tiñamos 
que ter superficie, e 
non a temos. No resto 
podemos competir 
con calquera país 
de Europa, pero en 
superficie non. Aquí 
un gandeiro ten como 
media 15 hectáreas, 
cando noutros países 
teñen 40, 50 ou 60. 
Eu, por exemplo, teño 
30 hectáreas e 120 
cabezas.

3. Nunca se debeu 
permitir que Puleva 
fora comprada polos 
franceses, nin Puleva 
nin ningunha empresa 
galega, o lóxico sería 
que a mercara unha 
empresa nacional. So-
bre o tema de Pascual 
teño as miñas dúbi-
das. Eu fun gandeiro 
de Pascual e penso 
que é unha empresa 
modelo, a pesar de 
que a min deixoume de 
recoller por cuestións 
de rutas. Pero estiven 
25 anos e marcaba 
unha seriedade. Iso vai 
ser difícil de manter 
coa nova xestión.

JOSÉ GARCÍA PARÍS

Gandería: Real García SC

Concello: Mazaricos

Vacas en lactación: 60

“PARA ABARATAR CUSTOS FARÍA FALTA 
SUPERFICIE, E NON TEMOS”

1. En primeiro lugar, 
eu son firme partidario 
de non traer vacas de 
fóra. E leite, xa nin-
gún, é o que nos está 
arruinando o sector. 
O Goberno debía de 
tomar isto en serio, 
e  non lles vexo moito 
interese. A industria 
ten que contar máis 
con noso produto, non 
co de fóra, que lles sae 
moito máis barato. 

Cada día esíxennos 
máis en calidades.

2. Agora mesmo non 
teño maneira de afo-
rrar nada. Estamos só 
pagando gastos, e que 
non sexan moi gran-
des. Uso forraxes, en 
seco e en verde, pero 
non se pode aforrar 
máis. Que se gasóleo, 
que se abonos…

3. É algo que nos 
vai afectar, e non en 
positivo. Penso que os 
franceses traen idea 
de abaratar os prezos. 
No caso de Pascual, 
creo que en primeiro 
lugar teñen que ter un 
mecanismo de distri-
bución. Desde o meu 
punto de vista non 
está fácil.

JOSÉ JAVIER CARREIRA OROÑA

Gandería: Fonte do Can

Concello: Mazaricos

Vacas en lactación: 36

“OS FRANCESES TRAEN IDEA DE 
ABARATAR OS PREZOS”

1. A Administración 
debía pensar algo nos 
gandeiros. Non nos 
apoian moito, tiñan 
que apretar máis á 
industria para que 
nos pagasen mellor 
o noso traballo. Os 
gandeiros facemos 
o que podemos, 
mobilizámonos para 
chamar a atención, a 
ver se así ven que é a 

nosa forma de vivir e 
que non temos outra 
saída.

2. Non aplico medidas 
de aforro porque iso 
iría en contra nosa, en 
contra da produción. 
Non teño maneira de 
recortar porque os 
animais non teñen a 
culpa de que non nos 
paguen o leite. Non 

temos terra para facer 
máis forraxe e non 
podemos quitar de 
onde non hai.

3. Penso que non vai 
beneficiar que entren 
empresas de fóra. O 
tema de Pascual pode 
axudar a que algúns 
gandeiros sigan a 
producir como estaban 
producindo.

SONIA BELÉN POSE GONZÁLEZ

Gandería: SAT Pose e García

Concello: Ponteceso

Vacas en lactación: 70

“OS ANIMAIS NON TEÑEN CULPA DE QUE 
NON NOS PAGUEN O LEITE”

1. Debía haber máis 
equilibrio entre o 
prezo que nos pagan 
a nós e o que paga o 
consumidor final. Os 
intermediarios, que 
gañaran un pouquiño 
menos. As empresas 
non van ordenar iso, 
porque están ao seu 
beneficio, terá que ser 
a Administración, que 
non se está movendo 
case nada. As mobi-
lizacións que fixemos 
os gandeiros deron 
moi pouco resultado, 

pero algo hai que 
facer. Eu espero que 
mellore a cousa, polo 
menos un pouquiño, 
se non deixabamos 
todo e punto. Pero se 
o deixamos, ¿de que 
imos vivir?

2. Estamos a gastar 
o mínimo, pero canto 
máis queres aforrar 
máis gastas. Se se 
puidera igual meteria-
mos máis comida de 
fóra para non pasar 
tanto traballo. É moi 

difícil recurtar custos, 
os animais comen, os 
animais enferman e 
hai que tratalos... E 
hai un benestar que 
non lles podes quitar.

3. Eu creo que non vai 
beneficiar que veñan 
os franceses. ¡Estamos 
en contra de que veña 
leite de fóra e vén 
unha empresa de fóra 
comprar as nosas! O 
de Pascual pode ser 
interesante. Antes ca 
pechar, desde logo.

DOLORES VILARIÑO SILVA

Gandería: Maroñas SC

Concello: Santa Comba

Vacas en lactación: 68

“OS INTERMEDIARIOS ENTRE NÓS E O 
CONSUMIDOR, QUE GAÑEN UN POUCO MENOS”

La Raza Vacuna FLECKVIEH Garantiza el FUTURO Y VIABILIDAD ECONÓMICA de
las Explotaciones Ganaderas Productoras de LECHE / Tipo Familiar

Asociación Nacional Criadores Vacuno Fleckvieh España
Entidad Colaboradora del Ministerio

                                        Avda. Movera 580 (Edificio CENSYRA)      50.194  MOVERA-ZARAGOZA
                                                                            Tels.   976 586 625  /  647 145 563

  GANADERO, SI DESEAS ADQUIRIR NOVILLAS DE ESTA MAGNIFICA RAZA, CONTACTA CON LA ASOCIACIÓN Y PIDE INFORMACIÓN
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 O xermadino Álvaro Castro, actual presidente de Fe-
friga, fíxose cargo da explotación de seus pais en 1990. A 
orixe da granxa remóntase ao ano 1973. Cando Álvaro 
colleu o relevo había 20 vacas en produción. A cabana 
actual é de 85 reses en lactación, máis 75 en recría e un-
has 15 secas, un total de 180 cabezas para unha cota de 
805.000 quilos.

A ampliación da explotación foi gradual. En 1990 subs-
titúese o sistema de amarre por un establo de cubículos 
con 40 prazas. Posteriormente ampliouse o establo en 10 
prazas. No 2002 dobrouse o número de cubículos e insta-
louse unha sala de muxido de 16 puntos. A última obra, 
hai dous anos, consistiu na demolición da parte primitiva 
da nave para habilitar novos cubículos. En paralelo, a cota 
da granxa foi medrando, un crecemento que é máis ralen-
tizado nos últimos 5 anos.

GRANXA PORTALOUSA. PORTALOUSA (XERMADE)

BENESTAR ANIMAL, RECRÍA E MELLORA
GANDEIRA COMO BASES DE TRABALLO
A granxa de Álvaro Castro e Ana López Carracedo, na Terra Chá luguesa, caracterízase 
pola atención ao benestar animal, unha recría propia que leva a cabo nun centro coope-
rativo e a mellora gandeira continuada. Máis da metade da cabana é descendencia do 
Programa da Finca de Bos. 

As premisas de traballo, explica Álvaro Castro, son o be-
nestar animal e o confort dos traballadores da explotación. 
A man de obra redúcese a Álvaro (44 anos), Ana (42) e 
unha operaria  contratada exclusivamente para os labores 
de muxido (que levan a cabo ás 6 da mañá e ás 6 da tar-
de).

Os elementos de benestar animal son visibles. Hai am-
plitude nos cubículos e as camas teñen colchón de goma, 
sobre o que se estende unha mestura de casca de arroz e 
palla picada. Este material é adquirido a granel e reponse 
dúas veces ao día, nas horas do muxido. O establo conta 
tamén con goma nos corredores dos cubículos, comedeiros 
de aceiro inoxidable, tres cepillos eléctricos e ventiladores.

A nave ten amplas aberturas, con peche de malla corta-
ventos extensible. A limpeza do piso faise mediante sistema 
de arrobadeira, programado para pasar cada dúas horas.  

Álvaro Castro e Ana López, onda os boxes nos que permanecen os xatos entre os 45 e os 75 días de vida
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A granxa conta cun único depósito de xurro, con capaci-
dade para 700.000 litros, e proximamente construirá o se-
gundo.

Practican a separación do gando por lotes, cunha zona 
do establo destinada a vacas de primeiro parto e outra para 
vacas adultas. A parte máis vella da nave destínase a pa-
rideira. As vacas secas están nunha zona aberta, podendo 
entrar e saír libremente ao exterior. Todos os animais están 
provistos dun colar para facilitar a detección de celos.

A recría é capítulo aparte. Toda ela se fai na propia ex-
plotación, a través do apoio dun centro de recría comparti-
do. Os animais destétanse aos 45 días e pasan a unha zona 
cuberta de boxes individuais separada da nave principal. 
Álvaro fixo construír os boxes a partir dun modelo que viu 
en Italia. As xatas permanecen neles ata os 75 días, cun 
menú a base de concentrado, auga e palla a libre disposi-
ción. Entre os 75 días e os catro meses mantéñense nun 
curral colectivo, situado na mesma zona cós boxes.

Con catro meses os animais envíanse ao centro de recría 
da SAT Xercas, que Álvaro comparte cos outros tres socios. 
Este centro, situado a uns tres quilómetros da explotación, 
púxose en funcionamento hai xa 16 anos. Na actualidade 
ten arredor de 200 animais, que permanecen alí ata o oita-
vo mes de preñez. Os catro socios túrnanse semanalmente 
para atendelo. 

NO ESTABLO FAISE A SEPARACIÓN DO 
GANDO EN DOUS LOTES, VACAS DE 
PRIMEIRO PARTO E ADULTAS

A granxa ten 85 reses en lactación e unha cota de 805.000 quilos

MAQUINARIA
USADA EN STOCK

B.J.O. ROJO, S.L. 
Barrio da Cruz, 8 - Sta. Leocadia - Castro de Rei (Lugo)
Teléfono 982 314 037 • Fax 982 314 904
Móviles Benedicto 670 535 100 - José 678 432 835
Comercial 678 432 834 • E-mail landmaschinenrojo@yahoo.es

VENTA Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA AGR ÍCOLA

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

 TRACTORES: JONH DEERE 6920, 6910, 6800
CARROS MEZCLADORES: FARESIN 10.5 M Y FARESIN 12 M CON FRESA
GRADA ROTATIVA, ABONADORA, RASTRILLOS, ETC

Para arena, serrín, 
cascarilla, carbonato, 
paja picada, etc

Distribuidor en Asturias: 
UGATI S.Coop. Tel.: 985 90 01 31o

DISTRIBUIDORES PARA ESPAÑA

Nueva encamadora 
suspendida

VISITE NUESTRA 
NUEVA WEB:

www.bjorojo.com

Tel.: 985 90 01 31
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A inserción de Portalousa no modelo cooperativo non 
se limita a este centro. Tamén usa de xeito intensivo os 
principais servizos que ofrece a cooperativa Os Irmandi-
ños, con sede en Ribadeo. A granxa xermadina está dentro 
do programa control da mamite desta cooperativa e no de 
certificación de leite, que ten asociado un programa especí-
fico de ADS. Ademais contrátalle os servizos de reprodu-
ción, o carro mesturador e toda a maquinaria precisa para 
o laboreo.

Os catro socios de SAT Xercas tiveron hai anos unha 
CUMA co seu propio carro mesturador, pero decidiron 
disolvela por razóns de custo e facerse usuarios do parque 
de maquinaria de Irmandiños. A maquinaria propiedade 
de Portalousa limítase a unha cisterna, unha ensiladora e 
dous tractores.

A granxa de Xermade tamén forma parte do grupo de 
xestión de explotacións de Irmandiños, o que lle permite ter 
un coñecemento controlado dos custos de produción. 

A RACIÓN É A MESMA PARA TODAS AS
VACAS ADULTAS: 25 QUILOS DE SILO 
DE MILLO, 7 QUILOS DE HERBA E 12,5 
QUILOS DE CONCENTRADO

Portalousa dedica 32 hectáreas a millo. A finca 
máis grande, nunha zona de concentración, mide 
14 hectáreas

As camas da explotación son de goma, sobre a que se deposita unha 
mestura de casca de arroz e palla picada

O establo está ben ventilado, con protección de malla cortaventos

Zona común dos xatos. Están alí entre os 75 días e os 4 meses de vida

Centro de recría de SAT Xercas, integrada por Portalousa 
e outras tres explotacións. Acolle 200 animais, desde os 
4 meses ata 1 mes antes do parto

EXPLOTACIÓN
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OS CUBÍCULOS MELLOR 
ACONDICIONADOS COS NOSOS 
DISPENSADORES

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

160 cubículos acondiciónanse en 5-6 minutos

Os usuarios aforran ata un 50 % en material de base

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

TODOS OS DISPOSITIVOS PARA 
O TRATAMENTO INTEGRAL DO 
PURÍN

UNHA COMPLETA GAMA DE 
BEBEDEIROS BASCULANTES 
INOXIDABLES

Con ou sen protección

Con válvula de alto rendemento de 25 litros/minuto

Modelos de 45 e 75 litros

Revolvedores
sumerxibles en ferro 
e aceiro inoxidable

Separadores

Trituradores

CARGA AUTOMÁTICARACIÓN E FORRAXES
A ración que se serve en Portalousa é a mesma para todas 
as vacas adultas: 25 quilos de silo de millo, 7 quilos de her-
ba e 12,5 quilos de concentrado. As vacas que teñen unha 
produción superior a 40 litros puntéanse con 4 quilos máis 
de concentrado.

A produción de millo nesta granxa comezou hai só cinco 
anos. A pesar da altitude da zona, que ronda os 500 metros, 
a planta dá bos resultados, sempre e cando se usen ciclos de 
220 ou, como moito, 240. Álvaro explica que a decisión de 
plantar millo tomouse por un dobre motivo: mellorar a ca-
lidade da forraxe e ter máis flexibilidade á hora de traballar, 
tendo en conta que a maquinaria da cooperativa ten listas 
de espera. No caso do millo, un retraso na recollida non 
afectaría tanto a calidade da forraxe coma na herba.

Portalousa ten na actualidade unha superficie agrícola de 
50 hectáreas, das que 32 se destinan a millo e 15 a raigrás 
inglés, este último en exclusiva para ensilado. A maior par-
te da superficie (90%) está repartida en tres fincas, a máis 
grande das cales ten unhas 14 hectáreas. A zona está den-
tro da concentración parcelaria de Castiñeiras, completada 
en 1967, o que a converte na máis antiga da provincia de 
Lugo.

MELLORA GANDEIRA
A granxa traballa a calidade da súa cabana en base aos em-
brións da UTE de Bos. O primeiro animal froito dun im-
plante naceu en 1997, e na actualidade hai 95 reses (máis 
da metade) que son descendentes do programa de Bos, de 
ata 4 xeracións diferentes.

Na explotación empréganse os embrións importados 
polo Programa de Mellora Gandeira, os obtidos no propio 
rabaño da Finca de Bos e os resultantes dos fluxings que 
practican Portalousa e outros dous socios de Xercas (arre-
dor de 30 ao ano). A maioría destes embrións de fluxing 
implántanse en fresco no día e unha parte consérvase 
conxelada para usar segundo as necesidades.

Portalousa tamén é usuaria das doses de seme de Xené-
tica Fontao, que en opinión de Álvaro teñen unha relación 
calidade/prezo moi competitiva. Nesta granxa buscan, ante 
todo, boas patas e bos ubres.

Na actualidade a produción media de Portalousa é de 30 
litros/ vaca/ día, a un 3,55% de graxa, 3,32% de proteína e 
un reconto de células somáticas de 290.000. 

A GRANXA ESTÁ A 500 METROS DE 
ALTITUDE, POLO QUE USA MILLO 
DOS CICLOS 220 OU 240, CON BOS 
RESULTADOS
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GUÍA TERAPÉUTICA DO LIGAL EN 
MAMITE BOVINA: UN INSTRUMENTO 
PIONEIRO EN ESPAÑA
Galicia conta con preto de 365.000 animais en produción e máis de 217.000 xovencas 
para reposición (datos do 2008), o que lle proporciona un gran peso específico no sector 
gandeiro de vacún de leite español. As enfermidades infecciosas, principalmente as 
mamites bovinas, son procesos que se poden presentar en todas as explotacións de vacún 
de leite. En Galicia máis de 1.300 explotacións presentan recontos superiores a 400.000 
células somáticas/ml de media nalgún momento do ano.

 INTRODUCIÓN
A mamite é a enfermidade máis común en vacas produto-
ras de leite, representando un 38% do total das patoloxías 
que estas padecen (Hird e Wigler, 1989). Así mesmo, ob-
servouse que durante un ano o 30% dos animais presenta-
ron, nun momento dado, inflamación clínica na glándula 
mamaria, dos cales un 7% deberon ser sacrificados e un 1% 
morreron a consecuencia da enfermidade.

 Valorouse que cando menos un 25% das perdas econó-
micas relacionadas con enfermidades en explotacións de 
vacún de leite eran directamente atribuíbles ás mamites 
(Hird e Wigler, 1989), debido ás consecuencias desfavo-
rables que ocasionan: maior cantidade de leite descartado, 
tratamentos e servizos veterinarios, descenso de produción, 
reposición de animais, tempo e traballo extra, etc. 

María Belén Pombo Río
Técnico veterinario do Ligal

SANIDADE

AFRIGA ANO XVI - Nº 86

28





NECESIDADE DE ELABORAR UNHA GUÍA TERAPÉUTICA
Os programas de control baseados principalmente nos 
puntos establecidos polo National Institute for Research 
in Dairying (NIRD) de Inglaterra xa na década dos se-
tenta foron esenciais para o control dalgunhas mamites. 
Nestes programas baséanse, aínda hoxe en día, a maioría 
dos métodos de control da enfermidade. O esquema de 
traballo, en xeral, foi moi efectivo. Sen embargo, o control 
de certas infeccións fixo aflorar novos problemas. Mello-
rouse en gran medida a situación en canto ás mamites pro-
ducidas por Streptococcus agalactiae, se ben non houbo tanta 
efectividade en erradicar as ocasionadas por estafilococos, 
e apareceron novos problemas con especies xa coñecidas 
coma o Streptococcus uberis ou Escherichia coli.

Viuse que a clasificación epidemiolóxica dos microorga-
nismos (contaxiosos ou ambientais) debe ser considerada 
dunha forma moito menos estrita do que se pensaba, dado 
que dentro dunha especie existen diferencias en canto á 
patoxenicidade e comportamento epidemiolóxico que fan 
que, por exemplo, algúns microorganismos considerados 
contaxiosos teñan cepas con comportamento ambiental e 
viceversa.

O tratamento con antimicrobianos é unha das prácticas 
que se realiza de forma rutineira en todas as explotacións 
para solucionar problemas de mamite clínica, e tamén de 
subclínica que, ou ben produza elevados recontos celulares 
en tanque, ou ben poida ter como consecuencia unha cro-
nificación da enfermidade.

Probablemente as causas máis importantes do fracaso 
terapéutico sexan, por unha banda, a existencia de resis-
tencias fronte aos antibióticos e, por outra, a falta de efica-
cia dos tratamentos. Para conseguir a realización correcta 
dos mesmos, a peza clave son os resultados de laboratorio. 
Estes resultados normalmente compóñense de múltiple 

información, como é o reconto de células somáticas, iden-
tificación do microorganismo que causa a mamite e anti-
biograma correspondente. 

A identificación do axente que produce a infección, así 
como a realización do antibiograma, axúdanos a seleccio-
nar os antibióticos máis axeitados para aplicar en cada caso 
concreto. Non obstante, esta selección debe realizarse entre 
o laboratorio e os veterinarios que traballan directamente 
en contacto cos animais.

A detección das explotacións e animais infectados por 
determinadas bacterias como Streptococcus agalactiae ou 
Staphylococcus aureus é imprescindible á hora de establecer 
medidas de control axeitadas para diminuír a incidencia da 
enfermidade.

Por outra banda, vemos que o consumidor é cada día 
máis esixente e espera un produto seguro desde o punto 
de vista hixiénico-sanitario, e que se obteña respectando 
o medio natural e o benestar animal. Este feito contribuíu 
ao desenvolvemento de sistemas de produción integrada 
e ecolóxica nos que as condicións para o emprego dos di-
ferentes tratamentos sexan máis esixentes e, polo tanto, 
requiran métodos máis axeitados para o diagnóstico e con-
trol das enfermidades.

No Regulamento CE nº 853/2004 do Parlamento Eu-
ropeo e do Consello, do 29 de abril de 2004, establécense, 
ademais doutros criterios, as condicións esixibles para a co-
mercialización de leite cru: valores máximos de reconto de 
células somáticas, de reconto bacteriano e ausencia de inhi-
bidores, así como a esixencia de que en caso de administra-
ción de produtos ou substancias autorizados se respecte o 
prazo de espera prescrito. No caso da produción ecolóxica, 
estas condicións son máis restritivas.

Todos estes motivos fomentan a necesidade dun uso 
máis racional dos antibióticos. 

Resultados de identificacións
durante o ano 2008 no Ligal e 
Lasapaga

IDENTIFICACIÓNS 2008
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Únete a la nueva 
fuerza antimamítica

Ubrolexin®

Xelerin®1 vez al día - 2 días



REALIZACIÓN DA GUÍA TERAPÉUTICA
Desde o ano 1994, o Laboratorio Interprofesional Gale-
go de Análise do Leite (Ligal) está a realizar un servizo 
de diagnóstico de mamites bovinas no que se desenvolven 
técnicas de illamento, identificación, antibiograma (con 
determinación da Concentración Mínima Inhibitoria ou 
CMI) e reconto de células somáticas a partir de mostras 
de tanque e de animais individuais. Este control realízase 
baixo demanda e é solicitado en aproximadamente 50.000 
mostras ao ano. 

En base á problemática existente no tratamento de in-
feccións mamarias en vacas produtoras de leite e coa fina-
lidade de optimizar o uso de antibióticos no tratamento 
destas enfermidades, desde o Ligal nace a necesidade de 
elaborar unha guía terapéutica. 

Cos resultados dunhas 90.000 mostras, enviadas durante 
o ano 2008 polos veterinarios e gandeiros de Galicia ao 
Ligal e ao Laboratorio de Sanidade e Produción Animal 
de Galicia (Lasapaga), elaborouse durante os anos 2008 
e 2009 unha guía terapéutica que contén información de 
utilidade para o veterinario e, a través deste, para o servizo 
que recibe o gandeiro. Neste proceso, ademais dos labo-
ratorios mencionados, tamén participaron a Universidade 
de Santiago de Compostela a través do departamento de 
Patoloxía Animal da Facultade de Veterinaria de Lugo e 
veterinarios de calidade do leite das SCG Agris e Seragro. 
É, polo tanto, un traballo en equipo onde se procurou que 
estiveran representadas todas as partes implicadas.

USO DA GUÍA TERAPÉUTICA
Tanto a identificación do microorganismo causante da 
mamite coma a realización de antibiogramas, como se co-
mentou anteriormente, foron instrumentos moi solicita-
dos polos veterinarios de calidade do leite e gandeiros de 
vacún. Sen embargo, existen mecanismos para optimizar 
estes recursos e mellorar a fiabilidade dos estudos epide-
miolóxicos de resistencias antimicrobianas, que constitúen 
unha ferramenta fundamental para a realización de trata-
mentos de forma segura, tecnicamente eficaz e economi-
camente eficiente.

O estudo epidemiolóxico de resistencias desenvolvido 
na guía terapéutica mellora a interpretación dos resultados, 
diminúe o número de antibiogramas necesarios e facilita o 

traballo dos veterinarios de calidade do leite, que así poden 
ter un coñecemento a priori das resistencias, en lugar de ter 
a información unicamente despois da realización do anti-
biograma concreto.

Nesta guía terapéutica (actualmente en imprenta) reflíc-
tense diferentes frecuencias de resistencias nos microorga-
nismos illados a partir de mostras de leite. Entre os resulta-
dos destaca a existencia de fenotipos compatibles con me-
canismos de multirresistencia a antibióticos en diferentes 
especies coma os Staphylococcus spp. meticilina resistentes 
(MRS) e as enterobacterias con enzimas betalactamasas de 
espectro extendido (BLEE).  

O 28% dos illamentos de Galicia corresponden a estafi-
lococos, sendo o 56% dos mesmos Staphylococcus aureus e o 
8% Staphylococcus epidermidis. O fenotipo correspondente 
á resistencia a meticilina observouse no 2,01% e 22,57%, 
respectivamente, das cepas estudiadas en Galicia destes 
microorganismos.

En canto ás enterobacterias, que corresponden cun 10% 
dos microorganismos illados en mamite en Galicia, Esche-
richia coli representa o 65% das mesmas e Klebsiella oxytoca
o 4%. Estes microorganismos presentan fenotipos compa-
tibles con BLEE nun 4,46% e un 1,06% respectivamente. 
Ademais, nestas especies bacterianas obsérvanse perfís in-
termedios ou de resistencia á amoxicilina/ácido clavuláni-
co en aproximadamente o 5% das cepas. 

Identificación do microorganismo patóxeno. Primeiro paso: sementeira da 
mostra en agar sangue.

Proba E-test de sensibilidade á penicilina en Streptococcus spp.
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Esta guía fundaméntase nos seguintes piares:
- Estudos epidemiolóxicos de resistencias
- Farmacocinética e farmacodinámica dos antibióticos
- Información sobre a eficacia dos tratamentos nos animais

A guía será de grande utilidade para o veterinario tanto se 
sospeita coma se posúe a identificación do microorganis-
mo causante da infección, así coma nos casos en que dis-
poña do antibiograma e tamén nos que non sexa necesaria 
a súa realización.

 A dificultade na interpretación do antibiograma débese 
a que non todos os antibióticos que aparecen como sensi-
bles son os máis recomendables para o tratamento, dado 
que existen outras múltiples consideracións a ter en conta. 
O único capacitado para a interpretación é, en todo caso, 
o veterinario.

Preténdese, polo tanto, que sexa unha fonte de infor-
mación resumida para veterinarios de calidade do leite, 
veterinarios clínicos, técnicos de laboratorio… en defini-
tiva, para aqueles veterinarios que seguen a loitar por unha 
práctica coa maior corrección científica posible e, por ende, 
coa máxima eficacia desexable e, sobre todo, para aqueles 
que poidan necesitar unha referencia de consulta rápida e 
práctica para un mellor emprego dos antibióticos no trata-
mento de mamites bovinas.

VANTAXES PARA O GANDEIRO
A prevención e control da mamite do vacún leiteiro é unha 
das preocupacións tradicionais de gandeiros, industrias 
lácteas e autoridades sanitarias, debido ás importantes per-
das económicas que orixina e aos riscos que entraña para a 
saúde animal e humana. Todo bo gandeiro sabe que, aínda 
cumprindo as medidas preventivas aconselladas polos ve-
terinarios, ás veces aparecen focos de mamite nos establos 
que deben ser rapidamente identificados e diagnosticados 
correctamente no laboratorio para o seu tratamento. 

Terapias efectivas fronte a esta enfermidade permiten, 
por unha banda, unha curación clínica e bacteriolóxica 
máis rápida e, por outra, menor número de recidivas. Con 

isto conséguese diminuír o número de mamites na explo-
tación, o que significa realizar menos tratamentos. Polo 
tanto, os gastos directos e indirectos diminúen.

As repercusións para o gandeiro son moi claras, xa que 
o tratamento das mamites carrexa unha serie de inconve-
nientes, como pode ser o seu custo, a cantidade de leite 
descartado ou a posible presenza de inhibidores en tanque, 
o que pode supoñer penalizacións por parte da industria ou 
das autoridades sanitarias. Ademais, existe outro proble-
ma aínda máis significativo, como é que o tratamento non 
surta efecto. Iso significa realizar outro tratamento, que á 
súa vez aumenta o custo, a cantidade de leite descartado e 
a posible presenza de inhibidores en tanque, problema que 
pode repetirse sucesivamente.

CUSTOS DA MAMITE
DIRECTOS INDIRECTOS

- Tratamento aplicado
- Litros de leite descartado
- Visita do veterinario
- Analíticas realizadas

- Tempo e traballo extra do gandeiro
- Diminución da produción dos animais
- Presenza de inhibidores no tanque de leite
- Incremento da taxa de reposición
- Morte de animais
- Efecto prexudicial na reprodución dos animais
- Retraso no progreso xenético pola eliminación de 

vacas con mamites crónicas
- Etc.

CONCLUSIÓN
O que se debe comprender é o importante papel que os 
antibióticos representan dentro do marco dun programa 
eficaz e económico, cuando se usan na forma axeitada e en 
base a razoamentos científicos que teñen en conta as súas 
características farmacocinéticas e farmacodinámicas.

No tratamento das enfermidades infecciosas humanas 
as guías terapéuticas son, desde hai anos, unha ferramenta 
indispensable para os profesionais do sector. Esta guía é a 
primeira destas características que se realiza en España di-
rixida a veterinarios. Preténdese divulgar a todo o colectivo 
de veterinarios que traballa na área de vacún leiteiro. 

Vitek 2. Sistema de identificación e 
antibiograma automático

Laboratorio de microbioloxía do Ligal
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JAVIER GONZÁLEZ–PALENCIA, DIRECTOR DO LIGAL

O director do Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (Ligal), Javier 
González–Palencia Lagunilla, explica nesta entrevista a xestación da guía terapéutica da 
mamite e avanza algunhas das novidades que incorporará proximamente o centro, tales 
coma as análises de ácidos graxos e cetose.

¿Como empezou o proxecto da guía terapéutica de 
mamite que está a piques de editar o Ligal?

_No ano 2008, nunhas reunións con responsables da 
Consellería do Medio Rural, falamos da necesidade da 
guía. Parecíanos unha idea interesante dispoñer dunha 
guía terapéutica similar ás que existen en medicina huma-
na pero de aplicación á veterinaria. A finalidade, por unha 
banda, era dar un mellor servizo aos usuarios do laborato-
rio, darlles unha información eficaz para o tratamento de 
mamites, evitando a aparición de resistencias, que alongan 
o proceso de curación e xeran moitas perdas. Por outra 
banda, dende o punto de vista da seguridade alimentaria, 
ofrecerlle unha mellor garantía ao consumidor, controlan-

do desde a orixe calquera problema de saúde pública deri-
vada dos residuos de medicamentos no leite. Á Consellería 
pareceulle ben o proxecto, o que nos permitiu incorporar 
ao Ligal unha veterinaria encargada de poñelo en marcha 
e coordinalo.

_A partir de aí, ¿como se desenvolveu o proceso de ela-
boración da guía?

_A coordinadora incoporouse no 2008. Primeiro fíxo-
se un esquema do traballo. O fundamental era contar co 
sector, interesábanos coñecer a opinión dos técnicos vete-
rinarios que están a levar a cabo programas de mellora de 
calidade láctea e que atopan a diario problemas derivados 
dos tratamentos e todos os custos que iso supón.  

“O GANDEIRO É O BENEFICIARIO DUN BO 
SISTEMA DE TRATAMENTO DA MAMITE”
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Tamén nos interesaba traballar coa Administración, porque 
fai un labor importante no control da mamite e porque a súa 
visión é complementaria á nosa. E, por último, pareceunos 
que por ser unha cousa innovadora había que contar coa 
Universidade como plataforma de investigación. Do campo 
tivemos a colaboración das cooperativas Agris e Seragro. O 
Laboratorio de Sanidade e Produción Animal (Lasapaga) 
de Lugo representou a parte da Xunta, e da Universidade 
colaborou  Gonzalo Fernández , do departamento de Pato-
loxía da Facultade de Veterinaria de Lugo. O grupo de tra-
ballo empezou cunha revisión bibliográfica e un estudo da 
información estatística do Lasapaga e do Ligal, cotexándoas 
para ter un punto de partida común.

_¿Cantos técnicos traballaron na guía e que metodo-
loxía seguiron?

_A comisión de traballo estivo integrada por un repre-
sentante de Seragro, un de Agris, un do Lasapaga, un da 
Universidade e, pola nosa parte, a directora técnica, a vete-
rinaria coordinadora e todos os medios dos que dispoñe-
mos no Ligal. Con eles tivemos preto de 40 reunións ao 
longo do proceso de elaboración da guía. En principio o 
que se fixo foi ordenar todos os datos estatísticos e ver que 
conclusións se podían obter desa información.

_¿Cales son as principais aplicacións da guía terapéutica?
_O que se pretende é que esta guía teña dúas maneiras 

de búsqueda de información: unha, para un antibiótico con-
creto, ver fronte a que microorganismos podemos usalo. A 
outra utilidade é a inversa:   ver, para un determinado xerme 
causante de mamite, que tipo de antibiótico é o máis idóneo. 
Logo hai outra cousa que tamén nos interesa. Aquí no Ligal, 
cando lle dámos a un gandeiro un informe dunha vaca con 
problemas, é importante cómo se vai facer a interpretación 
dese informe. O que fixemos foi elaborar un informe de en-
saio que permite unha fácil interpretación. Non se trata de 
darlle unha receita ao gandeiro para que compre un antibió-
tico, senón que o veterinario teña un instrumento para un 
mellor emprego dos recursos. O gandeiro debe establecer 
unha relación de confianza co veterinario, que vai redun-
dar en beneficios para a explotación. E as decisións débense 
tomar no momento oportuno, porque se se deixa pasar o 
tempo é peor.

_¿Que outra información de interese se lles ofrece na 
guía aos veterinarios?

_ Na guía vai unha recopilación de traballos de cam-
po sobre mamites clínicas, mamites subclínicas e secado. 
Trátase de resumos de tratamentos, a súa duración e os 
resultados. Se alguén ten unha información importante, 
interésanos que nola mande. A idea é revisar a guía cando 
pase un tempo, porque todo isto da clínica veterinaria e os 
medicamentos son cousas moi dinámicas, e co tempo ha-
berá que ir actualizándoa. Para iso, canta máis información 
se reciba da xente que fai traballo de campo, mellor. Por 
outra banda, os gandeiros e veterinarios que teñan dúbidas 
sempre poden chamar ao Lasapaga ou ao Ligal para con-
sultarnos. A nosa idea é que o departamento de sanidade 
animal do Ligal sexa o vínculo entre o laboratorio e a ex-
plotación, pero sempre a través do técnico veterinario. O 
gandeiro sabe moito da explotación e de tratamentos pero 
o técnico é quen ten que marcar as pautas de uso. 
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_¿Cales son os antibióticos e microorganismos que se 
relacionan na guía terapéutica?

_En canto aos microorganismos, aparecen todos os que 
teñen relevancia estatisticamente, e en canto aos principios 
activos, recóllense todos os de uso para mamite que están 
agora mesmo no mercado español.

_¿Que tipo de difusión vai ter esta nova ferramenta?
_A guía publicarase proximamente, e unha vez publica-

da farase unha presentación ao maior número posible de 
veterinarios dos que traballan en Galicia relacionados coa 
mamite. Despois iranse facendo reunións máis técnicas e 
máis reducidas para chegar aos detalles e intentar aclarar 
todas aquelas dúbidas e cuestións que os técnicos nece-
siten. Temos pensado tamén facer unha divulgación para 
gandeiros, explicándolles por que fixemos esto, que saiban 
que cando un veterinario lles presenta estas cuestións hai 
detrás unha ferramenta que é interesante para eles. Os 
gandeiros non son os usuarios directos da guía, pero van 
ser os destinatarios finais, os beneficiarios dun bo sistema 
de tratamento. En calquera caso, o tempo dirá se efectiva-
mente acertamos.

_¿Hai precedentes desta guía en España ou noutro 
país?

_Actualmente non hai ningunha guía de uso terapéuti-
co para mamite. Na revisión bibliográfica que fixemos non 
atopamos nada, nin en España nin noutros países. Esta 
guía debe servir de punto de partida e temos que conseguir 
ila actualizando. Nós estamos a traballar cuns métodos de 
diagnóstico concretos, pero tamén estes métodos cambian. 
Unha das cousas que nos preocupan é incorporar sistemas 
de traballo de bioloxía molecular para mellorar os siste-
mas analíticos, e isto tamén terá unha repercursión á hora 

de emitir informes e resultados. Que a información que 
deamos sexa ampla, actualizada e adaptada ás novas tec-
noloxías.

_¿Observouse unha evolución notable no tema da ma-
mite en Galicia?

_No Ligal o que si notamos é que se produciu unha me-
llora importante nos recontos de células somáticas, e iso 
pode ter relación tanto coa eficacia dos tratamentos como 
co manexo. Actualmente, entre o 75% e o 85% das explo-
tacións de Galicia (que poden representar máis do 90% 
do leite) teñen recontos de menos de 400.000 células so-
máticas por mililitro, que é o que o regulamento sanitario 
da Unión Europea considera leite apto para consumo. Iso 
quere dicir que os gandeiros aprenderon a manexar mellor 
a xestión da mamite na explotación, que tiveron a precau-
ción de levar mellor o control interno, detectar antes as 
mamites subclínicas e apartar ese leite para que non vaia 
ao tanque. Maior rapidez en detectar o problema e atallalo 
significa menos custo. Hai que ter en conta que ademais 
do custo dos medicamentos temos as perdas de produción. 
Canto antes se detecte o problema, antes se separa o leite 
(co que se mantén o tanque baixo en reconto celular) e 

I: Identificación
A: Antibiograma
RCS: Reconto de células somáticas
AC: Ausencia de crecemento
MC: Mostra contaminada

DETERMINACIÓNS TOTAIS
2009 2008

Pago por calidade e control leiteiro 9.506.816 8.779.113
Control e prevención da mamite 52.290 60.098
Alimentos consumo animal 3.454 5.227
Auga 18.539 17.908
Leite e produtos lácteos 2.384 2.367
Queixos 8.517 8.843
TOTAL 9.592.000 8.873.556

DETERMINACIÓNS DE PAGAMENTO POR CALIDADE E CONTROL LEITEIRO
Pago por calidade Cisternas Control leiteiro Total Total

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
Total 4.819.163 5.388.627 843.542 947.503 3.106.386 3.145.978 8.779.113 9.506.816
2009/2008 (%) 11,82% 12,32% 1,27% 8,29%

CONTROL E PREVENCIÓN DE MAMITE. DISTRIBUCIÓN DO NÚMERO DE DETERMINACIÓNS.

Nº MOSTRAS
MOSTRAS PARA ANÁLISES

I I+A RCS I AC MC A
2009 44.387 31.182 13.468 51.552 34.720 5.070 4.898 7.903

2008 51.552 34.307 17.245 51.552 38.846 5.799 7.408 8.546

“A GUÍA TERAPÉUTICA DE MAMITE
FACILITARÁ INFORMACIÓN SOBRE QUÉ 
ANTIBIÓTICOS SE PODEN USAR E CON 
QUE MICROORGANISMOS”
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antes se avisa o veterinario e se inicia o tratamento. Todo 
o que é aforro de tempo é aforro de diñeiro. Tamén se fan 
moito mellor os tratamentos de secado, no sentido de que 
se manexan mellor os tempos de espera e evítanse residuos 
de antibióticos cando se comeza a lactación, co cal tamén 
evitamos tirar leite de forma innecesaria.

_En Galicia hai unha normativa de calidade de leite 
especialmente esixente, máis ca noutros lugares da nosa 
contorna.

_A verdade é que en España, e en concreto en Galicia, 
hai unha esixencia cada vez máis forte, e tamén unha pre-
sión maior dos consumidores, que cada vez valoran máis 
todo aquelo que na fase de elaboración cumpra os criterios 
hixiénicos e sanitarios. Aquí trabállase ben e moito. O leite 
de Galicia é do mellor de España en canto a calidade. Ao 
haber máis control e rigor, os resultados teñen que ser me-
llores porque se está máis pendente dos problemas. 

_Falando do Ligal, ¿como caracterizaría a evolución 
do centro nos últimos anos?

_Despois de 20 anos de funcionamento, ampliamos as 
instalacións e mudámonos en novembro a unha sede nova 
en Mabegondo, cunha estrutura de laboratorio moitísimo 
mellor da que tiñamos. Curiosamente, aínda que hai me-
nos ganderías estamos a ter máis mostras para análise có 
ano pasado, tanto no pago por calidade coma no control 
leiteiro.En análises de mamite, pensos e silos notouse unha 
lixeira baixa, pero de momento a actividade mantense e 

seguimos ampliando. O novo edificio compartímolo co la-
boratorio agrario e fitopatolóxico e co laboratorio de sani-
dade animal. Nós ocupamos un 50% do espazo, uns 2.500 
metros cadrados de superficie, a maior parte dedicados a 
laboratorios. Ademais hai unha sala de cata, sala de forma-
ción e sala de reunións, instalacións que están a disposición 
de calquera do sector que as precise.  Fíxose un investi-
mento de máis de 1 millón de euros en todas as tarefas de 
traslado e acondicionamento do novo edificio. 

_¿Que novos servizos pensan pór en marcha proxima-
mente?

_A guía terapéutica da mamite leva asociada a poten-
ciación do laboratorio de sanidade animal. Temos previsto 
traballar tamén en ácidos graxos e cetose. En ácidos graxos 
hai unha aplicación que estamos probando que nos permi-
tirá facer análises de rutina, e iso é de interese para os ope-
radores que están a diferenciar leite en función de contidos 
de ácidos graxos. En cetose poderemos facer análises de 
rutina para as vacas que comezan a lactacion e teñen este 
tipo de problemas, que poden afectar á cantidade de leite 
producido. 

“OFRECEMOS A RELACIÓN DE TODOS OS
MICROORGANISMOS CAUSANTES DE MAMITE 
QUE TEÑEN RELEVANCIA ESTATÍSTICA E 
DOS PRINCIPIOS ACTIVOS QUE ESTÁN NO
MERCADO ESPAÑOL”
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PAUTAS PARA UN AXEITADO CONTROL
DAS MOSCAS NAS EXPLOTACIÓNS

As moscas son insectos frecuentes no ámbito gandeiro e domésti-
co. As condicións ambientais das instalacións e unha climatoloxía 
favorable durante gran parte do ano xeran as condicións idóneas 
para o desenvolvemento destes insectos. Tendemos a considerar as 
moscas como unha praga doméstica, sen pensar na enorme impor-
tancia sanitaria que teñen nas explotacións pecuarias tanto inten-
sivas como extensivas, transportando e transmitindo enfermidades 
e podendo ocasionar importantes perdas.

 INTRODUCIÓN 
O problema da infestación por moscas incrementouse 
enormemente nos últimos anos non só no noso país, senón 
practicamente en todo o mundo, debido a cambios relacio-
nados co sistema do manexo do gando, coma o aumento da 
densidade animal por unidade de área e tamén, en moitas 
ocasións, á toma de decisións erróneas ou inadecuadas para 
loitar contra elas, como a utilización de produtos agrícolas 
ou a utilización de subdoses de medicamentos, o que deu 
como resultado a aparición de resistencias en forma máis 
ou menos xeralizada.

As moscas son unha das pragas máis frecuentes e menos 
doadas de controlar, precisamente por estar dotadas de ás e 

ser capaces de voar. Son capaces de contaminar alimentos 
e transmitir axentes patóxenos, o que fai destes insectos 
un obxecto constante de estudio para acadar o seu mellor 
control.

IMPORTANCIA DUN BO CONTROL DAS MOSCAS
As moscas dos distintos xéneros, cando chegan ao esta-
do adulto teñen formas de vida diferentes, mentres unhas 
prefiren os lugares pechados (sinantrópicas), outras optan 
polos espazos abertos (asinantrópicas). Se estudamos as 
moscas que teñen as vacas cando están dentro da corte e as 
comparamos coas que teñen cando están no pasto, pode-
mos comprobar que non sempre son as mesmas. 
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A forma de alimentarse, chupadoras-lamedoras, pica-
doras e incluso a localización sobre o hospedeiro, tamén 
varían considerablemente.

É imprescindible coñecer as preferencias dos distintos 
xéneros das moscas, o seu diferente desenvolvemento e xei-
to de vida, para poder programar ben o seu control.

As moscas non constitúen tan só unha molestia, senón que 
son portadoras de enfermidades que supoñen un serio risco 
sanitario para persoas e animais. No caso do home, a mosca 
doméstica pode transmitir unha ampla variedade de enfer-
midades, sendo algunhas das máis comúns as febres tifoideas, 
cólera, disentería, lepra ou tuberculose. Existen tres formas 
nas cales as moscas poden transmitir xermes patóxenos:

1) A través da superficie corporal (patas, pezas bucais), xa 
que están cubertas por pequenos pelos no que queda atra-
pado o material contaminante e pode ser transportado.

2) Por regurxitación de comida como preludio ó alimen-
tarse.

3) Por inxestión e posterior defecación de patóxenos, que 
é unha vía importante de transmisión, xa que o axente in-
feccioso se atopa protexido mentres está no aparello dixes-
tivo do insecto.

En particular, as moscas están implicadas na difusión de di-
ferentes enfermidades no gando vacún, dentro das cales des-
tacan a queratoconxuntivite infecciosa por Moraxella bovis.

 Tamén poden actuar como vectores de certos microorganis-
mos implicados nas mamites, coma Corynebacterium pyogenes 
(causante das mamites de verán), e diferentes especies de esta-
filococos e estreptococos. Neste senso, varios estudos demos-
traron unha menor porcentaxe de xovencas con mamite en 
granxas onde se levan a cabo accións para o control de moscas 
que naquelas onde non se realizan tarefas de desinsectación.

Transmiten ademais enfermidades causadas por virus, 
coma a rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR) ou, no seu 
caso, a febre aftosa.

Igualmente, poden transmitir diferentes parásitos, entre 
os que destacan Thelazia  (parásitos localizados no ollo), 
Cryptosporidium parvum (protozoo que provoca diarreas en 
xatos de menos de tres semanas) ou Stephanofilaria stilesi
(nematodo que provoca úlceras no ubre das vacas, sobre 
todo naquelas de elevada produción leiteira).

As moscas tamén actuan como vectores en diferentes 
procesos como salmonelose, colibacilose, campylobacterio-
se, miases por Dermatobia, carbunco, febre aftosa, etc.

Sen embargo, as moscas non só son dañinas por trans-
mitir enfermidades, senón tamén polo desasosego que 
ocasionan, irritando os animais e impedindo a alimen-
tación   e pastoreo tranquilos. Ademais, a picadura dal-
gunhas delas provoca que as vacas salten e pateen, oca-
sionando a caída das tetoeiras no muxido ou couceando 
o gandeiro. 

O estrés que lle producen ó gando vacún, sobre todo 
cando se atopan en números elevados, provoca numerosas 
perdas na producción gandeira, xa que os animais afectados 
adoitan restrinxir de forma acusada o consumo de alimen-
tos, traducíndose isto nunha redución do seu crecemento 
e produtividade, máis acusados no caso de vacas de alta 
produción leiteira.

Sen embargo, non é fácil medir en datos contables as 
perdas en peso, produción leiteira e saúde xeral debidas 
as molestias das moscas, e este descoñecemento constitúe 
unha das máis importantes razóns que conduce á ausencia 
da aplicación de medidas de control integradas para redu-
cir o número destes insectos nas explotacións gandeiras.

CÓMO SE REPRODUCEN E DISPERSAN AS MOSCAS 
Para poder comprender, planificar e aplicar un axeitado 
programa de control de moscas é imprescindible coñecer 
o seu ciclo de vida e algúns outros factores que favorecen a 
súa propagación. (Véxase o esquema anterior).

O ciclo das moscas no verán é duns 7 días, pero se coñe-
cemos os lugares nos que se reproducen, como palla, her-
ba húmida rexeitada polo gando, esterco e canais, é lóxico 
pensar na importancia da limpeza destes sitios polo menos 
unha vez á semana.

Durante a súa vida adulta (2 a 4 semanas), unha mosca 
da lugar a 8-10 xeracións de novas moscas. Cabe destacar 
que só é necesaria unha fecundación e que en cada ovopo-
sición xéranse uns 500 ovos. A poboación que xera unha 
mosca pode chegar ata 2509 exemplares. 

Musca domestica Stomoxys calcitrans

Musca autumnalis Haematobia irritans

Mentres que Musca domestica e Stomoxys calcitrans des-
envolven a súa vida practicamente en espazos pechados, no 
caso que nos ocupa con especial predilección polas cortes, 
salas de muxido e en xeral as instalacións pecuarias, Musca 
autumnalis (a mosca da cara) e Haematobia irritans optan
polos espazos abertos.
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O desenvolvemento das moscas ten catro fases: ovo, lar-
va, pupa e adulto. As moscas poñen numerosos ovos ou 
larvas nun substrato apropiado (diferente para cada especie 
de mosca) onde a larva se alimenta por un período máis 
ou menos longo que depende sobre todo das condicións 
de temperatura e humidade. Despois de mudar dúas veces 
a quitina da cutícula, fórmase o estadio de larva 3. Esta 
entérrase para formar o típico pupario, que logo sofre unha 
transformación complicada da que sae a mosca adulta 
(macho ou femia). Trala cópula, a femia empeza de novo a 
posta de numerosos ovos típicos.

CICLO BIOLÓXICO DAS MOSCAS
Este ciclo xeral presenta grandes diferencias entre unhas es-
pecies e outras de moscas. Mentres unhas moscas prefiren 
substratos orgánicos en descomposición para a posta dos 
ovos, outras fano na materia fecal, feridas ou incluso, no caso 
de miases como hipodermose, no pelo dos seus hospedeiros, 
de maneira que as larvas con maior aparencia de verme pó-
dense atopar en localizacións moi diferentes.

Sábese que a posta de ovos de mosca está en estreita 
relación co contido en humidade das dexeccións. Ade-
mais, por regra xeral, as condicións de elevadas tempe-
raturas presentes en moitas explotacións favorecen a 
reprodución das moscas, e incluso aceleran a súa me-
tamorfose, co que alcanzan o estado adulto máis rápi-
damente. Este factor, sumado a certos microclimas que 
se xeran nos substratos de cría de moscas, multiplican o 
seu nivel de reprodución, posibilitando a convivencia de 
ata tres xeracións á vez malia o tempo de vida limitado 
dos adultos.

Estes microclimas atópanse asociados a determinados 
factores como, por exemplo, a acumulación de esterco, que 
xera unha calor que se suma á da temperatura ambiente. En 
consecuencia, a maior concentración de excrementos ani-
mais maior será a temperatura acadada no microclima dos 
substratos, e polo tanto aumentará o nivel de reprodución 
da mosca.

Tempos de desenvolvemento para cada unha das fases de 
vida da mosca doméstica.

Os modernos métodos de produción gandeira propor-
cionan a miúdo un ambiente de cría ideal para as moscas, 
resultando o seu control un problema no que é necesario 
actuar con seriedade para evitar os riscos xa citados. Nun-
ha explotación gandeira os lugares de cría máis frecuentes 
serían as cortes dos xatos e vacas recén paridas, lugares hú-
midos debaixo dos comedeiros e bebedeiros, lugares exte-
riores onde queden restos orgánicos, áreas da acumulación 
do esterco, etc.

RECOMENDACIÓNS PARA O AXEITADO CONTROL
DAS MOSCAS.
Un bo programa de loita integral ten que contemplar dife-
rentes aspectos. Por un lado, o traballo na limpeza e desin-
fección, coa retirada periódica da materia orgánica, supón 
a eliminación do substrato ideal para a reprodución destes 
insectos.

Por outro lado, o uso de substancias que actuén sobre as 
formas inmaduras evita o desenvolvemento de novas xe-
racións. Nunha poboación de moscas, as fases inmaduras 
(ovos, larvas e puparios) representan o 95% de todas as 
formas existentes, e desta forma a actuación especial neste 
nivel garante un mellor control da tasa de infestación.

O desenvolvemento das moscas en establecementos dedi-
cados á produción animal é un dos máis difíciles de manexar 
no ámbito fitosanitario rural. O problema das infestacións 
por moscas levou a moitos profesionais do ramo a tomar 
decisións, desesperadas en moitas ocasións, que provocaron 
máis perdas que beneficios. Estas perdas están relacionadas 
coa subdosificación de produtos, o emprego de produtos 
agrícolas, a mestura de diferentes familias de insecticidas ou 
o peche dos calendarios de tratamentos, o que levou mesmo 
á aparición de moscas resistentes ós insecticidas.

O que debe facerse para frear o problema e evitar a di-
seminación de cepas resistentes é empregar programas cos 
que se controle a mosca nas diferentes etapas do seu ciclo 
de vida, isto é, en fase de larva, pupa e adulto.

Un bo plan de desinsectación pode dividirse en dúas 
partes: a primeira consiste en aplicar medidas que perse-
guen a restrición da entrada das moscas na explotación e 
frear a súa reprodución; a segunda contempla a redución 
do número de moscas de forma activa, mediante o uso de 
diferentes métodos físicos, químicos ou biolóxicos. 

Sen embargo, é necesario realizar unha boa planificación 
das medidas a aplicar, xa que a ampla variedade de aloxa-
mentos gandeiros e de sistemas de manexo tende a com-
plicar o control de moscas, polo que o que funciona ben 
nunha granxa pode non ser tan útil noutra.

Un primeiro paso para acadar o control destes insectos 
pódese realizar de xeito pasivo, impedindo o acceso das 
moscas á explotación ou mellorando a hixiene, retirando 
con frecuencia a materia orgánica. Son accións nas que o 
gandeiro non adoita reparar, ou simplemente non lles dá 
a importancia que realmente teñen, aínda que son suma-
mente eficaces, de maneira que incluso poden resolver o 
problema sen ter que aplicar outras medidas de control.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTAS E MÁIS SINXELAS
Como xa se comentou con anterioridade, as moscas domés-
ticas aliméntanse de materia orgánica en descomposición, 
lixo, excrementos ou terra contaminada, polo que a presenza 
destes restos tanto no interior coma nas proximidades das 
explotacións constituirá unha fonte de alimento para as 
moscas e as súas larvas e traducirase nun maior número des-
tes insectos. Por esta razón, a atención da hixiene básica da 
explotación é, sen lugar a dúbidas, o punto máis importante 
para reducir o impacto negativo das moscas.
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A limpeza das zonas próximas á explotación fará baixar 
notablemente a poboación de adultos, xa que as moscas 
non poderán propagarse en grandes números se as súas 
fontes de comida son limitadas. Débese evitar o amorea-
mento de lixo, esterco, material vexetal cortado ou outros 
materiais en descomposición nas proximidades da granxa, 
así como empregar contedores para depositar os restos.

Xa no interior das instalacións, a correcta execución de 
procedementos de limpeza e desinfección asegura a elimi-
nación de restos de produtos alimenticios que poidan servir 
de atracción ou fonte de alimento para estes insectos, prin-
cipalmente silos fermentados. Neste mesmo senso, tamén é 
recomendable manter limpos os bebedeiros e almacenar a 
comida dos animais en lugares secos e afastados na medida 
do posible da corte.

O deseño das instalacións dedicadas á cría dos animais 
representa un dos máis importantes puntos críticos de 
control. É común destinar tódolos esforzos a proxectar as 
dependencias de acordo cos animais e as súas mellores con-
dicións de producción, pero en xeral non se teñen en conta 
outros factores que evitan o desenvolvemento das moscas, 
como, por exemplo, aspectos de construción que faciliten a 
hixienización periódica dos establecementos.

Limpar os corredores e as zonas de maior concentración 
de suciedade diariamente, e as esquinas e outras zonas de 
máis difícil acceso alomenos unha vez á semana nos meses 
de verán, permite reducir considerablemente as poboacións 
destes insectos. 

A ventilación é moi importante para manter unha axei-
tada circulación do aire dentro dos aloxamentos animais, 
afectando á taxa de evaporación e podendo resultar crítica 
na xeración dun ambiente o suficientemente seco como 
para limitar a cría das moscas. Dentro das limitacións im-
postas polas necesidades dos animais, debería manterse a 
maior ventilación posible, empregando ventiladores se é 
preciso, coa finalidade de promover a eliminación da hu-
midade do esterco e doutros medios de cría de moscas. 

Nas salas de muxido hai moitos restos ricos en proteína 
moi importantes para a reprodución das moscas, polo que 
é moi importante que estean limpas, empregar recolledores 
do lixo, non deixar comida ao descuberto, manter a sala 
moi seca e procurar que estes sitios estean libres de moscas 
o máis posible.

No control das moscas non hai que esquecer algunhas me-
didas físicas que, por sinxelas, non deben ser rexeitadas:

_Alumado. Para que o alumado non atraia os insectos, 
nas cortes e máis nos patios, as lámpadas de mercurio de-
ben ser trocadas polas de sodio de moi pouca luz ultravio-
leta, pois os raios uve son os que máis atraen aos insectos 
á noitiña. Para que as lámpadas do interior das cortes non 
atraian os insectos, deben poñerse a 30 metros das portas e 
fiestras e nunca en fronte delas.

_Poñer cedizos ou mosquiteiros nas fiestras, que deben 
ter una abertura de malla axeitada para non deixar pasar 
os insectos.

_As portas deben abrir cara a fóra, para que as moscas 
non entren ao abrilas. Dá bo resultado tamén poñer tiras 
de plástico nas portas de entrada, que permiten a aireación 
da corte e non deixan entrar as moscas.
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_Evitar a humidade e amañar as gretas, sobre todo nas 
drenaxes do esterco e en calquera outro lugar que non sexa 
pisado a cotío polos animais.

_Os “electrocutadores” de insectos poñeranse preto das 
entradas á altura dos ollos, sen que se vexan dende fóra, des-
de portas e fiestras, para que non atraian as moscas e mais 
porque a súa efectividade vese diminuída pola luz ultravio-
leta do sol. Tampouco se debe esquecer trocar as lámpadas 
cada pouco tempo e mantelas limpas con alcohol despois de 
desenchufalas. O po pode restar ata un 25% de luz.

Os métodos biolóxicos para manexar os rexeitamentos 
como o xurro, esterco, etc., son fundamentais e constitúen 
un dos piares para reducir a reprodución das moscas, xa 
que é nestes rexeitamentos onde poñen os ovos, e polo tan-
to é onde se van desenvolver as larvas.

O control biolóxico dos insectos pódese reducir tamén 
mediante a actuación do seus inimigos naturais: distintos 
tipos de artrópodos depredadores de ovos e larvas de mos-
cas que se desenvolven naturalmente no esterco.

Existen numerosos traballos onde se estudia a actuación 
de pequenas avespas que poden actuar coma axentes de 
control, como as do xénero Spalangia, que parasita as pupas 
das moscas. A femia emprega as pupas para poñer os seus 
ovos, que se desenvolven nelas ata converterse en adultos, 
e neste proceso a avespa en desenvolvemento aliméntase 
da pupa da mosca, destruíndoa completamente. Tamén 
existen sobre o fungo Entomopthera spp, que produce unha 
gran mortalidade das poboacións de moscas en condicións 
de alta humidade ambiental.

Os liofilizados biolóxicos son compostos de microflora lio-
filizada, ademais de encimas e bacterias non patóxenas, para 
dixerir os xurros e compostos que non se degradan por si sós, 
coma deterxentes, graxas, aceites, etc. Como consecuencia 
da acción destes produtos, os xurros e o esterco tratados non 
cheiran a amoníaco, non se poñen duros ao non formar cos-
tras por riba e están sempre líquidos, de xeito que é moito 
máis doado botalos nos prados e non se perden moitas pro-
piedades como abono, o que si sucede cando non se tratan.

A utilización do control químico foi a estratexia máis 
común que se usou para reducir as poboacións de mos-
cas, e pode estar dirixida ás larvas ou ás moscas adultas. 
Os diferentes compostos químicos deben presentar unha 
dose letal 50 (LD50) moi ampla, tanto por inxestión oral 
como por contacto dérmico, tal como se pode observar no 
esquema seguinte.

As piretrinas son produtos naturais obtidos do crisan-
temo que actúan impedindo o transporte dos ións Na+ e 
K+, a través da membrana celular, o que provoca a parálise 
e morte dos insectos. As piretrinas naturais teñen o in-
conveniente de que se degradan rapidamente en presenza 
da luz natural, aire, auga, etc. A súa aplicación non é fácil, 
xa que a pesar de que son moi solubles en queroseno, son 
practicamente insolubles en auga.

Os piretroides son derivados sintéticos das piretrinas na-
turais, máis potentes e máis estables cás piretrinas naturais. 
Actúan deprimindo a función das células nerviosas provo-
cando parálise muscular.

Os piretroides de primeira xeración teñen maior poder 
insecticida a temperatura baixa. Os máis modernos son os 
de cuarta xeración, e substancialmente as últimas moléculas 
son cada vez máis potentes e ademais son fotoestables. As 
desventaxas son o incremento da potencia e, en especial, o 
incremento da persistencia no medio e o desenvolvemento 
de resistencias por parte dos insectos.

Aínda que se poden usar en aerosois, baños ou aspersión, 
o seu uso xeneralizado é en forma tópica pour-on (vertido 
no dorso) ou en pendentes-crotais.

Os piretroides persisten na pel e no pelo, pero non nos 
tecidos, polo que, polo menos en teoría, o tempo de supre-
sión da carne dos animais tratados é moi curto.

Teñen baixa toxicidade para os mamíferos. Non obstan-
te, son tóxicos para os peixes, polo que os envases, despois 
de ser empregados, débense destruír para evitar que conta-
minen as augas continentais.

Os métodos pour-on respectan o medio, ao evitar os pro-
blemas de eliminación do líquido do baño ou rociado, e 
tampouco implican problemas de toxicidade para a persoa 
que o aplica. As novas fórmulas de actuación sistémica son 
fluídas e con elevado poder de penetración; ademais teñen 
a vantaxe de que seguen sendo eficaces aínda que as vacas 
estean molladas no momento da aplicación ou se espoñan 
á choiva despois do tratamento. 

Nos pendentes ou crotais, os piretroides están impreg-
nando unha substancia inerte coma o polivinilo. Hai que 
colocar os pendentes con tempo suficiente para permitir 
que o piretroide se distribúa pola pel da vaca, polo que se 
recomenda a súa colocación antes da aparición das moscas. 
A súa eficacia perdura uns 5 meses e é maior en animais 
non estabulados, xa que as moscas de espazos abertos per-
manecen máis tempo sobre as vacas.

Os organofosforados e os carbamatos actúan inhibindo 
a acetilcolinestirasa, ao suprimir a transmisión nervio-
sa, provocando a parálise espástica da mosca, que morre 
nuns minutos. Xa non hai no mercado produtos pour-on
ou spot-on a base de organofosforados, pero o seu uso si 
que está permitido para rociar locais. Hai que ter en conta 
que supoñen perigo para a persoa que os manexa, xa que se 
absorben por vía tópica e por inhalación e a toxicidade que 
provocan é aditiva. 
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LOITA QUÍMICA CONTRA AS FASES LARVARIAS
Entre os produtos larvicidas de uso clásico atópanse 
o bórax ou ácido ortobórico, que se aplica en forma 
de po entre as zonas dos corredores, gretas e reixas 
das cortes. 

Este produto, que non é eficaz fronte a adultos, 
pupas nin ovos, foi desprazado polos chamados re-
guladores do crecemento dos insectos, pertencentes 
ao grupo das benzoilureas (coñecidas como IGR). 
Dous produtos insecticidas apareceron no mercado 
nas últimas décadas. Son unha alternativa das máis 
prometedoras ao uso de insecticidas convencionais; 
funcionan inhibindo a formación da quitina na cu-
tícula dos insectos, bloqueando o proceso de muda e 
interrompendo así o ciclo vital.

Debido ao seu modo de actuación, non son eficaces 
contra as formas adultas, tal como se pode observar 
no esquema seguinte. 

Estes compostos considéranse bioloxicamente es-
pecíficos e menos propensos a desenvolver resisten-
cias aos insectos. Entre as súas vantaxes hai que des-
tacar ademais que son biodegradables e non tóxicos 
nin para o home nin para outros organismos vivos 
beneficiosos.

Existen tres formas de aplicar os reguladores do 
crecemento dos insectos:

1) Esparexendo os gránulos secos que as larvas 
inxiren.

2) Diluíndo o produto en auga e esparexendo a 
mestura coa axuda dunha mochila con pulverizador 
sobre reixas, chan, fosas, currunchos con feces e en 
aberturas ou gretas ao longo de bordos onde queden 
restos de alimento ou dexeccións.

3) En fosas de xurro, o produto pódese empregar 
diluído ou seco. O número de aplicacións depende da 
cantidade de larvas e moscas adultas presentes. 

En climas coma os de Galicia, e en naves pechadas, 
poden ser suficientes dous tratamentos ao ano, aínda 
cando o número de moscas, antes de empezar o trata-
mento, sexa elevado. Dos larvicidas (IGR) que existen 
no mercado, son moi eficaces fronte ás larvas das mos-
cas a ciromacina e o diflubenzurón.

RESUMO
En resumo, os mellores resultados obtéñense ó adap-
tar as medidas de manexo a cada caso particular, me-
llorando o manexo do xurro e esterco de tal maneira 
que se reduzan ó mínimo os lugares onde as moscas 
poden reproducirse. 

É moi recomendable usar conxuntamente métodos 
físicos, químicos e biolóxicos.

Por último, os tratamentos deben aplicarse no es-
terco, instalacións e animais simultaneamente, em-
pregando combinacións de produtos larvicidas e 
adulticidas con principios activos non relacionados 
entre si. 

Deste xeito, se as larvas sobreviven a un tratamento 
específico morrerán polo efecto do insecticida cando 
sexan adultas. 
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A LINGUA AZUL EN ESPAÑA. 
ESTADO DA CUESTIÓN

A febre catarral ovina ou lingua azul 
é unha enfermidade infecciosa, non 
contaxiosa, cuxas especies sensibles 
son todos os rumiantes, non afectando 
de ningunha maneira ao ser humano. 
O axente causal é un virus da familia 
Reoviridae, do xénero Orbivirus, do 
que se identificaron 24 serotipos, 
non existindo inmunidade cruzada 
demostrada entre eles. 

 INTRODUCIÓN
O virus responsable da lingua azul transmítese por mos-
quitos do xénero Culicoides spp., cuxa presenza condicio-
na a distribución xeográfica da enfermidade. (Calvete e 
col., 2008).

Desde finais dos anos 90 produciuse unha diseminación 
da enfermidade pola área mediterránea e por gran parte do 
territorio europeo, onde ata ese momento non se detectara 
circulación vírica (Mellor e William, 2002)

A lingua azul é unha enfermidade de declaración obri-
gatoria segundo os criterios da Organización Mundial de 
Sanidade Animal (OIE). Está incluída igualmente na lista 
das enfermidades de declaración obrigatoria na Unión Eu-
ropea (UE). 

Na última década, en España detectouse circulación viral 
dos serotipos 1, 2, 4 e 8, pero dada a nosa localización xeo-
gráfica e os intensos intercambios comerciais, o risco de apa-
rición de novos serotipos é elevado. (Muñoz e col., 2008)

Considerando o grande impacto socioeconómico que a 
enfermidade está a causar no sector gandeiro español, co-
locouse como unha das principais preocupacións sanitarias 
das autoridades veterinarias. 

O presente artigo pretende realizar unha aproximación á 
epidemioloxía da lingua azul, facendo un percorrido histó-
rico da evolución da enfermidade en Europa e, en particu-

lar, en España, así como unha descrición das actuais estra-
texias sanitarias implantadas no noso país na loita contra 
esta epizootia.

A LINGUA AZUL EN EUROPA
A lingua azul é unha enfermidade que tradicionalmente 
se localizou nos países da ribeira mediterránea. Sen em-
bargo, en agosto do 2006 fixo a súa primeira aparición en 
países do centro de Europa. Isto supuxo un cambio moi 
importante no coñecemento que ata o momento se tiña 
sobre a lingua azul, xa que se poñía de manifesto a presenza 
do virus en latitudes que chegaban ata o paralelo 50º N e, 
polo tanto, fóra do límite de dispersión geográfica que a 
OIE tiña establecido para a enfermidade, que ata entón era 
entre os paralelos 40° N e 35º S.

Os primeiros focos da enfermidade corresponderon ao 
serotipo 8 e xurdiron en Holanda o 18 de agosto do 2006, 
estendéndose rapidamente nese mesmo mes a Alemaña, 
Bélxica, Francia e Luxemburgo. 

Na última década, os serotipos máis frecuentes detec-
tados en diversos países da UE foron o 1 e o 8, aínda que 
en menor medida tamén se detectaron o 2, 4, 9, 16, 6 e 
11. Estes últimos tiveron unha circulación moi limitada 
e probablemente foron consecuencia dun uso inadecua-
do de vacinas. 

Gregorio José Torres Peñalver, Pedro Rosado Martín, Beatriz Muñoz Hurtado, Luis José Romero González
Subdirección General de Sanidad de la Producción Primaria. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Culicoides imicola
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Na actualidade, en Europa conviven zonas libres de en-
fermidade e zonas restrinxidas debidas á circulación vírica. 
Estas últimas están á súa vez diferenciadas atendendo ao 
serotipo circulante.

A normativa europea trata de harmonizar na UE as es-
tratexias sanitarias de erradicación, sen menoscabo da fle-
xibilidade necesaria para que os estados membros adapten 
os seus programas de control ás diversas circunstancias 
epidemiolóxicas existentes. A vacinación preventiva, ben 
de forma obrigatoria ou voluntaria fronte aos serotipos cir-
culantes, o control de movementos de especies sensibles e a 
vixilancia sanitaria e entomolóxica veñen ser as estratexias 
de loita máis comúns entre os países da nosa contorna.

A LINGUA AZUL EN ESPAÑA
A situación epidemiolóxica da lingua azul en España cam-
biou significativamente os últimos anos. O noso país é 
considerado pola UE como oficialmente libre do serotipo 
2 desde decembro do 2002 e do serotipo 4 desde marzo do 
2009. Sen embargo, en outubro do 2008 todo o territorio 
nacional, coa excepción dos arquipélagos canario e Bale-
ar, calificouse a efectos epidemiolóxicos e sanitarios como 
zona restrinxida fronte ao serotipo 1 e o serotipo 8 (Orden 
ARM/3054/2008, de 29 de outubro). 

RECK – Technik GmbH & Co. KG
Alemania, contact@reck-agrartec.com 
www.reck-agrartec.com
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RECK batidora de estiércol para
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directamente a través de las 
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los elementos pesados del suelo de
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RECK distribuidor de ensilaje de
hierba – para el silo plano o pilas
libres. Ensilaje de hierba más 
sabroso y sano para conseguir un
mayor rendimiento de carne y de 
leche con un forraje básico a buen
precio.

batidora de estiércol para 
balsas

batidora de estiércol 
basculante

43 modelos
37 tipos de hélices
más de 1000 variantés

Turbo = modelo básico
Jumbo = versión extra fuerte

4 tipos básicos
3 diámetros de rulo
18 anchuras de maquina

para bovinos y porcinos
3 longitudes de espadas
18 variantes

una estercoladura óptima de la 
primera a la última cuba. Para
rendimientos máximos de campo 
reduciendo el dispendio de abono 
mineral.

Pregunte por sr. Simon Fritschle 
Tel.: 676 968 561

batidora para rejillas distribuidor de ensilaje 
de hierba

Os estudos entomolóxicos demostran que os vectores 
responsables da transmisión da enfermidade no norte 
de Europa pertencen principalmente ao complexo de C. 
obsoletus. Este ten unha particularidade especialmente 
importante na epidemioloxía da enfermidade, ao ser ca-
paz de manter certa actividade durante o inverno den-
tro das explotacións, polo que podería ser o responsable 
da reactivación anual que se observou nos últimos anos 
nos países do centro e do norte de Europa. Por outra 
banda, nas rexións do sur de Europa o principal vector 
responsable da transmisión do virus da lingua azul é C. 
imicola.

Zonas de restrición segundo os serotipos de lingua azul circulantes en Europa. 
Mapa actualizado o 15 de abril do 2010. Fonte: UE

ESPAÑA É CONSIDERADA POLA UE COMO 
OFICIALMENTE LIBRE DO SEROTIPO
2 DESDE DECEMBRO DO 2002 E DO 
SEROTIPO 4 DESDE MARZO DO 2009
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No 2009, ata o mes de xullo non se detectou circulación 
do serotipo 1 do virus,  cando na comarca gandeira da Limia 
(Ourense) se volveu declarar un foco primario de serotipo 
1. Ese foco relacionouse epidemioloxicamente con focos 
secundarios notificados en varias rexións de Portugal pró-
ximas á fronteira con España, onde desde principios dese 
mesmo mes se observara unha intensa circulación viral.

 Posteriormente o virus tamén se detectou noutras cin-
co comunidades autónomas: Castela-A Mancha, Castela 
e León, Extremadura, A Rioxa e Madrid. Todos os focos 
do 2009 caracterizáronse por unha reducida morbilidade e 
moi limitada mortalidade. A maioría dos casos foron ani-
mais de reposición que non foran inmunizados fronte ao 
virus no marco do programa de vacinación, ou ben animais 
que actuaban como sentinelas dentro do sistema de vixi-
lancia da enfermidade. (RASVE, 2010). 

Distribución de focos dos serotipos 1  e  8 en España durante o período 
estacional abril 2009-abril 2010  

No que respecta ao serotipo 8, foi en xaneiro do 2008 
cuando se detectou por primeira vez en España a súa pre-
senza. A diferencia do ocorrido no resto de Europa, a circu-
lación foi moi limitada, localizándose un total de 12 focos 
declarados nun mes nunha área de tan só 3,5 quilómetros 
na comarca de Solares (Cantabria). Un foco illado detec-
touse no mes de novembro do 2008 nunha explotación de 
bovino na provincia de Lugo, foco relacionado epidemio-
loxicamente coa importación de animais procedentes de 
países do centro de Europa que resultaron positivos á súa 
chegada a España.

 Maior incidencia tivo a posterior detección, en outu-
bro do 2008, de circulación do serotipo 8 na provincia de 
Málaga. En total declaráronse 29 focos deste serotipo du-
rante o ano 2008, e tan só un único foco no 2009, esta vez 
nunha explotación de bovinos sentinela no municipio de 
Los Barrios (Cádiz).

As medidas de control implantadas fronte aos serotipos 
1 e 8 permitiron que no 2009 o número de focos notifica-
dos se reducira case nun 90%, pasando de 2.890 declarados 
no 2008 a tan só 378 notificados no 2009, a maioría deles 
de serotipo 1.  

Evolución do número de focos de lingua azul entre 2008 e 2009

CCAA Serotipo Focos
Andalucía 8 1
Castela-A Mancha 1 4
Castela e León 1 37
Extremadura 1 89
Galicia 1 244
A Rioxa 1 1
Madrid 1 2
Total 378

Focos de lingua azul do 2009 por comunidades autónomas

En gran medida, estes resultados foron consecuencia da 
excelente cobertura vacinal. Na actualidade, o nivel de co-
bertura vacinal estímase que alcanzou valores superiores ao 
90%, o que posibilitou reducir drasticamente a circulación 
viral en todo o territorio peninsular (RASVE, 2010).

A pesar do notable avance cara á erradicación da lingua 
azul conseguido nos últimos anos, as autoridades sanita-
rias manteñen unhas estritas medidas de control e vixi-
lancia debido á existencia dun alto risco de que novos 
serotipos, procedentes de países veciños, circulen entre a 
nosa cabana gandeira. 

EN OUTUBRO DO 2008 TODO O 
TERRITORIO NACIONAL, COA EXCEPCIÓN
DE CANARIAS E BALEARES, CALIFICOUSE
COMO ZONA RESTRINXIDA FRONTE AOS 
SEROTIPOS 1 E 8
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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

O obxectivo final de todas as medidas sanitarias implan-
tadas é conseguir a erradicación final da enfermidade. Para 
iso vénse desenvolvendo o Programa de Control e Erradi-
cación da Lingua Azul, baseado en cinco piares fundamen-
tais: a vacinación obrigatoria dos ovinos e bovinos maiores 
de 3 meses con vacinas inactivadas, un sistema de vixilan-
cia serolóxica, unha vixilancia entomolóxica, a realización 
de inspeccións clínicas periódicas en gando ovino e, por 
último, un exhaustivo control de movementos de especies 
sensibles.

PERSPECTIVAS DE FUTURO
As experiencias pasadas fronte aos serotipos 2 e 4, xunto 
co avance conseguido fronte aos serotipos 1 e 8 no último 
ano, fai pensar nunha posible erradicación da enfermida-
de a medio prazo, sempre e cando se manteñan as estritas 
medidas sanitarias establecidas no Programa de Control e 
Erradicación da Lingua Azul. A pesar diso, para conseguir 
finalmente erradicar a enfermidade do territorio nacional, 
será necesario realizar un estreito seguimento dos cambios 
epidemiolóxicos que se veñen dando nos países veciños, 
principalmente nos do norte de África. 

Nestes países o serotipo 1 circulou nos últimos anos, e o 
pasado mes de outubro do 2009 as autoridades sanitarias 
de Marrocos detectaron a circulación de serotipo 4 no seu 
territorio. Posteriormente, en decembro, os servizos vete-
rinarios tunecinos tamén declararon focos de serotipo 4 

no seu país, e máis recentemente, a principios de febreiro 
deste ano, Alxeria notificou dous focos deste serotipo en 
gando bovino. Este feito non fai máis que confirmar que 
durante o pasado outono existiu unha intensa circulación 
viral de ambos os dous serotipos na zona do Magreb.

A última análise de risco elaborada polos servizos veteri-
narios españois considerou a posibilidade de que vectores 
infectivos poidan alcanzar o noso territorio vehiculados 
polo vento. Os resultados desta análise estableceron un 
elevado risco de entrada do serotipo 4 procedente do norte 
de África. A época de maior risco foi determinada entre os 
meses de maio e decembro do 2010, coincidindo co perío-
do de maior actividade do vector C. imicola, que é o prin-
cipal responsable da transmisión do virus tanto no norte de 
África coma no sur peninsular (Calvete e col. 2008). 

O NIVEL DE COBERTURA VACINAL 
ALCANZOU VALORES SUPERIORES AO
90%, O QUE POSIBILITOU REDUCIR 
DRASTICAMENTE A CIRCULACIÓN VIRAL 
EN TODO O TERRITORIO PENINSULAR
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Distribución e densidade do vector C. imicola en España durante o ano 2009

Media de capturas mensuais realizadas no marco do programa de vixilancia 
entomolóxica en España (2004-2009). Calvete e col. 2009

En resposta a este risco epidemiolóxico, as autoridades 
veterinarias españolas coordinaron esforzos coas autorida-
des portuguesas e, coa aprobación da Comisión Europea, 
deseñaron un plan conxunto de medidas que permitan re-
ducir o risco de que o serotipo 4 volva circular no sur de 
Europa procedente da rexión do Magreb.

Estas medidas preventivas quedaron reflectidas na publi-
cación da Orde ARM 575/2010, do 10 de marzo, pola que 
se modifica a Orde ARM 3054/2008, do 27 de outubro, 
pola que se establecen as medidas específicas de protección 
en relación coa lingua azul. 

Mediante esta nova Orde créase a denominada “área de 
risco menor fronte ao serotipo 4”, territorio no que, sen 
que se detectara de momento circulación do serotipo 4 
do virus da lingua azul, disponse a vacinación preventiva 
obrigatoria fronte a este serotipo dos animais maiores de 
3 meses de idade pertencentes ás especies ovina e bovina. 
A “área de risco menor fronte ao serotipo 4” comprende 
as provincias de Málaga, Cádiz e Huelva, así coma as co-
marcas gandeiras de Utrera, Osuna, Lebrija, Sanlúcar La 
Mayor e Marchena, na provincia de Sevilla.

 Conforme ao acordado coas autoridades veterinarias lusas, 
esta área tamén se estende en territorio portugués pola zona 
sureste do país, ás comarcas de Mértola, Alcoutim, Castro 
Marim, Vila Real de Santo António, Tavira, S. Braz de Al-
portel, Olhão, Faro e Loulé, formando deste xeito unha zona 
de protección inmunitaria no sur da Península Ibérica. 

Zonas de restrición definidas en España. Mapa actualizado o 30 abril do 2010. 
Fonte: RASVE

Esta medida, unida a un incremento na vixilancia sanita-
ria, permitirá impedir, ou cando menos reducir ao máximo, 
as consecuencias que suporía a entrada deste novo serotipo 
no noso país.

En calquera caso, e en espera da evolución epidemioló-
xica da enfermidade, será necesario manter unha estreita 
coordinación cos países do noso ámbito xeográfico, inclu-
índo o resto de estados membros da UE e tamén os países 
do norte de África. Deste xeito garantirase un intercambio 
constante da información epidemiolóxica que permitirá 
implantar, de maneira rápida e eficaz, todas as medidas de 
prevención e control previstas. 

BIBLIOGRAFÍA
1. Mellor P.S. & Wittmann E. (2002). Bluetongue virus 

in the Mediterranean basin 1998-2001. Vet. J., 164, 
20-37.

2. Calvete C., Calvo J.H., Calavia R., Miranda M.A., 
Borrás D., Estrada R., Lucientes J., Muñoz B. e 
Romero L.J. (2008). Culicoides species and transmision 
of bluetongue virus in Spain. Páx. 255. The Veterinary 
Records.

3. Calvete C., Estrada R., Miranda M.A., Borrás D. Gar-
rido, L. Muñoz B., Romero L.J., e Lucientes J. (2009). 
Evaluación de la eficacia del programa de monitorización 
de las poblaciones y vectores de lengua azul, Culicoides imi-
cola Kieffer, 1913 y complejo Culicoides obsoletus Meigen, 
1818 (Dipetera: Ceratopogonidae), en España. ITEA, Vol. 
105 (3), 147-160.

4. Muñoz B., López Díaz M.C., Fontaneda I. e Romero 
L.J. - Situación de la Lengua Azul en España y en Europa.
Xornadas informativas sobre Lingua Azul organizadas 
por Fort Dodge, o MAPA, a Junta de Andalucía e a 
Junta de Castela e León. Sevilla e Salamanca, 5 e 12 de 
marzo de 2008. Páxs. 4-6.

5. Rede de Alerta Sanitaria Veterinaria en España (RAS-
VE) (2010). Base de datos da Rede de Alerta Sanitaria 
do Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino (MARM). http://rasve.mapya.es. 

SANIDADE

AFRIGA ANO XVI - Nº 86

54



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



A CONTRIBUCIÓN DA XENÉTICA GALEGA
Á MELLORA GANDEIRA EN BRASIL

A empresa brasileira de xenética GMG 
promove a mellora do bovino de leite 
no país sudamericano en base ao seme 
de Xenética Fontao, ademais de ofrecer 
servizos aos gandeiros para modernizar a 
cadea produtiva.

Eduardo Grandal
Director comercial de GMG

 A colaboración entre Xenética Fontao e a empresa de 
xenética GMG vénse dando desde o ano 2000, cando ini-
ciamos os experimentos no Brasil con xenética de rubia 
galega procedente de Fontao.

En frisona iniciamos o planeamento de accións nos anos 
2003-2004. Este planeamento está preparado para dar os pri-
meiros froitos en 2010-2011. Estamos a importar seme de 
frisona de Fontao de maneira continua desde o ano 2007.

Todos sabemos que o mercado de seme de frisona está 
dominado por unhas poucas e grandes empresas e moi glo-
balizado, como sucede noutras actividades. É necesario ter 
visión de futuro, saber onde estaremos de aquí a 10 ou 15 
anos. É preciso ter un planeamento.

Cando iniciamos as nosas actividades no Brasil puxemos 
en práctica a estratexia de repartir doses por algúns estados 
para que os produtores coñecesen a xenética galega. Había 
moita desconfianza en relación á calidade do material xe-
nético, preguntaban sobre a calidade do seme, sobre se as 

vacas empreñarían, sobre a calidade dos animais e os datos 
en catálogo. Ou sexa, todo eran problemas e dificultades.

Pouco a pouco, os resultados foron aparecendo: vacas 
preñadas, animais que nacían, comitivas ás que levabamos 
visitar Xenética Fontao... Fixemos programas de televisión 
en Brasil e reportaxes en revistas especializadas, todo co 
obxectivo de internacionalizar o mercado de Fontao.

Pasados seis anos xa temos un programa en marcha no 
sur do país, onde dúas cooperativas están a definir o seu 
plan de fomento en base ao sistema galego de produción. 

O noso proxecto vai máis alá da inseminación. Mante-
mos o único programa oficial de erradicación de brucelose 
e tuberculose do Brasil, na cidade de Arroio do Medio. Es-
tamos a contribuír á organización e tecnificación do siste-
ma produtivo da zona. Accións coma estas favorecen que 
a comercialización de seme aumente, espallándose polos 
estados de Santa Catarina, Pernambuco, Minas Gerais, 
Goiás e Sao Paulo. 
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Brasil 23,474,694 24,620,859 25,398,219 26,137,266 27,093,960 28,098,944
Norte 1,662,889 1,743,254 1,699,468 1,676,568 1,675,979 1,650,342
Nordeste 2,704,988 2,972,129 3,198,039 3,338,639 3,527,125 3,737,214
Sudeste 9,240,958 9,535,484 9,740,310 9,803,336 10,068,859 10,347,864
Sul 6,246,135 6,591,503 7,038,521 7,510,245 7,996,087 8,517,979
C. Oeste 3,619,724 3,778,490 3,721,881 3,808,478 3,825,909 3,845,546
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PRODUCIÓN ANUAL DE LEITE DO BRASIL (EN TONELADAS)
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www.valentinmunoz.com
FOSAS ECONÓMICAS E SEGURAS, AVALADAS POR UNHA AMPLA 
EXPERIENCIA E CERTIFICACIÓNS DE GARANTÍA DOS MATERIAIS

DIXESTORES RURAIS PARA BIOGÁS

A comercialización de seme complétase cos servizos que 
lles estamos a prestar aos produtores. Asesorámolos gratui-
tamente en materia de apareamentos, co obxectivo de que 
acaden mellores índices produtivos.

Estamos a promover a mellora xenética do rabaño bovi-
no de leite empregando só touros probados mellorantes, os 
autorizados polo Ministerio de Agricultura do Brasil. En 
última instancia, do que se trata é de xerar renda na cadea 
produtiva do bovino de leite e mellorar a calidade de vida 
dos produtores.

O intercambio con Galicia intensificarase a través de vi-
sitas técnicas ás experiencias gandeiras exitosas. A idea é 
que os visitantes poidan actuar como axentes multiplica-
dores, difundindo nos seus lugares de orixe os coñecemen-
tos adquiridos.

Será tamén moi importante estimular accións coopera-
tivas entre os produtores, coma a produción de forraxes e 
gran, o muxido comunitario e outras.

Na actualidade estamos a rematar as obras da granxa Fa-
zenda Mosquera & Grandal, localizada no estado de Sao 
Paulo, co obxectivo de crear dous modelos de produción de 
leite en base ao sistema galego, un en pastoreo e outro en 
establo. A xenética será de vacas mercadas na zona, que de 
agora en diante se inseminarán con seme de Xenética Fon-
tao. Levaremos a cabo un control do sistema de produción, 
con auditorías e días de campo para divulgar os resultados 
dos dous sistemas.

O Brasil posúe na actualidade a maior cabana de ra-
baño bovino comercial de todo o mundo, ten área terri-
torial, auga doce, temperatura e luz, ademais de ser líder 
mundial nalgunhas tecnoloxías de produción. No sector 
do leite ten unha media xeral baixa, aínda que existen 
zonas produtivas con medias similares ás dos países máis 
desenvolvidos do mundo. 

AFRIGA ANO XVI - Nº 86

XENÉTICA 57



Aberekin celebrou os seus 25 anos de vida cunha cerimonia no Palacio Euskalduna de 
Bilbao o pasado 25 de abril. Durante o acto presentouse o libro que recolle a historia do 
centro de inseminación artificial.

Jordi S. Farré

O proxecto de Aberekin foi xestado e creado no País 
Vasco, pero aberto á participación e incorporación de gan-
deiros doutras comunidades. A austeridade económica ini-
cial compensouse coa aposta pola tecnoloxía e o equipo 
humano, o que logrou facer rendible o centro e proxectalo 
internacionalmente. 

Como principais bases do funcionamento de Aberekin 
cómpre destacar a cooperación dos gandeiros, o uso da in-
formación, a relación coa investigación e o desenvolvemen-
to e o traballo da comisión técnica, centrado en análises de 
resultados e posta en marcha de proxectos de investigación 
innovadores e prácticos.

 Estas bases seguen vixentes para trazar as novas liñas de 
traballo, involucrando a socios do País Vasco, Girona, Llei-

da, Navarra, Cantabria e Andalucía, así como a colabora-
dores de Baleares e as dúas Castelas. Trátase de consolidar 
un programa de ámbito nacional.

Os obxectivos do centro, xa desde a súa orixe, son racio-
nalizar a produción do material xenético, producir seme 
de alta calidade e fertilidade e reducir a dependencia da 
xenética importada. Trátase ademais de manter a presenza 
maioritaria das asociacións gandeiras na propiedade e xes-
tión da empresa e non depender das axudas públicas. 

O libro Aberekin 1985-2010, editado con motivo do ani-
verario, repasa cronoloxicamente o percorrido do centro, 
deténdose en fitos coma o impulso para realizar as valora-
cións xenéticas nacionais en CONAFE ou a recente incor-
poración das técnicas xenómicas na selección. 

Instalacións 
do centro de 
Aberekin

Portada do libro de historia do centro

ABEREKIN CELEBRA 
OS SEUS 25 ANOS
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Cerimonia de aniversario, celebrada 
no Palacio Euskalduna de BilbaoNo volume sublíñase a importancia que Aberekin lle 

concedeu sempre á diversificación e a innovación para aca-
dar os obxectivos xenéticos e reprodutivos. Como exem-
plos disto destácanse a mellora das unidades de produción 
de Derio e Torrelavega, a integración de razas de aptitude 
cárnica, o uso de técnicas bioxenéticas coma o transplante 
embrionario ou o programa de apareamentos.

Na historia de Aberekin ten habido sementais emblemá-
ticos aos que se lles dedica un apartado do libro. Animais 
coma Valiant Blake, o primeiro touro probado en España; 
Scott, que foi o primeiro semental da casa en chegar a nú-
mero 1; Empire, que supuxo o principio do recoñecemen-
to internacional do centro, premiado no 2007 como touro 
superior en tipo en Canadá e número 1 en conformación 
en Inglaterra; ou Dúplex, que permitiu a Aberekin situarse 
entre o mellor da xenética mundial.

En canto ao desenvolvemento da comercialización, o 
centro consolidouse no mercado nacional e despois em-
prendeu a expansión internacional. Os primeiros pasos 
déronse en Arxentina, ata chegar aos 50 países aos que 
Aberekin exporta na actualidade. No 2002, o seme do cen-
tro logrou entrar en Estados Unidos. As vendas exteriores 
supoñen na actualidade o 52% da conta de resultados.

A I+D tivo un protagonismo destacado en todas as fa-
ses da historia de Aberekin. Empezouse polo máis básico, 
un control leiteiro fiable, e posteriormente incorporáron-
se avances diversos: a metodoloxía BLUP; a MOET e a 

aceleración xenética xuvenil en vacún; a recollida de infor-
mación de caracteres secundarios e o desenvolvemento de 
novos índices de selección, económicos e de rendibilidade; 
o estudo e desenvolvemento dos caracteres funcionais... O 
máis recente é a selección xenómica, que se implementará 
sumando os esforzos dos programas nacionais, coa cola-
boración do MARM, o INIA, a Escola de Agrónomos de 
Madrid e CONAFE.

As máis de 300 páxinas do libro Aberekin 1985-2010
reúnen material de arquivos, documentos e fotografías, 
así coma unha reflexión sobre o pasado, presente e futuro 
do centro. O volume é tamén unha homenaxe a gandei-
ros, institucións e traballadores, así como a profesionais 
doutras empresas e organismos, que contribuíron co seu 
esforzo conxunto a sacar adiante este proxecto. 
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PROBAS XENÓMICAS NAS FEMIAS. 
UTILIZACIÓN PRÁCTICA
A xenómica está a converterse nunha palabra importante e popular no sector da gan-
dería de leite. Trátase dunha tecnoloxía que sen dúbida xogará un papel definitivo na 
consecución de mellores vacas por parte dos criadores.

 Para o uso que nos importa, a xenómica poderiamos 
definila como a secuenciación do material xenético do 
ADN do gando e o uso desa información para compren-
der como se expresan os xenes, como se controlan, como 
se relacionan entre si, e tamén onde se localizan dentro do 
cromosoma.

Despois de varios anos de investigación en Estados 
Unidos, coñécese a relación entre a presenza de deter-
minados fragmentos de ADN e a expresión dun gran 
número de caracteres con importancia económica no 
gando de leite, pola súa incidencia directa ou indirec-
ta na produción, nas calidades do leite, na conforma-
ción, en caracteres de saúde, de fertilidade, etc. Con 
esta información chega a elaborarse a predición da 
capacidade de transmisión para cada rasgo, expresa-
do como índice xenético e tamén, por extensión aos 
índices combinados. 

As predicións do mérito xenético baseadas na xenómi-
ca fixéronse por primeira vez en abril de 2008 en Esta-
dos Unidos, aínda que non foron oficiais ata xaneiro de 
2009. O ADN extraído dunha mostra biolóxica (sangue 
ou células do folículo piloso) ponse nun chip desenvolvi-
do por Ilumina (San Diego, California), USDA´s Bovine 
Funcitional Genomics Laboratory (Beltsville, Maryland) 
e outros. Este chip aporta información de máis de 50.000 
SNP (single nucleotide polymorphism) ou tramos de 
ADN contidos nos 30 cromosomas bovinos, dos cales uns 
40.000 aportan información.

A principal diferencia cos índices tradicionais radica en 
que estes están baseados no pedigrí, os datos fenotípicos 
(produción, morfoloxía, outros datos) e os datos da des-
cendencia e outros parentes, de maneira que son un cálculo 

da probabilidade de que un individuo teña herdado ou non 
determinados xenes dos seus parentes. Pola contra, os ín-
dices xenómicos toman a mesma información dos xenes 
presentes no individuo. Por exemplo, dúas xovencas xemel-
gas terían exactamente os mesmos índices de pedigrí para 
todos os caracteres, antes de aportar diferencias mediante 
os datos propios ou da súa descendencia; en cambio, a aná-
lise xenómica revela qué ADN de cada un dos proxenitores 
herdou cada unha e, polo tanto, poderá expresar e transmi-
tir á seguinte xeración. 

A conversión da información contida no ADN, ata ex-
presala nun índice que poidamos entender e  usar obriga-
toriamente, ten que pasar por un primeiro paso de análise 
dun número importante de individuos valorados previa-
mente cos mesmos índices (en cada país) ata casar o ADN 
coa valoración correspondente. Este e un traballo que se 
está a desenvolver en numerosos países, e tamén en Es-
paña, en primeiro lugar para os sementais, para abordar a 
continuación as femias.

 Hoxe por hoxe, a única conversión dispoñible establé-
cese en base norteamericana cos índices xenéticos de Esta-
dos Unidos e Canadá como referente, xa que foron os que 
desenvolveron a secuenciación do ADN e teñen tamén as 
patentes dos diferentes procesos tecnolóxicos. As organi-
zacións de inseminación artificial que colaboraron no des-
envolvemento desta tecnoloxía teñen un período de 5 anos 
de exclusividade para obter a xenómica dos machos (ata 
o 2013). Para as femias, en cambio, si que está dispoñible 
para todo o mundo sempre que se acheguen os xenotipos 
a través dun organismo colaborador. Por este motivo, hoxe 
en día a posibilidade que temos de coñecer o xenoma dun 
animal noso é enviar a mostra biolóxica aos Estados Uni-

Embrións vistos ao microscopioExtracción de embrións na UTE de Bos

Daniel Martínez Bello
Director técnico da UTE de Bos

XENÉTICA

AFRIGA ANO XVI - Nº 86

60



dos xunto coa documentación xenealóxica. Con esta docu-
mentación, a Asociación Holstein USA rexistra os animais 
coma se naceran alá para poder correr a súa avaliación xe-
nética unha vez analizada a mostra.

O que os laboratorios de bioloxía molecular ofrecen é o 
resultado do chamado Kit Ilumina 50. Esta información 
expresa nunha base numérica as posicións do ADN que 
contén cada animal (os SNPs). Esta información mánda-
selle (metida nun CD) ao propietario do animal, que no 
futuro poderá usala para coñecer a avaliación xenética cos 
índices; por exemplo, no noso caso, cos índices españois 
unha vez que esta avaliación estea dispoñible (o que está 
previsto para os machos no 2010). Tamén é enviada á Aso-
ciación Holstein USA para incluír na avaliación xenética 
correspondente.

No caso das femias fanse avaliacións xenéticas por xenó-
mica nos meses de xaneiro, abril, e agosto, se ben as análises 
son continuas e os datos xenéticos calcúlanse coas fórmulas 
da avaliación última que está publicada. Unha vez obtidos 
os resultados debemos interpretalos, para o cal temos que 
coñecer as súas características.

DIFERENCIAS ENTRE OS ÍNDICES XENÓMICOS E OS 
CONVENCIONAIS NAS VACAS

En primeiro lugar, a fiabilidade pasa do 33% no caso do 
pedigrí, ou o 50% no caso das adultas, ata un 70% ou in-
cluso máis coa xenómica.

Os índices xenómicos de vaca son agora moi similares 
aos dos touros para as mesmas características. Debemos 
interpretalos comparando máis cos datos dos touros da 
mesma avaliación xenética ca cos das vacas avaliadas de 
forma convencional. Nos Estados Unidos, a poboación de 
referencia usada para os cálculos é tamén a dos touros.

Nesta última avaliación, de abril do 2010, producíronse 
unha serie de cambios que contribuíron a aumentar a fia-
bilidade dos índices xenómicos das vacas, causando varia-
cións en xeral á baixa dos valores acadados, e que debemos 
ter presentes.

En primeiro lugar, usouse toda a información existente 
de vacas xenotipadas mediante a xenómica imputada. Isto
significa que se obtén a avaliación xenómica dun animal 
sen a súa mostra biolóxica a través da análise de 4 ou 5 
descendentes, os necesarios para descifrar o 90% da súa 
carga xenética. O uso das xenómicas imputadas aumenta 
o número de animais avaliados e achega información de 
parentes para outros moitos animais.

En segundo lugar, aplicouse un axuste dos índices de 
vaca, polo momento só para as vacas con xenómica. Canta 
máis fiabilidade ten a proba dunha vaca, máis axuste sofre 
porque ten menor influencia dos proxenitores. Cambios no 
xeito de calcular a vida produtiva, e o aumento do número 
de fillas xenotipadas no caso de determinados touros (coma 
Shottle), son tamén responsables de cambios importantes 
nas valoracións.  
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As vacas que maioritariamente se están a xenotipar son 
sen dúbida as máis valiosas de todo o mundo. Estas va-
cas necesitan un axuste porque estaban sobrevaloradas. Os 
altísimos valores que alcanzaban, por exemplo, no índice 
xenético para produción de leite estaban a causar un des-
censo na certeza da predición xenómica, xa que as fórmulas 
trataban de explicar cómo os marcadores xenéticos atopa-
dos se relacionaban con fenotipos inflados en comparación 
cos touros que portan exactamente eses mesmos xenes.

Na Táboa 1 relaciónanse os datos de cada índice xenéti-
co calculado mediante xenómica ou de forma tradicional. 
Na columna xenómica aparecen os valores obtidos trala 
análise e na columna tradicional aparece o valor xenético 
do pedigrí (o esperado ou tradicional). Nas filas aparecen 
os diferentes índices xenéticos. Os valores correspóndense 
co promedio dos 8.628 animais (xovencas) avaliados.  Pode 
observarse que a maioría dos índices baixan (en prome-
dio) o seu valor cando proveñen da xenómica respecto ao 
índice tradicional. Por exemplo, para libras de leite (1 li-
bra=453,59 gramos) o promedio é 683 xenómico fronte 
a 808 por pedigrí tradicional. En troques, o aumento da 
fiabilidade e importantísimo.

Táboa 1. Comparación de abril de 2010: xenómica e 
avaliacións tradicionais

8.628 XOVENCAS HOLSTEIN
Rasgo PTA (Predicted 

transmision Ability)
 Fiabilidade (%)

 Xenó-
mica

Tradi-
cional

 Dife-
rencia

1

 Des-
viación
están-

dar

 Xenó-
mica

Tradi-
cional

 Dife-
rencia

1promedio prome-
dio

prome-
dio

 pro-
medio

Mérito Neto ($) 336 348 -22 124 69 32 37
Leite (libras) 683 808 -248 459 75 37 38
Graxa (libras) 36,4 40,5 -4,2 17,9 75 37 38
Proteína (libras) 24 27,4 -3,4 12 75 37 38
Vida Produtiva (meses) 2,5 2,4  0,1 1,4 64 28 36
Celulas somáticas 2,88 2,88  0,00 0,12 70 33 37
Taxa de preñez das fillas (%) -0,4 -0,3  0,0 0,9 61 27 34
Puntuación final 1,85 1,74  +0,11 0,53 69 35 34
Facilidade de parto 7,7 8,1 -0,5 1,1 68 30 38
Facilidade de parto das fillas 7,6 7,6  +0,1 1,1 65 25 40
1 Valores da xenómica menos valores tradicionais
Comparación dos valores promedio obtidos por 8.628 xovencas cuxa xenómica 
entrou na avalición de abril de 2010. Fonte: www.arsusda.gov (Departamento de 
Agricultura de EEUU). 

A EXPERIENCIA PRÁCTICA DE FEFRIGA
Dado o enorme interese da información que a xenómica 
achega ao programa de mellora, FEFRIGA decidiu facer 
un primeiro envío de mostras, en parte como experiencia, 
como avaliación do sistema, e tamén para avaliar a xenética 
incorporada ao programa desde un punto de vista mái s 
global ou incluso mundial. O que en principio supón unha 
pequena desventaxa por non ter a avaliación en índices es-
pañois, ofrece como contrapartida a posibilidade de medir-
se nun escenario internacional, á par con vacas canadenses, 
americanas e europeas. 

No mes de decembro enviamos mostras dun pequeno 
grupo de animais da UTE de Bos por medio de Euroge-
nes (entidade colaboradora), e durante o mes de febreiro 
recibíronse os primeiros datos aínda preliminares, que se 
confirmaron nos primeiros días do mes de marzo unha vez 
completadas as análises. De Eurogenes comunícannos xa 
nese momento que, cos datos de que dispoñen, a xovenca 
Bos Shottle Selena ET colócase de número 1 por GTPI 
(Genomics Total Performance Index) de Europa, seguida 
moi de preto da irmá completa Secret, que por ter factor 
vermello será a número 1 incluso a nivel mundial.

 Un total de catro xovencas, Bos Shottle Selena ET, Bos 
Shottle Secret ET, Bos Pagewire Sabela ET e Bos Pronto 
Mandarina ET, obteñen valores de GTPI que as colocan 
entre as 25 mellores de Europa. A lista amplíase ata 9 xatas 
se miramos as 100 primeiras de Europa correspondentes á 
avalición xenómica do mes de xaneiro.

Con esa mesma referencia dos valores do índice GTPI 
en Estados Unidos, 14 das 25 femias con datos entraron no 
percentil 99, é dicir, pertencerían ao mellor 1% da raza por 
este criterio en EE.UU.

Máis tarde, o pasado 10 de abril, publicouse a avaliación 
xenómica correspondente a ese mes, que incluíu cambios 
importantes xa explicados anteriormente (xenómica impu-
tada e axuste de índices de vaca).

A consecuencia foi unha baixada xeral nos índices das 
vacas na maioría dos casos, pero coa vantaxe dun aumento 
da fiabilidade. A análise dos novos datos da avaliación de 
abril e a seguinte:

_Valoración en Europa. Permanecen 2 xovencas entre 
as 25 primeiras, Selena (4ª) e Secret (13ª) e 4 entre as 100 
primeiras. Bos Shottle Secret ET segue a ser a xovenca con 
factor vermello co GTPI máis alto do mundo. A lista está 
dispoñible en www.eurogenes.com.

_Valoración en EE.UU. Con datos publicados no 
USDA, respecto ao índice Mérito Neto (NM), aparecen 
6 animais dentro do percentil 99 (dentro do 1% mellor da 
raza), que engloba os animais que se  consideran de máxi-
ma élite. Debemos ter en conta que todo o mundo está 
a enviar mostras das femias máis destacadas, que teñen a 
priori posibilidades de alcanzar valores elevados. No noso 
caso, temos o 24% dos animais analizados no percentil 99 
para Mérito Neto, o que dá unha idea da superioridade 
xenética do núcleo de animais que conseguimos no pro-
grama galego. Estes datos demostran que Galicia posúe 
hoxe unha riqueza xenética que está por fin visible para 
todo o mundo. 

Bos Shottle Selena ET. Actual nº 4 por GTPI de Europa. Ela e maila sua 
irmá Bos Shottle Secret ET RC, que ten o GTPI máis alto do mundo entre 
os portadores de factor vermello, son fillas da Gen-I Beq Goldwyn Secret, 
unha das mellores vacas de Canadá, proveniente da familia da Glen 
Drumond Aero Flower
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_Valoración na base de Canadá. En Canadá o 
CDN publica de forma continua unha lista na que vai 
sumando os animais segundo se analizan. Coa avalia-
ción de abril permanecen 8 animais de Bos dentro do 
percentil 99 por GLPI.

Na Táboa 2 espóñense os datos reais das probas xe-
nómicas (índices xenómicos) de Bos Shottle Selena 
ET e Bos Shottle Secret ET RC, que son dúas  irmás 
completas das que temos xa probas xenómicas. Na co-
lumna dereita aparecen os índices do pedigrí en base 
americana, facilitados pola Asociación Holstein USA, 
que loxicamente son idénticos para as dúas (teñen ta-
mén a mesma idade). Nas columnas de cada unha das 
xatas aparecen os distintos índices coa súa fiabilida-
de en cada caso. A análise de ambos xenomas pon de 
manifesto o diferente reparto de xenes entre as irmás. 
Aínda que en promedio as dúas superan amplamente 
a previsión, en determinados rasgos presentan diferen-
cias importantes. Ten unha importancia especial a fia-
bilidade, que practicamente dobra a do pedigrí, incluso 
por riba do 70% (ata o 76% nalgún caso). 

A información tan detallada e fiable que ofrecen es-
tas probas resulta moi útil non só para comparar ani-
mais, senón tamén para acoplalos máis axeitadamente 
desde o primeiro momento. Parécenos imprescindible 
traballar con esta información, e posibilitará obter 
unha descendencia aínda de maior calidade.

O máis importante de todo é constatar que os ani-
mais do programa puntúan extraordinariamente ben 
nun panorama internacional en conxunto, por encima 
da importancia de determinados primeiros postos. De 
súpeto puxemos a Galicia, e por extensión a España, 
no mapa da xenética mundial, con presenza en postos 
destacados das listas máis importantes.

Pero o mellor de todo é que estamos a falar duns 
poucos animais analizados, cando son varios miles as 
descendentes vía femia logradas a partir das mellores 
familias do mundo. A medida que se poidan exten-
der estas análises a esas femias aparecerán moitísimas 
máis destacadas. Queda aberta unha porta para mos-
trar ao mundo o potencial xenético do noso progra-
ma, que dá paso a un novo horizonte comercial, espe-
cialmente a nivel europeo, e por outro lado garante o 
futuro do noso programa, na medida en que fai real 
un autoabastecemento cada vez maior en materia de 
xenética.

Bos ten a obriga de ir diante e abrir camiño, pero 
a oportunidade maior téñena os gandeiros que tra-
ballan na mellora con este tipo de animais. Para 
facilitar que poida obterse a xenómica do maior 
núnero de animais posible, desde FEFRIGA pres-
taremos o apoio necesario para o envío de mostras 
dos animais que nos pidan os gandeiros. Anima-
mos a que se analicen aquelas femias que poidan 
ter boa xenética. É un investimento que poderá re-
cuperarse e ademais supón entrar na vangarda da 
mellora xenética. 

Táboa 2. Comparativa datos xenómicos e tradicionais de 
Selena e Secret

XOVENCA BOS SHOTTLE
SELENA ET

BOS SHOTTLE
SECRET ET RC

SELENA
& SECRET

Nº RANKING EUROPEO 
ABRIL 2010

4ª 13ª IRMÁS COMPLETAS

ÍNDICE XENÉTICO
VALOR 

XENÓMI-
CO

FIAB
VALOR 

XENÓMI-
CO

FIAB
VALOR 

ESPERADO
(PEDIGRÍ)

FIAB

LEITE 708 698 1085

GRAXA 59 64 81

PROTEÍNA 31 33 41

%G  0,12 76  0,14 74 0,12 39

%P  0,03 76  0,04 74 0,03 39

MÉRITO NETO 671 652 562

VIDA PRODUTIVA  6,0  5,8 3,0

C.S. 2,59 72 2,64 70 33,0

FERTILIDADE FILLAS  0,2 61 -0,7 59  -1,6

CM Gen 733 723

 FM Gen 605 582

Taxa de preñez (touro) 7 7

Facilidade parto fillas 8 8 8

Mortes nacemento (touro)  8,4  8,1

Mortes ao nacemento das fillas  6,7  6,7  -

TIPO  3,42 70  3,03 68 3,21 37

ESTATURA  2,13  1,76 2,28

FORTALEZA  1,31  0,82 1,44

PROF. CORP  0,98  0,34 1,44

CARÁCTER LEITEIRO  2,06  1,85 2,63

ÁNGULO GRUPA -0,55  0,10 0,32

ANCHURA GRUPA  1,26  0,78 1,53

PATAS POST. VISTA LATERAL -0,74 -0,79  -0,09

PATAS POST. VISTA ATRÁS  2,15  2,35 2,47

ANGULO PODAL  3,55  3,23 2,55

PES E PATAS  2,01  2,02 2,11

INSERCION ANT.  3,52  2,89 2,97

ALTURA UBRE POSTERIOR  3,56  3,35 3,06

ANCHURA UBRE POSTERIOR  3,69  3,69 3,5

LIGAMENTO SUSPENSOR MEDIO  2,62  3,68 2,54

PROFUNDIDADE UBRE  2,75 73  1,91 72 1,61 39

COLOCACIÓN TETOS ANT, -0,08  1,37 0,73

COLOCACIÓN TETOS POST,  1,51  3,27 2,34

LONXITUDE TETOS  0,77 -0,11 0,66

ÍNDICE COMP, PÉS E PATAS  2,31  2,28 2,13

ÍNDICE COMP, UBRE  2,88  2,50 2,07

TPI 2269 2205 2114

 Datos reais de abril do 2010 das probas xenómicas de irmás completas
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Agroamb obtivo a 
primeira autorización por 
parte da Consellería de 
Medio Ambiente para 
a VALORIZACIÓN DE 
LODOS na súa planta de 
tratamento ubicada en 
Ponte de Outeiro (Castro 
de Rei), para a elaboración 
de fertilizantes orgánicos 
a base de residuos 
biodegradables (incluído 
material de Categoría 3 
transformado)

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

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

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

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

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

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

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

O posúe autorización para a xestión de:

Transporte de residuos perigosos  (T/001/01)

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

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

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

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

Rexeneración ambiental

Conforman o as seguintes empresas:

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

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

Agroamb



Claudio López Garrido
Fernando Barbeyto Nistal
Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
Membros de EDF-STAR (*)

Os elevados prezos do leite da campaña 
2007/2008 foron seguidos dunha rápida 
baixada en 2008/2009. En todos os países 
se reduciron entre un 10% e un 50% en 
relación aos de 2007/2008, ata situárense 
nun rango que vai desde os 18 céntimos 
por quilo en Eslovaquia ata os 29 céntimos 
por quilo en Italia.

 Malia os prezos extremadamente baixos do leite e dos 
decrecentes prezos dos cereais, os custos de alimentación 
non baixaron tanto como se esperaba. Tampouco baixou o 
prezo da terra na maioría dos países; máis ben ao contrario, 
polas restricións da regulamentación ambiental, caso de 
Italia, ou o apoio prestado á bioenerxía, caso de Alemaña. 
Só descendeu algo en Dinamarca, e foi porque anterior-
mente se elevaran de forma pouco realista.

A información sobre o que acontecía nos diferentes paí-
ses foi escasa e contraditoria durante a primeira parte do 
2009. Por esa razón, en setembro do ano pasado, European 
Dairy Farmers (EDF) quixo obter unha sucinta panorámi-
ca mediante consultas aos membros de EDF-STAR de 18 
países europeos para coñecer a situación.

Nun principio a penas houbo reaccións na maioría dos 
países, porque se consideraba que a caída era temporal e 
esperábase unha recuperación que despois non chegou. 
A maioría dos países europeos tiveron ao longo do 2009 
folgas, manifestacións, ocupación de edificios públicos e 
supermercados, distribución gratuíta de leite e contacto 
directo cos consumidores.  

¿COMO AFRONTAN A CRISE
OS PRODUTORES DE LEITE 
EUROPEOS?

(*)  EDF-STAR (Scientific Team for Analysis Research) é o equipo de estudos 
de EDF, composto por: Steffi Wille, Birthe Lassen, Folkhard Isermeyer, 
Alan Hopps, Nigel Murphy, Gaid Peton, Jappie Rijpma, Jan Halewyck, John 
Maher, Michael Switlyk, Agata Wojcik, Margita Stefanikova, Miriam Liskova, 
Markus Oskarsson, Inna Ilienko, Csaba Borberly, Tom Dusseldorf, Claudio 
López Garrido, Fernando Barbeyto Nistal, Jenifer Vandermaas, Michael 
Wöckinger, Christien Bas, Kees de Roest e Alberto Menghi.

Explotación en Dinamarca
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NA MAIORÍA DOS PAÍSES CONSIDERÁBASE
QUE A CAÍDA ERA TEMPORAL E 
ESPERÁBASE UNHA RECUPERACIÓN QUE 
DESPOIS NON CHEGOU

A reacción dos produtores foi diferente segundo os paí-
ses, porque tamén foi moi distinta a actuación dos gober-
nos e porque a crise non se manifestou da mesma maneira 
en todas as partes.

Mentres que en Suecia e Holanda os gobernos decidi-
ron non intervir nos mercados, en Rusia, Polonia ou Es-
lovaquia puxeron en marcha diversos tipos de axudas para 
amortecer o impacto da caída dos prezos na renda dos pro-
dutores. 

En Francia as organizacións sindicais e as industrias al-
canzaron un acordo sobre o prezo do leite coa mediación 
do Goberno, aproveitando as eleccións europeas. A reac-
ción dos produtores limitouse ás mobilizacións.

En Polonia os gandeiros fan plans a moi curto prazo e 
continuaron sen ningún cambio, procurando só producir o 
máximo de leite posible.

Tampouco se modificou a conduta dos produtores de 
Suíza, aínda que o futuro fose incerto, porque cren nas súas 
posibilidades no mercado de produtos lácteos e seguiron a 
investir nas explotacións e a construír novos establos.

Un fenómeno curioso é o do Reino Unido, onde se 
constata un incremento moi importante da actividade das 
empresas de asesoramento debido á crecente demanda dos 
produtores, que parecen máis abertos á transferencia de  
cnoloxía. De feito, aumentou considerablemente o número 
dos grupos de discusión de gandeiros e a asistencia a feiras 
e eventos sobre transferencia tecnolóxica.

En Ucrania, onde non se esperan aumentos da produ-
ción, as explotacións sen problemas de liquidez e con me-
llores perspectivas prefiren diversificar os riscos e investir 
noutras actividades coma o porcino, que desde a segunda 
metade do 2008 é máis rendible.

Na República Checa obsérvase tanto o abandono da 
actividade leiteira como a reorientación a outros tipos de 
produción. As explotacións máis avanzadas tratan de redu-
cir os custos; pero se a situación non muda ao longo deste 
ano, probablemente moitas liquidarán o negocio.

En Rusia os produtores opinan que o Estado debería 
aumentar as restricións ás importacións de leite en po e 
queixo, e nas protestas chegouse a derramar o leite nas cu-
netas. Ademais dos baixos prezos do leite, outro problema 
é o manexo deficiente das explotacións e a obsolescencia do 
seu equipamento, así como os altos tipos de xuro, que fan 
os investimentos máis caros ca noutros países. Por outra 
banda, aínda se debate sobre cal é o sistema de produción 
idóneo: modernas explotacións de gran tamaño (1500 a 
500 vacas), explotacións reformadas (entre 200 e 500 va-
cas) ou explotacións familiares con menos de 100 vacas.

En Eslovaquia o prezo do leite chegou a caer ata os 15 
euros/100 kg, provocando graves problemas de liquidez. 
Actualmente está entre 18 e 20 euros/100 kg, o que cu-
bre aproximadamente o 50% do custo de produción; supón 
de media unha perda de 15 euros/100 kg, 900 euros por 
vaca. Logrouse que o Goberno aprobara unha axuda de 
264 euros por UGM, que equivale a 4 Euros/100 kg e que 
se considera insuficiente.

A situación viuse agravada polo descenso dos ingresos 
derivados da venda doutros produtos coma os cereais, 
cuxos prezos tamén descenderon. A falta de liquidez e 
o elevado custo dos alimentos para o gando e da man 
de obra obrigaron a substituír as racións dos animais por 
outras máis baratas. O resultado foi a caída, por primeira 
vez en 20 anos, do rendemento medio por vaca en máis 
dun 3% 
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Os produtores comezaron a aplicar outras medidas, como 
a venda de xatas e de vacas de alto valor xenético para o 
estranxeiro, reducir o número de empregados e de inse-
minacións e tentar vender o leite a empresas de Polonia, a 
República Checa e Italia que ofrecen mellores condicións. 
Outros abandonaron definitivamente a actividade.

Desde xullo do 2009 púxose en marcha a venda directa 
de leite cru nas explotacións como unha forma de mellorar 
os ingresos e estase a tentar a instalación de expendedores 
automáticos de leite.

salientable é que moitos gandeiros con problemas tiveron 
que aprender a negociar cos bancos as condicións dos seus 
créditos e manter con eles unha relación fluída para asegu-
rar a liquidez en condicións aceptables, que é o problema 
máis grave nas explotacións con moita débeda ou cunha 
alta proporción de terras arrendadas e de traballadores asa-
lariados. 

En Holanda os produtores reaccionaron do mesmo xei-
to que en Alemaña, especialmente aqueles con terras só 
aptas para a produción de forraxes e que non teñen máis 

EN BÉLXICA CHEGOUSE A UN ACORDO 
CO COMERCIO MINORISTA PARA QUE OS 
GANDEIROS COBREN UN SUPLEMENTO 
POLO LEITE LÍQUIDO

En Alemaña, ademais dos problemas derivados da baixa-
da do prezo do leite, as explotacións teñen que competir 
coas plantas de biogás, que reciben axudas importantes e 
que desde a reforma da lei de enerxías renovables aínda son 
máis competitivas, especialmente as pequenas plantas que 
combinan millo e purín.

O Goberno ofreceulles ás explotacións leiteiras a pro-
dución de biogás como un ingreso complementario, pero 
nas rexións con escasez de terra esta política conduce á ex-
pulsión das granxas ou dificulta a súa expansión, pois cos 
actuais prezos as plantas de biogás son as gañadoras na 
competencia pola terra.

Os produtores de leite tratan de reducir os custos, pero 
continúan co seu sistema de produción e, se poden, muxen 
máis vacas para aumentar a súa liquidez. A novidade máis 

alternativa que vender ou continuar. A venda non é fácil 
nun mercado da terra á baixa. A única maneira de conti-
nuar é axustando os custos de produción e aprazando os 
investimentos. As explotacións cunha elevada proporción 
de terra arrendada e de man de obra asalariada, ou que pa-
gan tipos de xuro altos, teñen que se centrar na xestión da 
liquidez, e aínda así a súa supervivencia non é fácil. 

En Bélxica a rápida baixada do prezo do leite débese en 
boa medida a que o 50% da produción se destina á fabri-
cación de leite en po e manteiga. As organizacións agrarias 
chegaron a un acordo coas organizacións do comercio mi-
norista para que se lles pagara aos gandeiros directamente 
unha cantidade suplementaria _que variaba entre os 15 e 
os 20 euros/100 kg no segundo semestre de 2009_ pola 
venda de leite líquido. 

Explotación en Holanda

EN ESLOVAQUIA O PREZO ACTUAL DO LEITE SÓ CUBRE O 50% DO CUSTO DE PRODUCIÓN
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Os produtores tratan de reducir custos mediante un me-
nor consumo de inputs ou a súa substitución por outros máis 
baratos comprados a través das súas organizacións, aínda 
que nalgúns casos sen éxito. Como efecto da corrección da 
graxa, que permite un 3,6% máis de leite coa mesma cota, e 
despois de non cubrir a cota durante 4 anos seguidos, algúns 
gandeiros mercaron algunhas xatas para producir entre un 
10% e un 50% por riba da súa cota. Outros venderon parte 
da cota, pero seguiron coas entregas para manter a liquidez, 
con máis litros e unha marxe menor por litro.

En Luxemburgo os gandeiros tratan de controlar os seus 
custos de produción o mellor que poden. Compran menos 
concentrados, usando como substitutos produtos da propia 
explotación _porque estes tampouco se pagan ben_. Re-
duciuse a alimentación con achegas proteicas nas racións 
para que as vacas non alcancen a súa produción máxima. O 
investimento en maquinaria e construcións aprazouse para 
cando se recuperen os prezos, na esperanza de non ter que 
agardar moito. As explotacións moi dependentes en man 
de obra están a pasalo mal, porque carecen de toda flexibi-
lidade á hora de pagar os salarios.

A opinión xeral é que os gandeiros terán que manexar 
no futuro os custos de produción aínda mellor do que o 
fixeron ata agora, para poder afrontar con máis garantías as 
flutuacións do prezo do leite.

En Dinamarca todos os gandeiros pretenden entregar 
o leite a Arla, que é a empresa que paga un prezo máis 
alto. Tamén tratan de recortar os seus custos e optimizar 
a produción e as construcións, de maneira que en vez de 
construír instalacións  novas reforman e acondicionan as 
existentes. Mantense unha tirante discusión cos bancos 
para asegurar liquidez suficiente e poder pagar os gastos 
correntes. Os bancos, pola súa banda, esixen un seguimen-
to dos resultados.

Algúns gandeiros xa terían vendido a explotación, pero 
ninguén paga os altos prezos virtuais cos que se financia-
ron e ninguén quere facerse cargo das perdas. Mesmo as 
explotacións ben xestionadas e con bos resultados teñen 
problemas para financiar os seus proxectos de expansión 
porque os bancos non queren ou non poden cooperar.

En Suecia a crise económica tamén afectou a quen tiña 
pouca liquidez e asistiuse á creba das primeiras explota-
cións de leite. Os bancos só apoiaron as explotacións sen 
problemas. Para sobrevivir, os produtores tentan recortar 
os custos e mellorar a súa eficiencia. O máis importante 
é asegurar que a produción funcione sen problemas e sen 
reformas. Outra medida é aprazar os investimentos, fa-
cer menos traballos de mantemento e reducir o número 
de horas de traballo asalariado. Sen embargo, tamén hai 
gandeiros que están a aproveitar a situación para investir 
e estar preparados para producir a tope cando o prezo do 
leite volva subir.

En Italia, co prezo actual do leite, os produtores son in-
capaces de cubrir os custos de produción, que se incremen-
taron significativamente nos dous últimos anos. A conse-
cencia foi unha redución das entregas de leite nun 2%. Por 
outra banda, a alta densidade gandeira no norte de Italia 
está a causar problemas para o cumprimento da directiva 
sobre nitróxeno.

De momento a bioenerxía non compite co sector lei-
teiro e as plantas de biogás non están moi estendidas. As 
reaccións desde as explotacións son moi limitadas debido  
a que a estrutura das granxas, a xenética do gando e a es-
caseza de terra non permiten cambiar de estratexia a curto 
prazo. Por esta razón, a maioría dos gandeiros continúa 
coma antes, aínda que tratando de limitar os gastos ex-
traordinarios e pospoñendo os investimentos. A sensación 
xeral é a de que se atravesa un período crítico en todos os 
sectores, incluído o leiteiro. Mantense a esperanza de que 
o prezo do leite volva subir antes ou despois e a idea é a de 
sobrevivir ata que a situación mude.

En Galicia, o prezo do leite en xullo do 2009 experi-
mentaba unha perda superior ao 45% respecto do pagado 
en decembro do 2007.  Coma en toda Europa, os gandeiros 
mobilizáronse para conseguir un prezo máis alto e axudas. 
A Administración concedería un subsidio de 1€/100 kg, 
ata un máximo de 7.500 € por explotación, mais a industria 
incumpriría os acordos alcanzados no verán do 2009 coas 
organizacións sindicais.

As explotacións máis endebedadas, por ter acometido 
investimentos importantes na época dun prezo alto do lei-
te, son as que máis problemas económicos teñen. Obsérva-
se, en xeral, un intento de capear o temporal renegociando 
os créditos cos bancos, reducindo os custos, o consumo de 
concentrado e mesmo a produción. Nalgúns casos reduciu-
se o número de vacas ou acurtouse o período de lactación.

Desta breve panorámica conclúese que a crise no sector 
lácteo non se manifesta da mesma maneira en todos os 
países, e que factores esóxenos, coma as restricións credi-
ticias e a conseguinte falta de liquidez, só acentuaron os 
problemas derivados dunha estrutura e manexo deficien-
tes. Prevese que o prezo do leite se manteña no nivel do 
2009 con lixeiras oscilacións e que no medio prazo se sitúe, 
como moito, nos 31 euros/100 kg. Esas son as referencias 
que as explotacións deben tomar á hora de axustar os seus 
custos de produción, sen esquecer que a desaparición do 
sistema de cotas será unha realidade nun lustro. 

PREVESE QUE O PREZO DO LEITE SE 
MANTEÑA NO NIVEL DO 2009 E QUE NO 
MEDIO PRAZO SE SITÚE, COMO MOITO, EN 
31 CÉNTIMOS POR QUILO

Explotación en Eslovaquia
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MODIFICACIÓN DA COMPOSICIÓN 
NUTRICIONAL DO LEITE A TRAVÉS 
DA ALIMENTACIÓN
Todo produtor de leite debe fixar como obxectivo principal conseguir poñer no mercado un 
produto que lle resulte o máis rendible desde o punto de vista económico, de tal maneira 
que os beneficios superen o máis amplamente posible as marxes de produción. Pero 
actualmente este concepto non só implica un aumento na produción total, senón que 
tamén debe estar apoiado por unha mellora substancial da calidade do produto final.

 Desde hai anos a industria centrouse no pago de pri-
mas por cantidade de produto recollido, inculcándolle aos 
gandeiros un sistema de alta produción. Pero no momento 
que vivimos, cun consumidor máis consciente e preocupa-
do pola composición nutricional dos produtos que adquire, 
a calidade do leite cobrou importancia económica para a 
industria e, por conseguinte, para o produtor.

 Deste xeito, o sistema actual de pagos por calidade desde 
as industrias lácteas orixinou que os compoñentes do leite 
adquiran moita importancia nos novos sistemas de xes-
tión dos rabaños. A mellora en calidade e cantidade destes 
compoñentes supón unha nova oportunidade de beneficio 
nas nosas granxas.

A calidade do leite valórase en función das súas calida-
des nutritivas, e polo tanto dependerá directamente dos 
compoñentes que o integran. A graxa, a proteína, a lactosa, 
as vitaminas e os minerais constitúen os principais com-
poñentes do leite de vaca que comercializamos nas nosas 
explotacións. A maior repercusión económica recae sobre 
as dúas primeiras, graxa e proteína. Ambas as dúas están 
primadas polas industrias, e por iso influirán no prezo final 
que recibe o gandeiro. Á súa vez, a graxa ten outra impor-
tante connotación económica ao verse ligada ao sistema 
actual de cotas, no que a produción anual se referencia ao 
contido de graxa asignado á citada cota, o cal influirá na 
cantidade total de leite que podemos producir. 

Roberto C. Fernández Álvarez
Veterinario

A maior secreción 
de graxa no leite 
prodúcese nas últimas 
fases do muxido
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¿Pero ata que punto podemos cambiar a composición do 
leite que producimos nas nosas granxas? A resposta de-
penderá do potencial produtivo dos nosos animais e do 
programa de xestión que lle apliquemos ao rabaño. A nosa 
mellor arma para poder modificar os compoñentes do leite 
de forma rápida e efectiva será a través da alimentación que 
reciban os animais, aínda que, como veremos a continua-
ción, existen outros parámetros que tamén poden incidir 
na composición final do leite.

FACTORES NON NUTRICIONAIS QUE INFLÚEN NA 
COMPOSICIÓN DO LEITE
Existen diferentes factores intrínsecos ao noso rabaño que 
poden influír na composición do leite que producimos, e 
aínda que en moitos deles a nosa capacidade de acción es-
tará bastante limitada a curto prazo, darannos unha idea 
do potencial produtivo dos nosos animais e dos obxectivos 
que podemos establecer en cada momento.

En primeiro lugar, temos a raza das vacas que compoñen 
o noso rabaño. Cada raza ten asociadas unhas medias de 
produción e de calidade do leite que, aínda que nalgúns in-
dividuos varíen en maior ou menor medida, darannos unha 
idea bastante aproximada da capacidade do rabaño. No 
noso territorio empregamos a raza frisona (Holstein), polo 
que será esta a que nos sirva de referencia. (Ver Táboa 1).

Táboa 1. 
Porcentaxes medias de graxa e proteína 
de diferentes razas leiteiras

% graxa %proteína relación g/p
Ayrshire 3,86 3,18 1,21

Guernsey 4,51 3,37 1,34

Holstein 3,65 3,06 1,19

Jersey 4,60 3,59 1,28

Pardo suízo 4,04 3,38 1,20

Dentro das diferentes razas leiteiras, a Jersey considérase 
a que maior potencial ten en canto a calidade do seu leite, 
sendo a frisona a que menor calidade aporta. Sen embar-
go a frisona, ao producir máis leite, consegue que os seus 
rendementos totais de graxa e proteína sexan maiores por 
lactación cós doutras razas.

 A composición do leite, aínda pertencendo á mesma 
raza, pode variar de maneira considerable entre rabaños 
debido a outros factores asociados. Debemos ter en conta 
que canto menor sexa a calidade do leite dun rabaño en 
comparación co estándar da súa raza, maior será a opor-
tunidade de mellora que podemos conseguir. Do mesmo 
xeito, se o rabaño está varios puntos por riba do seu prome-
dio racial, a mellora porcentual será inferior, polo que nos 
debemos centrar no aumento da produción para conseguir 
maiores rendementos en quilogramos totais de graxa e 
proteína por lactación.

A xenética da raza e a herdabilidade dos seus caracteres 
poden considerarse unha forma de mellorar a composición 
do leite, aínda que se nos fixamos na Táboa 2, que detalla 
a herdabilidade de cada carácter e a súa correlación coa 
produción de leite, observamos que non é un camiño fácil 
de seguir. A graxa e a proteína porcentuais hérdanse con 
maior facilidade cá produción de leite ou cá graxa e proteí-
na totais producidas por lactación. Sen embargo, presentan 
una relación negativa coa produción de leite.

 Isto débese a que a maior produción por vaca consé-
guese maior cantidade de quilogramos de graxa ou proteí-
na durante unha lactación, pero a súa porcentaxe diminúe 
como consecuencia da dilución dos citados compoñentes 
na maior cantidade de leite producido.

Táboa 2. 
Herdabilidade dos rasgos produtivos nas vacas de leite

Herdabilidade Relación con kg de leite
Produción de leite 0,25 1,00

Produción de graxa 0,25 0,75

Produción de proteína 0,25 0,82

% graxa 0,50 -0,40

% proteína 0,50 -0,22

 Podemos enfocar o programa xenético da nosa granxa de 
dúas maneiras diferentes para mellorar un carácter como, 
por exemplo, a proteína en leite. Ou ben seleccionamos 
para aumentar a súa porcentaxe no leite,  perdendo algo de 
produción, ou seleccionamos para aumentar a súa cantida-
de pero diluíndoa en maior número de litros de leite.

 En ambos os dous casos, aumentamos a cantidade de pro-
teína total producida, pero no primeiro mantemos a produ-
ción de leite case constante e no segundo aumentará de ma-
neira considerable. Na maioría dos rabaños do noso territorio 
produciuse a segunda situación durante as últimas décadas, 
polo que a rápida mellora das producións foi asociada a un 
mantemento da calidade dos seus compoñentes. 

ESTUDOS DOS ÚLTIMOS ANOS 
RELACIONAN OS RABAÑOS CON ALTOS 
VALORES DE CÉLULAS SOMÁTICAS CON 
DEPRESIÓNS NOS VALORES PORCENTUAIS
DE GRAXA E PROTEÍNA NO LEITE
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Ademais da raza e da xenética dos animais hai outros 
factores que lle afectan á composición nutritiva do leite. 
En moitos dos casos que veremos volve observarse a co-
rrelación negativa existente entre produción e calidade do 
leite, xa que ao aumentar unha diluirase a outra. Podemos 
destacar os seguintes factores:
• Idade do animal. Tanto a graxa coma a proteína di-

minúen ao avanzar a idade das nosas vacas, chegando 
ao seu mínimo en torno á cuarta ou quinta lactación 
coincidindo coas producións máis altas. Algúns estudos 
estiman que a redución de graxa pode estar arredor do 
0,2% por lactación, e a da proteína arredor do 0,02-
0,05%

• Fase de lactación. As maiores porcentaxes de graxa e 
proteína atoparémolas inmediatamente despois do par-
to asociadas ao calostro. Poucos días despois comezarán 
a diminuír bruscamente mentres a vaca vai achegán-
dose ao pico de lactación, volvendo aumentar cando o 
leite comeza a diminuír preto do secado.

• Época do ano. Durante os meses máis calorosos do 
ano prodúcese un descenso nas porcentaxes de graxa 
e proteína, atopando os valores máis elevados durante 
os meses de inverno. Este factor está relacionado coa 
inxestión de alimento en cada etapa.

• As infeccións na glándula mamaria tamén repercuten 
negativamente na composición do leite, afectándolle 
tanto á graxa coma á proteína. Ademais, a inflamación 
do ubre implicará cambios na composición da graxa do 
leite. Estudos publicados durante os últimos anos rela-
cionan os rabaños con altos valores de células somáticas 
con depresións nos valores porcentuais de graxa e pro-
teína no leite.

• Problemas mecánicos tanto no muxido coma na cadea 
de frío poden afectarlle negativamente á composición 
do leite.

• Outros factores coma a rutina de muxido ou o número 
de muxidos non demostraron influencias claras sobre 
os valores de graxa e proteína, reflectíndose maiores 
influencias polo aumento da inxestión de materia seca 
ou pola prevención de enfermidades do ubre. O que 
si influiría sería o muxido incompleto, xa que a maior 
proporción de graxa é secretada na última fase deste.

FACTORES NUTRICIONAIS QUE INFLÚEN NA 
COMPOSICIÓN DO LEITE
De todos os factores que poden afectarlle á composición 
dos compoñentes do leite, a nutrición (os cambios na for-
mulación das racións) é a vía máis rápida e efectiva para 
modificar eses parámetros. 

Os cambios nutricionais non lle afectan da mesma ma-
neira á graxa cá proteína. De feito, adoitan surtir máis efec-
to sobre a primeira, que poden chegar a modificar entre o 
0,1% e o 1%, mentres que a proteína non adoita variar máis 
dun 0,4% As novas porcentaxes poderémolas observar ao 
cabo de pouco tempo, estabilizándose os seus valores entre 
unha e tres semanas no caso da graxa e entre tres e seis 
semanas no da proteína.

Antes de aventurarnos a realizar cambios na ración dos 
nosos animais debemos coñecer a procedencia dos compo-

ñentes do leite que queremos modificar. Non imos realizar 
aquí un repaso de todos os ciclos metabólicos da vaca, un 
tema demasiado arduo e extenso, senón que veremos de 
maneira simple os pasos máis relevantes no seu metabo-
lismo que máis tarde influirán nos nosos obxectivos nu-
tricionais.

Todo comeza no rume, coma case sempre. A dixestión da 
fibra neste órgano orixinará ácidos graxos volátiles (AGV), 
principalmente acetato e butirato (este último transforma-
rase en hidroxibutirato na parede ruminal). Estes AGV 
serán os principais precursores da formación da graxa no 
ubre, orixinando arredor do 50% da graxa que máis tar-
de pasará ao leite. O resto da graxa orixinarase a partir de 
ácidos graxos transportados polo sangue que proveñen da 
mobilización de reservas corporais do animal (moi impor-
tante ao inicio da lactación), absorbidos desde a ración ou 
do metabolismo do fígado.

Por outra banda, a proteína provén principalmente dos 
microorganismos presentes no rume. Tomando como subs-
trato a proteína da ración, producirán proteína microbia-
na que se transformará en aminoácidos esenciais, os cales 
serán transportados ata o ubre, onde se xerará a proteína 
do leite. Para poder producir proteína no rume os microor-
ganismos necesitan de glucosa como fonte de enerxía. En 
ausencia dunha cantidade suficiente dela, terán que em-
pregar aminoácidos para producir enerxía, o que reducirá a 
cantidade de proteína que chega ao leite.

Como podemos comprobar, a cantidade de enerxía e pro-
teína dispoñibles no rume será o principal factor que actuará 
sobre a fermentación ruminal e, en último termo, sobre a com-
posición do leite. Deste xeito, calquera tipo de ración exercerá 
algún tipo de influencia sobre a fermentación ruminal. Ou, 
o que é o mesmo, todas as racións exercerán algún tipo de 
modificación sobre a composición do leite.

 Necesitaremos proporcionarlles aos nosos animais unha 
ración que lles dea suficiente enerxía, unha cantidade axei-
tada de proteína e fibra e carbohidratos de rápida fermen-
tación para promover a produción de proteína microbiana. 
Racións altas en enerxía e deficientes en fibra favorecerán 

A xestión da nutrición é o xeito máis rápido e efectivo de 
modificar a composición nutricional do leite que producimos, 
ademais de sernos útil para conseguir elevar as producións e 
o estado sanitario dos animais
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a produción de proteína en leite e diminuirán a concentra-
ción de graxa. Pola contra, racións baixas en enerxía e con 
moita fibra farán aumentar a graxa do leite pero diminui-
rán a proteína. Ningún extremo é bo. O noso obxectivo 
debe ser ofrecerlles aos animais racións balanceadas que 
promovan o incremento de ambos os dous compoñentes.

O primeiro paso que debemos dar será revisar o manexo 
da alimentación, dado que moitas das desviacións na graxa 
e a proteína son producidas por unha mala xestión da ali-
mentación antes que por un erro de formulación. Calquera 
erro de manexo alimenticio influirá nos valores dos com-
poñentes do leite, e na maioría dos casos será con efectos 
negativos. Algúns dos puntos a ter en conta serán:
• Administración separada dos compoñentes da ración 

ou mala mestura nos carros mesturadores provocarán 
un desequilibrio ruminal, debido a que os animais pri-
meiro inxiren concentrados e deixan a fibra para o final, 
flutuando o pH ruminal ao longo do día.

• Administración do concentrado antes da forraxe. Ta-
mén influirá no equilibrio ruminal.

• Pouca frecuencia de arrimado no pesebre. Favorecerá as 
flutuacións na fermentación ruminal.

• Tamaños de partículas incorrectos favorecerán que os 
animais escollan os compoñentes da ración.

• Problemas no deseño das instalacións orixinarán unha 
depresión no consumo de materia seca, diminuíndo 
tanto a cantidade do leite coma os seus compoñentes.

• Sobrepoboación nos currais. Influirá no tipo de ali-

mento que inxire cada estrato do rabaño, sendo as máis 
prexudicadas as xovencas de primeiro parto, que teñen 
que comer ao final.

• Cambios bruscos na ración non permiten que os mi-
croorganismos ruminais se adapten aos novos paráme-
tros.

• Excesos ou defectos na condición corporal influirán na 
mobilización de reservas corporais e nos tipos de nu-
trientes que chegan ó ubre.

• Traballar con forraxes que non foron analizadas predis-
ponnos a formular racións mal balanceadas.

¿COMO XESTIONAR OS COMPOÑENTES DA RACIÓN DIARIA?

XESTIÓN E REGULACIÓN DA GRAXA NO LEITE
Como vimos anteriormente, a graxa do leite é o compo-
ñente que con maior facilidade poderemos modificar a 
través da alimentación. Actuando sobre os patróns de fer-
mentación ruminal e promovendo a produción de acético 
e butírico conseguiremos aumentar tanto a concentración 
coma a composición da graxa no leite.

A cantidade de forraxes na ración e a súa forma física se-
rán dos principais puntos a controlar. Nas racións de vacas de 
leite, a fibra é imprescindible para manter a función ruminal 
e regular o seu pH. A fermentación da fracción fibrosa da 
ración producirá acético e butírico, favorecendo o aumento 
de graxa no leite. Non debe haber menos dun 19% de FND; 
e deste, o 75% debería provir das forraxes. 
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 O tamaño de partícula é un factor importante a contro-
lar, dado que tamaños excesivamente pequenos perderán 
capacidade de promover a rumia e de regular o pH. En 
termos prácticos, debería haber máis dun 8-10% de fibras 
cunha lonxitude superior a 1,9 mm para asegurar a efecti-
vidade da fibra.

A relación entre a forraxe e o concentrado será un factor 
determinante a regular polo produtor na práctica diaria da 
explotación. Con niveis de concentrados que non superen 
o 55%, a fibra da ración non terá dificultades en manter 
ou aumentar os niveis de graxa no leite, pero cando o con-
centrado está en valores do 55% ao 75% da ración diaria, a 
graxa do leite diminúe debido a que a súa produción non 
aumenta tanto coma a do leite, polo que se dilúe.

 Se superamos o 75% de concentrados, diminúe a dixes-
tibilidade da fibra e aumenta a acidez do rume, limitando 
os precursores da graxa do leite e caendo esta bruscamente. 
Esta situación pon de manifesto a necesidade de producir 
forraxes de alta calidade que permitan elaborar racións moi 
enerxéticas sen a necesidade de elevar en exceso a cantida-
de de concentrados e mantendo unha aportación axeitada 
de fibra forraxeira na ración diaria.

Outro factor a considerar xa non só é a proporción de 
concentrados, senón a súa composición. Os carbohidratos 
son a principal fonte de enerxía para as vacas de leite, pero 
a fermentación destes varía de forma radical en función da 
súa composición. En orde de rapidez fermentativa estarán 
os azucres, logo almidóns, pectinas e, por último, a fibra. 
Trigo e cebada fermentarán máis rápido có millo e o sorgo, 
polo que, coñecendo estes patróns, debemos considerar o 
que máis nos interese.

 Se promovemos unha fermentación rápida favorecere-
mos a produción de propiónico no rume, co cal a graxa 
diminuirá. A inclusión de concentrados fibrosos fronte aos 
ricos en almidón favorecerá un patrón fermentativo similar 
ao da fibra, incrementando a graxa do leite. Ademais, o 
reemprazo parcial de cereais por fontes de azucres solubles, 
coma a melaza, preveñen a caída da graxa no leite.

A proteína da ración pouco efecto exerce sobre a graxa 
do leite, aínda que algúns estudos amosaron que unha 
aportación adicional de proteína mellora a dixestibilidade 

da fibra e pode promover un aumento na graxa do leite. 
Conclusións similares obtivéronse coa adición de aminoá-
cidos protexidos coma a metionina, aínda que o incremen-
to esperado é moi pouco simbólico.

A inclusión de graxas na ración co obxecto de au-
mentar a densidade enerxética desta tamén provocou 
modificacións nas graxas do leite. A súa adición orixina 
un descenso na dixestibilidade da fibra e unha menor 
produción de ácidos graxos polos microorganismos ru-
minais, co que os precursores da graxa diminúen. Deben 
engadirse estes compostos en forma de graxas protexi-
das ou xabóns cálcicos insolubles, o cal nos permite o 
aumento da densidade enerxética da ración e favore-
ceremos a produción de graxa no ubre. En xeral reco-
méndase non superar o 6% de concentración graxa nas 
racións, dependendo dos casos, para evitar alteracións 
nos compoñentes do leite.

Por último, lembrar que a frecuencia de comidas, en 
especial no que se refire ao concentrado, influirá no pH 
ruminal, polo que o idóneo é que o animal inxira o concen-
trado en 6 ou 8 tomas diarias para evitar flutuacións que 
favorezan a produción de propionato e non de acetato.

XESTIÓN E REGULACIÓN DA PROTEÍNA NO LEITE
O principal factor que determinará o aumento de proteí-
na no leite será a aportación enerxética da ración. Aínda 
que non poidamos conseguir aumentos tan espectaculares 
coma no caso da graxa, si que podemos aumentar a con-
centración dentro dun rango de acción aceptable. A apor-
tación de carbohidratos amiláceos de rápida fermentación 
favorecerá a produción de propionato e de precursores de 
aminoácidos, estimulando unha resposta hormonal para a 
produción de proteína.

 Ademais, os microorganismos ruminais necesitan unha 
aportación de enerxía constante para producir proteína 
microbiana que orixinará aminoácidos que sirvan de subs-
trato para a formación de proteína no ubre.

Aínda que se supón que a proteína microbiana proce-
dente do rume contén un perfil de aminoácidos suficiente 
para manter a produción láctea, nas vacas de alta produción 
só constituiría un 60% das necesidades, polo que a proteína 
da dieta que chega ao intestino tórnase un factor limitante 
na produción láctea e de proteína en leite. Cando no noso 
rabaño aumenta a produción de leite debemos aumentar a 
fracción proteica non dixestible no rume para que a apor-
tación intestinal de proteína non condicione os resultados 
nos compoñentes do leite.

 Aportacións excesivas de proteína non serán usadas polo 
organismo e excretaranse, o cal, tendo en conta o valor da 
proteína, supón unha perda importante. Por iso, o conti-
do de proteína na ración debe estar dentro duns rangos 
normais, xa que o exceso ou o defecto orixinarán perdas 
económicas.

Normalmente os aminoácidos limitantes serán a lisina e 
a metionina, sendo esta última a que maior relevancia colle 
nas dietas ricas en ensilados de millo. Durante os últimos 
anos obtivéronse moi bos resultados incluíndo fraccións na 
dieta en forma de metionina protexida que aumenten a súa 
aportación a nivel intestinal. 

A fermentación ruminal da fracción 
fibrosa da ración orixinará os 
precursores da graxa do leite 
que se producirá na glándula 
mamaria. Tanto a cantidade coma 
a forma física das forraxes que lles 
deamos aos nosos animais serán 
determinantes na concentración 
final de graxa no leite

As concentracións tanto de graxa coma 
de proteína no leite virán determinadas 
por diversos factores intrínsecos ao 
animal. A medida que aumenta o 
número de lactacións, as porcentaxes 
destes nutrientes diminuirán como 
consecuencia dun efecto de dilución
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tacións é recomendable engadir aminoácidos protexidos na 
ración.

Vemos que os distintos compoñentes da ración dos no-
sos animais inflúen en maior ou menor medida sobre a 
produción de compoñentes do leite, pero, de maneira in-
versa, os propios compoñentes do leite poden orientarnos 
sobre o ben que estamos a planificar a alimentación. Unha 
monitorización continua das producións e a súa composi-
ción xunto cun control das materias primas que emprega-
mos servirannos para efectuar axustes na ración sen risco 
de cometer erros. 

Rabaños con niveis anormalmente altos de graxa indican 
unha baixa produción de leite e, polo tanto, debe reducirse 
a forraxe aumentando o nivel de concentrados. Por outra 
banda, cando a graxa comeza a deprimirse, chegando inclu-
so a ser inferior á proteína, fainos ver que existe unha falta 
de fibra na ración e que as vacas están entrando en acidose 
metabólica, polo que deberemos aumentar a fibra efectiva 
para restablecer o correcto funcionamento ruminal.

PERSPECTIVAS DE FUTURO
Nun mercado que evoluciona tan rapidamente coma o da 
alimentación humana, cada día ofrécensenos novas opor-
tunidades de beneficio. Actualmente están a xurdir novos 
nichos de mercado baseados precisamente na composición 
nutricional do leite que producimos, enfocados á modula-
ción do tipo de graxa presente no leite. 

A adición de graxas na ración ten un efecto que provoca 
a diminución de proteína no leite, e isto relaciónase cunha 
alteración no metabolismo da glucosa. Aínda con graxas 
protexidas pode provocarse unha depresión da proteína 
producida no ubre, polo que cando realizamos estas apor-

CANDO A GRAXA COMEZA A DEPRIMIRSE 
FAINOS VER QUE EXISTE UNHA FALTA DE 
FIBRA NA RACIÓN E QUE AS VACAS ESTÁN 
ENTRANDO EN ACIDOSE METABÓLICA

Un manexo inadecuado das mesturas unifeed terá 
repercusións negativas tanto sobre a produción de leite 
como sobre a composición deste

Cubas de purín 
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OS CAMBIOS NUTRICIONAIS SURTEN MÁIS 
EFECTO SOBRE O AUMENTO DE GRAXA 
(ENTRE O 0,1% E O 1%) QUE SOBRE O DE 
PROTEÍNA (NON MÁIS DUN 0,4%)

O pastoreo aporta un perfil de ácidos graxos moi valioso cando o 
noso obxectivo é a produción de leite alto en omega-3 e CLA

O leite de vaca é un alimento moi completo e indispensable 
na alimentación humana, aínda que nas últimas décadas está a 
aumentar o seu consumo en forma desnatada ou semidesna-
tada, desprazando o leite enteiro. As novas tendencias de con-
sumo diríxense a produtos que conteñan un menor contido 
en graxas e que acheguen nutrientes beneficiosos para a nosa 
saúde. Por iso as industrias están empezando a apostar polos 
leites ricos en ácidos graxos omega-3 e conxugados do ácido 
linoleico (CLA), produtos con recoñecidos beneficios para a 
saúde. É unha nova forma de actuación sobre os compoñentes 
do leite, non só en cantidade senón en forma de presentación,  
incrementando o valor engadido do produto final.

Para conseguir esta composición graxa no leite debemos 
modificar os patróns nutricionais das nosas vacas. Os áci-
dos graxos que están presentes no leite poden ser satura-
dos ou insaturados, considerándose estes últimos como os 
beneficiosos para a saúde (ácidos graxos oleicos, linoleicos, 
conxugados con linoleico ou CLA e omega-3). Os ácidos 
graxos insaturados presentan toxicidade fronte aos micro-
organismos do rume, polo que son biohidroxenados (ou 
saturados) no rume antes de pasar ao intestino.

 Deste xeito, con racións normais, a maioría dos ácidos 
graxos que chegan ó ubre serán saturados, provindo tanto 
do rume coma da mobilización de reservas corporais ou da 
ración alimenticia. O noso obxectivo será aumentar o perfil 
de ácidos graxos insaturados no leite producido, e para iso 
debemos actuar na alimentación, administrando precurso-
res destes ácidos graxos insaturados e tentando que non 
sexan alterados no ambiente ruminal.

Os alimentos que mellor composición teñen en base a este 
tipo de ácidos graxos son o pasto, sementes graxas coma o 
liño e o aceite de peixe. Pero a súa inxestión sen outro patrón 
de actuación non será suficientemente efectiva debido á al-
teración que sufrirán no rume, polo que debemos modificar 
o ambiente ruminal aumentando a proporción de propióni-
co fronte ao acético (precursor dos ácidos graxos saturados), 
aumentando os concentrados e diminuíndo a fibra da ración 
para conseguir unha acidificación do pH ruminal.

O noso obxectivo debe ser baixar a porcentaxe de graxa 
do leite e modificar o seu perfil de ácidos graxos. Estas mo-
dificacións deben ser realizadas con precaución, evitando 
diminuír en exceso a porcentaxe de graxa ata un punto de 
acidose metabólica. Ademais, podemos axudarnos de téc-
nicas coma o uso de graxas protexidas (by pass) ou xabóns 
cálcicos que conseguen que os ácidos graxos insaturados 
alcancen o intestino e posteriormente a glándula mamaria 
sen ser biohidroxenados no rume.  

Como podemos comprobar, a composición do leite que 
producimos pode converterse nun valor engadido moi im-
portante no balance económico da nosa explotación, que 
nos tempos que vivimos pode ser a diferencia entre a viabi-
lidade dunha granxa ou o seu peche. 

Dentro das razas leiteiras, a Jersey é a que maiores calidades de 
compoñentes do leite aporta, aínda que a súa produción é inferior 
á da frisona (Holstein)
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COBACTAN SECADO 150 mg pomada intramamaria
Composición: Cada jeringa precargada de 3 g de Cobactan Secado contiene: Cefquinoma (como sulfato) 150,0 mg Especies a las que va destinado el medicamento: Bovino (vacas en periodo de secado). Indicaciones de uso: Para el tratamiento de 
mamitis subclínicas justo antes del periodo de secado y prevención de nuevas infecciones bacterianas de la ubre durante el periodo de secado en vacas lecheras producidas por los siguientes organismos sensibles a cefquinoma: Streptococcus uberis, 

-
-

tración: Administración única por vía intramamaria. 150 mg de cefquinoma, es decir, el contenido de una jeringa, debe introducirse suavemente en el pezón de cada cuarterón, inmediata-

introducir el contenido de una jeringa en cada cuarterón. Dispersar el producto mediante un masaje suave del pezón y la ubre. Cada jeringa sólo debe ser usada una vez. Tiempo(s) de 
espera Carne: 2 días. Leche: 1 día tras el parto si el periodo de secado es superior a 5 semanas. 36 días después del tratamiento si el periodo de secado es igual o inferior a 5 semanas. 
Presentaciones: Caja con 1 sobre con 4 jeringas precargadas y 4 toallitas limpiadoras,  caja con 5 sobres con 4 jeringas precargadas y 20 toallitas limpiadoras, caja con 15 sobres con 4 jer-
ingas precargadas y 60 toallitas limpiadoras. Virbac España, Nº de registro: 1612 ESP Con prescripción veterinaria

Ahora, Cobactan Secado es un productoVirbac, pídelo a nuestro distribuidor

Cobactan® Secado
Amplio espectro • Larga acción • Seguro

El tratamiento de secado 
del siglo XXI

la salud animal es nuestra pasión




