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

Entre as novidades do modelo MIXELLENT 
podemos destacar:

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

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

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

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

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

  Preparada para realizar transporte con carga 
máxima a longas distancias

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

ICOS S.C.G quere aproveitar para agradecer a todos os 
clientes a súa confianza en nós, o que fixo posible que 
en 5 anos RMH sea a marca lider en autopropulsados en 
España con un parque que se aproxima as 100 unidades.

ICOS S.C.G. presentará na próxima feira 
GANDAGRO 2010:
_Os novos carros mesturadores R.M.H.
_O novo modelo MIXELLENT
_A nova gama ECM dos modelos VSL-14

GAMA VSL

DISPOÑEMOS DE 
CARROS USADOS
TOTALMENTE REVISADOS
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CONVOCATORIAS 5

CONAFE SELECCIONA CATRO RESES GALEGAS PARA 
A SUBASTA NACIONAL DE XATAS DE ÉLITE

 Dúas xatas da provincia de Lugo, unha da Coruña e 
outra de Pontevedra foron seleccionadas por CONAFE 
para a subasta nacional de élite que se levará a cabo o 18 de 
setembro, coincidindo co concurso nacional da raza friso-
na. O número de animais ofertados non superará a ducia.

Da provincia de Lugo irán á poxa Mantoño Laurin Gipsia 
ET, da Gandería Mantoño (Barreiros) e Caseirodernes Spirte 
Lauria ET, de Caseiro de Ernes (Cospeito). Estas explotacións 
son dúas das mellores ganderías de selección de España.

Mantoño Laurin Gipsia ET é unha filla de Laurin cun 
índice de 2.428 puntos de ICO. A nai é Bos Mantoño 
Allen Gypsy, unha MB-88 con dous fillos en centros de 
inseminación, Gypson (Geneticale) e Gigoló (Xenética 
Fontao). A avoa é Bos Igniter Valiosa EX, procedente da 
familia de Braedale Gipsy Grand e con dous fillos en cen-
tros de inseminación. 

 Vinte reses saíron a subasta no mercado gandeiro de 
Castro Ribeiras de Lea (Castro de Rei, Lugo) o pasado 5 
de xuño. Só 11 animais atoparon comprador, a un prezo 
medio de 1.790 euros. Non se vían cotizacións tan pobres 
desde o ano 2006.

A falta de liquidez no sector, motivada polo baixo prezo 
do leite pagado pola industria, xunto co gasto extra que 
supoñen o ensilado e a sementeira do millo, foron as causas 
tanto dos baixos prezos coma do gran número de animais 
non vendidos.

Os prezos de saída situáronse entre os 1.400 e os 1.800 
euros, o que fai unha media de 1.645 euros. O prezo final 
máis alto, 2.300 euros, pagouse por un animal da gandería 
Anello de Ribadeo, Anello Goldwyn Morena. Trátase dun-
ha filla de Goldwyn, con nai Titanic (BB-80), que se vendeu 
preñada de 7,5 meses con Champion. Foi a xovenca da poxa 
co índice xenético máis alto, 2.298 puntos de ICO.

Gandería Mantoño, en Barreiros (Lugo) Finca de Bos, en Guísamo (A Coruña)

Anello Goldwyn Morena acadou a 
cotización máis alta, 2.300 euros

POXA DE CASTRO RIBEIRAS DE LEA. 5 DE XUÑO

AS RESES SUBASTADAS EN 
CASTRO ALCANZARON UN PREZO 
MEDIO DE 1.790€
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982 54 75 05
Crta. LU-633 Km 76
27170  Portomarín - Lugo
Telf: 982 547 505
Fax: 982 545 100
info@aviporto.com

Caseirodernes Spirte Lauria ET é unha filla de Spirte 
cun índice de 2.177 puntos de ICO. A súa nai é Bos Ca-
seirodernes MD Laura MB-86. A avoa é Bos James Lana 
MB-88, da familia de Comestar Laurie Sheik.

A Finca de Bos envía á poxa a Bos Howie Priscila ET, 
unha xata cun ICO de 2.382 puntos, filla de Kerndtway 
Howie ET e froito de seis xeracións consecutivas de MB 
ou EX. A nai é Stantons Shottle Prize ET TV MB-85. O 
avó materno é Picston Shottle ET e a avoa materna, Stan-
tons Sherice ET CV MB-85.

Da Gandería Blanco de Lalín sairá a subasta Blanco M. 
Precious Vicky, descendente de 8 xeracións de MB ou EX, 
cun ICO de 1.857. O pai é Picston Shottle ET e a nai, Bos 
Blanco Morty Valeira ET MB-87. Stouder Morty ET é o 
avó materno e Bos Celsius Maciñeira ET MB-89, a avoa 
materna. 
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III POXA FEIRADEZA
NOME PREZO SAÍDA PREZO FINAL
MOURISCADE ELAYO RED ALOE . . . . . . . . . . . . . . 1.300. . . . . . . . . . . . . 2.850

MORISCADE BOLTON MENCIÑA . . . . . . . . . . . . . . 1.300. . . . . . . . . . . . . 2.700

MOURISCADE BODEST 0731 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300. . . . . . . . . . . . . 2.100

MOURISCADE PARAMOUNT . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100. . . . . . . . . . . . . 1.850

MOURISCADE PARAMOUNT ZOBRITA . . . . . . . . . . 1.300. . . . . . . . . . . . . 2.000

MOURISCADE PARAMOUNT 0806 . . . . . . . . . . . . . 1.100. . . . . . . . . . . . . 1.500

MOURISCADE GOLDWYN BEA. . . . . . . . . . . . . . . . 1.100. . . . . . . . . . . . . 1.750

MOURISCADE AIRRAID 3810 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100. . . . . . . . . . . . . 1.550

MOURISCADE DOLMAN 0833 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100. . . . . . . . . . . . . 1.550

MOURISCADE DOLMAN 0835 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100. . . . . . . . . . . . . 1.400

MOURISCADE SIDNEY SORVINO (MACHO) . . . . . . . 500 . . . . . . . . . . . . . 1.150

PALMARÉS
GANDERÍA

XATAS ATA 8 MESES
Blanco Megatila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blanco
XATAS 8-10 MESES E XATA CAMPIONA
Blanco Vahine Alondra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blanco
XATAS 11-13 MESES
Xilo Maher Beatriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xilo SC
XOVENCAS 14-17 MESES
Carballo Erbo Roy 9593. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Casa Carballo
XOVENCAS 18-21 MESES
Bos Blanco Deisy Christy ET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blanco
XOVENCAS 22-28 MESES, CAMPIONA
E GRAN CAMPIONA DE XOVENCAS
G. Pereira Dolman Dalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pereira
VACAS ATA 30 MESES
Fraga Goldwyn Goldra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fraga
VACAS 31-36 MESES E VACA NOVA CAMPIONA
Blanco Dúplex Megatina ET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blanco
VACAS 3 ANOS E CAMPIONA PROVINCIAL
Tasil Goldwyn Nerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silva
VACAS 4 ANOS E VACA INTERMEDIA CAMPIONA
Alizee Champion 6370. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blanco
VACAS 5 ANOS, ADULTA CAMPIONA E GRAN CAMPIONA
Pebi Venel 8402 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blanco
VACAS 6 ANOS OU MÁIS
Bos Blanco Stormatic Dana ET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blanco
MELLOR CRIADOR
Gandería Blanco

 Coma en anos anteriores, o interior do recinto des-
tinouse á preparación de animais e a esplanada exterior 
acolleu a pista e a grada dos concursos, baixo carpa. Par-
ticiparon 123 reses de 33 ganderías, unha boa mostra da 
excelencia do gando do Deza e Tabeirós. A lalinense gan-
dería Blanco copou o maior número de premios, entre eles 
o de mellor criador.

O sábado 19 pola tarde tiveron lugar o concurso de xatas 
e xovencas e a poxa, mentres que o domingo pola mañá ce-
lebráronse os concursos de vacas e de novos manexadores. 
Ese día rexistrouse unha gran concorrencia, que superou 
amplamente o milleiro de persoas. O xuíz do certame foi 
o asturiano José Ramón Badiola, xuíz nacional de Conafe.

Ademais estivo en Feiradeza, por primeira vez, a fotó-
grafa canadense Sylvie Gouin, que instalou o seu set nas 
proximidades da pista de concursos.

POXA E MANEXADORES
A terceira edición da subasta de Feiradeza pechouse con 
20.400 euros en vendas. Non quedou deserto ningún dos 
11 animais ofertados, todos eles procedentes da Finca 
Mouriscade da Deputación de Pontevedra. A maior co-
tización, 2.850 euros, alcanzouna Mouriscade Elayo Red 
Aloe. Os prezos de saída foron de 1.100 ou 1.300 euros e o 
prezo final medio, de 1.854,5 euros.

O concurso de xóvenes manexadores só tivo unha sección, 
de menores de 14 anos. Todos os participantes foron con-
siderados ao mesmo nivel. Concursaban Miro Vidal Soto, 
Naín Rodríguez Suárez, Fátima Míguez Miguens, Avelino 
Souto Rozados e María Manteiga Rodríguez. 

G. Pereira Dolman Dalia, de Pereira, xovenca campiona e gran campiona Pebi Venel 8402, de Blanco, vaca adulta campiona e gran campiona do concurso

XVI FEIRADEZA. LALÍN, 19-20 DE XUÑO

O CONCURSO DE GANDO DO DEZA REUNIU 
123 RESES DE 33 GANDERÍAS
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A decimosexta edición de Feiradeza celebrouse 
no seu escenario habitual, o mercado 
gandeiro de Lalín, onde recentemente se 
fixeron obras de mellora do piso.



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
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utilización dos recursos existentes, tan-

to públicos como privados. Este centro, 

usando as oportunidades máis vangar-

distas, sempre dende a formación e a 

investigación especializada, atende as 

necesidades de todo tipo de empresas, 

colectivos e mesmo das  administra-

cións no referente aos ciclos produtivos 

e comercializadores do sector agroali-

mentario”. 

Son tamén prioridades desta Funda-

ción o deseño e a execución de proxec-

tos innovadores propios, de alta signi-

ficación; a colaboración con entidades 

 A FUNDACIÓN

A constitución do CETAL obedeceu ao 

compromiso, principalmente da Ad-

ministración do Estado, de potenciar a 

capacidade competitiva das industrias 

agroalimentarias. Nace con vocación 

universal, aínda que particularmente 

desenvolve o seu traballo no noroes-

te español, principalmente en Galicia. 

Segundo explica o seu director xeral, 

Eduardo Vidal, “pretende ser o comple-

mento idóneo que dea soporte e poten-

cie o actual sistema de I+D+i do sector 

primario, buscando sempre a óptima 

CETAL, UN COMPROMISO 
CO DESENVOLVEMENTO 
ESPECIALIZADO DO SECTOR 
PRIMARIO GALEGO

EDUARDO VIDAL, DIRECTOR: “UNHA APOSTA DEFINITIVA DAS ADMINISTRACIÓNS
POR POTENCIAR O EIDO AGROALIMENTARIO USANDO A I+D+I”

A Fundación Centro Tecnolóxico Agroalimentario de 

Lugo naceu a finais de 2006, impulsada por unha de-

cisión compartida por diferentes administracións pú-

blicas. A súa constitución foi autorizada no Consello 

de Ministros do 15 de decembro dese ano. O órgano 

reitor desta entidade é un Padroado presidido pola 

ministra de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño, 

Elena Espinosa, no que participan, como membros do 

mesmo, dous ministerios, 4 consellerías do Gober-

no autonómico galego, o Concello de Lugo, o sector 

produtor (incluídas as cooperativas e os sindicatos), 

as universidades galegas, tres entidades financeiras 

e diversas empresas do eido agroalimentario

para a realización de estudos ou inves-

tigacións; e, tamén, posibilitar  aque-

les traballos e convenios que aporten 

melloras de cara a lograr unha maior 

internacionalización e diferenciación 

comercial do sector agroalimentario de 

Galicia.

OS PROXECTOS

O Centro Tecnolóxico Agroalimentario 

de Lugo está a desenvolver na actuali-

dade diversos proxectos. En colabora-

ción co CRAEGA, e no camiño de poten-

ciar e diferenciar os produtos ecolóxicos 

de orixe animal, está a levar a cabo o 

denominado Plan AGROECOL. Da cola-

boración coa Universidade de Santiago 

de Compostela nace o proxecto AMIGA 

(Aproveitamentos Micolóxicos de Ga-

licia). Con el, o CETAL deseña iniciati-

vas e accións para o desenvolvemento 

do sector micolóxico galego, iniciativas 

tendentes a establecer  modelos de 

aproveitamento e de xestión sostible, 

ademais de investigar aqueles aspectos 

significativos que diferencien as princi-

pais especies micolóxicas comerciais 

de Galicia. Outro proxecto, que preten-

de optimizar e valorizar os soros das 

queixerías das comunidades de  Galicia 

e de Asturias, é o denominado QUE-

SUER, que estuda a valorización co-

mercial deste subproduto dende a súa 

recollida ata a súa transformación en 

produtos de valor engadido.

Reunión do padroado do CETAL, 
presidido pola ministra de Medio 
Rural, Elena Espinosa

PUBLIRREPORTAXE8



AFRIGA ANO XVI - Nº 87

Así mesmo, están en fase de redac-

ción proxectos dirixidos ao control, 

mediante ensaios biolóxicos, do fungo 

ARMILLARIA, unha especie que provo-

ca, entre outras enfermidades, a deno-

minada podredume  branca radicular 

nos viñedos; o proxecto ALGAS-VALE-

CO, que avaliará a capacidade de éxito 

maximizando o emprego das macroal-

gas de orixe mariño na formulación 

de correctores para a 

a l i m e n t a -

c i ó n 

das vacas 

nas explotacións de produción ecolóxi-

ca; o proxecto MAM (Miniplantas Ali-

mentarias Móbiles), no que participan 

comarcas das comunidades de Galicia 

e Asturias (Os Ancares, O Courel e Alto 

Narcea-Muinellos), dirixido a tender 

unha ponte (mediante solucións inno-

vadoras) entre a produción primaria e 

o mercado alimentario, permitindo así 

o acceso ao mercado dos produtos ali-

mentarios de orixe animal elaborados 

conforme á tradición local procedentes 

de explotacións familiares. O CETAL 

participa ademais noutros proxectos 

de índole europea.

O EDIFICIO

A mediados de outubro do ano 2009, na 

cidade de Lugo, no barrio de San Fiz, 

deron comezo as obras das novas ins-

talacións que acollerán o CETAL. Des-

eñadas polo arquitecto Jacobo Bouzada 

Jaureguízar, localizaranse nunha par-

cela cedida polo Concello. 

O complexo terá unha es-

trutura modular 

q u e 

l l e 

permitirá ir 

medrando segun-

do vaia incrementando a 

actividade do centro. As unidades 

administrativas e tecnolóxicas do edifi-

cio serán as primeiras en estar opera-

tivas. As zonas dedicadas á investiga-

ción e as plantas piloto localizaranse en 

compartimentos específicos que serán 

ocupados de forma independente, ao 

igual que os laboratorios asociados ás 

diferentes liñas de traballo. 

O proxecto contempla o emprego de 

materiais reciclables e reciclados e 

aproveitará a auga de choiva para rego 

e limpeza, do mesmo xeito que submi-

nistrará a enerxía eléctrica mediante 

paneis fotovoltaicos. 

ÚLTIMAS NOVIDADES: FUSIÓNS E 

INCORPORACIÓNS

Froito da racionalización e optimización 

dos recursos existentes, a Fundación  

CETAL e a Fundación Centro Tecno-

lóxico Lácteo (CETIL) teñen iniciado un 

proceso de fusión das dúas entidades. 

Eduardo Vidal destaca que este paso “é 

a proba de que, tanto dende as entida-

des públicas (CETAL) como das privadas 

(CTLácteo), estase a apostar decidida-

m e n t e 

pola 

innovación, 

polo desenvolve-

mento e pola investigación 

dun xeito coherente, e que a Fun-

dación resultante do proceso de fusión, 

con sede en Lugo, será non só un centro 

de referencia na comunidade autónoma 

galega, senón que tamén achegará o 

seu potencial innovador ao resto do Es-

tado español”. 

Na mesma intención de sumar es-

forzos, o CETAL ven de formalizar a in-

corporación da Plataforma Tecnolóxica 

Galega Agroalimentaria (PTGAL) a este 

centro tecnolóxico, concretamente a 

súa secretaría agrogandeira. Eduar-

do Vidal insiste en que “entendemos 

que unha entidade de interese público, 

como é o CETAL, debe prestar e facili-

tar  actuacións e servizos transversais, 

tendentes a complementar e optimizar 

os xa existentes”. O Centro Tecnolóxico 

Agroalimentario de Lugo comprome-

teuse, pois, a prestar soporte xurídico e 

administrativo á PTGAL, participando de 

maneira operativa e cofinanciando con 

fondos propios proxectos desta última; e 

tamén, de darse o caso, a participar nos 

seus órganos de goberno. 

O CETAL vai impulsar traballos e convenios que aporten 

melloras na internacionalización e diferenciación comercial 

do sector agroalimentario de Galicia

O director do Centro 
Tecnolóxico, Eduardo Vidal

Maqueta da sede 
do CETAL, no 
barrio lugués de 
San Fiz

Obras do edificio 
do CETAL, 
deseñado polo 
arquitecto Jacobo 
Bouzada

Vista virtual das oficinas

PUBLIRREPORTAXE 9
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“O LEITE NUNCA VAI TER UN PREZO QUE NOS 
PERMITA FUNCIONAR SEN FACER CONTAS”

_Para quen non o saiba: ¿Como se chega á presiden-
cia de Conafe?
_Hai que sobornar a alguén (risas). Falando en serio, a 
presidencia de Conafe tena unha asociación autonómica, 
neste caso Fefriga, e o representante de Fefriga en Conafe, 
por extensión, é o presidente de Conafe. No caso meu, a 
cousa veu de que houbo eleccións en Fefriga e os represen-
tantes de Africor Lugo optaron á presidencia [e gañárona]. 
A representación de Fefriga en Conafe, que era da Coruña 
[Luis Seoane], non quixo seguir e propúxose que fora eu o 
representante para Madrid. Alguén tiña que ir, e para min 
non foi complicado de asumir. A presidencia é por catro 
anos, pero ratifícase ao segundo ano, e nesa ratificación en-
trei eu. O 25 de xuño fixo 1 ano.

_¿Ir a Madrid supúxoche un cambio chip?
_Por suposto. Pero os temas que se tocan en Conafe son 

distintos dos que se tocan en Fefriga. Conafe é unha es-
trutura xa creada e funcionando. Os directivos non temos 

JOSÉ CARLOS VEGA, PRESIDENTE DE CONAFE

_¿E non se lle di ao Ministerio que isto é un agravio 
comparativo?

_Este é un tema que xa antes de estar eu se tiña fala-
do, pero hai que ter en conta tamén as directivas europeas. 
Hoxe en Europa as axudas á raza Holstein están bastan-
te limitadas, van máis encamiñadas a razas autóctonas e a 
gando dese tipo. Supoño que hai países aos que non lles 
interesa ten un competidor aquí na produción de leite, 
gustaríalles que este sexa máis un país de consumo ca de 
produción.

_Os gandeiros perciben que a Administración está 
afastada dos problemas do sector, que non resolve.

_Eu, loxicamente, son gandeiro e penso coma un gan-
deiro. De todas formas, facendo un pouco de avogado 
do demo, hai que ver tamén que o Ministerio ten unhas 
competencias, e que o que non vai facer é resolverche os 
problemas persoalmente. Os gandeiros, cando nos veñen 
malas, queremos que nos resolvan os problemas. E cando 

O chairego José Carlos Vega Rodríguez vén de cumprir un ano como presidente de Conafe, o 
pasado 25 de xuño. Propietario da granxa Reigada, no concello de Castro de Rei, considera 
que a clave do éxito dunha explotación, coma o dunha empresa, é a xestión. 

que tomar grandes decisións, simplemente mirar por que a 
cousa non se atranque, que siga funcionando, tratando de 
mellorar ou pulir o que hai.

_E neste sentido, ¿que liñas de acción quere marcar a 
presidencia de Conafe? 

_O que está hoxe nas axendas de todas as asociacións son 
os recortes das axudas de funcionamento e o posible go-
teo de baixas de socios. As estruturas están creadas para un 
determinado número de vacas e socios, polo que as baixas 
prodúcenche desaxustes orzamentarios. Iso, polo lado eco-
nómico. Polo lado puramente técnico, en España estase a 
empezar un programa de testaxe de touros, inicialmente con 
2.000 exemplares, que se considera que é o mínimo para ter 
unha boa porcentaxe de fiabilidade da proba. Trátase de non 
perder o tren da xenómica. Se hai xa unha aposta importante 
dos centros de inseminación españois, quedar descolgados 
da xenómica sería tirar por terra todo o que está feito. E nes-
te aspecto, loxicamente, contamos co apoio do Ministerio.

_Xa que falas do Ministerio, ¿como son as relacións 
que mantén Conafe con eles?

_A ver... Ata agora, as relacións eu calificaríaas de moi 
cordiais, pero os cartos son os que son. Nós queremos máis 
e eles teñen o que teñen. O ano pasado, por exemplo, xa 
se produciu un recorte na axuda ao Libro Xenealóxico, de 
arredor dun 2%, e para este ano quizais sexa dun 7% ou 
dun 9% Non somos das asociacións máis castigadas, pero 
tamén hai que ter en conta que non somos das máis apoia-
das. Outras asociacións de criadores de gando selecto, sexa 
vacún, cabalar, caprino...etc., reciben proporcionalmente 
máis axudas cós criadores de leite.
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nos veñen boas, somos nós os protagonsitas. Eu creo que 
no Goberno se coñecen ben os problemas do sector e que 
hai xente tecnicamente preparada.

_¿Como leva un gandeiro coma ti un cargo coma o de 
presidente de Conafe, que ten un perfil digamos políti-
co?

_A miña forma de facer esa política é moi sinxela: eu 
penso coma un gandeiro. Pero  tampouco imos pensar que 
desde unha asociación coma esta imos resolver os pro-
blemas todos do sector. Realmente, Conafe no que está 
centrada é na selección, aínda que poida e deba ter outras 
atribución e tomar posición en calquera problema que nos 
afecte aos gandeiros. Non hai que esquecer que o problema 
da gandería é moi complexo. Nós non somos un sindicato, 
e en Conafe haberá gandeiros de 20 tendencias diferentes.

_¿Pero os gandeiros diríxense a ti con demandas con-
cretas?

_Non percibo tanto iso. Si que oio opinións en todas as 
liñas: na liña de que hai que ser máis reivindicativo e na 
contraria, que o que debemos facer é centrarnos no pro-
grama de selección e punto. Eu persoalmente creo que de-
bemos estar entre as dúas. Deberiamos basear a relacións 
coas institucións en que haxa un diálogo fluído e que lles 
poidamos transmitir as nosas inquedanzas. Agora as cou-
sas están mal e todo o mundo quere que se arranxen. 

_¿Percibes desánimo no sector, baixa moral?
_Si que existe un desánimo, que podemos dicir que se ve 

un pouco compensado porque miras para outros sectores 
e tampouco están moi ben. Pero claro, manter hoxe unha 
gandería cos prezos que hai é complicado. Xa non falamos 
de gañar cartos, falamos de aguantar. Tamén é verdade que 
os gandeiros que tenden a facer as cousas ben están aguan-
tando moito mellor o tirón. O tema de que na gandería van 
desaparecer explotacións témolo presente continuamente.

_¿O horizonte do 2015, previsto para o final das cotas, 
pode marcar unha nova reconversión?

_Non sei se o 2015, non me atrevo a dicir unha data. 
Hoxe en día non desaparecen tantas explotacións coma 
hai uns anos, pero é que non é facil pechar unha explota-
ción. Unha, porque a pechas e queda pechada para sempre. 
Dúas, porque igual hai uns préstamos pendentes e se ven-
des non che dá para pagalos ou quedas a cero. Ou non hai 
opcións para buscar traballo noutro lado ou poñer outro 
negocio. Iso motiva que moita xente vaia aguantando nas 

40 ANOS E 280 VACAS
José Carlos Vega Rodríguez naceu hai 
40 anos en Santa Leocadia, no con-
cello lugués de Castro de Rei. Leva 
na granxa familiar “toda a vida”, 
di. Hai pouco máis dun ano casou 
e no mes de xullo, só tres semanas 
despois de asumir a presidencia de 
Conafe, naceu a súa primeira filla.

A explotación de José Carlos, gran-
xa Reigada, ten na actualidade 140 
reses en produción (nunha cabana 
total de 280) e 1,3 millóns de quilos 
de cota propia. O ano pasado tivo que 
alugar máis de 200.000 quilos para 
cubrir as necesidades de produción, 
“e este ano vai ser unha cantidade 
similar”, apunta.

Na granxa traballan tres emprega-
dos e mais el. Sobre como fai para 
compatibilizar a actividade de gan-
deiro co seu cargo en Conafe (que 
implica tamén presenza en Fefriga e 
Africor Lugo), José Carlos di que “a 
cousa é sinxela: sacas o tempo do 
tempo libre que che puidera quedar”.

José Carlos Vega, á esquerda, co presidente cántabro Miguel 
Ángel Revilla e o presidente da Asociación Frisona de 
Cantabria, Germán De la Vega

“O RECORTE DA AXUDA DO MINISTERIO AO
LIBRO XENEALÓXICO FOI DUN 2% O ANO
PASADO, E ESTE QUIZAIS SEXA DUN  7 OU
UN 9%”

FR
IS

ON
A 

ES
PA

ÑO
LA



ENTREVISTA

AFRIGA ANO XVI - Nº 87

12

vacas, sen ganas e probablemente sen gañar cartos. Moita 
xente que non está no sector non te cre cando dis que per-
des cartos. O mantemento da actividade vaiche axudando 
a vivir, pero, loxicamente descapitalizando continuamente. 
E a maiores está o compoñente “afectivo”, xente que leva 
moitos anos pelexando por unha cousa e non está prepa-
rada para pechar.

_¿Que autocrítica se debe facer dentro do sector?.
_O leite nunca vai ter un prezo que nos permita funcio-

nar sen facer contas. Sempre vai estar moi axustado, e nesa 
liña hai que botar cálculos cando se fan os investimentos, 
e calcular o tempo que tardaremos en ter o retorno do in-
vestimento.

_ E producir a baixo coste, ¿non?
_Si, pero ás veces os gandeiros vémonos abrumados por 

técnicos e políticos que nos dan consellos sobre cómo fun-
cionar, e case sempre son xente que non ten vacas, senón 
outro tipo de negocio que non ten que ver co noso. Produ-
cir a baixo custo implica maior tamaño nas explotacións, 
que ninguén se engane. E implica eficacia. Non é cuestión 
de cántas vacas hai que ter, senón da eficacia en facer o 
traballo. Ademais, eses recursos propios aos que se refire a 
xente que nos dá consellos, en cada caso son diferentes: un 
ten moitas fincas, outro ten poucas pero manéxaas ben… 
etc. Póñennos moitos exemplos de países que producen a 
baixo custo, con pastoreo e todo iso, pero neses mesmos 
países ves que as ganderías se están intensificando.

_¿Pero hai que deixar de ver os prezos en orixe coma o 
norte do sector?

_Os prezos do leite incídenche rapidamente na conta 
dos resultados, igual cá factura do penso; son as repercu-
sións máis directas. Pero despois na práctica non é así. A 
clave de calquera empresa, e de calquera explotación, por 
tanto, é a xestión: dos seus recursos, do financiamento do 
que dispón... E iso non quere dicir que a decisión a tomar 
sexa a mesma cá da explotación do lado. Todos producimos 
leite, pero cada un enfróntase a unha situación particular. 
O que teño claro é que a solución non é producir dándolles 
pouco ás vacas. 

_¿Como está actualmente a situación das cotas?
_A UE concedeu uns aumentos porcentuais, pero sen 

embargo estamos vendo que moitos países non cubren a 
cota que tiñan. España non ten déficit de cota, non a cu-
briu na campaña pasada nin na anterior.  Entón, a política 
europea non está funcionando. Estamos no momento de 
ver que se fai coas cotas, e os nosos políticos terían que 
tomar unha decisión. O que hai é déficit de cota a nivel 
individual. E de momento, a marxe de acción que temos os 
gandeiros é o aluguer privado. 

_Falando en clave galega, ¿percibes cambios de men-
talidade no sector nos últimos anos?

_Vexo dúas tendencias. Unha, de ganderías que tenden a 
producir máis: máis vacas, máis leite… porque así fas máis 
caixa e podes enfrontar mellor os gastos. Outras, que ó me-
llor non souberon reaccionar tan ben, e o que non avanza 
ten un problema engadido á hora de seguir no sector. Estes 
días vin un estudo en internet que fala de cómo lle afec-
taría ó sector lácteo europeo a desaparición da PAC. E, 
loxicamente, a quen menos lle afectaría sería aos países que 
menos beneficiados saímos dela, caso de España. E os máis 
afectados, os que teñen unha PAC feita a medida, coma 
Francia. Así que o feito de que sexan máis competitivos, en 
gran parte debeuse ás axudas, e non a que o fagan mellor 
ca nós. 

 José Carlos Vega, co xuíz 
italiano Guiseppe Quaini no 
último Nacional de Primavera

“NON DESAPARECEN TANTAS GRANXAS
COMA HAI UNS ANOS, PERO É QUE NON
É FACIL PECHAR. POLOS PRÉSTAMOS 
PENDENTES, OU PORQUE NON HAI 
OPCIÓNS DE TRABALLO NOUTRO LADO”
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ALIMENTACIÓN EXTERNALIZADA E 
VACAS DE ALTA XENÉTICA E BOAS
PRODUCIÓNS
A Gandería Nodi de Barreiros é unha habitual dos concursos, cun dos mellores palmarés 
da provincia de Lugo, e tamén unha granxa produtiva con familias de alta xenética. Hai 
un ano externalizaron totalmente a alimentación, alugándolle as terras ao centro de 
alimentación da cooperativa Irmandiños e adquirindo as súas mesturas húmidas e secas.

 A prehistoria da Gandería Nodi está no rabaño dos 
pais de Josefa Amor, que é a actual titular da granxa xunto 
co seu home, Alfonso Balsa. Aquela explotación formara 
parte dunha SAT pioneira en Galicia, o grupo sindical de 
Vilamartín, que se disolveu en 1985. A esa altura, a granxa 
de Josefa e Alfonso tiña 15 vacas en produción, con medias 
non superiores aos 25 litros. 

Actualmente, a granxa de Vilamartín Grande ten unha 
cota de 457.000 quilos, con entre 35 e 40 vacas en produ-
ción e unha cabana de 65 reses. A recría faise integramente 
na casa. Nodi conta cun establo que inicialmente tiña 33 
cubículos e hai oito anos engadiu 10 máis. Dentro da nave 

hai unha zona separada para as xatas, onde permanecen 
nos seis primeiros meses de vida.

Entre a inseminación e o parto, as xovencas manté-
ñense nun sistema semiextensivo, alimentándose de pas-
to que en inverno se complementa con concentrado ou 
mestura seca. 

O gran cambio no modelo produtivo da explotación 
tivo lugar o ano pasado, cando se decidiu externalizar to-
talmente a alimentación e sumarse ao modelo do recen-
temente inaugurado centro de alimentación de vacún da 
cooperativa Irmandiños (CAVI), situado na propia parro-
quia de Vilamartín Grande. 

Patio exterior para as xovencas

GANDERÍA NODI. VILAMARTÍN GRANDE (BARREIROS)
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A Gandería Nodi forma parte do chamado sistema inte-
gral: alúgalle as terras ao centro de alimentos, que se encar-
ga do seu aproveitamento agrícola, e adquírelle as diferen-
tes mesturas: húmidas para as vacas en produción e secas 
(en pacas) para xatas e vacas secas.

RACIÓNS
A ración de mestura húmida de Irmandiños leva entre 20 e 
24 quilos de silo de millo, de 8 a 12 quilos de silo de herba, 
1 quilo de alfalfa, 12 quilos de concentrado e medio quilo 
de glicerina. A aportación de proteína é de arredor dun 
16,50%

A implantación desta ración na Gandería Nodi, en abril 
do ano pasado, tivo efectos moi rápidos na produción, xa 
desde os primeiros días. Aumentouse unha media de 3,5 
litros por vaca, chegándose a picos de 42 litros/vaca/día. 
Na actualidade, a media de produción da granxa por vaca e 
día sitúase en arredor de 40 litros, 12.562 ao ano.

Notouse tamén, a raíz da introdución das mesturas hú-
midas, unha mellora nos niveis de proteína, que na actuali-
dade está nun 3,35% A porcentaxe de graxa é do 3,60% e o 
reconto de células somáticas, inferior a 200.000.

Por outra banda, ao tratarse dunha ración sumamente 
enerxética, os propietarios da granxa percibiron tamén 
unha mellora na detección de celos, dado que os animais 
presentan un maior grao de actividade.

O centro de alimentación de Irmandiños está a producir 
2.800 toneladas de mestura húmida ao mes, da que se sur-
ten 46 explotacións e unhas 2.200 reses. O CAVI ademais 
foi pioneiro na posta en marcha de mesturas secas especí-
ficas para xatas e vacas secas, que subministra en pacas. O 
centro produce cada mes 100 toneladas de mestura para 
vacas secas e 50 toneladas para xatas. Gandería Nodi ta-
mén é consumidora destes produtos. 

A IMPLANTACIÓN DA MESTURA HÚMIDA,
O ANO PASADO, PERMITIU AUMENTAR A
PRODUCIÓN UNHA MEDIA DE 3,5 LITROS 
POR VACA

De esquerda a dereita, Noel, Josefa e Alfonso

SOMOS LA ÚNICA EMPRESA EN ESPAÑA 
ESPECIALIZADA EN LA FABRICACIÓN DE 
MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE LECHE

CONFIGURAMOS  NUESTROS 
PRODUCTOS SEGÚN LAS NECESIDADES  

DEL CLIENTE

ASESORAMIENTO TÉCNICO

LLÁMANOS; PONDREMOS NUESTRA 
EXPERIENCIA A TU DISPOSICIÓN

DELEGACION EN GALICIA
J.C. VENDING S.L.

Rúa Bell, 46 Nave A
Poligono Ind. Espiritu Santo
15650 Cambre – A Coruña

Tel. 902 10 36 37
www.jcvending.es

la leche
sin intermediarios
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A composición da mestura para xatas é a seguinte: festu-
ca deshidratada (51,85%), millo modificado xeneticamente 
(14,99%), palla de trigo triturada (7,51%), cebada (7,11%), 
fariña de soia torrada procedente de soia modificada xe-
neticamente (6,38%), fariña de colza (5,25%), residuos 
desecados de destilería de trigo (3%), glicerina crúa (3%), 
carbonato cálcico (0,30%), sal (0,23%) e fosfato bicálcico 
(0,15%). A aportación de proteína bruta é do 14%

En Nodi aliméntanse con esta mestura as xatas de entre 
3 e 15 meses, adquirindo unhas conformacións corporais 
superiores á media. Os animais desenvolven unha notable 
profundidade de costela, o que redundará máis adiante na 
súa capacidade de inxestión e, consecuentemente, na pro-
dución.

En canto ás vacas secas, a composición da mestura de 
Irmandiños é a seguinte: palla de trigo triturada (40,96%), 
raigrás deshidratado (24,45%), millo modificado xenetica-
mente (16,54%), fariña de soia torrada procedente de soia 
modificada xeneticamente (5,97%), cebada (5,48%), fariña 
de colza (4,07%) e glicerina crúa (2,04%). Neste caso, a 
aportación de proteína bruta é do 10,2%

A inclusión de glicerina en todas as mesturas de Irman-
diños xustifícase polo alto valor enerxético deste produto, 
que é equivalente ao do millo. De feito, enténdese que un 
quilo de glicerina equivale a un quilo de silo de millo.

En canto aos prezos, a paca de vacas secas comercialízase 
a 200 euros/tonelada. A de xatas, a 215 euros/tonelada e as 
mesturas húmidas, a 126 euros/tonelada.

No caso de Nodi, este gasto está compensado en parte 
polo aluguer de terras agrícolas á cooperativa. A explota-
ción conta cunha base territorial de 22 hectáreas, divididas 
en catro lotes moi próximos entre si. Unicamente reser-
varon 2 hectáreas para uso propio, que empregan para ter 
fóra as xatas. As 20 hectáreas restantes son administradas 
por Irmandiños.

O prezo que a cooperativa paga polo aluguer das terras 
é de 300 euros/Ha/ano polas que producen millo e herba; 
180 euros/Ha/ano polas que só producen herba e un su-
plemento de 160 euros/Ha en concepto de custos do purín. 
Aparte deste ingreso, hai que computar os aforros por non 
ter que custear o laboreo agrícola. A maiores, o investimen-
to en maquinaria propia é case nulo. A única maquinaria 
coa que conta a explotación é un tractor con pá.

XENÉTICA E CONCURSOS
A xenética é un tema que Gandería Nodi traballa desde hai 
moitos anos, o que lles permitiu ter na cabana animais de 
alta valoración. As medias de puntuación e ICO da granxa 
son de 83,4 e 1.507, respectivamente. Isto reflíctese tamén 
na produción. A granxa foi a terceira mellor de Galicia e a 
mellor da provincia de Lugo en número de quilos no ano 
2006. Atendendo ás puntuacións de Africor Lugo (nas que 
se barallan ICO, tipo e produción) foi mellor gandería da 
provincia de Lugo nos anos 2006 e 2007 e segunda mellor 
no 2008. No ano 2007 obtiveron o título de Mestre Cria-
dor de CONAFE. 

AS XATAS DE ENTRE 3 E 15 MESES 
ALIMÉNTANSE CUNHA MESTURA SECA
ESPECIAL, ADQUIRINDO CONFORMACIÓNS
CORPORAIS SUPERIORES Á MEDIA

O establo ten un amplo corredor e elementos 
de confort como ventilador e cepillo

Zona de xatas, onde permanecen desde o destete ata os 6 meses

Todas as vacas en produción comen a mesma 
ración, a mestura húmida de Irmandiños

AS MEDIAS DE PUNTUACIÓN E ICO
DA GRANXA SON DE 83,4 E 1.507, 
RESPECTIVAMENTE

EXPLOTACIÓN
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A xenética que se emprega na granxa é variada: de Xe-
nética Fontao, italiana, estadounidense e canadense. Em-
préganse tamén embrións do programa de Bos, para as xo-
vencas e en vacas repetidoras. Implantaron ademais varios 
embrións traídos directamente de Canadá, a raíz dunha 
estadía de traballo nese país de Noel Balsa, o fillo maior 
dos propietarios, e tamén da granxa italiana Go Farm. 

Os criterios no emprego da xenética son buscar vacas 
cunha conformación axeitada para as pistas de concurso, 
toda unha paixón para estes criadores, sen esquecer varia-
bles básicas de produción: ubres, patas e proteína, maior-
mente. 

A mellora en continuidade permitiu que se foran con-
formando boas familias dentro da propia granxa, con 
animais coma Nodi Roumare Dana ET, que procede de 
5 xeracións consecutivas de MB ou EX da familia das De-
llias. Este animal ten dous irmáns en Xenética Fontao, un 
con Shottle (Nodi Iago) e outro completo con Roumare 
(Nodi Leivas). Ou Nodi Bolton Keli MB-85, que pertence 
a unha quinta xeración de MB feitas na casa e ten un fillo 
con Xacobeo en Xenética Fontao, Nodi Xubileo.

Outra vaca destacada é Nodi Talent Supra, que está 
precedida de 7 xeracións de MB ou EX da familia Supra, 
unha liñaxe que acumula 40 estrelas. No pedigrí de Supra 
destaca a súa avoa Blondin Skychief Supra ET, elixida 
mellor vaca de Canadá no 2009. Mención aparte merece 
tamén Nodi Mr Burns Madonna ET, que provén de 7 
xeracións MB ou EX da familia das Madisas do cana-

dense Pierre Boulet, unha extraordinaria familia de vacas 
vermellas de show.

No longo palmarés de premios da gandería figuran tí-
tulos coma o de mellor criador internacional da Semana 
Verde do 2007, mellor criador de Galicia no 2007, se-
gundo mellor criador na Moexmu do 2007 e mellor cria-
dor do mesmo certame no 2008. Contan ademais cun bo 
número de campionatos e subcampionatos en certames 
coma Sarria, Moexmu, a Semana Verde e o Nacional de 
CONAFE.  

A explotación acadou numerosos 
premios en concursos de frisón
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distribución material gandeiro

COMEDEROS

TOLVAS PARA PIENSO 
PARA COLGAR SOBRE BARRERAS

TOLVA
SELECTIVA PARA PIENSO

Gomas e Camas para Vacas

Limpezas Automáticas

Estabulacións Libres

NUEVO MODELO
DE CORNADIZA
CON SIETE PATENTES MUNDIALES Y UN AÑO 
DE PRUEBAS EN GRANJAS



Polígono Industrial do Corgo, parcela 3, 27163 O Corgo (Lugo)

E-mail: toni@dismagan.es // Web: www. dismagan.es

Distribuidor en Asturias: 

distribución material ganadero

COLCHONES, PISO DE GOMA DE UNA SOLA
PIEZA PARA PATIOS Y GOMA PUZZLE PARA
SALA DE ESPERA
DIBUJOS PARA PROPORCIONAR UN MAYOR AGARRE // REFUERZO INTERIOR 
DE NYLON // GOMA EN UNA SOLA PIEZA HASTA LOS 120 METROS DE LARGO

Polea de 400 mm

MÁS DE 50.000 LIMPIEZAS
INSTALADAS EN EUROPA

MÁIS DE 1 MILLÓN  
DE VACAS DUERMEN EN 
COLCHONES BIORET

LA AUTÉNTICA LIMPIEZA ALEMANA, NO COMPRE IMITACIONES

LIMPIEZAS
AUTOMÁTICAS  
DE CABLE
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A XESTIÓN COMO FERRAMENTA PARA 
PRODUCIR AO MÍNIMO CUSTO
Situada na provincia italiana de Brescia, Cascina Sei Ore é un bo exemplo de 
xestión empresarial gandeira. Con máis de 370 vacas en lactación, esta granxa 
maximiza a produción e minimiza os custos en base a unha axeitada organización 
do traballo e dos datos.

 Cascina dei Ore é unha granxa propiedade da familia 
Lonati, vinculada desde hai xeracións á produción de má-
quinas para a industria textil. Os Lonati adquiriron esta 
granxa, antes chamada Cascina Casello, e adminístrana 
desde maio do 2004. Tiziano Oneda, o director da granxa, 
e Luca Ramazzotti, o seu capataz, traballan en Cascina Sei 
Ore co criterio de aumentar a produción e diminuír os cus-
tos, para o cal levan a cabo unha recollida pormenorizada 
de datos e estritos protocolos de traballo.

As dimensións da granxa son considerables. Dispón 
dunha cabana de arredor de 900 reses, das que 376 son 
vacas en produción, 90 secas e o resto, animais de recría. A 
superficie agrícola útil é de 190 hectáreas, nas que se culti-

van sobre todo millo, alfalfa, triticale, sorgo e soia, ademais 
de raigrás e leguminosas.

Cascina Sei Ore é unha explotación na que o confort 
animal e o rexistro continuo de datos son os eixes prin-
cipais do traballo. O benestar animal é algo obvio cando 
se percorren as instalacións, con amplos e ben ventilados 
establos onde se separa o gando por lotes de idade, unha 
sala de espera de muxido dotada de todas as comodidades 
(piso de goma, ventiladores) e unha excelente enfermería 
con aire acondicionado e camas quentes (cama de goma re-
chea de area con palla por riba). Estas camas tamén se usan 
para o postparto e os animais problemáticos. As camas das 
multíparas son de goma. 

A sala de muxido ten 40 puntos 
e dous dispositivos mecánicos de 
limpeza de tetos

CASCINA SEI ORE. REMEDELLO (ITALIA)

José Manuel Gegúndez
Enviado especial a Italia
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Todos os compoñentes da ración mestúranse na 
granxa. Na imaxe, flocos de millo

A granxa funciona con media ducia de traballadores: o 
capataz, dous operarios de muxido hindús, un encargado 
da alimentación, outro para a xenética e fecundación e un 
traballador para substituír aos que descansan. Ademais está 
o administrador, que se seleccionou co criterio de que saiba 
muxir, por se ten que prestar axuda nunha emerxencia.  

A cota anual de produción é de 4.500 toneladas, rexis-
trándose unhas medias de 32 quilos por vaca e día. A ex-
plotación véndelle a produción a un primeiro comprador 
que despois a despacha á industria queixeira. Os gandeiros 
están a percibir 0,31 euros/litro, máis prima de calidade. 
O custo total que lles supón producir cada litro é de 0,29 
euros. “O futuro deste sector é a mentalidade empresarial”, 
afirma o capataz Luca Ramazzotti. “As granxas que non a 
teñan acabarán sendo vendidas a grupos empresariais ou 
a gandeiros que desexen expandirse. Hai que ter en conta 
que nos xogamos a rendibilidade en 1-2 céntimos de euro”.

Cascina dei Ore empezará a construír en breve unha 
planta de biogás de 250kW de potencia, buscando tamén a 
autosuficiencia enerxética. 

A GRANXA TEN UNHA COTA ANUAL DE 
4.500 TONELADAS. OS GANDEIROS ESTÁN 
A PERCIBIR 0,31 EUROS/LITRO MÁIS 
PRIMA DE CALIDADE. O CUSTO TOTAL DE 
PRODUCIR UN LITRO É DE 0,29 EUROS

A amplitude e 
o confort son 
visibles en todas 
as instalacións da 
granxa

A ración das vacas de lactación subminístrase dúas 
veces ao día, pola mañá e pola tarde
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ORGANIZACIÓN DO GANDO
As vacas recén paridas permanecen na enfermería entre 10 
e 15 días, para despois pasar ao grupo de vacas en lactación. 
Neste hai tres lotes: o das primerizas, o das vacas de dous 
ou máis partos e un terceiro onde están os animais máis 
vellos ou que teñen algún tipo de problema.

Os animais nacidos pasan os primeiros 30 días en boxes 
individuais. Posteriormente son colocados en boxes de tres. 
No seguinte estadio de crecemento permanecen estabula-
dos nunha nave alongada, tipo túnel, protexida con tela na 
cuberta e nos laterais.

As xatas son pesadas con 30 e 90 días de vida, co obxecto 
de controlar o crecemento e facer os axustes pertinentes na 
ración para que cheguen en boas condicións corporais á 
inseminación. A primeira inseminación adoita facerse aos 
12,5-13 meses. A media de idade ao primeiro parto é de 
23 meses.

O calendario de traballo que se segue co gando é moi es-
trito: os martes e venres arránxanse as camas, os venres hai 
visita do veterinario encargado de reprodución e os mérco-
res, revisión de podoloxía. Nesta rutina non hai excepcións. 
Ao estar todo tan organizado, a variación dalgún elemento 
do sistema causaría alteracións en todos os demais.

Detéctanse os celos mediante podómetro e fanse as in-
seminacións en tres momentos da xornada: á mañá cedo 
(xusto despois do primeiro muxido), a primeira hora da 
tarde (despois do segundo muxido) e na tarde baixa.

Na explotación empezaron facendo tres muxidos dia-
rios, pero na actualidade levan a cabo dous, a unhas horas 
pouco habituais: as dúas da madrugada e as dúas da tarde. 
A explicación do muxido da noite vén dada pola enorme 
cantidade de reses preñadas (chegan a ter máis de 500 
partos ao ano), o que obriga a ter o paritorio controlado 
nas horas nocturnas. Deste xeito, os traballadores que se 
encargan do muxido vixilan tamén as vacas preñadas. Re-
ciben primas económicas polos nacementos exitosos, co 
cal conseguíronse reducir enormemente as perdas de reses  
postparto.

A sala de muxido consta de 40 puntos (20+20, en es-
piña de peixe) e dous sistemas mecánicos de limpeza de 
tetos. Antes do muxido pásanse estes limpadores de tetos 
(con rodillos e aplicación de produto de hixiene), o que lles 
reportou á granxa o aforro de 1 hora de traballo e unha 
rebaixa de entre 30.000 e 40.000 células somáticas. Ao saír 
da sala, os animais pasan por un pediluvio automático para 
a limpeza de pezuños.

Moi preto da sala de muxido está a enfermería, co obxec-
to de que os animais aloxados alí, os máis débiles, non te-
ñan que desprazarse moito para o muxido. Nada maís saír 
do muxido, as vacas atopan un enorme bebedeiro onde 
poden consumir auga a vontade. Toda a auga da granxa, 
tanto a de alimentación coma a de limpeza, é tratada con 
osíxeno activo.

NUTRICIÓN
Na explotación selecciónase o mellor calostro para as xa-
tas, facendo testaxe con calostrímetro. Subminístraselles en 
catro tomas consecutivas. Nos días seguintes toman leite 
de vaca pasteurizado, o cal redunda nun crecemento máis 
rápido, mellor conformación corporal e máis resistencia ás 
infeccións.

Pasados os primeiros 30 días, os animais empezan a con-
sumir a ración de crecemento. Esta é moi similar á das va-
cas en período seco, moi rica en forraxes. No caso das xatas 
engádese algo de xirasol para aumentar proteína e enerxía.

O período seco dura uns 50 días. Nos primeiros 30, as 
vacas reciben a ración de secado (similar á das xatas, pero 
menos enerxética), co obxecto de que o animal non per-
da nin gañe peso e chegue ao parto no mesmo estado de 
forma co que iniciou o secado. Uns 20 días antes do parto 
pasan xa á ración de vacas en lactación, coa finalidade de 
mitigar o estrés que produce o cambio de ración.

A ración de vacas en lactación ten a seguinte composi-
ción: 18 kg de silo de millo, 4 kg de sorgo, 4 kg de triticale, 
2 kg de alfalfa, 1 kg de complemento proteico (31% de 
proteína), 250 gr dun complemento graxo, 3,8 kg de mes-
tura proteica (soia e xirasol), 1,5 kg de herba seca, 3,5 kg de 
flocos de millo e 3 kg de fariña de millo.

Esta ración subminístrase en dous momentos do día, 
pola mañá e pola tarde, de maneira que as reses en lacta-
ción teñan alimento dispoñible en todo momento. 

O restroballo de pastone usouse en 
camas este ano como excepción, 
ante os altos prezos da palla

DENTRO DOS CRITERIOS DE XESTIÓN 
DA GRANXA ESTÁ A UNIFORMIDADE DA
CABANA GANDEIRA, O QUE OS LEVOU A 
REDUCIR O NÚMERO DE TOUROS COS QUE 
INSEMINAN

Separadora para as partes líquida e sólida do xurro
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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

AGRICULTURA
A superficie agrícola útil de Cascina Sei Ore é de 190 hec-
táreas, dividida en cinco partes. 70 hectáreas destínanse a 
millo, 35 a alfalfa, 45 a triticale e sorgo, 10 a soia e outras 
30 son de uso mixto para cultivo de avea, trevo e raigrás.

Todos os anos faise unha análise agronómica dunha das 
cinco partes, co obxecto de ter constantemente datos sobre 
as características do terreo e as necesidades de fertilizante. 
Os labores de ensilado planifícanse en función do esta-
do da planta e nelas interveñen todos os traballadores da 
granxa. Para a sementeira e a colleita contrátanse empresas 
externas de servizos.

A escolla das variedades de millo fíxose con moita aten-
ción e tendo en conta os seguintes criterios: adaptabilidade 
ás características do terreo, resistencia á seca (dado que os 
recursos hídricos non son moi abundantes na zona) e óp-
timas producións desde o punto de vista da cantidade e 
calidade, con especial atención á dixestibilidade. O traballo 
inclúe análises antes e despois do ensilado, cunha atención 
especial a todas as fases do laboreo agrícola, empezando 
pola sementeira (optimizar o número de plantas por metro 
cadrado).

A explotación tamén levou a cabo un gran labor de in-
vestigación para seleccionar a mellor variedade de sorgo 
(que se usa ensilado), na procura dunha forraxe con alta 
dixestibilidade de fibra. 

Os plásticos dos silos de millo comprímense e protéxense con baldosas

Na granxa ensílanse varios tipos de gramíneas e leguminosas

A SUPERFICIE AGRÍCOLA É DE 190 
HECTÁREAS, DIVIDIDA EN CINCO 
PARTES. TODOS OS ANOS ANALÍZASE
UNHA DELAS PARA TER DATOS SOBRE 
AS CARACTERÍSTICAS DO TERREO E AS
NECESIDADES DE FERTILIZANTE

Luca Ramazzotti, capataz 
da granxa, dirixe un grupo 
de 6 traballadores
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As reses da granxa están separadas por lotes de idade. 
Na foto, un grupo de xatas

XENÉTICA
Dentro dos criterios de xestión da granxa está a uniformi-
dade da cabana gandeira, o que os levou a reducir o nú-
mero de touros cos que inseminan. Escóllense touros que 
teñan moitas fillas e, polo tanto, unha elevada fiabilidade. 
Búscanse tamén animais cunha baixísima consanguinidade 
(por debaixo do 5%).

Os caracteres aos que se lles concede maior importancia 
son patas, pés e baixo reconto de células somáticas. En se-
gundo lugar, lonxevidade, graxa e proteína.

Coas xovencas emprégase exclusivamente seme sexado, 
e tamén sobre parte das vacas adultas. A idea é reducir ao 
mínimo o seme convencional, no convencemento de que 
os partos de machos teñen un custo económico enorme 
para a explotación.

A granxa leva o seu propio control interno dos resultados 
dos sementais, monitorizando cinco fillas por cada touro 
usado. Destas reses rexístranse todos os datos (cuantitati-
vos, cualitativos, reprodutivos e sanitarios), o que permite 
facer un histórico das liñas xenéticas empregadas na granxa 
e discriminar entre touros en función dos resultados con-
trastados. 

Ao saír do muxido, as vacas pasan por un pediluvio automático

 A explotación coida moito a limpeza, dispoñendo de varias varredoras

O CALENDARIO DE TRABALLO QUE 
SE SEGUE CO GANDO É MOI ESTRITO.
AO ESTAR TODO TAN ORGANIZADO, A 
VARIACIÓN DALGÚN ELEMENTO DO
SISTEMA CAUSARÍA ALTERACIÓNS EN 
TODOS OS DEMAIS



Camiño vello de Mourelle, s/n – 15840 Santa Comba (A Coruña) – ESPAÑA
Consulte prezos sen compromiso

COMA SEMPRE, OS PRIMEIROS 
DENDE 1975

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

SERVIZO INTEGRAL

ESTRUCTURA GALVANIZADA
E EQUIPAMENTO

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

Tamén para vacas 
con cornos



PROGRAMA DE MELLORA DA CALIDADE DO LEITE. 

O programa de mellora da calidade do leite Os Irmandiños S.C.G. nace como tal no ano 
2000, entre a aplicación da lei do medicamento e a crise das vacas tolas. Comezamos 
cun grupo de 25 gandeiros e 841 vacas adultas e o crecemento foi constante ao longo 
destes anos. A día de hoxe están no programa 152 gandeiros e un total de 6.541 vacas 
adultas, distribuídos polas zonas norte e centro da provincia de Lugo.

 INTRODUCIÓN
O programa de calidade do leite de Irmandiños foi adap-
tando os sistemas de traballo e os servizos segundo as ne-
cesidades dos socios. Unha mostra disto foi a certificación, 
no ano 2006, dun grupo de 65 explotacións baixo o refe-
rencial “Leite de Vaca Certificado de Cooperativa”, sendo 
este o primeiro grupo a nivel nacional que se homologou 
con esta marca de calidade.

Os cambios que foi experimentando o sector nos últi-
mos 10 anos tiveron, como non podía ser doutro xeito, o 
seu reflexo neste e noutros programas. Por exemplo, coa 
concentración do gando e o maior dimensionamento das 
granxas, pasamos dunha media de 34 vacas adultas por 
explotación no ano 2000 a 43 vacas por explotación no 
ano 2010.

Sonia Pérez Pérez; Rodrigo Eimil López;  
Mª Isabel Rodríguez Armada; Pablo Paz Martínez 
Os Irmandiños S.C.G. Departamento Veterinario

EXPERIENCIA DA COOPERATIVA OS IRMANDIÑOS

O muxido en sala pasou de representar o 51% das ex-
plotación ao 65% a día de hoxe. O muxido en circuito des-
cendeu do 38% do ano 2000 ao 32 % do 2010. Do mesmo 
xeito, o muxido con calderetas pasou do 11% ao 3%.

Partiamos no ano 2000 dun 65% dos socios do programa 
en clase AA todo o ano, cunha bacterioloxía media de todo 
o grupo de 43.500 xermes/ml e un reconto celular medio 
de 293.700 células/ml. 

A día de hoxe estamos cunha procentaxe do 88,5% dos 
socios en clase AA, cunha bacterioloxía media de todo o 
grupo de 33.000 xermes/ml e un reconto celular medio de 
253.000 células/ml. 

PRODUCIÓN
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Hay cuatro cosas

que son siempre seguras:

Prevenir una mamitis 

es más fácil y más 

barato que curarla

Puntas de pezón rugosas

abren la puerta a 

nuevas infecciones

4XLA ayuda a mejorar

la condición de la punta

del pezón y reduce las

infecciones por  mamitis

Una copia nunca es tan

buena como el original

Sellador Germicida para Pre- y Post- Ordeño

4XLA es una marca registrada de Ecolab en 2006

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

Distribuidores en Galicia:

José Luis Nieto (Pontevedra)  -  659 917 418

Manuel Muiña (Lugo)  -  659 677 809

Francisco Javier Espiña (A Coruña)  -  648 262 656



PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL
O obxectivo principal deste artigo é facer un breve repaso 
dos que actualmente, e segundo a nosa experiencia, son os 
principais puntos críticos de control na calidade do leite, 
así como enumerar os factores que causan con maior fre-
cuencia desviacións nestes parámetros de calidade.

Tradicionalmente, o obxectivo principal de calquera pro-
grama de mellora da calidade do leite foi o de reducir o 
reconto de células somáticas do tanque, polo que á hora de 
clasificar os puntos críticos que afectan ao pago por calida-
de, este sempre se enumera como o primeiro.

Actualmente, e debido ao seu forte impacto económico 
na conta de explotación, está a ser tanto ou máis relevan-
te a prevención da presenza de inhibidores do crecemen-
to bacteriano no leite. É por iso que consideramos que en 
calquera programa de mellora da calidade do leite debe 
existir unha parte especial adicada a este punto, a maiores 
dos puntos críticos tradicionais (RCS, bacterioloxía, etc.). 
Nesta materia debemos contar cunha serie de ferramentas 
básicas: formación, protocolos, rutinas de traballo e siste-
mas de control. 

PRESENZA DE INHIBIDORES NO TANQUE DO LEITE
Tódolos gandeiros de vacún de leite son conscientes, por 
propia experiencia ou pola dalgún achegado, que unha úni-
ca mostra de tanque positiva a inhibidores supón como mí-
nimo a perda duns 4 céntimos de euro por litro en todo o 
leite entregado ese mes. Iso, sen contar que teña que facerse 
cargo o gandeiro de tódolos litros que ían na cisterna de 
leite da recollida dese día. No caso de que sexa reinciden-
te, a penalización será maior aínda. A todo isto debemos 
engadir a posible perda do acceso a algunha subvención ou 
que se poña en perigo o cobro do pagamento único.

As principais causas da presenza de inhibidores no tan-
que que atopamos no noso programa de mellora da calida-
de son, ordenadas pola súa frecuencia:

1ª) APROVEITAMENTO DO LEITE DE CUARTERÓNS NON 
TRATADOS
É práctica habitual o aproveitamento dos cuarteróns conti-
guos a un tratado con xiringas intramamarias, desbotándo-
se só o leite do cuarto tratado. A maioría dos gandeiros son 
coñecedores de que os produtos que levan penicilina na 
composición teñen unha alta capacidade de paso cara aos 
cuarteróns non tratados. Así e todo, é común atopar algún 
gandeiro facendo probas con diferentes tipos de antibió-
tico, na procura dun que non sexa detectado nos outros 
cuartos. Estas prácticas supoñen un grave risco de ter unha 
mostra positiva de tanque e adoitan ser a principal causa 
desta incidencia.

2ª) OS TRATAMENTOS DE SECADO
O problema neste caso débese á incorporación ao tanque 

do leite dunha vaca parida que aínda segue baixo perío-
do de retirada. Hai uns anos a maioría dos positivos tiñan 
como causa non respectar as indicacións do fabricante do 
produto, é dicir, non esperar os suficientes días de supre-
sión despois do parto. A día de hoxe detectamos que os po-
sitivos relacionados cos produtos de secado adoitan darse, 
sobre todo, cando se producen variacións ou modificacións 
na duración do período seco da vaca. Vexamos uns exem-
plos habituais:

Vaca que se seca con máis de 7 meses de preñez ou á 
que se lle administra outro tratamento aos 15 días do 
secado. É fundamental apuntar sempre a data do últi-
mo tratamento de secado e facer o cálculo dos días de 
retirada do leite a partir desa data.
Utilización de xiringas de secado de longa duración 
(pensadas para secados de 60 días) cando estamos a 
practicar un secado curto de 45-50 días.
Animais que abortan ou adiantan os partos. Na maioría 
dos casos, non chega con desbotar o leite tres días a 
partir do parto ou aborto. 
Vacas que sofren procesos coma hipocalcemia, metri-
te ou cetona, que cursen con afectación hepática. Estas 
vacas poden ter diminuída a súa capacidade de metabo-
lización do antibiótico e, polo tanto, a eliminación será 
máis lenta, alongándose o período de retirada. 

3ª) A IDENTIFICACIÓN INCORRECTA OU INEXISTENTE DAS
VACAS TRATADAS CON ANTIBIÓTICOS

Aínda que na maioría das granxas xa se identifican os 
animais tratados (con tintas, pulseiras, anulación electró-
nica do punto de muxido, etc.) segue a haber fallos, sobre 
todo cando muxe outra persoa non habitual da granxa ou 
se cambia o sistema de  identificación. Ademais de usar 
sistemas de identificación, é recomendable dispoñer dunha 
pizarra ou un instrumento similar na propia sala de muxi-
do, onde se anoten os animais tratados e cándo remata o 
período de supresión.

4ª) MODIFICACIÓNS NOS TEMPOS DE ESPERA DOS TRATAMENTOS
Cando modificamos as doses de administración dalgún anti-
biótico, o período de supresión está calculado para unha dose 
concreta. Se sobredosificamos ou administramos conxunta-
mente algún outro antibiótico, podemos estar a incrementar 
involuntariamente o período de retirada do leite.

Algo similar acontece cando se administran fórmulas 
maxistrais ou determinados preparados. Nestes casos, a 
única vía fiable para incorporar o leite do animal ao tanque 
é a determinación de ausencia de antibiótico cun test de 
detección específico.

É importante destacar que os kits de diagnóstico de in-
hibidores, dos que xa dispoñen moitas granxas, supoñen 
unha inestimable axuda. Usados de xeito correcto, propor-
cionan unha gran fiabilidade.

RECONTO DE CÉLULAS SOMÁTICAS
Como xa adiantamos, o control dos recontos de células 
somáticas do tanque de leite e das vacas individualmente 

UNHA ÚNICA MOSTRA DE TANQUE
POSITIVA A INHIBIDORES SUPÓN COMO 
MÍNIMO A PERDA DE 4 CÉNTIMOS 
DE EURO/LITRO EN TODO O LEITE 
ENTREGADO ESE MES
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segue a ser un dos principais traballos nunha granxa dentro 
dun programa de mellora da calidade do leite.

A redución dos recontos segue a ser un obxectivo priorita-
rio, tanto para o gandeiro coma para o veterinario. Nun prin-
cipio, o obxectivo común das granxas era estar por debaixo do 
nivel das 400.000 células/ml. Unha vez acadado este punto, 
cada vez son máis as granxas que buscan estar por debaixo das 
200.000-250.000, para optar así ás primas por calidade.

A xeito de recordatorio, enumeramos de forma resumi-
da as consecuencias económicas, directas e indirectas, dun 
elevado reconto celular nun rabaño:

Penalización económica directa por niveis superiores a 
400.000 células/ml e perda da calificación de dobre A.
Non acadar as primas por calidade por recontos infe-
riores a 250.000 células/ml. Estas poden chegar ata a 2 
céntimos de euro por litro.
Perda de produción láctea nas vacas con recontos altos.
Maior incidencia de mamites clínicas cando hai recon-
tos altos, aínda que debemos destacar algúns casos de 
granxas con recontos moi baixos e unha forte inciden-
cia de mamites clínicas de orixe ambiental. 

As causas máis frecuentes do aumento do reconto celu-
lar e a incidencia de mamite clínica están relacionadas cos 
seguintes parámetros: a vaca, o ambiente, a máquina de 
muxido e o manexo do gandeiro. Cada un deles pode ter 
maior ou menor peso en cada granxa ou influír todos na 
mesma proporción. Pero cada un deles afecta os demais, 
polo que deberían ser tratados no seu conxunto e non es-
perar que uns compensen os outros.

A) A VACA 
Afectarannos a conformación do ubre (maior ou menor fa-
cilidade de muxido) e o número medio de partos do rabaño 
e a súa distribución (25-30% de animais de 1º parto).

A media de días en leite do rabaño, do mesmo xeito que 
afecta a produción, tamén influirá negativamente nos re-
contos celulares, nos casos de rabaños nos que se alongan 
os días en leite.

B) O AMBIENTE
Dependerá en gran medida do deseño das instalacións. 
Buscaremos, fundamentalmente, amplitude das instala-
cións, boa ventilación e iluminación, cubículos e trabantes 
para cada vaca, control da temperatura e humidade, lim-
peza e desinfección e grandes separacións entre os lotes 
de primerizas e os de adultas, para evitar competencia. 
Calquera deficiencia nalgún dos aspectos mencionados 
afectará a incidencia de aparición de mamites clínicas e 
favorecerá o incremento dos recontos celulares.

C) A MÁQUINA DE MUXIDO
Co avance da tecnoloxía, cada vez dispoñemos de máqui-
nas de muxido máis modernas e sofisticadas (identifica-
cións, retiradas, variador, lavado entre vacas, etc.). Gusta-
ríanos resaltar neste apartado que isto non é unha garantía, 
dándose casos nos que a mellor máquina está a favorecer o 
avance das mamites clínicas, sobre todo por axustes inco-
rrectos e falta de mantemento. 
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Xeralmente, os fallos detectados son os básicos: niveis 
de baleiro inadecuados, retiradas automáticas que non se 
usan ou, pola contra, que se usan con tempos incorrectos, 
sobredimensionamento das conducións, etc.

Na maior parte destes desaxustes adoita estar detrás un 
mantemento insuficiente dos equipos de muxido: repo-
sición de membranas, limpeza do regulador, limpeza dos 
puntos de difícil acceso, etc. En gran parte dos establos, 
o mantemento das máquinas redúcese aos cambios de te-
toeiras, tubos de leite e pulsadores. Estas cousas son moi 
importantes, pero non as únicas necesarias.

D) O GANDEIRO
Será o responsable de realizar correctamente as rutinas de 
muxido. Un bo manexo dos animais mellora sempre os 
resultados. A responsabilidade do veterinario de calidade 
pasa por recomendar e implantar uns bos protocolos de 
muxido, secado, etc., adaptados a cada rabaño.

BACTERIOLOXÍA
Do mesmo xeito ca no caso anterior, o obxectivo xa non está 
en cumprir cos parámetros legais de 100.000 xermes/ml, se-
nón que buscamos non sobrepasar os 10.000 xermes/ml.

A continuación enumeraremos, en base á nosa experiencia, 
as principais causas que afectan negativamente o nivel de bac-
terioloxía do leite unha vez almacenado no tanque de frío.

1ª) LAVADO INCORRECTO DO TANQUE DE FRÍO
A maioría dos tanques de frío dispoñen xa de sistemas de au-
tolavado, o que fai que deamos por sentado que o lavado fun-
ciona correctamente e busquemos as causas por outro lado.

É común que as deficiencias no lavado acontezan por 
falta de deterxente: debido á obstrución dos dispositivos 
de dosificación, por esquecer repoñer os depósitos de de-
terxente ou por cambios no produto de lavado sen variar a 
dosificación (menor) do produto anterior.

Outra das incidencias detectadas de xeito habitual é a in-
suficiente temperatura da auga de lavado, xeralmente can-
do se lavan simultaneamente a sala de muxido e o tanque 
de frío. Isto supón un consumo de auga superior á capaci-
dade do termo. Os tanques máis modernos dispoñen dun 
display dixital que detecta estes fallos, dado que rexistran 
as temperaturas dos últimos lavados.

2ª) ERROS DE MEDICIÓN DO TERMÓMETRO DO TANQUE
Son moitos os tanques que indican unha temperatura 2 ou 
3 graos por debaixo da real. Isto é facilmente contrastable 
cun termómetro de medición (son de baixo custo) ou a tra-
vés dos tiques de recollida da cisterna de leite, nos que de-
bería reflectirse a temperatura de carga do leite dese día. Se 
hai unha variación importante nos niveis de bacterioloxía, 
este sería o primeiro punto que deberiamos comprobar.

3ª) LAVADO INCORRECTO DA MÁQUINA DE MUXIDO
Cómpre destacar que en raras ocasións son revisadas as ru-
tinas de lavado das máqinas de muxido, polo que podemos 
estar a convivir con diferentes defectos dende hai tempo.

Débese aplicar unha correcta concentración dos deter-
xentes ácido e alcalino en función das especificacións do 

fabricante, e respectar as alternancias recomendadas (se-
manal ou diaria).

Cómpre usar unha cantidade suficiente de auga de lava-
do. Aínda que pareza algo moi obvio, en moitos establos 
este é o problema de orixe, polo que se fai necesario axeitar 
o resto dos parámetros (cantidade de deterxente, etc.) a 
esta circunstancia.

A temperatura de lavado non debe de baixar dos 55ºC no 
inicio do lavado, pero máis importante é que a temperatura 
de remate do mesmo no baixe dos 35ºC. Hai salas de muxi-
do pequenas onde non temos moitos metros de tubería de 
condución de leite e, polo tanto, a auga de lavado non ten 
moita perda de temperatura. En cambio, en circuitos lon-
gos ou salas con moitos puntos de muxido ou medidores 
volumétricos, as perdas de temperatura son moito maiores e 
poñen en perigo a eficiencia do lavado, polo que nestes casos 
recomendamos elevar a temperatura de inicio coa finalidade 
de manter  o nivel de temperatura de remate.

Fundamental é o mantemento e reposición das pezas de 
caucho e/ou silicona. Cada un dos elementos da máquina 
de muxido ten un tempo de vida útil. Pode vir representado 
por horas de traballo da sala ou por número de muxidos 
por punto. En todo caso, o máis recomendable é levar un 
rexistro que nos facilite saber cando debemos cambiar es-
tes elementos e non esperar a que presenten síntomas de 
deterioro externo.

O mantemento e revisións da sala de muxido serán indispensables á hora de 
mellorar os niveis de bacterioloxía e reconto celular dun rabaño

Os períodos de recambio básicos nunha máquina de 
muxido son:

_Pezoeiras. 750 horas para as de caucho e 1.500 horas 
se son de silicona. Expresado en muxidos, 2.500 muxidos 
para as de caucho e 5.000 muxidos para as de silicona. En 
todo caso, deberíanse cambiar cada ano aínda que non che-
guemos a estes límites. 

_Tubos longos e curtos do leite. Unha vez ao ano.
_Gomas de descarga da unidade final e tanque de frío. 

Unha vez ao ano.
_Tubos longos e curtos de baleiro. Cada dous anos.
_Xuntas e válvulas dos colectores. Unha vez ao ano.
_Xuntas e cóbados da unidade final. Unha vez ao ano.
_Xuntas dos medidores. Cada dous anos. 
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EVOLUCIÓN DOS PATÓXENOS QUE CAUSAN AS MAMITES
Do mesmo xeito que evolucionan os rabaños e as diferen-
tes prácticas de manexo, tamén o fan as poboacións bacte-
rianas que conviven cos mesmos. Isto é facilmente com-
probable cando revisamos a evolución dos patóxenos que 
causan as mamites predominantes nas explotacións.

Tal e como se pode observar na seguinte gráfica, ao lon-
go destes anos os microorganismos ambientais foron in-
crementando a súa presenza con respecto aos xermes con-
taxiosos.

Fonte: Programa de mellora da calidade do leite Os Irmandiños. Sobre un total 
de 13.922 mostras identificadas

Dentro da evolución dos microorganismos contaxiosos, 
comprobamos como o Sthapylococcus aureus foi perdendo 
presenza en favor do Sthapylococcus coagulasa negativo, cun 
carácter moito menos patóxeno có anterior.

No referido aos microorganismos ambientais, o predo-
minante a día de hoxe é o Streptococcus uberis, do cal fala-
remos un pouco máis polo miudo, dada a súa importante 
presenza nos nosos rabaños. Cabe destacar tamén un tipo 
de mamite ambiental emerxente nos últimos anos, que 
aínda non ten unha presenza moi diseminada polos raba-
ños pero provoca importantes perdas económicas dada a 
súa difícil curación: a mamite provocada por Prototheca.

Distribución do número de mostras identificadas como xermes ambientais no 
ano 2009

STREPTOCOCCUS UBERIS
Tradicionalmente fálase do Streptococcus uberis como o 
principal patóxeno ambiental, responsable de mamites 
tanto clínicas coma subclínicas, e tanto en vacas en lacta-
ción coma en vacas secas.

O Streptococcus uberis é unha bacteria gram + que posúe 
unha gran capacidade de adherencia ás células epiteliais da 
glándula mamaria, sendo o seu principal factor de virulen-
cia unha cápsula de ácido hialurónico que o rodea e coa 
que burla as defensas do animal.

Trátase dun microorganismo moi ubicuo, illado na pel do 
ubre e en diferentes partes do corpo do animal, na palla das 
camas dos cubículos (menos frecuente en serrín e area) e 
moi ligado á humidade ambiental, o número de lactacións 
das vacas (3 ou máis partos) e a existencia de infeccións 

4ª) OUTRAS CAUSAS MENOS FRECUENTES:
_Exceso de leite no tanque, que provoca que se alonguen 
os tempos de arrefriado.

_Recollidas superiores a catro muxidos.
_Insuficiente potencia eléctrica na granxa, que obriga a 

ter o tanque apagado mentres se está a muxir.

PUNTO CRIOSCÓPICO
O punto crioscópico defínese como o punto de conxela-
ción do leite en milicentígrados. Este é o método usado 
polos laboratorios interprofesionais para a determinación 
de auga engadida ao tanque de leite.

A penalización puntual por unha soa mostra positiva é 
equivalente á de bacterioloxía ou reconto celular cando se 
supera a media mensual (en torno aos 2 céntimos de euro 
por litro).

O punto de corte para considerar unha mostra positiva 
varía en función da época do ano e está en torno aos -509, 
-510 ou -511 mºC.

Ata o de agora, o incumprimento de este parámetro non 
adoitaba ser un problema para a maioría das granxas. Non 
obstante, dáse a circunstancia de que xa son varias as leite-
rías que actualmente están a penalizar aquelas explotacións 
cun punto crioscópico superior a       -520 mºC.

Os principais puntos críticos a controlar para mellorar 
este parámetro son:

Lavados de arrastre do leite con auga ao final do muxido. 
Debemos eliminar esta práctica tan frecuente. Normal-
mente o gandeiro xa ten calculado o volume de auga que 
non supón o risco dunha mostra positiva, pero este volu-
me representa unha porcentaxe en función do leite que 
entre no tanque. Se diminúe este volume porque se seca-
ron vacas ou hai varios animais en tratamento, a porcen-
taxe de auga aumentaría e podería provocar un positivo.
Residuos de auga nas tuberías despois do aclarado final. 
En moitas instalacións faise necesario abrir as chaves 
de drenaxe antes de comezar o muxido, para eliminar 
estes restos de auga do muxido anterior. Nalgunhas sa-
las este residuo pode superar os 10 litros de auga, o cal, 
unido ao lavado de arrastre, pode provocar facilmente 
un positivo.
Lavados incorrectos da máquina de muxido ou do 
tanque, que puideron deixar auga de aclarado puntual-
mente nalgún dos dous. 
Fallos humanos, coma o típico de non retirar a man-
gueira do tanque e que pase a primeira auga de lavado 
ao tanque de frío.

Como conclusión a todo o relatado anteriormente, dicir 
que o cumprimento da normativa debe ser indiscutible 
para o gandeiro e debería ser xa unha cuestión supera-
da, asumíndose retos máis ambiciosos que permitan aca-
dar unha maior eficiencia en calquera dos puntos críticos 
mencionados. Neste senso deben traballar os programas de 
mellora da calidade do leite para obter un leite de calidade 
superior, entendido segundo estes parámetros:

_Ausencia de inhibidores.
_Reconto celular < 200.000cls./ml.
_Bacterioloxía < 10.000 xermes/ml.
_Punto crioscópico < -520 mºC.
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anteriores. Ten capacidade para sobrevivir e multiplicarse 
tanto fóra coma dentro do ubre. Por todo isto, é doado 
comprender o porqué da dificultade da súa eliminación to-
tal nun rabaño.

Dun tempo a esta parte describiuse o cuarterón infectado 
como a orixe de novas infeccións, polo que a súa natureza 
exclusiva como patóxeno ambiental queda en cuestión.

Existen estudos que demostran que durante o secado hai 
animais que se infectan con diferentes tipos de cepas, o que 
sería unha infección ambiental en sentido estricto. Pero, 
durante a lactación, o contaxio tan só se asocia a unha de-
terminada cepa, polo que se demostra un comportamento 
contaxioso de vaca a vaca durante o muxido.

Descubriuse así mesmo que o 50% das infeccións teñen 
lugar no último tercio do secado (patrón ambiental) e o outro 
50% prodúcese durante a lactación (patrón contaxioso).

Nos programas de control de mamite atopamos a diario 
o problema de ter que controlar este microorganismo, coa 
dificultade de que nun mesmo rabaño podemos ter unha 
transmisión ambiental e contaxiosa en función da cepa que 
predomine. 

Os principais factores a ter en conta á hora de evitar no-
vas infeccións por Streptococcus uberis son:

Reducir o nivel de humidade das camas.
Garantir o correcto estado de limpeza das camas.
Unha correcta rutina de muxido, usando produtos pre-
dipping, secado con papel ou trapos individuais e sela-
do post muxido de efecto barreira.
Elixir un tratamento de secado axeitado, xa que exis-
te unha maior probabilidade de infección por Strepto-
coccus uberis durante as 2 primeiras semanas do período 
seco e, sobre todo,  durante o último tercio do secado. 
A terapia antibiótica que se use deberá chegar ata este 
punto.

En canto ao tratamento da mamite clínica por Streptococcus 
uberis, viuse que a combinación de antibiótico vía parente-
ral e intramamaria durante 5 ou 6 días incrementa a taxa 
de curación e diminúe os posteriores recontos de células 
somáticas.

PROTOTHECA
A Prototheca é un tipo de alga sen clorofila distribuída am-
plamente no medio ambiente. Podemos atopala en augas 
estancadas, materia orgánica en descomposición, etc. Ade-
mais, pode permanecer no sistema dixestivo dos animais 
sans sen causar ningún cadro clínico, converténdose estes 
en portadores e dispersándoa a través das súas feces.

Ata o de agora identificáronse diferentes especies de 
Prototheca, como son P.blaschkeae, P. stagnora, P. ulmea... As 
máis frecuentes no gando vacún, por orde de importan-
cia segundo a bibliografía, son a P. zopfii, P. wickerhamii 
e P.trispora. A nivel de establo, a de maior importancia é
a P. wickerhamii. Detectamos nos últimos anos un incre-
mento no número de infeccións causadas por esta especie 
nas zonas de actuación do noso programa de mellora da 
calidade. 

Ademais das perdas económicas polos casos de mamite 
clínica, hai que ter en conta a súa importancia na saúde 
pública. A Prototheca wickerhamii xa foi illada en infeccións 

oportunistas en pel e tecidos subcutáneos en persoas in-
munodeprimidas, polo que non é recomendable a inxes-
tión de leite ou produtos lácteos sen pasteurizar no caso de 
rabaños cun alto índice deste microorganismo.

A Prototheca podemos atopala en rabaños nos que nun-
ca houbera casos de mamite clínica provocados por esta 
alga. Sen embargo, cando hai un manexo inadecuado no 
referido á aplicación de tratamentos intramamarios (sen a 
desinfección axeitada) ou a exposición do ubre a unha alta 
contaminación ambiental no establo, pode chegar a desen-
cadear casos de mamite clínica.

Aínda que é frecuente detectar Prototheca en mamite 
subclínica, cando detectamos un caso clínico adoita ser 
dunha mamite crónica que non responde a tratamento, sen 
outras alteracións na vaca, cunha importante alteración do 
leite e un chamativo incremento do reconto celular. Outra 
consecuencia é o notable descenso da produción láctea dos 
animais infectados. 

O obxectivo en canto ao control da Prototheca non está 
na súa erradicación do establo, dado que ao estar tan dise-
minada sería moi difícil. Debemos formular unha estra-
texia para evitar a súa difusión e os novos contaxios no 
rabaño. Para este cometido recomendamos:

Eliminación, na medida do posible, dos animais infec-
tados.
Secado definitivo dos cuarteróns afectados con clor-
hexidina ou iodo.
Extremar a hixiene á hora de aplicar tratamentos en 
lactación e de secado.
Evitar a humidade e a acumulación de materia orgánica 
na zona de repouso das vacas. 
Potabilización da auga de bebida e desinfección de co-
medeiros e bebedeiros de xeito rutinario.
Coma en todos os casos de mamite, identificar os ani-
mais diagnosticados e muxilos na última tanda ou cun 
punto de muxido determinado, coa finalidade de evitar 
o contaxio. 

Extracción de mostras para análise

A MELLOR MÁQUINA DE MUXIDO PODE 
FAVORECER O AVANCE DAS MAMITES
CLÍNICAS SE HAI AXUSTES INCORRECTOS 
OU FALTA DE MANTEMENTO
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A AUGA NAS 
EXPLOTACIÓNS 
LEITEIRAS
O aumento de tamaño que experimentaron 
os rabaños leiteiros nos últimos anos, 
xunto coa maior presión que se está a 
exercer sobre a calidade do leite cru e o 
seu impacto medioambiental, contribuíron 
a que a xestión da auga nas novas 
explotacións se convirta nun punto crítico 
de control a ter moi en conta.

 A auga de calidade é un requisito indispensable para 
calquera granxa leiteira. É unha substancia que estará en 
contacto directo tanto cos animais coma cos equipos de 
obtención e almacenamento do leite.

 A auga non potable ou contaminada afectará a saúde 
das nosas vacas, orixinando diversas patoloxías que impli-
can unha depresión na capacidade inmunitaria do animal, 
o que se traducirá nun aumento de incidencia de mamite 
e un elevado reconto de células somáticas, podendo che-

Roberto C. Fernández Álvarez
Veterinario

gar a orixinar toxicidade no organismo do animal en casos 
extremos.

 A agua úsase tamén nos labores de muxido e limpeza, 
polo que pode converterse nun vector de contaminación 
tanto de equipos de muxido coma de sistemas de almace-
namento do produto final. 

Polo tanto, a calidade e o volume de agua dispoñibles na 
nosa explotación incidirán directamente tanto sobre a pro-
dución de leite coma sobre a súa calidade e microbioloxía, 
consolidándose como un parámetro de suma importancia 
na produción de leite de calidade. Igual que lle dedicamos 
moitos esforzos a conseguir mellorar a calidade dos nu-
trientes da ración diaria das nosas vacas e así obter óptimas 
producións, debemos dedicarlle o mesmo esforzo a obter 
fontes de auga de calidade para as nosas explotacións.

Aínda que non se lle presta a suficiente atención no 
apartado nutricional, hai que lembrar que a auga é o com-
posto que maior caída da produción provoca na vaca cando 
se ve limitado, moi por riba de calquera outro compoñente 
da ración. 

ORIXE DA AUGA DA EXPLOTACIÓN
Unha explotación leiteira debe contar cunha subministra-
ción de auga potable e de boa calidade. No noso país non 
existe unha referencia lexislativa que regule este control de 
suministro, aínda que, ao ser un lugar para a produción de 
alimentos destinados ao consumo humano,  tómase como 
referencia o RD 140/2003, polo que se establecen os crite-
rios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.

 Noutros países si que existen directrices que imparten 
recomendacións sobre as características da auga nas ex-
plotacións, en especial no que ao consumo dos animais se 
refire, como é o caso do NRC 2001. 
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Alta
eficacia

Dermo-
protección

Facilidad en 
la preparación

ProquiDeza

Táboa 1. Regulamentos de calidade da auga
RD 140/2003 NRC 2001

pH 6.5 a 9.5 6.5 a 8.5
salinidade <1500 ppm < 1000 ppm
nitratos < 50 mg/l < 44 mg/l
nitritos < 0.1 mg/l
sulfatos < 240 mg/l < 1000 mg/l
cloruro < 250 mg/l
cloro < 2 mg/l

A auga que chega á explotación pode ter dúas orixes 
principais, a rede pública ou captación propia. No primei-
ro dos casos, supónselle unha calidade suficiente no su-
ministro, aínda que se deben realizar controis periódicos 
que verifiquen a ausencia de contaminación durante a súa 
condución ata os diferentes puntos das instalacións.

 No caso de que dependamos dunha fonte de captación 
propia (pozos, ríos, lagoas…), o control e seguimento serán 
máis exhaustivos. Deberemos instaurar procedementos de 
hixienización á chegada do líquido ás nosas instalacións en 
función da composición desa auga, así como controis de 
rutina en diferentes puntos da granxa para chequear a súa 
calidade e ausencia de contaminación.

Ademais hai que contar cun sistema de produción de auga quen-
te que nos asegure unha temperatura suficiente para poder realizar 
os labores de limpeza e desinfección dos sistemas de muxido e do 
resto de utensilios relacionados coa produción de leite. 

A ausencia de calidade na auga pode deberse a diferentes 
factores, podendo contaminarse nos puntos de almacenaxe, 
nas conducións ou no propio bebedeiro. Se aseguramos unha 

subministración de calidade mediante unha serie de controis 
e análises previas, o resto do traballo dependerá do protocolo 
interno da granxa e dos seus programas de manexo.

No almacenamento deberemos ter especial coidado coa 
contaminación por compostos nitroxenados, provenien-
tes na súa maior parte do esterco da propia explotación, 
residuos orixinados nos labores de limpeza e fertilizantes 
nitroxenados.

 Neste primeiro punto, o máis importante é o deseño das 
instalacións, con cisternas ou pozos alonxados das ester-
queiras e balsas de augas de desperdicio, illados para evitar 
a contaminación con efluentes de auga non potable que 
porten fertilizantes ou materia orgánica nitroxenada. 

Ao deseñar as instalacións hai que ter moi clara esta pla-
nificación, dado que as futuras remodelacións implicarán 
un gasto engadido e un mal illamento das diferentes zonas 
hídricas.

 Os sistemas de obtención, almacenamento e condución 
estarán protexidos contra calquera tipo de contaminación di-
recta ou cruzada, debendo ser de materiais que eviten trans-
mitir substancias contaminantes ou indesexables tanto para a 
calidade do leite coma para a saúde dos animais.

 Os bebedeiros serán de aceiro inoxidable sempre que 
sexa posible, ou doutro material que evite a aportación de 
sustancias indesexables. Estes bebedeiros deberían limpar-
se a fondo cando menos unha vez por semana, e sempre 
que se aprecie presenza de contaminantes neles. 
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POTABILIZACIÓN DA AUGA
Poden empregarse diferentes métodos, como son a sedi-
mentación, coagulación química, intercambio iónico, ozo-
nización… aínda que o máis usado nas granxas é a clora-
ción.

 As vantaxes que presenta a cloración fronte a outros mé-
todos é a sinxeleza do protocolo e o seu baixo custo, tanto 
de instauración coma de mantemento. É activa fronte a 
bacterias, virus e protozoos, ademais de eliminar diferentes 
compostos tóxicos coma o ferro e o manganeso. Aínda que 
este sistema é o máis empregado, debemos valorar a cali-
dade da auga que chega ás nosas instalacións e ver qué mé-
todo é o máis axeitado, xa que en certos casos a cloración 
pode non ser suficiente para conseguir auga de calidade.

Para poder instaurar con garantías un sistema de clora-
ción na nosa granxa debemos coñecer o fluxo de auga e ca-
librar a bomba dosificadora correctamente. O cloro necesi-
ta estar un tempo mínimo na auga para poder ser efectivo, 
polo que debemos poñernos en contacto co distribuidor 
para establecer un protocolo axeitado.

A eficacia do sistema de cloración dependerá dos pará-
metros asociados á agua que queiramos clorar. A presenza 
de materia orgánica disolta resta eficacia ao proceso debido 
á formación de trihalometanos e cloraminas, polo que se 
recomenda realizar unha filtración previa. Os pH superio-
res a 8 tamén supoñen unha diminución de efectividade. 
As temperaturas altas, pola contra, favorecen a acción do 
cloro.

Coa cloración buscamos unha desinfección eficaz da 
auga, á vez que se evita a aparición de residuos nela, polo 
que hai que monitorizar os diferentes puntos do sistema de 
condución e subministración da auga na granxa para veri-
ficar a súa eficacia. Para iso, o método máis sinxelo son os 
test rápidos colorimétricos, que podemos empregar tanto 
en depósitos coma en bebedeiros ou grifos da granxa. Os 
niveis de cloro residual libre deberían estar entre 0,2 e 0,5 
ppm. Valores diferentes indicaríannos que debemos reali-
zar unha revisión do noso protocolo de cloración.

NECESIDADES PARA AS VACAS DE LEITE
A auga é o compoñente principal tanto do organismo da 
vaca coma do leite que produce, o que lle confire a cate-
goría de nutriente esencial na súa alimentación diaria. O 
corpo dunha vaca leiteira contén entre un 55% e un 80% 
de auga, variando en función do seu estado fisiolóxico e das 
súas reservas graxas.

 Se o leite ten aproximadamente un 86-88% de auga, 
observamos que é necesario que os animais teñan á súa dis-
posición unha subministración suficiente deste composto 
para poder manter as súas funcións fisiolóxicas normais e 
conseguir uns bos rendementos produtivos.

¿Canta cantidade de auga será necesaria para cubrir estes 
requirimentos? Dependerá das características propias do 
animal e da súa produción. Unha vaca media pode chegar a 
perder diariamente máis de 100 litros de auga a través dos 
excrementos, a transpiración, a suor, os ouriños e a secre-
ción de leite, sendo estas dúas últimas as que concentran 
a maior perda de auga, polo que o consumo estará moi 
relacionado coa produción de cada animal. Unha vaca lei-
teira de alta produción pode consumir máis de 150 litros 
de auga ao día.

As vacas obteñen a auga necesaria a partir da súa inxes-
tión directa, da auga que contén a ración e da auga produ-
cida polo seu propio metabolismo, aínda que esta última 
aporta unha cantidade moi pequena. O 83% da auga que 
necesita unha vaca obteraa a través da ración e da inxestión 
directa. 

DEBEMOS INSTAURAR PROCEDEMENTOS
DE HIXIENIZACIÓN Á CHEGADA DO
LÍQUIDO ÁS NOSAS INSTALACIÓNS E 
CONTROIS DE RUTINA EN DIFERENTES
PUNTOS DA GRANXA

Deben tomarse mostras nos puntos finais das 
instalacións de auga na explotacion, en bebedeiros 
e grifos da sala de muxido, para comprobar que non 
se produciu contaminación durante a condución

Durante os primeiros meses de vida existe unha forte correlacion 
entre a inxestion de concentrado e o consumo de auga
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 A ración inflúe directamente no consumo da auga por 
parte do animal. Deste xeito, racións con alto contido en 
forraxes ou ricas en sodio aumentarán o consumo, mentres 
que as que posúen valores de materia seca por baixo do 
40% disminuirano. A produción de leite será outro factor 
determinante. Cada litro de leite implica unha aportación 
de 870 gramos de auga, pero para producilo o animal ne-
cesitará entre 2 e 3 litros de auga. 

Hai que intentar que as nosas vacas sempre teñan á súa 
disposición suficiente cantidade de auga limpa e fresca 
para estimular o consumo. As recomendacións para as va-
cas en produción son 10 centímetros lineais de bebedeiro 
por animal, pero se temos menos de 40 animais en pro-
dución non debería haber menos de dous bebedeiros de 2 
metros na granxa. Se é estabulación fixa, sempre deben ter 
un bebedeiro por animal a libre disposición.

 A situación e deseño dos bebedeiros tamén é importan-
te. Colocarémolos nunha localización que permita que os 
animais beban ao entrar ou saír da zona de muxido, dado 
que son dous dos momentos nos que máis auga inxiren.

 Outro dos momentos importantes para a vaca é inme-
diatamente despois da inxestión da ración, polo que no 
patio de estabulación os bebedeiros estarán colocados pró-
ximos ao pesebre. Hai que evitar colocacións que orixinen 
derrames sobre a comida ou sobre as camas dos animais, 
favorecendo a proliferación de microorganismos patóxe-
nos. Estarán á sombra para que non quenza a auga durante 
as épocas de calor, e coas tuberías soterradas. As vacas pre-
firen a auga entre 17 e 25ºC. O material de fabricación será 
aceiro inoxidable, con sistema de volteo que facilite a súa 
limpeza. Os que mellor funcionan son os que teñen pouca 
capacidade e enchido moi rápido, de maneira que se renove 
a auga continuamente.     

Nas vacas secas e as xovencas de reemprazo as necesida-
des diminúen, aínda que manteñen a mesma importancia 
en relación a mantemento e alimentación. No caso das va-
cas secas, os parámetros que maior influencia teñen son a 
inxestión de materia seca e a humidade da ración.

 No caso das xovencas, en especial durante os primeiros 
meses de vida, existe unha forte correlación entre a inxes-
tión de concentrados e o consumo de auga. O tipo de be-
bedeiro e o seu mantemento serán similares aos das vacas 
en lactación.

COMPOSICIÓN E CALIDADE DA AUGA
A calidade da auga nas nosas explotacións valorarase en 
función das súas características propias e da presenza ou 
non de compostos indesexables e/ou contaminantes. A 
orixe da auga terá moito que ver nesta composición, de tal 
forma que nos orientará no momento de realizar análises 
para controlar diversas substancias.

 Por exemplo, se obtemos a auga dun pozo propio con 
pouca fondura, o máis importante é analizar a bacterio-
loxía e a presenza de nitratos, pero se o pozo supera os 15 
metros, entón a calidade fisico-química vai ser máis rele-
vante.

Os principais parámetros que nos indicarán a calidade 
da auga son as súas características organolépticas, micro-
biolóxicas, físico-químicas e toxicolóxicas.

Características organolépticas. O cheiro e o sabor 
da auga influirán directamente na súa aceptación por 
parte dos animais e, polo tanto, repercutirán na súa 
inxestión de materia seca debido á correlación que 
existe entre ambas. A presenza de materia orgánica 
nos bebedeiros e a falta dunha axeitada limpeza des-
tes favorece a contaminación por microorganismos 
ou compostos químicos que alterarán tanto o cheiro 
coma o sabor da auga. 

RACIÓNS CON ALTO CONTIDO EN 
FORRAXES OU RICAS EN SODIO 
AUMENTARÁN O CONSUMO, MENTRES
QUE AS QUE POSÚEN VALORES DE 
MATERIA SECA POR BAIXO DO 40% 
DISMINUIRANO

Os test con marcadores de cor son unha ferramenta moi útil 
para determinar de forma rápida e sinxela moitos parámetros 
da auga na propia explotación. Na imaxe, determinación do 
pH nun bebedeiro

Os momentos do día nos que as vacas toman 
maior cantidade de auga son antes e despois do 
muxido e despois de inxerir comida
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- Salinidade. Indicador do nivel de sales disoltos na 
auga. Aínda que os animais se adaptan ben a un aumento 
gradual destes compostos, poden alcanzarse niveis tóxicos 
que provoquen diarreas. Ademais, a salinidade ten unha 
relación directa coa condutividade da auga, que aumenta 
ao aumentar os sales disoltos nela

- Nitratos e nitritos. Os primeiros non son perigosos 
para as vacas. Sen embargo, cando chegan ao rume, as bac-
terias ruminais transfórmanos en nitritos, que si que son 
problemáticos. Os nitritos, ao combinarse coa hemoglobi-
na, reducen a súa capacidade de transporte de osíxeno, pro-
vocando un cadro cianótico no animal. A presenza destes 
compostos ten a súa orixe en contaminacións cruzadas con 
substancias fertilizantes, materiais fecais ou materias or-
gánicas en descomposición. Outro composto nitroxenado 
como é o amonio non causa problemas de saúde, aínda que 
pode modificar o cheiro e sabor da auga de bebida.

- Sulfatos. Os sales de sulfatos poden orixinar un cadro 
de diarreas espontáneas no gando, aínda que co tempo as 
reses poden chegar a volverse tolerantes a eles. Ademais, 
están relacionados cun descenso no consumo de auga. 

- Tóxicos. Existen diferentes compostos que poden pro-
vocar un cadro de toxicidade nos animais se a súa presenza 
na auga de bebida supera os límites tolerables. 

Táboa 4. Umbrais de toxicidade

Nivel máximo (ppm) Nivel máximo (ppm)
aluminio 10 ferro 0.2

arsénico 0.2 magnesio 50

bario 1 manganeso 0.05

bicarbonato 1000 mercurio 0.01

boro 5 molibdeno 0.03

cadmio 0.01 níquel 0.25

calcio 100 prata 0.05

cloro 100 plomo 0.05

cobre 0.2 potasio 20

cromo 0.1 selenio 0.05

cobalto 1 sodio 50

flúor 2 vanadio 0.1

fósforo 0.7 zinc 5
(Socha,2002; Puls,1994; Hutcheson,1996; Linn,1990)

Características sanitarias. O emprego de auga conta-
minada microbioloxicamente orixinará contaminación 
nos equipos de muxido, no leite producido e nos pro-
pios animais. Cando a auga contén niveis elevados de 
bacterias, estas colonizan conducións e depósitos de 
auga, converténdose nun foco continuo de contamina-
ción que, a través do muxido, pode acceder tanto ao lei-
te coma ao animal. Os principais indicadores deste tipo 
de contaminación serán os coliformes, os enterococos 
e o Clostridium perfringens. Nalgúns casos pode for-
marse unha capa dentro das conducións con bacterias, 
fungos e materia orgánica que se coñece como biofilm. 
Ademais dos problemas na redución de caudal interno, 
pode afectar a calidade sanitaria do leite.

Táboa 2. Niveis de bacterias (legal e máximo)
RD 140/2003 alto risco

Coliformes totales 0 UFC/100ml >50 UFC/100ml

Escherichia coli 0 UFC/100ml >20 UFC/100ml

Enterococcus fecal 0 UFC/100ml >20 UFC/100ml

Clostridium perfringens 0 UFC/100ml >20 UFC/100ml

Aerobios mesofilos a 22ºC <100 UFC/ml >300 UFC/ml

Aínda que a auga sexa de traída pública, pode estar con-
taminada. Non debemos confiarnos. Sempre se deben rea-
lizar análises que aseguren a súa potabilidade. A contami-
nación bacteriolóxica da auga de bebida adoita afectar en 
maior medida aos animais novos cós adultos.

Características físico-químicas. Este apartado engloba 
un conxunto de parámetros de diferente consideración, 
como son:

- pH. Aínda que o seu valor non provoca modificación 
no consumo da auga, si que pode alterar a efectividade dos 
protocolos de desinfección dos equipos.

- Turbidez. Dános unha idea da cantidade de partículas 
que se atopan en suspensión na auga e, por tanto, da conta-
minación que pode terse producido. Ocasiona sedimenta-
cións indesexables tanto en bebedeiros coma en depósitos 
e conducións.

- Dureza. Este parámetro aumenta coa presenza de cal-
cio e magnesio na auga. Adoita estar relacionado co pH 
por depender ambos parámetros da orixe xeolóxica da 
auga. Aínda que non afecta ao animal directamente, si que 
inflúe na capacidade dos desinfectantes que empreguemos, 
polo que pode ocasionar un aumento da presenza de con-
taminantes microbiolóxicos e, consecuentemente, a apari-
ción de mamite.

Táboa 3. Dureza da auga
Niveis de dureza mg/l calcio
branda < 50

media 50 - 100

dura 100 - 150

moi dura > 150

Os mellores bebedeiros son os construídos en aceiro 
inoxidable e con sistema de volteo, sen excesiva capacidade 
e de enchido rápido
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GALICAL CALES E 
DOLOMÍAS
AGRÍCOLAS

Nº 1 EN CAMAS DE VACÚN

O carbonato cálcico pode 
subministrarse en:

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

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

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

estreptococos, enterobacterias, etc.)

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

nas pezuñas, evitando coxeiras e 
perdas de produción.

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

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

GALICAL, S.L.L.
CALES Y DOLOMIAS AGRICOLAS
Arieiras s/n P.I. Louzaneta 
27294 LUGO
Teléfono 982 22.14.84
Fax 982 22.14.08
E-mail: info@galical.es
Web: www.galical.es 



MOSTREO E CONTROL PERIÓDICO
Aínda que teñamos unha fonte de auga de calidade e reali-
cemos protocolos de hixienización periodicamente, debe-
riamos realizar análises de comprobación para asegurarnos 
de que non se producen contaminacións cruzadas e que 
se manteñen os parámetros desa auga. Canto menor sexa 
a calidade da auga que chega á explotación, máis a miúdo 
debemos realizar as análises, e sempre no caso de que exis-
tan sospeitas de posibles contaminacións.

As mostras deben tomarse en diferentes puntos da con-
dución da auga, desde os depósitos ata os bebedeiros ou a 
sala de muxido. Debemos manter unha hixiene moi alta 
durante todo o mostreo, polo que se recomenda o emprego 
de luvas, botes estériles de plástico ou cristal e desinfección 
das billas a mostrear. Hai que ter moito coidado de non 
tocar nin a boca do recipiente nin o interior do tapón para 
evitar contaminalos.

Nos bebedeiros e depósitos tomarase directamente a 
mostra de auga mergullando o recipiente estéril neles, pero 
nas billas deixaremos correr a auga como mínimo un mi-
nuto antes de proceder ao mostreo. Etiquetaremos cada 
frasco indicando o punto de mostreo e refrixerarémolo 
(nunca conxelalo), e sempre que sexa posible será enviado 
antes de seis horas a partir da súa recollida.

Os puntos críticos do mostreo serán a entrada de auga 
na granxa, os depósitos intermedios e os puntos máis  
alonxados do sistema de condución (bebedeiros ou grifos), 
de maneira que nos indicarán cómo chega a auga e se se 
produce algún tipo de contaminación durante a súa distri-
bución. En función das nosas sospeitas, poderemos realizar 
diferentes tipos de análises:

tipo de auga traballamos. Solicitaremos microbioloxía, 
pH, nitratos, salinidade e dureza.

-
citaremos microbioloxía, pH, dureza e cloro libre.

-
bioloxía, sulfatos, nitratos e ferro.

-
fatos, nitratos, cloruros e condutividade.

animais debemos asegurarnos de que lles ofrecemos sufi-
ciente auga limpa, fresca e potable. Esa calidade na auga 
serviranos para producir leite en óptimas condicións. 

UNHA VACA LEITEIRA DE ALTA PRODUCIÓN
PODE CONSUMIR MÁIS DE 150 LITROS DE 
AUGA AO DÍA

SE TEMOS MENOS DE 40 ANIMAIS EN 
PRODUCIÓN NON DEBERÍA HABER MENOS 
DE DOUS BEBEDEIROS DE 2 METROS NA 
GRANXA

Debe existir unha separación física suficiente entre os depósitos 
de auga e as esterqueiras que impida contaminacións cruzadas, en 
especial no que se refire a compostos nitroxenados

A auga constitúe entre 
un 55% e un 80% do 
organismo dunha vaca 
leiteira, en función do seu 
estado fisiolóxico e das 
súas reservas graxas 

Tanto a turbidez coma a 
sedimentación que hai nos 
bebedeiros indícannos o estado de 
contaminación que existe neles
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(Agencia Europea del Medicamento)
frente a la mamitis bovina

autorizada en 30 países europeos

vacuna
registrada vía EMEA
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O LIGAL, UN MODELO DE INTEGRACIÓN 
DE SERVIZOS PARA A EXPLOTACIÓN DE 
VACÚN DE LEITE
O Ligal (Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite) é unha asociación sen 
ánimo de lucro declarada de utilidade pública, na que o sector lácteo está representado 
a través da Asociación de Industrias Lácteas, sindicatos e asociacións de cooperativas. 
Créase no 1989 e no 1990 inicia a súa actividade, tendo como obxectivo principal 
desenvolver o esquema do pagamento do leite segundo calidade. Para isto, a entón 
Consellería de Agricultura dotou o Ligal do equipamento e medios necesarios. 

 Una vez que o primeiro obxectivo do Ligal estivo cum-
prido, no 1991, o Laboratorio foi ampliando a súa activida-
de co propósito de ir dotando as explotacións dos medios 
suficientes para facilitar a mellora da calidade do leite. Así, 
fóronse implantado servizos de análise que pouco a pouco 
integraran todas as necesidades que aparecen nas explota-
cións. As vantaxes que ofrece o Ligal son a facilidade do 
envío de mostras, rapidez dos resultados, garantía da com-
petencia técnica e contacto permanente coas explotacións 
para asesorar en temas relacionados coa calidade do leite.

Deste xeito, desenvolvéronse servizos que na actualidade 
proporcionan un apoio moi importante na toma de de-

cisións a nivel de explotación, en aspectos coma sanida-
de animal, alimentación animal, seguridade alimentaria e, 
dentro de este último, control de residuos e control de auga 
de abastecemento.

A nivel de industria, dende o comezo da súa actividade, 
o Ligal subministra mostras de referencia de leite e analiza 
produtos lácteos procedentes das liñas de produción, in-
dispensables no control de calidade interno das industrias 
lácteas. Por outra banda,  no ano 1998 inícianse as análi-
ses microbiolóxicas e físico-químicas dos queixos, o que 
supuxo a ferramenta fundamental para que os consellos 
reguladores dos queixos de Galicia (Tetilla, Arzúa-Ulloa, 

O Ligal trasladouse a 
finais do 2009 a un 
edificio situado xunto ao 
CIAM, en Mabegondo
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San Simón da Costa e O Cebreiro) puideran verificar as 
esixencias de calidade establecidas nos seus regulamentos 
internos. 

A necesidade de ampliar e optimizar as instalacións, 
como consecuencia do incremento de servizos ao longo 
destes últimos anos, fixo que o Ligal presentase á Conse-
llería de Medio Rural un proxecto de novas instalacións 
que permitisen afrontar as novas necesidades de mellora e 
ampliación de servizos futuros. 

A Consellería do Medio Rural puxo a disposición do  
Ligal parte do edificio destinado a laboratorios agrarios 
que construíu no Centro de Investigacións Agrarias de 
Mabegondo (CIAM), a onde o Ligal trasladou todas as 
súas actividades en novembro do 2009. 

Na actualidade o Ligal organízase nas seguintes áreas: 

-
tos lácteos, augas e alimentos animais.

-
tos lácteos, augas e alimentos animais, no que se atopa 
o servizo de mamite.

Determinacións totais do Ligal no ano 2009
Determinacións Nº

Pagamento
por calidade e 
control leiteiro

Composición (graxa, proteína, ESM, lactosa) 2.632.103  

Bacterioloxía 1.039.407  

Inhibidores 1.077.139  

Células somáticas 2.631.962  

Crioscopía 1.059.999  

Urea 1.066.206  

Control e 
prevención
mamite

Identificación 44.387

Antibiogramas 7.903

Alimentos con-
sumo animal

Microbioloxía 255

Físico-químico 451

Instrumental 2.748

Auga Microbioloxía 11.523

Físico-químico 7.016

Leite e produ-
tos lácteos

Microbioloxía 291

Físico-químico 2.074

HPLC 19

Queixos Microbioloxía 3.147

Físico-químico 5.370

Total 9.592.000

NO 2009 O LIGAL FIXO MÁIS DE 9,5 
MILLÓNS DE DETERMINACIÓNS. O GRUPO 
MAIORITARIO É O DE PAGAMENTO POR 
CALIDADE E CONTROL LEITEIRO

I. PAGAMENTO POR CALIDADE
Mediante este servizo determínanse os parámetros de cali-
dade do leite, parámetros que son usados para o pagamen-
to do leite aos produtores segundo a súa calidade por parte 
das industrias e primeiros compradores. Os beneficiarios 
deste servizo reciben, ademais dos datos de calidade de 
cada explotación, asistencia do Ligal en tódalas cuestións 
relacionadas co proceso de determinación da calidade do 
leite: identificación de mostras, material de mostraxe, toma 
de mostras, resultados, inspección na explotación e a in-
dustria, asesoramento en temas relacionados coa calidade, 
participación en accións formativas, etc.

Participan neste servizo tódolos produtores de leite in-
dividuais ou asociados, así coma as industrias e primeiros 
compradores que recollan leite na comunidade autónoma 
de Galicia e que voluntariamente acepten os servizos do 
Ligal.

Usuarios do Ligal
Gandeiros 12.642

Industrias lácteas 20

Queixerías 45

Cooperativas 28

Outros compradores 15

O número de explotacións gandeiras diminuíu en 648 res-
pecto ao ano 2008, o que supuxo unha redución do 5% no 
número de usuarios. 

A maior parte de 
determinacións do Ligal 
refírense ao pagamento 
por calidade

O Laboratorio dispón de todo o instrumental necesario para facer análises 
físico-químicas e microbiolóxicas de leite, produtos lácteos, auga e 
alimentos animais
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Resumo de calidades. Evolución das medias xerais do Ligal
Media aritmética Media xeométrica

ANOS GRAXA
%

PROTEÍ-
NA %

LACTOSA
%

EXTRACTO
SECO

MAGRO %

PUNTO
CONXE-
LACIÓN

XERMES CÉLULAS

2000 3,80 3,16 4,62 8,51 518 55 281

2001 3,81 3,12 4,66 8,51 522 52 296

2002 3,84 3,13 4,68 8,54 525 50 297

2003 3,83 3,12 4,66 8,51 525 38 293

2004 3,87 3,13 4,66 8,52 525 42 283

2005 3,89 3,14 4,66 8,53 526 44 281

2006 3,86 3,15 4,65 8,53 525 34 281

2007 3,87 3,16 4,65 8,55 522 36 276

2008 3,83 3,13 4,67 8,54 522 42 250

2009 3,83 3,15 4,69 8,56 521 42 248

Nº de mostras e determinacións por gandeiro e mes
(medias anuais)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nº de mostras 4,13 4,09 4,36 4,53 4,72 4,63 4,72 4,84 5,19 6,09
Nº de Determinacións:
Composición
Bacterioloxía
Inhibidores
RCS
Punto Crioscópico
Urea

4,08
3,97
4,01
4,08
2,12
0,96

4,08
4,00
3,89
4,05
4,06
1,36

4,35
4,25
4,18
4,35
4,35
3,90

4,53
4,45
4,47
4,52
4,52
4,03

4,71
4,63
4,67
4,71
4,71
4,51

4,63
4,54
4,58
4,63
4,63
4,63

4,62
4,53
4,68
4,62
4,62
4,62

4,61
4,51
4,79
4,61
4,60
4,61

5,00
4,88
5,13
5,00
4,99
4,99

5,92
5,78
6,02
5,92
5,91
5,92

DETERMINACIÓN DE GRAXA, PROTEÍNA E 
EXTRACTO SECO
Realízase sobre todas as mostras que se reciben mensual-
mente da explotación. A lactosa tamén se determina sobre 
estas mostras. O gandeiro e a industria reciben informa-
ción do contido en graxa, proteína e extracto seco magro, 
se ben este último parámetro non se emprega para o paga-
mento por calidade.

 Existe un procedemento estatístico de detección de 
erros na toma de mostras que se aplica sobre o resultado 
de cada análise, comparándose este valor coa media dos 
seis últimos resultados e + tres veces (3) a desviación típica. 
Considérase correcta a toma de mostra se a análise está 
dentro desa marxe. Pola contra, se non está dentro hai que 
esperar á seguinte mostra para confirmar se hai ou non un 
cambio da calidade.

DETERMINACIÓN DA CALIDADE BACTERIOLÓXICA
Realízase sobre todas as mostras mensuais que se envían 
da explotación, procedéndose á clasificación da mesma de 
acordo ao nivel de calidade alcanzado.

Clase A < 100.000 xermes/ml

Clase B 100.001-400.000 xermes/ml

Clase C > 400.000 xermes/ml

O cálculo da media de calidade mensual realízase de acor-
do ao Regulamento (CE) nº 853/2004.

RECONTO CELULAR
Realízanse determinacións sobre todas as mostras que se 
reciben mensualmente da explotación e clasifícanse de 
acordo ao nivel de calidade alcanzado.

No ano 1996 acordouse a clasificación  das explotacións 
segundo o reconto de células somáticas, tal e como se re-
flicte no cadro da páxina seguinte. 

Mostras de control leiteiro

OS BENEFICIARIOS DO SERVIZO DE 
PAGAMENTO POR CALIDADE RECIBEN 
ASISTENCIA DO LIGAL EN TÓDALAS 
CUESTIÓNS RELACIONADAS COA
DETERMINACIÓN DA CALIDADE DO LEITE

NO LIGAL DETERMÍNANSE OS PARÁMETROS
FÍSICO-QUÍMICOS E MICROBIOLÓXICOS QUE 
PERMITEN COMPROBAR A IDONEIDADE DA 
AUGA DE SUBMINISTRO AO GANDO E DE 
LIMPEZA DE INSTALACIÓNS EN CONTACTO
CO LEITE
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Clase A < 400.000 cel.som./ml

Clase B 400.001-600.000 cel.som./ml

Clase C > 600.000 cel.som./ml

O cálculo da media de calidade mensual realízase de acor-
do ao Regulamento (CE) nº 853/2004.

CRIOSCOPÍA
Desde o ano 1999, o Ligal realiza mostraxes aleatorias en 
continuo en explotacións repartidas por toda Galicia, bus-
cando a máxima representatividade posible. 

A mostraxe sobre o leite do tanque da explotación rea-
lízase polo servizo de inspección do Ligal, que presencia a 
muxidura e asegúrase de que non quede ningún arrastre de 
auga cara ao tanque como consecuencia do baleirado do 
circuíto posterior á muxidura. 

Unha vez analizados os resultados determinouse a varia-
ción mensual do punto crioscópico, base que se establece 
como PC por enriba do cal pode existir auga engadida.

DETERMINACIÓN DE UREA
Realízase sobre mostras de tanque ou de vaca individual. 
Estas análises inclúense dentro das análises de pagamento 
por calidade. No caso de vacas individuais fanse a petición 
do gandeiro.

II. CONTROL LEITEIRO
As análises de control leiteiro realízanse sobre mostras de 
vacas incluídas nos programas de mellora xenética, progra-
mas que son desenvolvidos polas asociacións de criadores 
de frisón para o control de rendementos (Africor), un por 
provincia, de acordo aos criterios establecidos pola Conse-
llería do Medio Rural da Xunta de Galicia.

III. ANÁLISE DE LEITE E PRODUTOS 
LÁCTEOS

NATA, LEITE CRU, PASTEUREIZADO, EN PO, UHT 
E SORO 
O LIGAL realiza análises de leite UHT e pasteurizado, 
análise de nata e outros produtos lácteos.

Fanse dous tipos de determinacións. Por unha banda, as 
físico-químicas (onde se determina o contido en graxa da 
nata co método de referencia Rosse Gottlieb) e as análises 
por métodos oficiais de materia graxa, proteína, extracto 
seco e cinzas en leite cru, pasteurizado, en po, UHT (en-
teiro, semidesnatado e desnatado) e soro. Por outra banda, 
as determinacións microbiolóxicas de E. coli, coliformes 
totais, Salmonella spp, estafilococos coagulasa positivo e 
Listeria monocytogenes.

En canto a determinacións microbiolóxicas, sinálase o 
número máis probable (NMP) de esporas butíricas me-
diante a técnica rápida de impedancia bacteriana (RA-
BIT), que mide a produción de gas polas esporas. Esta 
determinación realízase a petición das industrias e, funda-
mentalmente, das industrias queixeiras. 

No ano 2009 recibíronse 1.027 mostras para este tipo de 
determinacións.

QUEIXO
Continuáronse os traballos correspondentes aos progra-
mas de control de calidade desenvolvidos polos consellos 
reguladores da denominación de orixe protexida Queixo 
Tetilla e das denominacións de orixe Queixo Arzúa-Ulloa, 
Queixo San Simón da Costa e Queixo do Cebreiro. Me-
diante estes programas garántese que os queixos fabricados 
polos elaboradores inscritos cumpren o esixido no seu re-
gulamento ademais do esixido na normativa sanitaria.

O Ligal realiza as determinacións tanto de características 
básicas (peso, forma) e composición físico-química (graxa, 
extracto seco, pH) coma dos parámetros microbiolóxicos 
(E. coli, coliformes totais, Salmonella spp., estafilococos coa-
gulasa positivos e Listeria monocytogenes), responsabilizán-
dose igualmente do programa de mostraxe deseñado polas 
denominacións de orixe. 

As análises de queixo do Ligal son fundamentais para os 
programas de control de calidade dos consellos reguladores

Instrumental específico para a análise 
físico-química de produtos lácteos

DE ACORDO AO REGULAMENTO (CE) Nº
853/2004, LEITE DE CLASE A É AQUEL 
QUE TEN UN RECONTO DE CÉLULAS 
SOMÁTICAS INFERIOR A 400.000 E DE
BACTERIOLOXÍA INFERIOR A 100.000



Incluso el mejor tratamiento antibiótico de vaca seca deja la puerta abierta a nuevas infecciones intramamarias.

OrbeSeal, el sellador interno del pezón, proporciona una protección de larga duración
cerrando la entrada a la ubre de nuevas infecciones. 

La administración de OrbeSeal en combinación con el antibiótico de secado
previene nuevas infecciones intramamarias durante el periodo seco

dando como resultado vacas más sanas
y mayor rentabilidad de la explotación.

Trabajando juntos para reducir
drásticamente la mamitis

ORBESEAL®. Composición cuantitativa y cualitativa: Ingrediente(s) activo(s): Subnitrato de Bismuto, denso (2,6 g). Indicaciones de uso: Prevención de nuevas infecciones intramamarias durante el periodo de secado. 
Contraindicaciones: No usar en vacas en lactación. En vacas con mamitis subclínicas al secado no debe utilizarse solo el producto. No utilizar en vacas con mamitis clínica al secado. Efectos adversos (frecuencia y 
gravedad): No se conocen. Precauciones especiales de uso: Es una buena práctica observar regularmente las vacas secas para detectar signos de mamitis clínica. Si un cuarto sellado desarrolla mamitis clínica, deberá 
retirarse el sello manualmente del cuarto afectado antes de establecer una terapia antimicrobiana adecuada. Para reducir riesgos de contaminación, no introducir la jeringa en agua. Utilizar la jeringa una sola vez. No 
administrar ningún otro producto intramamario después de la administración de Orbeseal. Uso durante la gestación y la lactancia: No deberá administrarse Orbeseal durante la lactación. Orbeseal puede utilizarse en 
animales gestantes, dado que el producto no se absorbe después de la administración intramamaria. En el parto, el sello  puede ser ingerido por el ternero. La ingestión de Orbeseal por el ternero es segura y no produce efectos 
adversos. Tiempo de espera: Carne: 0 días; Leche: 0 días. Precauciones especiales que deberá tomar la persona que administre el producto a los animales: Lavarse las manos después de su uso.

A-OrbeSeal-1/10
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Distribución do número de determinacións
Nº  

MOSTRAS
PRODUTOS ANÁLISES
I I+A RCS 1 IDENT 2 IDENT AC MC AB

2009 44.387 31.182 13.468 51.552 34.118 301 5.070 4.898 7.903

I Identificación
I+A Identificación e antibiograma
RCS Reconto de células somáticas
1 Ident Identificación única

2 Ident Identificación dobre
AC Ausencia de crecemento
MC Mostra contaminada
ATB Antibiograma

Os resultados envíanselles aos técnicos de calidade de leite 
e ao gandeiro nas 48-72 horas seguintes á recepción da 
mostra.

USO RESPONSABLE DE MEDICAMENTOS
A necesidade de elaborar unha guía terapéutica para ma-
mite naceu en base á problemática existente no tratamento 
de infeccións mamarias en vacas produtoras de leite, coa 
finalidade de optimizar o uso de antibióticos no tratamen-
to destas enfermidades. Elaborouse durante os anos 2008 e 
2009 e contén información de utilidade para o veterinario 
e, a través deste, para o seu servizo ao gandeiro.

PROTOCOLOS DE TRATAMENTO
Realizouse a posta en marcha dun estudo de campo coor-
dinado polo Ligal baseado na realización de protocolos de 
tratamento nos animais. 

Trátase dunha ferramenta complementaria á guía tera-
péutica en mamite bovina, xa que se pretende comprobar 
a relación entre sensibilidade in vitro e eficacia do trata-
mento in vivo.

Este protocolo tamén é moi útil para diminuír a proba-
bilidade de presenza de inhibidores no tanque do leite, xa 
que as terapias efectivas fronte a mamite bovina permi-
ten, por unha banda, unha curación clínica e bacteriolóxica 
máis rápida e, por outra, un menor número de recidivas. 
Con isto conséguese diminuír o número de mamite na ex-
plotación, o que significa realizar menos tratamentos. Polo 
tanto, a probabilidade de presenza de inhibidores no tan-
que tamén diminúe. 

 Nas análises de mamite, os gandeiros 
que o soliciten tamén poden recibir o 
antibiograma correspondente

OS RESULTADOS
DE ANÁLISES 
DE MAMITE 
ENVÍANSELLES
AOS TÉCNICOS DE 
CALIDADE DE LEITE 
E AO GANDEIRO
NAS 48-72 HORAS
SEGUINTES Á 
RECEPCIÓN DA 
MOSTRA.

IV. SANIDADE ANIMAL

CONTROL E PREVENCIÓN DE MAMITES EN 
MOSTRAS DE VACA INDIVIDUAL E ILLAMENTO DE 
PATÓXENOS EN TANQUE
A mamite é a enfermidade máis común das vacas produ-
toras de leite, constituíndo un dos factores limitantes na 
produción de leite. Un programa de control e prevención 
de mamites convértese nunha ferramenta fundamental 
dentro dun programa de calidade de leite.

O Ligal, mediante o servizo de prevención e control de 
mamite, realiza sobre mostras de leite procedente de vacas 
enfermas a identificación dos microorganismos causantes 
da mamite, así coma o antibiograma correspondente, que 
proporciona información sobre o emprego dos antibióticos 
máis axeitados.

Calquera gandeiro pode enviar ao laboratorio unha mos-
tra de cuarterón enfermo sobre a que se realiza o illamento 
e a identificación dos xermes patóxenos. Se o solicita, realí-
zase tamén o antibiograma correspondente para coñecer a 
sensibilidade e resistencia do microorganismo aos distintos 
antibióticos, establecéndose a CMI (concentración míni-
ma inhibitoria) de cada antibiótico.

Durante o ano 2009 recibíronse 44.387 mostras de leite 
procedente de vacas con problemas de mamite, nas que se 
realizaron cerca de 8.000 antibiogramas e 2.251 mostras 
para determinar patóxenos en leite (Staphylococcus  aureus, 
Streptococcus agalactiae, Prototheca) tanto de tanque coma 
de vacas individuais.

Os silos teñen que prepararse coidadosamente 
para efectuar as análises



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



PRODUCIÓN

AFRIGA ANO XVI - Nº 87

52 DOSSIER: CALIDADE DO LEITE

V. ANÁLISE DE ALIMENTOS DESTINADOS Á 
ALIMENTACIÓN ANIMAL

PENSOS E MATERIAS PRIMAS
Os gandeiros, así coma os fabricantes de pensos, poden 
establecer controis sobre os alimentos concentrados e ma-
terias primas empregadas na alimentación animal como 
complemento das forraxes producidas na explotación. Este 
control inclúe tanto a determinación de parámetros nutri-
cionais coma de parámetros microbiolóxicos.
a) Físico-químico
Métodos instrumentais: humidade, proteína bruta, fibra 

bruta, cinza bruta, graxa bruta e almidón.
Métodos químicos: 

Análise básica (humidade, proteína bruta, fibra bruta, 
cinza bruta, graxa bruta e almidón)
Outros parámetros (FAD, FND, lignina e UFL)

b) Microbioloxía
Análise básica: Escherichia coli, Salmonella spp., Sta-
phylococcus spp.
Outros parámetros: Listeria monocytogenes, enterobac-
terias, mofos e fermentos, Clostridium perfringens e
Clostridium sulfito redutores

FORRAXES E MESTURAS UNIFEED
As técnicas de conservación de forraxes mediante o ensi-
lado son cada vez máis usadas polos gandeiros e permiten 
optimizar a produción de pastos e forraxes e o seu empre-
go. Ademais, a posibilidade de coñecer o valor alimenticio 
do silo antes do seu uso permite á súa vez optimizar os re-
cursos forraxeiros propios e as contribucións complemen-
tarias que deben realizarse.

As analíticas realizadas son as seguintes:
a) Métodos instrumentais

Silo de herba e millo: materia seca, materia orgánica, 
proteína bruta, PDIE, PDIN, dixestibilidade MO, 
FAD, FND, pH medido, pH conservación, conserva-
ción, ENL.
Mesturas unifeed: materia seca, materia orgánica, al-
midón, FAD, FND, fibra bruta, graxa bruta, proteína 
bruta

b) Métodos químicos
Análise básica: humidade, proteína bruta, fibra bruta, 
cinza bruta, graxa bruta, amidón.
Outros parámetros: FAD, FND, lignina.

c) Microbioloxía
Análise básica: Escherichia coli, Salmonella spp., Sta-
phylococcus spp.
Outros parámetros: Listeria monocytogenes, enterobac-
terias, mofos e fermentos, Clostridium perfringens e
Clostridium sulfito redutores

Dentro dos últimos proxectos realizados en colaboración con 
outras entidades en análise de silos destacan os seguintes:
- En colaboración co Centro de Investigacións Agra-

rias de Mabegondo (CIAM), o proxecto denominado 
“Efecto da tecnoloxía do ensilado sobre a calidade nu-
tricional e hixiénica das forraxes conservadas e o seu 
valor como alimento para o gando leiteiro de Galicia”. 

- Participación no proxecto desenvolvido polo Centro de 
Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) deno-
minado “Implementación dun sistema de información 
xeográfico para a avaliación da contaminación das au-
gas pola actividade agraria en cuncas hidrográficas”. 

- Participación no proxecto desenvolvido pola Segurida-
de Alimentaria do Noroeste, S.L. (SANOR, S.L.) de-
nominado “Estudio da calidade e seguridade das ma-
terias primas utilizadas para a alimentación animal en 
Galicia: creación dun plan integral de control baseado 
en criterios de APPCC”. 

Actualmente continúase  a colaboración co CIAM  na 
estimación do valor enerxético de forraxes, silo de herba 
e silo de millo mediante avaliacións de dixestibilidade in
vivo, ampliando a ecuación do NIR para o citado pará-
metro, e actualización das ecuacións de predición para os 
parámetros calculados. 

Sobre os silos realízanse analíticas con métodos 
instrumentais, métodos químicos e microbioloxía

Instrumental específico para as análises de auga

DURANTE O ANO 2009 RECIBÍRONSE 
NO LIGAL 44.387 MOSTRAS DE LEITE
PROCEDENTE DE VACAS CON PROBLEMAS
DE MAMITE, NAS QUE SE REALIZARON
CERCA DE 8.000 ANTIBIOGRAMAS





PRODUCIÓN
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VI. SEGURIDADE ALIMENTARIA

CONTROL DE RESIDUOS
a) Determinación de inhibidores
Nas mostras de autocontrol, que son as que se reciben 
mensualmente procedentes do pagamento por calidade de 
cada explotación, determínase a presenza de inhibidores. 
A proba realízase mediante un test microbiolóxico de in-
hibición do crecemento. No caso de dar positivo, identi-
fícase se o inhibidor pertence ao grupo dos antibióticos 
ß-lactámicos, ás tetraciclinas ou a outro diferente a estes. 

Nos casos positivos procédese á inmobilización do leite 
no tanque. O inspector do Ligal desprázase á explotación 
e realiza unha proba rápida, co obxecto de comprobar se o 
leite de posteriores muxiduras almacenado no tanque está 
libre de inhibidores e se considera apto para o consumo 
ou, pola contra, continúa co incumprimento. Nese caso, a 
Consellería de Medio Rural  procede á toma da mostra 
oficial que enviará o Ligal para a súa análise.

A Consellería de Sanidade establece un plan de toma de 
mostras aleatorio inmediatamente antes da carga do leite 
do tanque na cisterna. A análise destas mostras tamén se 
leva a cabo no Ligal e consiste nunha proba rápida, similar 
á que se fai coas mostras de autocontrol.

b) Análise de residuos por HPLC
Neste servizo efectúase a determinación de residuos de an-
tibióticos mediante detección e cuantificación dos mesmos 
por HPLC/MS-MS. Realízase a extracción e posterior 
detección e cuantificación de antibióticos betalactámicos 
en leite cru (ampicilina, amoxicilina, penicilina G, cloxa-
cilina, dicloxacilina, cefoperazona, cefquinoma, cefalonio, 
cefapirina e cefalexina).

O  gandeiro pode realizar o envío de mostras para este 
tipo de análise.

CONTROL DA AUGA DE ABASTECEMENTO
A auga usada nas explotacións debe reunir os requisitos 
de potabilidade esixidos na normativa vixente. As análises 
de auga forman parte dos controis que se deben facer de 
forma rutineira nas explotacións.

No Ligal determínanse tanto os parámetros físico-quí-
micos como microbiolóxicos que permiten comprobar a 
idoneidade da auga empregada tanto no subministro ao 
gando coma na limpeza das instalacións en contacto co 
leite. Na mostra de auga enviada polo gandeiro pódense 
realizar as determinacións de análise básica que inclúen, en 
canto a métodos químicos, o pH, amonio, nitratos, nitri-
tos, condutividade e turbidez; e, en canto a microbioloxía, 
Escherichia coli, coliformes totais e enterococos. Outros pa-
rámetros que poden analizarse baixo petición son Clostri-
dium perfringens e reconto total a 22ºC.

No ano 2009 analizáronse 3.846 mostras de auga  proce-
dentes das  explotacións usuarias do Ligal

Controis de auga no ano 2009
Determinacións Nº

Fí
si

co
-q

uí
m

ic
o

Amonio 1.125

Nitratos 1.031

Nitritos 1.126

Condutividade 1.125

Turbidez 1.007

pH 1.125

Cloro libre residual 477

M
ic

ro
bi

ol
óx

ic
o

Coliformes totais 3.716

Escherichia coli 3.716

Enterococos intestinais 3.715

Clostridium perfringens 12

Reconto total a 22ºC 364

18.539

VII. SERVIZO DE INSPECCIÓN
O servizo de inspección do Ligal ten como cometido o 
control e mellora do sistema de recollida de mostras me-
diante inspeccións en industrias e rutas. Atende consultas 
e reclamacións tanto de gandeiros coma de industrias e é 
responsable do control de residuos  dos programas de au-
tocontrol e control aleatorio. Tamén intervén en accións 
formativas de gandeiros organizadas por escolas agrícolas 
e cooperativas.

Actividade do servizo de inspección no ano 2009
Control de temperatura na recollida de mostras
Nº controis 260

Nº rutas controladas 874

Nº mostras controladas 16.974

Consultas de gandeiros
Consultas telefónicas 19.880

Control de residuos
Nº de visitas a explotacións no programa de autocontrol 2.285

Nº de visitas a explotacións no programa de control aleatorio 3.661

ENVÍO DE MOSTRAS E RETORNO DE RESULTADOS
O envío de  mostras do Ligal diferentes ao pago por cali-
dade  pódese realizar:

través dunha empresa de transportes.
Os resultados das mostras enviadas ao Ligal pódense con-
sultar por internet, na páxina web www.ligal.es 

As analíticas do Ligal 
permiten saber se o 
estado da auga é o 
idóneo, tanto para o 
consumo do gando coma 
para limpar superficies 
en contacto co leite



Debido á nosa ubicación e ao coñecemento da actividade gandeira e, 
sobre todo, aos cambios nas políticas medioambientais que se van 
levar a cabo, especializámonos na construción de balsas de polietileno 

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

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

• RAPIDEZ DE INSTALACIÓN (1-2 DIAS)

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

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

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

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

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

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

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

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

PURÍN, LAGOS ORNAMENTAIS, ENCOROS, ESTANQUES  
E IMPERMEABILIZACIÓNS.

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

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

POTASIO 225 UF de K20 225 260 225 360

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

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

AFORRO PARA SUPOSTO 10 Has 1750

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

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

PROXIMAMENTE BAP S.C. TERÁ A DISTRIBUCIÓN  DE DEPÓSITOS DE 
ALMACENAMENTO DE AGUA DE ATA 500 m3.
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O CIAM TESTA A MADEIRA 
CERTIFICADA NUN PROTOTIPO 
DE ESTABLO DE VACÚN
O Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) promove o uso da madeira 
certificada como unha alternativa sostible e práctica para instalacións gandeiras. O 
exemplo é o prototipo de establo no que o centro levará a cabo a recría do seu gando, 
maioritariamente reses de leite.

 ANTECEDENTES
A iniciativa do CIAM arrinca dunha viaxe a Francia organi-
zada no 2008 pola Consellería do Medio Rural. Tratábase de 
coñecer in situ os rendementos da madeira na construción 
de instalacións gandeiras, en concreto na rexión norteña dos 
Vosgos, onde o 80% dos establos incorporan  este material.

Os membros da expedición galega, uns 20 técnicos de 
diversas disciplinas, puidemos ver estruturas de usos vario-
pintos fabricadas en madeira, desde establos de leite e carne 
ata almacéns. Nos Vosgos emprégase este material mesmo 
en áreas municipais multiusos. A rexión ten desde hai máis 

de 20 anos unha escola de enxeñería dedicada especifica-
mente a estudar usos da madeira, fundamentalmente do 
piñeiro aserrado tratado e d os laminados de piñeiro.

A experiencia convenceunos da conveniencia de promo-
ver desde o CIAM o uso da madeira en estruturas gan-
deiras. Non falamos de calquera clase de madeira, senón, 
en concreto, de madeira certificada. É dicir, madeira clasi-
ficada e categorizada en función da súa resistencia, o que 
permite facer un cálculo construtivo previo, coma no caso 
do formigón ou calquera outro material de uso habitual na 
construción. 

Pepe Salvatierra Rico. Xefe de explotación
José Veiga Dopico. Director de obra
Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo

Montaxe das primeiras cerchas de madeira 
sobre os piares de formigón
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Cómpre lembrar que a madeira é un material habitual 
en numerosos lugares de Europa, non só para instalacións 
de traballo, senón tamén en vivendas e mesmo en igrexas. 
No medio rural de España (e en Galicia) tamén tiña unha 
presenza relativamente abundante ata os anos 60, momen-
to en que se produce unha ruptura case total co pasado e 
a entrada masiva do formigón nos establos. Esta evolución 
foi especialmente traumática en Galicia debido a un dos 
nosos males endémicos: o feísmo arquitectónico.

No feito de que a madeira entrara en desuso tamén tivo 
que ver o tratamento pouco axeitado que se lle daba en 
moitas ocasións. Usábase en especial para vigas (eucalipto 
na costa e castiñeiro no interior) en establos con paredes 
de bloque, e volvíase inservible ao cabo de 20 anos debido 
á humidade. Pero este material, se se mantén ao abrigo da 
auga e ben ventilado, pode ser moi duradeiro.

Outro problema engadido é que a práctica desaparición 
da madeira como material construtivo ocasionou tamén 
a dos oficios ligados a ela, de maneira que hoxe a penas 
quedan carpinteiros. Precisamente, o uso de madeira certi-
ficada facilita que os gabinetes de enxeñería técnica poidan 
traballar con ela coma con calquera outro material norma-
lizado.

VANTAXES DA MADEIRA
O emprego de madeira nos establos redunda, en primeiro 
lugar, en beneficio dos animais que alí viven, aumentando 
o seu confort.  A madeira é máis illante có formigón, tanto 
para a calor coma para o frío.

Por outra banda, trátase dunha solución moito máis es-
tética e que harmoniza mellor coa contorna rural. Hai que 
pensar seriamente na ordenación do territorio que se fai 
en países veciños, e cómo o medio rural de zonas coma a 
Bretaña francesa, os países nórdicos ou, sen ir máis lonxe, 
Asturias, contrasta poderosamente coa anarquía e desleixo 
que vemos no medio rural galego.

Unha terceira variable a ter en conta é que a recupera-
ción do uso da madeira revalorizaría de novo os prezos do 
produto en orixe e, polo tanto, dos nosos montes. A coti-
zación do piñeiro veuse abaixo, pagándose na actualidade 
a tan só 42 euros/tonelada nos aserradoiros. Deste xeito, 
madeira de gran calidade acaba destinada á fabricación de 
pasta de papel. 

Por último _e non menos importante_, están as vantaxes 
que este material achega desde o punto de vista ecolóxico. 
Cada vez son máis as naves gandeiras que van quedando 
abandonadas por cese de actividade, o que supón enormes 
problemas de desmantelamento e grandes volumes de cas-
callo destinados ao vertedoiro (non sempre controlado). 
En troques, un establo construído en madeira é completa-
mente reciclable. Cornadizas e cubículos poden desatorni-
llarse e venderse para outro establo, o mesmo que cerchas 
e correas. En última instancia, o material non aproveitable 
podería eliminarse mediante a queima. 

O PIÑEIRO GALEGO
O pinus pinaster é unha especie autóctona na Península Ibérica, onde se 
distinguen dúas subespecies, a atlántica (Galicia e norte de Portugal) e a 
mediterránea (o resto da Península). Segundo o III Inventario Forestal Na-
cional, en Galicia as existencias desta madeira suman case 300 millóns de 
metros cúbicos.

O piñeiro galego é de cor branca-amarela na albura e avermellada no dura-
me. Os aneis son moi distinguibles a simple vista polo forte contraste entre 
as zonas de primavera e verán, o que lle dá a esta madeira unha veta carac-
terística bastante marcada.

En canto ás características físicas e mecánicas, pode considerarse unha ma-
deira entre lixeira e semipesada, cunha contracción volumétrica entre media 
e alta, medianamente nerviosa e cunha relación alta entre os coeficientes 
de contración liñal en dirección radial e tanxencial. O estándar de dureza é 
de tipo medio, superior ao das demais variedades de piñeiro existentes na 
Península Ibérica.

Trátase dunha madeira con moi boa aptitude para aplicar tratamento de 
impregnación en profundidade á albura. Debido a que é sensible ao ataque 
de térmites e insectos en fase larvaria e está caracterizada como pouco 
ou medianamente durable fronte aos fungos de podremia, é esencial unha 
axeitada ventilación das naves para evitar a condensación, así como  tratar a 
madeira con sales hidrosolubles.

A MADEIRA CERTIFICADA ESTÁ 
CLASIFICADA EN FUNCIÓN DA SÚA
RESISTENCIA, O QUE PERMITE FACER UN 
CÁLCULO CONSTRUTIVO PREVIO

José Veiga (esqda) e Pepe 
Salvatierra, onda as obras 
do establo a principios desta 
primavera

Detalle do encaixe da madeira sobre a base de formigón

As pezas de madeira do establo veñen 
xa atornilladas e listas para instalar
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O PROTOTIPO DO CIAM
O prototipo de establo de madeira certificada do Centro 
de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) come-
zouse a construír na primavera e empeza a usarse neste 
verán. Está destinado a acoller toda a recría do gando do 
centro, tanto de leite (maioritariamente) coma de carne. En 
conxunto, terá capacidade para 280 reses, que permanece-
rán alí entre os 2 meses de vida e o momento do parto.

O establo consta de dúas naves. A maior, pareada, ten 45 
metros de anchura por 29 de lonxitude e 5 de altura, cunha 
manga de manexo de 8 metros de ancho que separa as dúas 
zonas de estabulación. A nave máis pequena ten 30 metros 
de anchura por 29 de lonxitude e 5 de altura.

Para os piares empregouse formigón e o resto dos ele-
mentos construtivos (cerchas e correas) son de madeira 
de piñeiro certificada. A cuberta do teito é metálica, tipo 
sándwich.

A madeira empregada do establo está clasificada como 
C-18 en función da súa resistencia, sendo a C-24 a máxi-
ma que hai agora mesmo no mercado. Trátase dun material 
con garantía de trazabilidade, xa que están identificados 
mesmo os montes nos que foi cortado, todos eles da zona.

O cálculo de estruturas do proxecto correu a cargo do 
CIS-Madeira, aténdose ás normas do Código Técnico de 
Edificación (CTE), que calquera estudo de enxeñería pode 
usar no traballo con madeira certificada. Estas normas 
marcan todos os requirimentos de lonxitude e medidas en 
función da categoría de madeira empregada. É importante 
sinalar que o material xa saíu do aserradoiro certificado.

A madeira aserrouse en García Rocha S.L. e as cer-

chas foron montadas en Seoane Caramés, dúas empresas 
do concello coruñés de Oza dos Ríos. O peche de táboas 
(frontal e lateral) foi montado por Mosquera Villavidal, 
do concello de Ramirás (Ourense). A obra de construción 
correu a cargo de Tragsa.

O feito de falarmos dun prototipo ten como contrapar-
tida o incremento de custos, dado que se trata de traba-
llos que, como se dixo antes, hai anos que non están no 
mercado. Precisamente, unha xeralización do emprego da 
madeira nos establos tería como efecto beneficioso o aba-
ratamento obxectivo dos prezos que supón este material.

O que si podemos asegurar os responsables do proxecto é 
que non inventamos nada ao desenvolver o noso prototipo. 
Todas as solucións aplicadas están xa moi testadas noutros 
países, e isto implica non só os cálculos en función da re-
sistencia, senón tamén detalles coma a axeitada ventilación 
das naves para evitar a condensación ou o tratamento da 
madeira con sales hidrosolubles que evitan ataques de in-
sectos ou podremia por fungos. 

O EMPREGO DE MADEIRA NOS ESTABLOS
REDUNDA, EN PRIMEIRO LUGAR, EN 
BENEFICIO DOS ANIMAIS, AUMENTANDO O
SEU CONFORT

O teito, de tipo sándwich, antes de ser 
revestido con cuberta metálica

A nave máis grande consta de dúas zonas de estabulación 
separadas por unha manga de manexo

Montaxe das primeiras cerchas de madeira 
sobre os piares de formigón
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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)
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AGROAMB-TRESIMA UTE
XESTIÓN E PRESTACIÓN DE SERVIZOS MEDIOAMBIENTAIS

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.

TRESAMB
LOXÍSTICA ESPECÍFICA EN CONTEDORES

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.

AGROAMB
VALORIZACIÓN E TRATAMENTO DE RESIDUOS BIODEGRADABLES

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.

S E N T I D O  D A  R E C I C L A X E

AGROAMB
GRUPO

ONEGA ARES, S.L.U.
SERVIZOS AVANZADOS DE TECNOLOXÍA AGRARIA

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

TROBO AGRÍCOLA, S.C.G.
PRODUCIÓN INTEGRADA DA TERRA

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

O Grupo AGROAMB 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 Grupo AGROAMB 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 Grupo AGROAMB 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
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RINOTRAQUEÍTE
INFECCIOSA BOVINA 
(IBR): ACTUALIZACIÓNS 
E NOVIDADES EN 
INVESTIGACIÓN

A rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR) 
é unha enfermidade infectocontaxiosa 
producida polo herpesvirus bovino tipo 1 
(HVB-1), que cursa con diferentes cadros 
clínicos, sendo os máis frecuentes a 
inflamación do tracto respiratorio superior 
acompañada de febre elevada, descargas 
nasais, conxuntivite e posturas para 
facilitar a respiración, principalmente en 
animais novos e de cebo. Por outra banda, 
prodúcense descenso da produción láctea 
e fallos reprodutivos en explotacións con 
vacas de reprodución.

INTRODUCIÓN
O contaxio de IBR prodúcese principalmente a través de 
aerosoles, por contacto directo, por inxestión de material 
contaminado e incluso na monta natural ou inseminación 
artificial por seme contaminado. A incorporación de gan-
do vacún seropositivo sen historial coñecido, o retorno de 
animais asistentes a certames gandeiros, sen a corentena 
subseguinte, o uso de pastos compartidos e o comercio de 
seme contaminado co virus usado en inseminación artifi-
cial son consideradas as máis importantes formas para re-
introducir o virus en explotacións libres de IBR.

Dous aspectos esenciais no IBR para entender a súa di-
námica de infección e as estratexias de prevención e con-
trol son:

_As infeccións latentes. Persistencia silenciosa do 
HVB-1 no animal despois da infección natural ou a apli-
cación de vacina viva que non pode ser detectada polos 
procedementos de laboratorio usados normalmente. Os 
animais infectados deste xeito non excretan o virus, pero a 
reactivación da latencia, xeralmente por algún factor inmu-
nodepresor (estrés ambiental, tratamento con corticoides, 
transportes inadecuados, infeccións por outros virus, bac-
terias ou parásitos, etc.)  ocasiona a reexcreción do virus, 
polo que as vacas volven ser fonte de contaxio para outros 
animais. Este mecanismo é a principal forma de mante-
mento da infección polo virus causante de IBR durante 
longos períodos de tempo, incluso anos, en explotacións 
bovinas infectadas.  

Eduardo Yus1, María Luisa Sanjuán1, Carmen Eiras2, Ignacio Arnaiz2, Francisco Javier Diéguez1

1Unidade de Epidemioloxía e Sanidade Animal. Facultade de Veterinaria de Lugo. Instituto de 
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_As vacinas marcadas ou marcadoras. Aquelas compos-
tas por unha mutante do HVB-1 na que se eliminou unha 
parte da súa estrutura, a proteína gE, e que van permitir 
diferenciar entre a resposta protectora inducida por estas 
vacinas e a resposta inducida pola infección do virus campo 
mediante o uso de técnicas de diagnóstico diferenciadoras 
específicas,  ELISAs  que detectan anticorpos específicos 
fronte a gE. 

A IBR segue a producir moita inquedanza tanto entre 
os gandeiros coma nos veterinarios encargados das explo-
tacións de gando vacún (en especial, na produción leiteira), 
non tanto polas perdas económicas directas e indirectas 
derivadas da existencia da enfermidade, actualmente con-
sideradas bastante reducidas, coma polas previsibles limi-
tacións comerciais futuras que poidan resultar da presen-
za da infección polo HVB-1 en diversas explotacións ou 
rexións do noso país. 

Esta situación implica o establecemento de programas 
de prevención e control baseados no emprego de vacinas 
marcadoras, tal e como se vén realizando noutros países 
europeos. Así poderemos evitar atopármonos no futu-
ro nunha posición claramente desfavorable con respec-
to a outros países da nosa contorna económica e política 
(Unión Europea).

SITUACIÓN DA IBR EN EUROPA
A situación epidemiolóxica da IBR en Europa é moi 

diversa e con implementación de programas de control e 
erradicación diferentes. Así, os países que facilitaron recen-
temente datos sobre o estatus sanitario dos seus rabaños 
bovinos son os seguintes:

_Países con prevalencias diferentes antes do inicio de di-
versos plans de control da IBR: Bélxica (62-65%), Escocia 
(12%), Francia (10-30%), Hungría (13-79%), Italia (62-
85%), Lituania (17%), Polonia (20-38%) e Holanda (40% 
en rabaños leiteiros).

_Rexións dos estados membros cuxos programas de con-
trol e erradicación da infección polo HVB-1 foron aproba-
dos pola UE: toda Alemaña, agás dous distritos no estado 
federal de Baviera e en Italia (rexión autónoma de Friuli-
Venecia Julia e provincia autónoma de Trento).

_Rexións dos estados membros ou países que se conside-
ran indemnes da infección por HVB-1: Finlandia, Suecia, 
Dinamarca, Suíza, Austria, Alemaña (dous distritos do es-
tado federal de Baviera) e Italia (provincia de Bolzano).

Desta maneira, máis do 70% do censo bovino europeo 
(aproximadamente 25 millóns de cabezas) atópase en paí-
ses que erradicaron a IBR ou que están en proceso de erra-
dicación activa.

Na Comunidade Europea (CE) a lexislación vixente so-
bre o tema é a Decisión 2007/584/CE, pola que se aplica 
a Directiva 64/432/CEE no que respecta ás garantías adi-
cionais para os intercambios intracomunitarios de bovinos 

relacionados coa IBR con destino a países ou rexións libres 
da enfermidade coa finalidade de salvagardar o seu estatus 
sanitario.

 Por iso, a IBR implica limitacións comerciais a países 
que, como España, aínda presentan elevadas taxas de pre-
valencia e que non teñen rexións libres da infección polo 
HVB-1. Así, está prohibida a comercialización de seme, 
óvulos e embrións de rabaños seropositivos e o transporte 
de animais vivos infectados, salvo que se cumpran unha 
serie de medidas sanitarias específicas, a aqueles países ou 
rexións que foron declaradas libres ou que teñen un pro-
grama aprobado de control e erradicación.

SITUACIÓN DA IBR EN ESPAÑA
En España existen 6 millóns de cabezas de gando bovino, 
das cales 900.000 son de aptitude láctea (excluíndo o raba-
ño de reposición). Tres comunidades autónomas, Castela e 
León, Galicia e Extremadura, representan o 56% do censo 
nacional de vacas. 

Actualmente a prevalencia de anticorpos fronte a HVB-
1 en España sitúase aproximadamente nun 60% en raba-
ños e entre un 25% e un 40% en animais individuais. A 
seroprevalencia observada en diversos estudos serolóxicos, 
tanto en animais individuais coma en explotacións bovinas 
en diferentes comunidades autónomas de España reflíctese 
na Táboa 1.

Táboa 1. Seroprevalencias de IBR en diferentes 
comunidades autónomas de España
CC.AA Ano Poboación Animais (%) Rabaños (%)
Andalucía 2002 Leche y carne 45,8 63,8
Galicia 2004 Leche y carne 35,7 47,2
Asturias 2006 Leche y carne - 55,0
Cantabria 2006 Leche y carne 40,0 75,0
País Vasco 2006 Leche y carne 25,0 45,8

Ao analizar os resultados observados en diferentes estu-
dos epidemiolóxicos poden realizarse as seguintes puntua-
lizacións:

_Maiores prevalencias en rabaños leiteiros en compara-
ción cos de aptitude cárnica, debido ao maior tamaño dos 
rabaños (explotación positiva se cando menos un animal 
o é), a un máis alto uso de vacinas non marcadas (interfi-
ren nas análises serolóxicas), a un manexo más intensivo e 
unha maior densidade e movemento de animais. 

A IBR SEGUE A PRODUCIR MOITA
INQUEDANZA, NON TANTO POLAS PERDAS
ECONÓMICAS, ACTUALMENTE BASTANTE
REDUCIDAS, COMA POLAS LIMITACIÓNS
COMERCIAIS FUTURAS

Secreción nasal serosa e 
mucopurulenta en forma 
respiratoria da IBR
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_Alto número de rabaños libres de IBR en áreas infec-
tadas. Se nestas explotacións non se vacina e non teñen 
implementadas medidas de bioseguridade específicas, ato-
paranse en situación de alto risco de reintrodución de in-
feccións por HVB-1, coa conseguinte aparición de graves 
abrochos clínicos.

_Alto risco de reactivación de infeccións latentes en ex-
plotacións que vacinan, agás os animais seronegativos.

_Asesoramentos non axeitados sobre programas vacinais 
e medidas de bioseguridade.

Nos últimos anos, diversas comunidades autónomas 
como Asturias, Galicia, Cantabria e Castela e León  es-
tableceron programas de prevención e control da IBR en 
explotacións de gando vacún integradas en Agrupacións de 
Defensa Sanitaria Gandeira (ADSG). Aínda que, de mo-
mento, estas iniciativas non integran a totalidade do censo 
bovino destas rexións, non hai dúbida de que constitúen un 
primeiro paso de grande importancia para a erradicación 
da IBR en España. 

POR QUE ERRADICAR A IBR DE ESPAÑA
Aínda que un programa de erradicación de calquera enfer-
midade, neste caso a IBR, nunha rexión ou país determina-
dos leva implícito determinados inconvenientes, coma os 
custos económicos do propio programa, en parte asumidos 

polos gandeiros, e a eliminación de certo número de ani-
mais portadores do HVB-1 clinicamente sans, as vantaxes 
da erradicación da IBR en España nas circunstancias ac-
tuais sempre superarán esas desventaxas. Así, as principais 
razóns para implicármonos no tema serían:  

-
ses avanzadas de erradicación da enfermidade, sendo a 
maioría deles importantes produtores de gando vacún.

da UE:
_Regulación de intercambios intracomunitarios rela-
cionados coa IBR.

_Aprobación de programas de erradicación presenta-
dos por algúns estados membros. 

de material xenético (seme e embrións).
-

nitario que non atoparan saída en países con programas 
de erradicación.

-
vada prevalencia entre os seus animais ou rexións con 
alta presenza de rabaños positivos. 

PROGRAMAS DE CONTROL E ERRADICACIÓN DA IBR
Na maioría dos países europeos, entre os que se inclúe 
España, con elevadas taxas de prevalencia de infeccións 
por HVB-1 e altas densidades de gando vacún nalgunhas 
rexións, a única vía práctica de erradicación da IBR é a 
redución da prevalencia e evitar a entrada da infección nos 
rabaños mediante a vacinación con vacinas marcadas que 
permiten diferenciar animais vacinados dos infectados de 
forma natural e a identificación de animais que poderían 
ter infección latente, así como a aplicación de medidas de 
bioseguridade nas explotacións. De tal xeito que nunha 
primeira fase créanse rabaños de cría libres de IBR, elimi-
nando gradualmente os animais seropositivos e repoñendo 
con animais negativos. 

A PREVALENCIA DE ANTICORPOS FRONTE 
A HVB-1 EN ESPAÑA SITÚASE NUN 60% 
EN RABAÑOS E ENTRE UN 25% E UN 
40% EN ANIMAIS INDIVIDUAIS

Xatos de cebo con postura característica para facilitar a respiración
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As vacinas reducen a gravidade da enfermidade e tamén 
reducen a replicación e a transmisión vírica, pero non son 
capaces de previr a infección por virus campo. As vacinas 
marcadas vivas inducen unha mellor protección cás inac-
tivadas despois dunha exposición ao HVB-1 e, polo tan-
to, son máis efectivas en reducir a circulación vírica nun 
rabaño. Sen embargo, as inactivadas son máis eficaces en 
reducir a excreción vírica despois da reactivación de infec-
cións latentes. Por iso, a combinación dunha vacina viva 
atenuada como primera dose e sucesivas revacinacións con 
vacina inactivada como inxección “booster”, completando 
a primovacinación, sería o protocolo máis eficaz para redu-
cir a excreción vírica (Táboa 2).

Tabla 2: Vacinas marcadas fronte a IBR dispoñibles en 
España e as súas aplicacións
Tipo de vacinas marcadas Situacións de uso
Inactivadas:
- Ibraxion
- Rispoval IBR-Marker inactivatum

- Animais seropositivos (incluídos infecta-
dos latentes)

- Vacas xestantes 
- Revacinación (efecto “booster”)

Vivas:
- Bovilis IBR Marker
- Rispoval IBR-Marker vivum

- Curso primario da infección
- Animais novos (vía intranasal en situaci-

óns de alto risco)
- Alto risco de infección

Os aspectos principais nos que se basean os programas ofi-
ciais de prevención e control fronte á IBR das ADSG de 
gando bovino situadas nas comunidades autónomas ante-
riormente mencionadas son os seguintes:

_Formación sanitaria e motivación aos gandeiros das 
explotacións integradas en ADSG sobre a prevención e 
control da IBR.

_Realización en todas as explotacións dunha enquisa de 
bioseguridade que recolla, entre outros, os principais facto-
res de risco que poidan favorecer a introdución e a disemi-
nación das infeccións por HVB-1 e, en base aos resultados, 
que os veterinarios establezan as oportunas medidas co-
rrectoras para as deficiencias detectadas.

_Analíticas periódicas, tanto nas explotacións de leite 
coma de carne, en leite de tanque e/ou soro sanguíneo de 
animais individuais segundo os casos, destinadas a coñecer 
o estatus sanitario das explotacións en relación á IBR e 
definir as actuacións a establecer en cada granxa en función 
dos resultados obtidos.

_As únicas vacinas autorizadas fronte á IBR en explo-
tacións de reprodución serán as vacinas marcadas, agás no 
caso de cebadeiros bovinos integrados en ADSG, onde 
poderán usarse vacinas non marcadas. Isto permite esta-
blecer a prevalencia real individual e de rabaños infectados 
en cada rexión.

_Diversas clasificacións de explotacións segundo o esta-
tus sanitario a IBR. 

En canto ás perspectivas futuras do control da IBR en 
España, o escenario ideal sería establecer, o antes posible, 
un marco uniforme de carácter nacional, iniciando un pro-
grama para a prevención, control e erradicación da IBR 
baseado nos seguintes principios:

_Notificación obrigatoria da sospeita ou presenza da 
IBR nunha determinada explotación.

_Vixilancia sanitaria periódica das explotacións bovinas 
mediante análise de anticorpos en leite de tanque e/ou so-
ros sanguíneos individuais con obxecto de detectar precoz-
mente os novos casos e o mantemento do estatus de libre 
de IBR.

_Emprego dunha calificación sanitaria oficial das explo-
tacións bovinas en función do estatus sanitario e das actua-
cións que se realicen en relación á IBR.

_Regulación oficial dos movementos de animais entre 
explotacións calificadas.

_Único uso autorizado das vacinas marcadas seleccio-
nadas na glicoproteína gE nas explotacións bovinas con 
animais reprodutores ou destinados á reprodución.

_Establecer estritas medidas de bioseguridade, especial-
mente con respecto aos animais que se introduzan en ex-
plotacións, así coma cos vehículos e persoas que entren ou 
saian delas.

Por último, indicar que, debido á incapacidade das vaci-
nas para previr a infección polo HVB-1 e o establecemento 
da latencia, os programas de prevención e control da IBR 
poden durar longos períodos de tempo antes de completar 
a erradicación das infeccións por este virus.

INVESTIGACIÓNS FUTURAS EN IBR
Os diversos estudos que se están a realizar na actualidade 
sobre a IBR céntranse en lograr novos coñecementos sobre 
diferentes aspectos:

_Epidemioloxía da IBR, especialmente o papel que po-
derían ter distintas especies de animais domésticos e silves-
tres como reservorio do HVB-1 e persistencia da infección 
en determinados nichos ecolóxicos.

_Dinámica da infección polo HVB-1 e da protección 
(inmunidade) en rabaños de gando vacún sometidos a pro-
gramas de erradicación da enfermidade.

_Avaliación da eficacia e seguridade de diversas vacinas 
que permitan diferenciar animais infectados de vacinados 
(vacinas marcadas, vacinas de subunidades víricas, etc.)

_Actividade antivírica no campo de diferentes fármacos 
que presentaron certa eficacia “in vitro”.  

A ÚNICA VÍA PRÁCTICA DE ERRADICACIÓN
DA IBR É A REDUCIÓN DA PREVALENCIA
E EVITAR A ENTRADA DA INFECCIÓN NOS 
RABAÑOS MEDIANTE A VACINACIÓN CON 
VACINAS MARCADAS

Animal infectado (gB+ y gE+) diferenciado dun animal vacinado (gB+ y gE-) 

con vacina marcada cun ELISA gE
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