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PATOLOXÍAS PODAIS NO GANDO 
VACÚN DE LEITE: DIAGNÓSTICO E 
PREVENCIÓN NO ESTABLO
As patoloxías podais preséntanse de forma rutineira nos establos produtores de leite, 
afectando severamente a saúde, a produción e o benestar das vacas. Son a terceira 
causa de eliminación de animais non prevista nas explotacións leiteiras, despois dos 
problemas reprodutivos e das mastites. A prevalencia deste tipo de enfermidades oscila 
entre o 15% e o 20%, en función das cortes, do manexo ou da alimentación.

 PERDAS ECONÓMICAS
As coxeiras constitúen unha gran perda económica na gan-
dería de vacún de leite debido ás consecuencias que ca-
rrexan, entre as que cómpre destacar as seguintes:

_A diminución das producións (leite e carne).
_As perdas reprodutivas, tanto polo aumento do interva-

lo entre partos coma polo aumento de vacas con problemas 
reprodutivos.

_O aumento da reposición involuntaria de animais, ao 
ter que sacrificar animais antes do previsto e ter que intro-
ducir animais novos.

Juan J. Gómez Fernández
Licenciado en Veterinaria. 
Pereiro de Aguiar (Ourense)

Pablo O. González Prieto
Licenciado en Veterinaria.
Viana do Bolo (Ourense)

Os animais deben dispoñer de espacio 
suficiente no corredor de alimentación e de 
alimento as tres cuartas partes da xornada

_A diminución da velocidade de mellora xenética do es-
tablo.

_O incremento de gastos sanitarios, xa que os tratamen-
tos son custosos.

FACTORES QUE INFLÚEN NA APARICIÓN 
DUNHA COXEIRA
As causas que determinan a aparición dunha coxeira nun-
ha vaca leiteira responden a un patrón multifactorial, co 
que as coxeiras non só adoitan deberse a unha causa en 
concreto.

Unha alimentación desequilibrada; unhas condicións 
hixiénicas deficientes; camas que proporcionan pouco con-
fort e descanso aos animais; chans esvaradíos ou abrasivos 
ou que desgasten en exceso o casco; 

AFRIGA ANO XVI - Nº 89

SANIDADE 5



desprazamentos excesivos para recibir alimentación por 
corredores húmidos e sucios; exceso de calor no establo e 
un manexo pouco profesional por parte do gandeiro. To-
dos estes son factores de risco. Sumados a unha xenética 
mal desenvolvida e ao feito de que hai vacas que padecen 
enfermidades que cursan con coxeira (como IBR, BVD, 
febres agudas…), constitúen o que coñecemos como orixe 
multifuncional da patoloxía podal.

O gandeiro que consiga proporcionarlles aos animais 
unha alimentación equilibrada en cantidade e calidade, 
unhas instalacións hixiénicas e confort, ten moito camiño 
andado no proceso de previr os problemas a nivel dos pe-
zuños en vacas leiteiras.

IDENTIFICACIÓN DAS PATOLOXÍAS PODAIS
O principal éxito na curación dunha podopatoloxía reside 
nunha detección temperá da mesma. É fundamental non 
deixar avanzar o proceso para ter unha alta porcentaxe de 
vacas que conseguen superalo, para que as diminucións 
produtivas sexan as mínimas e, ademais, para evitarlles aos 
animais o estrés asociado a este tipo de enfermidades (pola 
gran dor que lles producen ás vacas que as padecen).

Un gandeiro debe diferenciar entre unha coxeira supe-
rior e unha coxeira a nivel do pezuño. As coxeiras podais 
representan o 95% do total, polo que, sen dúbida, son as 
máis frecuentes e nas que nos centraremos no presente 
artigo. Respecto dos membros afectados, tamén as pato-
loxías nos pezuños das extremidades posteriores son máis 
comúns ca nas extremidades anteriores.

O primeiro síntoma que adoita aparecer no caso dunha 
vaca leiteira que sofre unha coxeira é un descenso da pro-
dución. O gandeiro debe estar alerta ante unha diminu-
ción da produción de leite e facer unha reflexión de cales 
foron as causas desa redución. Este síntoma non sempre 
se relaciona en exclusiva con coxeiras, pero adoita repro-
ducirse sempre que existe unha dor aguda, como ocorre 
nestes casos.

Outro síntoma dunha patoloxía podal é a coxeira. Para o 
produtor é o síntoma máis claro e o definitivo, sobre todo 
en explotacións onde non existen programas de prevención 
e recortes funcionais. Unha vaca que padece unha coxeira 
de apoio sempre debe ser revisada. O gandeiro debe ter 
acceso a un potro e verificar que é o que sucede nese pé.

Se é necesario, débese recorrer a un profesional, que reali-
zará un diagnóstico e establecerá un tratamento co obxecto 
da curación total do animal. Pode, así mesmo, sospeitar de 
animais que teñen dificultades para levantarse e deitarse 
ou que teñen un camiñar anormal. Nestes casos acostuman 
a aparecer erosións e feridas por rozamento, típicas sobre 
todo a nivel dos xarretes.

Os animais con enfermidades podais deben ser revisados 
sempre. Esperar a que unha coxeira se resolva soa xa non 
responde aos patróns actuais de xestión global da saúde do 
establo. Unha técnica que outrora se usaba, como era a de 
conducir ao animal afectado cara a unha dependencia con 
cama branda, sen deixar de ser unha boa opción que axude 
no tratamento, por si mesma non vai producir a curación 
da vaca. 

Os pezuños sofren crecementos anómalos. Nesta 
imaxe pode apreciarse como o dedo lateral do 
pezuño desenvolveu unha dobre sola. A liña branca 
está afectada, seguramente porque o pezuño perdeu 
resistencia. Tamén se aprecia unha área inflamada 
na pel que limita co talón

Erosión do talón. Cando se realiza unha 
exploración do pezuño, apréciase un casco 
bastante rebrandecido e os talóns excesivamente 
erosionados. Pode ser que nesta explotación o plan 
de hixienización non estea funcionando de forma 
correcta

As instalacións deben deseñarse pensando no 
confort dos animais. Un mantemento das mesmas 
deficiente, xunto cunha mala política de limpeza 
e desinfección, contribuirán á aparición de 
enfermidades a nivel dos pezuños
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Un gandeiro tamén debe fixarse cando a vaca está en 
estación, é dicir, parada e de pé. O produtor debe observar 
cómo pisan as extremidades posteriores da vaca cando está 
na liña de alimentación atrapada polos inmobilizadores ou 
cando está na sala de muxido. Canto máis se separen as 
patas posteriores dun eixo lonxitudinal central, máis nos 
estaremos aproximando a un problema a nivel do pezuño. 
É moi importante que o gandeiro saiba valorar o ángulo 
podal para detectar coxeiras normalmente subagudas nos 
seus animais. 

Así mesmo, o produtor pode saber se unha vaca está coxa 
fixándose no modo en que esta se despraza. Unha vaca que 
non padece ningunha coxeira terá sempre o lombo recto, 
tanto se está parada coma se está camiñando, e este cami-
ñar será con pasos longos.

Se cando está parada ten o lombo recto pero cando ca-
miña o curva e dá pasos curtos, camiñando con precaución, 
a coxeira é leve.

Se, estando parado o animal ou camiñando, o lombo está 
curvado, non existe claudicación e dá pasos curtos, a coxei-
ra é moderada.

Se ademais a vaca coxea, estamos ante unha coxeira. 
Cando a vaca se tumba, e non resiste moito tempo de pé, 
estamos ante unha coxeira severa. 

Este sistema de clasificación, coñecido como calificación 
da locomoción de Sprecher, refire cinco estadios, sendo o 1 o 
normal, o 2 o leve, o 3 o moderado, o 4 a coxeira e o 5 a co-
xeira severa. Trátase dun sistema moi práctico para valorar 
a saúde podal dun rabaño de vacas leiteiras que require por 
parte do produtor unha observación e un sistema de rexi-
stro, sinxelo pero metódico. Para iso, o mellor é observar as 
vacas sobre unha superficie dura; por exemplo, tralo paso 
pola sala de muxido.

A partir do estadio 3, é dicir, o de coxeira moderada, xa 
son evidentes problemas reprodutivos e diminucións na 
produción láctea.

A modo de resumo, en función da coxeira, haberá dimi-
nución da produción láctea, a vaca levantarase e deitarase 
dunha maneira forzada e, segundo o grao de coxeira, do-
brará o lombo tanto en estación como camiñando.

MEDIDAS PREVENTIVAS
O produtor pode levar a cabo unha serie de medidas pre-
ventivas para reducir os casos de coxeiras nas súas explota-
cións, de tal forma que, mellorando este tipo de patoloxías, 
mellorará de forma evidente a saúde xeral da granxa. 

BO PROGRAMA DE REXISTROS
É fundamental que o gandeiro sexa moi metódico nas súas 
observacións e, sobre todo, que rexistre calquera incidencia. 
Este rexistro debe ser rigoroso e operativo. É moi necesario 
que o gandeiro tome conciencia dos casos de coxeiras nas 
súas explotacións. Un dos éxitos dun programa de podo-
loxía na explotación radica en que o gandeiro non se re-
signe á coxeira das súas vacas, e para iso debe documentar 
cada caso, avalialo, e tratar de definir cal é a patoloxía con-
creta: dermatite, laminite, enfermidade da liña branca, etc.

CONFORT DAS VACAS (COW CONFORT)
Dentro das medidas que comporta previr a aparición deste 
tipo de enfermidades, as máis importantes son aquelas que 
se orientan a mellorar a calidade das instalacións, de tal 
forma que o animal estea o máis cómodo posible, xunto cos 
axustes alimentarios.

Para acadar ese confort, o produtor debe incidir no am-
biente xeral do establo, nos cubículos e áreas de descanso, 
na hixiene xeral das instalacións, na calidade dos chans e 
no deseño das instalacións.

A calor está moi relacionada co estrés nas vacas leiteiras. 
Unha vaca que está sometida a un exceso de calor tratará 
de ventilar máis e mellor, para o que estará máis tempo 
de pé; por conseguinte, sufrirá un maior desgaste a nivel 
do casco. Como consecuencia da calor, tamén sufrirá un 
descenso da inxesta de materia seca, xunto cun aumento de 
arfadas e da frecuencia respiratoria, polo que a produción 
de saliva será menor, o efecto tampón da mesma estará moi 
reducido e será máis frecuente a acidose metabólica, factor 
que predispón as vacas a problemas nos pezuños. 

UNHA VACA SOMETIDA A UN EXCESO 
DE CALOR TRATARÁ DE VENTILAR MÁIS 
E MELLOR, PARA O QUE ESTARÁ MÁIS 
TEMPO DE PÉ; POR CONSEGUINTE,
SUFRIRÁ MAIOR DESGASTE NO CASCO

Os pezuños que sofren un crecemento 
excesivo deben ser sometidos a un 
recorte funcional para evitar este tipo 
de cascos, moi propensos a padecer 
patoloxías asociadas

A erosión cutánea é unha clara evidencia de que o animal pode estar 
desenvolvendo posturas non fisiolóxicas. O produtor debe sospeitar e revisar 
estes animais
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No referente ao descanso e aos cubículos, o gandeiro 
debe saber que canto máis tempo permanezan tumbadas as 
vacas (deberían estalo un mínimo de 12 horas), menor será 
o desgaste do pezuño. Deberá proporcionar uns cubícu-
los cómodos, ben dimensionados e en cantidade suficiente 
para que, polo menos, o 80% dos animais estean tumbados. 
As camas deben estar limpas e secas e o produtor debe ter 
un bo programa de mantemento de cubículos.

Mentres as vacas non están tombadas, estarán camiñan-
do ou amarradas nos comedeiros. O tempo de amarre debe 
ser o mínimo que faga falta para que a vaca coma e vaia á 
área de descanso canto antes. Nas horas nas que o gando 
está descansando debe ser molestado soamente o impres-
cindible, para evitar que se levante. 

Os chans por onde circulan as vacas deben ter un rallado 
de tal forma que non existan bordos redondeados e os sur-
cos estean correctamente dimensionados. Algúns especia-
listas optan por poñer láminas de goma nas zonas nas que 
as vacas pasan moito tempo de pé, para evitar superficies 
especialmente duras.

Para favorecer a drenaxe das instalacións, os chans te-
ñen certa pendente. Canto máis pronunciada sexa esa pen-
dente, máis risco de esvarar vai ter o gando, polo que se 
recomenda que nunca se pase dun 6%.

Os establos de produción láctea deberían ter un pro-
grama de limpeza e desinfección, de xeito que, de for-
ma estandarizada, un produtor realice a hixienización 
(limpeza e desinfección) das instalacións seguindo unha 
pauta técnica e sexa moi rigoroso na súa implantación. 
Reducir a carga bacteriana das superficies é algo moi 
importante nos programas de loita, por exemplo, contra 
as dermatites dixitais, que tantos problemas producen 
nas nosas explotacións.

O deseño das instalacións antes da súa construción re-
quire que os profesionais opinen de todos e cada un dos 
aspectos que van influír no manexo dos animais e nas súas 
producións para que, en definitiva, minimicen todos os as-
pectos negativos que se puidesen derivar dunha mala cons-
trución. Antes dunha reforma ou dunha nova construción, 
o produtor debe consultarlles aos facultativos veterinarios 
aspectos relacionados co posterior confort das vacas unha 
vez construídas as instalacións.

ALIMENTACIÓN
É un factor moi importante na explotación leiteira en xe-
ral, xa que inflúe en todos e en cada un dos aspectos pro-
dutivos e de saúde na explotación, sendo desde o punto 
de vista económico a parte máis importante dos custos 
de produción. A relación que existe entre a laminite e os 
problemas na ración non a discute ningún profesional, e 
as normas xerais que os técnicos implantan nas explota-
cións son as necesarias para previr problemas podais. Así, 
o gandeiro debe maximizar a inxestión de fibra efectiva, 
sen que iso supoña unha diminución da produción, ter os 

comedeiros moi limpos e comida fresca a disposición máis 
horas. Como mínimo deberiamos garantirlles aos animais 
comida 20 horas ao día e espazo suficiente no comedeiro e 
deberiamos facer currais de xovencas e de vacas secas, para 
evitar competencias.

Dentro do manexo alimentario do rabaño, o produtor 
debe darlle moita importancia á transición alimentaria, é 
dicir, ao período de adaptación necesario cando realizamos 
cambios na alimentación dos animais. Dado que o pe-
ríodo crítico se sitúa no periparto, é fundamental realizar 
os axustes necesarios na alimentación durante o período 
seco, de tal forma que o balance enerxético negativo que 
se produce tras o parto non sexa tan acusado. Unha boa 
adaptación ao parto, desde o punto de vista da nutrición, é 
fundamental para previr moitas das podopatoloxías.

RECORTE FUNCIONAL
Todos os animais deben ser revisados por un profesional 
como mínimo unha vez ao ano, e sempre que se observe 
unha mínima sospeita de que as vacas padecen unha coxei-
ra. O recorte funcional dos pezuños trata de conseguir un 
casco fisiolóxico en vacas estabuladas, mediante o corte e o 
lixado do mesmo. É fundamental para detectar enfermida-
des e debe realizarse sempre por unha persoa cualificada, xa 
que co recorte buscamos obter unha repartición de pesos 
nos pezuños do animal.

PEDILUVIOS
Outra ferramenta eficaz para a prevención deste tipo de 
patoloxías é o uso de pediluvios ou baños podais. Tráta-
se de bañeiras nas que se introducen substancias químicas 
en auga, polas que se fai pasar aos animais. Normalmente 
úsanse solucións químicas (formol, sulfato de cobre) que, 
por unha banda, producen unha diminución da carga bac-
teriana a nivel do pé e, pola outra, producen un endurece-
mento do casco, moi necesario en instalacións con exceso 
de humidade. Existen varios tipos de pediluvios, fixos ou 
móbiles, pero o importante é que deben situarse despois da 
sala de muxido.

O gandeiro debe realizar un mantemento periódico dos 
pediluvios para evitar que perdan eficacia, retirando a suci-
dade e cambiando cunha frecuencia determinada as solu-
cións químicas. 

O RECORTE FUNCIONAL DOS PEZUÑOS
É FUNDAMENTAL PARA DETECTAR 
ENFERMIDADES E DEBE REALIZARSE 
SEMPRE POR UNHA PERSOA CUALIFICADA

A sala de muxido pode ser un bo lugar para realizar unha exploración visual 
primaria da postura da vaca, en relación coa forma de pisar das extremidades 
posteriores
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distribución material gandeiro

Gomas y Camas para Vacas

Limpiezas Automáticas

Estabulaciones Libres

NUEVO ESTABLO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓNS
AGRARIAS DE MABEGONDO (CIAM)

Gomas y Camas 
para Vacas

Tubular 
Bovino

Limpiezas
Automáticas

INVESTIGADORES DE VANGUARDIA
EN NOSOTROS

LOS

CONFÍAN 



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

LIMPIEZA AUTOMÁTICA DE
CABLE PARA DOS PASILLOS, 
CORNADIZAS, CUBÍCULOS, 
BARRERAS, PUERTAS, 
BEBEDEROS, COLCHONES Y 
GOMA PARA PATIOS



CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE A SÍNDROME 
RESPIRATORIA BOVINA: CAUSAS, SÍNTOMAS, 
TRATAMENTO E PREVENCIÓN 

Dentro da gran diversidade de enfermidades respiratorias de etioloxía esporádica, 
parasitaria e infecciosa que lle afectan ao gando vacún, a síndrome respiratoria bovina 
(SRB) é unha das que se presenta con máis frecuencia e que máis perdas económicas 
ocasiona nos países produtores. 

 A síndrome respiratoria bovina é a causa máis impor-
tante de perdas económicas, sobre todo en xatos de cebo, 
xa que produce un significativo aumento de mortes, eleva 
os custos de tratamentos, incrementa o traballo, diminúe 
a produción (10-20 kg menos de ganancia diaria de peso 
vivo) e produce peores taxas de conversión do alimento. 
De forma orientativa, pódese indicar que o custo da SRB 
desde o destete ata o sacrificio supón aproximadamente o 
7% dos custos de produción nos animais enfermos con res-
pecto aos sans.  

Eduardo Yus1, Mª Luisa Sanjuán1, Francisco Javier Diéguez1,2

1Unidade de Epidemioloxía e Sanidade Animal (Facultade de 
Veterinaria de Lugo), Instituto de Investigación e Análises Alimentarias 
(Universidade de Santiago de Compostela)
2Departamento de Anatomía e Produción Animal (Facultade de 
Veterinaria de Lugo)

Toma de mostras con hisopo nasal

ETIOLOXÍA
A SRB é un proceso multifactorial e pluricausal. Os ani-
mais non están illados, senón que se relacionan intima-
mente co medio que os rodea, e ese ambiente vai influír no 
seu estado de saúde. Así, na aparición da SRB interaccio-
nan unha serie de factores dependentes do axente patóxe-
no e outros condicionantes, denominados factores de risco. 
Estes factores de risco están relacionados cos animais e coa 
contorna na que viven, así como co manexo ao que están 
sometidos.  
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Na SRB existen varios axentes infecciosos implicados 
que actúan conxuntamente con diversos factores de risco. 
Así, identificáronse diferentes virus e bacterias, reflectín-
dose na Táboa 1 os máis relacionados coa SRB.

Táboa 1. Principais virus e bacterias asociados á SRB

VIRUS BACTERIAS

- Herpesvirus bovino tipo 1
- Parainfluenza bovino tipo 3
- Virus respiratorio sincitial bovino
- Virus da diarrea vírica bovina
- Adenovirus tipos 1, 2 e 3
- Rinovirus
- Reovirus tipos 1, 2 e 3
- Coronavirus

- Mannheimia haemolytica
- Pasteurella multocida
- Histophilus somni
- Micoplasma bovis
- Arcanobacterium pyogenes
- Pseudomonas aeruginosa
- Streptococcus spp.
- Staphilococcus spp.

Doutra banda, as características anatómicas, fisiolóxicas e 
inmunolóxicas do aparato respiratorio dos bóvidos deter-
minan a existencia dunha certa predisposición do gando 
vacún, en comparación con outras especies animais, ao 
desenvolvemento de cadros respiratorios, sobre todo en 
animais novos e con estado inmune deficiente. 

En condicións adecuadas, o sistema inmune do animal 
debería de ser capaz de controlar e inactivar os diferentes 
microorganismos aos que se ve exposto e só se producirá 
un proceso subclínico que xerará unha certa inmunidade 
individual e poboacional. Non obstante, no caso dun des-
equilibrio nas interaccións axente-hospedador-contorno 
desencadearase o proceso clínico. O normal é que o animal 
se recupere e que apareza unha inmunidade máis ou menos 
duradeira e intensa en función de cada animal, do colectivo 
afectado e dos microorganismos implicados no proceso.

Entre os factores ambientais e de manexo que poden 
ocasionar estrés no gando vacún e, polo tanto, provocar a 
aparición da SRB, poden citarse os seguintes:

- Transporte. Ademais do estrés que pode ocasionar o 
transporte, durante o traslado dos animais a subministra-
ción de auga e alimento pode ser insuficiente, o que pode 
desencadear unha baixada de defensas. Nestas circunstan-
cias, pode que o animal non recupere a súa capacidade in-
munitaria completa ata dúas semanas despois da viaxe. 

- Humidade. Os altos índices de humidade relativa fa-
vorecen a supervivencia de bacterias, manténdose viables 
nos aerosois. Ademais, o exceso de humidade prexudica o 
mecanismo de illamento térmico natural do gando vacún. 
Por outra parte, unha excesiva humidade ou sequidade do 
aire vai alterar os mecanismos de defensa inespecíficos res-
piratorios, como é o aumento da viscosidade do moco. 

- Temperatura. As temperaturas elevadas cáusanlle es-
trés térmico aos animais e fan que se reduza a inxesta de 
alimentos, mentres que as temperaturas moi baixas poden 
alterar tamén o funcionamento das defensas inespecíficas 
do aparato respiratorio. Á súa vez, as variacións bruscas 
de temperatura, sobre todo entre diúrnas e nocturnas en 
determinadas épocas do ano, predispoñen ao desenvolve-
mento de cadros respiratorios, ao limitar a eficacia dos me-
canismos defensivos do aparato respiratorio. 

- Ventilación. Unha ventilación insuficiente favorece a 
acumulación de gases nocivos, como gases de combustibles 
(monóxido de carbono) e substancias volátiles eliminadas 

polos animais (amoníaco, dióxido de carbono, sulfhídrico 
e metano). Os niveis elevados destes gases incrementan 
o risco da SRB, xa que irritan o epitelio respiratorio. En 
contraposición, unha ventilación adecuada favorecerá a di-
lución de aerosois que vehiculan os axentes patóxenos e 
axudará a controlar os niveis de temperatura e humidade.

- Densidade de animais. A excesiva densidade de ani-
mais altera o fluxo de aire, provoca estrés e favorece a dise-
minación de axentes infecciosos. 

- Acceso a auga e a alimento. O número de comedeiros 
e bebedoiros debe ser adecuado para facilitarlle o acceso 
aos animais e reducir o estrés.

- Mestura de animais de diferente orixe. Nunha granxa 
bovina é crítico o momento de recepción dos animais, xa 
que os novos individuos poden ser portadores de determi-
nados microorganismos. Á súa vez, os animais recén in-
corporados veranse expostos a outros xermes que xa había 
na corte e fronte aos que os animais presentes xa estarían 
protexidos. Isto pode condicionar a aparición de brotes clí-
nicos e favorecer a acción conxunta de microorganismos. 

- Baleirados sanitarios. Non realizar baleirados sanita-
rios conducirá a un incremento do microbismo ambiental 
e da presión de infección, o que contribuirá en gran medi-
da a incrementar a incidencia da SRB.

- Nutrición. A inxestión do calostro por parte do xato 
na cantidade, a calidade e o momento adecuados constitúe 
un dos aspectos de manexo fundamentais de cara a evitar a 
presenza da SRB na explotación. Ademais, hai que ter en 
conta que os cambios bruscos de dieta ou o déficit de certas 
vitaminas como a A e complexo B, así como de determi-
nados aminoácidos, diminúen a capacidade defensiva das 
células da mucosa respiratoria.

- Tratamentos inadecuados ou circunstancias inmu-
nosupresoras. As manipulacións frecuentes e bruscas dos 
animais, as feridas, as operacións cirúrxicas e a aplicación 
de terapias inadecuadas, así como o contacto de animais 
afectados pola SRB con animais sans, son outros factores 
que poden favorecer a aparición desta síndrome.

Na Táboa 2 reflíctense os principais factores de ris-
co implicados no desenvolvemento da SRB en explota-
cións bovinas. Destes factores destacamos o estrés cau-
sado polo destete, o transporte ou o manexo inadecuado, 
a adaptación a un novo ambiente, os cambios bruscos 
de dieta alimenticia e a mestura de animais de diver-
sas orixes, pois crean situacións nas que os animais se 
volven moi susceptibles aos diversos microorganismos 
implicados na etioloxía da SRB. 

A TAXA DE ANIMAIS ENFERMOS POLA
SÍNDROME PODE VARIAR ENTRE UN 10-
50% E A DE MORTALIDADE, DO 1% AO 20%

Cómpre evitar a aglomeración do gando, 
sobre todo á hora da comida
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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



Táboa 2. Principais factores de risco relacionados coa 
aparición da SRB
Factores relaciona-
dos co hospedador

Factores relacionados co 
manexo e instalacións

Factores relacionados
co axente

Predisposición da 
especie bovina

Transporte
Patoxenicidade
(capacidade do patóxeno 
para producir a SRB)

Humidade e temperatura

Hixiene

Idade
Ventilación

Densidade de animais

Acceso a agua e alimento
Virulencia
(capacidade do patóxeno 
para causar enfermidade 
grave)

Estado inmunitario 
individual e colectivo

Mestura de animais de diferente 
orixe

Baleirados sanitarios

Nutrición

CADRO CLÍNICO
O cadro clínico presenta moitas características comúns en 
todos os casos e, polo tanto, non é posible realizar o diag-
nóstico etiolóxico sen enviar mostras ao laboratorio. 

Os síntomas máis evidentes son a perda de apetito e a 
secreción nasal bilateral serosa e transparente, que se trans-
forma en mucopurulenta se hai complicación bacteriana. 
Tamén pode aparecer secreción ocular, hipersalivación, 
febre e taquipnea, tose seca e dificultade para respirar, de 
forma que o animal pode aparecer co lombo encorvado, 
o pescozo estalicado, a boca aberta e as extremidades an-
teriores separadas, para facilitar a respiración e acougar a 
dor. O veterinario poderá detectar ademais alteracións na 
auscultación do pulmón, sobre todo se hai participación de 
bacterias, polas lesións que causan.

Estes síntomas serán máis evidentes nos animais de me-
nor idade que mostrasen atraso no crecemento. No gando 
de aptitude leiteira obsérvase tamén como síntoma un des-
censo na produción láctea. 

Na SRB, a taxa de animais enfermos pode variar entre 
un 10-50% e a de mortalidade, do 1% ao 20%, mentres 
que o curso da enfermidade varía entre 5-10 días, cunha 
recuperación clínica total que en ocasións pode chegar ata 
as 4-5 semanas.  

DIAGNÓSTICO
Aínda que a instauración dun tratamento será inmediata 
ante a aparición dun abrocho de pneumonía, o veterinario 
debería tomar mostras para análises de viroloxía e bacte-
rioloxía: hisopos de moco nasal, lavado traqueal ou sangue 
para desorar en animal vivo e pulmón lesionado, xunto con 
tráquea ou outros órganos afectados en cadáver, que per-
mitirán identificar os axentes implicados e ter un historial 
analítico para futuras actuacións.

TRATAMENTO
Os virus, que son un compoñente esencial para desenca-
dear a SRB, non responden á terapia antibiótica. Así, o 
tratamento etiolóxico irá encamiñado fundamentalmente 
a tratar ou previr a aparición de complicacións bacterianas 
que agraven o proceso clínico. Como tratamento da in-
fección bacteriana utilízanse antibióticos, principalmente 
fluoroquinolonas e florfenicol, que presenta menos toxici-
dade e alcanza concentracións eficaces a nivel respiratorio.

Deben respectarse sempre os períodos e as doses de tra-
tamento prescritos polo veterinario para evitar a aparición 
de resistencias. De todos os xeitos, deberán realizarse aná-
lises de laboratorio cando sexa posible, para coñecer as es-
pecies máis implicadas e valorar a sensibilidade antibiótica 
das mesmas.

Como terapia sintomática empréganse normalmente 
expectorantes ou mucolíticos para favorecer a eliminación 
de secrecións, antitusíxenos para reducir a tose seca que 
favorece a diseminación de xermes no interior do tracto 
respiratorio, e antiinflamatorios non esteroides (AINES), 
que diminuirán a inflamación e non interferirán nas defen-
sas inmunitarias do animal tratado.

PREVENCIÓN E CONTROL
Os métodos de prevención e control da SRB deben ser 
fáciles de establecer e comprenderán medidas para o man-
temento da resistencia á SRB e protocolos de bioseguri-
dade destinados a reducir o estrés e a exposición a axentes 
patóxenos.

Para lograr manter un grao aceptable de resistencia fron-
te á SRB poden aplicarse os seguintes protocolos:

_Asegurarse de que os animais recén nacidos tomen ca-
lostros de boa calidade (en canto a cantidade de inmuno-
globulinas), no momento idóneo e na dose adecuada. 

_Dispor dun plan de vacinación adecuado ao manexo 
dos animais.

_Establecer un programa de metafilaxia ou antibiopre-
vención se o veterinario o considera necesario. O plan 
consistirá na administración de antibióticos, de forma in-
dividual ou a todo o colectivo, antes de que os signos da 
enfermidade sexan evidentes, co obxecto de reducir as bac-
terias patóxenas (microflora normal habitual das vías res-
piratorias altas), diminuír a prevalencia da SRB e mellorar 
o crecemento dos animais. 

O CURSO DA ENFERMIDADE VARÍA ENTRE 
5-10 DÍAS, CUNHA RECUPERACIÓN 
CLÍNICA TOTAL QUE PODE CHEGAR ATA AS 
4-5 SEMANAS

Condicións adversas de ventilación poden 
favorecer a aparición da síndrome
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ENTRE OS FACTORES DE RISCO DA SRB DESTACAN O ESTRÉS DO DESTETE, OS CAMBIOS
BRUSCOS DE DIETA E A MESTURA DE ANIMAIS DE DIVERSAS ORIXES

As medidas de bioseguridade para intentar reducir o 
estrés,  principalmente no traslado de xatos ao cebadeiro, 
consistirán en:   

_Ter un plan de vacinación adecuado no predestete e 
destete e non aplicar vacinas nos animais a cebar tras a 
chegada ao cebadeiro; porén, considerar a revacinación no 
cebadeiro cando o estado inmune dos tenreiros o recomen-
de ou cando poidan estar presentes infeccións víricas, oca-
sionando unha taxa de animais enfermos superior ao 5% ao 
día e unha resposta positiva ao tratamento inferior ao 80%.

_Desenvolver un programa nutricional que axude aos xa-
tos á súa adaptación progresiva á dieta de cebo, con destete 
gradual no tempo e nova ración introducida lentamente.

_Levar a cabo un programa de preadaptación ou pre-
acondicionamento adecuado.

_Evitar no posible que os xatos que se vaian introducir 
no cebadeiro non procedan de mercados de animais.

_Valorar coidadosamente métodos alternativos de trans-
porte e manexo que reduzan o estrés. Durante transportes 
longos, procurar un tempo de descanso axeitado e dispoñer 
de comida, auga e cama adecuada.

_Evitar mesturar animais durante o período crítico das 3 
semanas posteriores ao destete.

_Valorar todos os factores estresantes presentes no ce-
badeiro e determinar cales poden ser eliminados ou, polo 
menos, reducidos.  

_Acondicionar o aloxamento para os novos animais e va-
lorar a posibilidade de realizar corentena.

_Achegar rehidratación e, se é necesario, antiparasitarios 
e complexos vitamínicos.

_Evitar a aglomeración sobre todo durante o período da 
administración da comida.

_Controlar a acumulación de po e as humidades altas 
cunha boa ventilación, mediante sistemas de ventilación 
controlada.

Por outra banda, a redución da exposición aos axentes 

infecciosos respiratorios lograrase implementando as se-
guintes medidas: 

_Compra de animais procedentes de rabaños con bo es-
tado sanitario, con transporte directo da granxa de orixe á 
de destino, sen que pasen por feiras ou mercados gandeiros.

_Evitar mesturar animais de diferentes orixes e máis se 
o estado sanitario das explotacións de orixe é descoñecido.

_Separación de xatos no cebadeiro por idades e lotes de 
chegada.

_Observación diaria dos animais e illamento rápido dos 
que mostren algún indicio de signo clínico.

_Remover diariamente as camas e renovalas cunha pe-
riodicidade adecuada.

_Valorar periodicamente a calidade química e bacterio-
lóxica da auga de bebida para garantir que sexa boa.

_Realizar baleirados sanitarios parciais ou totais das di-
ferentes naves da explotación, coa subseguinte limpeza e 
desinfección das instalacións da explotación e das condu-
cións de auga.

VACINACIÓN
Considerar, baixo criterio do veterinario, o deseño dun 
programa de vacinación xa que, dada a alta incidencia deste 
tipo de procesos, pode supor unha boa medida de control. 

As vacinacións deben realizarse polo menos fronte aos 
virus causantes da rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR) e 
da diarrea vírica bovina, fronte ao virus respiratorio sinci-
tial bovino e virus parainfluenza tipo 3, e fronte ás bacterias 
Mannheimia haemolytica, P. multocida e Histophilus somni, 
pola súa importancia na SRB. A vacinación fronte a IBR 
debe realizarse sempre con vacinas marcadoras.  

Na vacinación con cepas de virus vivos pode considerarse 
a aplicación intranasal, xa que proporciona boa inmunida-
de na principal vía de entrada dos patóxenos sen interferir 
coa posible presenza de anticorpos calostrais.

A aplicación de vacinas non debe levar a unha falsa sen-
sación de seguridade que conduza a descoidar os aspectos 
de manexo. Se un animal está en situación de estrés ou 
en mal estado de nutrición, o seu sistema inmune esta-
rá comprometido e, neste caso, igual que non é capaz de 
responder adecuadamente aos microorganismos cos que 
poida contaxiarse, tampouco será capaz de responder ade-
cuadamente á vacina. 

As condicións axeitadas de ventilación son 
fundamentais para previr a enfermidade

Garantir que o xato tome 
calostro na cantidade e 
calidade axeitadas axuda 
a previr a SRB
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O TANQUE DE LEITE MÁIS VENDIDO EN FRANCIA. 
MODELOS HORIZONTAIS E VERTICAIS.

AMPLA GAMA DE COLCHÓNS E 
RECUBRIMENTOS PARA PISOS. SOLUCIÓNS 
PARA TODO TIPO DE GANDERÍAS

ARROBADEIRAS DE CABLE. MÁXIMA
CALIDADE E MÍNIMO CONSUMO.

BEBEDEIROS
VOLTEABLES
EN ACEIRO
INOXIDABLE  DE 
GRAN CAUDAL

CEPILLO DOBLE 
SCHURR. AS SÚAS VACAS 
AGRADECERANO.

FRIOR S.L. Avda. de Castilla, 154 - 15.300 Betanzos, A Coruña  Tlf: 981.77.45.00  Fax: 981.77.21.28  E-mail. frior@frior.com

CONSÚLTENOS PRECIO SEN COMPROMISO

TEMOS UNHA 
GAMA AMPLA 
DE

COMFORT S
Dispoñible en dúas gamas
18 modelos: regulables e fixas

COMEDEIROS Resorte de nova xeración, patentado

,

TEMOS UNHA 
GAMA AMPLA 
DECOMEDEIROS

CONTAMOS CUNHA AMPLA REDE DE DISTRIBUIDORES POR TODA GALICIA.

A NOSA
CORNADIZA

Resorte de nova xeración, patentado

Fabricante de tubular no 1 en innovación!

MÁIS DE 20 ANOS Ó 
SERVICIO DO GANDEIRO



NAVES CON TECNOLOXÍA DE VANGARDA

NAVES PARA ALMACÉN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Naves con estrutura galvanizada por 
emersión en quente, preparada 
para os ambientes máis corrosivos 
na produción animal. Estruturas certifica-
das polas normas europeas EN 13031-1. 

Cubertas en PVC illadas en la de vidro, peches en 
malla cortaventos de alta calidade.

Control ambiental automático (mediante ordenador central), con 
apertura da ventilación cenital e das mallas cortaventos. Así conséguese 
unha homoxeneidade das temperaturas interiores, tanto no inverno coma no 
verán. Benestar animal=Beneficio económico.

O departamento de I+D de Farm-Line investiga e desenvolve técnicas de 
produción animal, incorporando as máis novidosas tecnoloxías a nivel mun-
dial e a información dos gandeiros máis avanzados. 

Próximas inauguracións: SAT Murado Romualdo en Pousada (Castro de Rei) para 250 vacas 
e SAT As Pandas en Goiriz (Vilalba) para 150 vacas



DISTRIBUIDORES
Agrícola Pedreira - Arzúa 
A Coruña 981500191 - 608283192

Agricor - Santa Comba 
A Coruña 981880128

Soc. Coop. Gallega ICOS - Chantada 
Lugo 982454502 

Agrigan Galega - Monforte 
Lugo 982403619 - 617385524

Teléfono: 627245861
Fax: 982 98 05 06

RIO SIL 9, ENTLO. 2
27003 LUGO

DIRECTOR COMERCIAL PARA GALICIA E ASTURIAS: 
MARCIAL LÓPEZ ÓNEGA “FARRUQUIÑO” TELF. 666 497 912

Agrícola Acevedo - Meira 
Lugo 982330159 - 630932688

Domingo Doval - Meira
Lugo 689005584

Agritécnica Ganadera - Sarria
Lugo 982532021 - 617385524

Tecnor - Lalín 
Pontevedra 986787526 - 619119261

Almacenes Ladislao - La Espina 
Asturias 985837385 - 629566500

BALSAS EN POLIETILENO 
REFORZADO DE 
CALQUERA MEDIDA

PECHES EN MALLA 
CORTAVENTOS
FIXOS OU CON APERTURA
AUTOMÁTICA

Mail: comercial@farm-line.com
Web: www.farm-line.com



A CLAMIDIOSE COMO CAUSA 
DE ABORTO BOVINO
O aborto bovino xera numerosas 
perdas económicas nas explotacións. 
Lamentablemente, son moitas as 
ocasións nas que a etioloxía ou a causa 
do mesmo permanece descoñecida. 
Se nos referimos ao aborto infeccioso, 
podemos considerar certos virus, 
bacterias ou parásitos como axentes 
primarios, é dicir, como os máis 
frecuentemente relacionados co aborto 
e amplamente descritos. Tal é o caso 
do virus do BVD, Neospora caninum,
Campylobacter foetus, Leptospira spp ou
Brucella abortus.

 Sen embargo, hai outros axentes que son relaciona-
dos co aborto bovino cando hai una negatividade fronte ás 
bacterias ou virus primarios citados e o animal responde 
positivamente a una terapia antibiótica de amplio espectro, 
o que suxire que ten unha orixe infecciosa. Neste aparta-
do atopariamos a controvertida clamidiose como causa de 
aborto bovino.

O traballo realizado pretende, dunha maneira sinxela, 
espoñer a problemática no diagnóstico da clamidiose bovi-
na e o papel presuntivo que a bacteria responsable xoga na 
cabana gandeira en referencia ao aborto. 

Noelia Mourazos (*),Noelia Lago (*), Alberto Prieto (*)Fco. Javier Pato (*),Juan José 
Becerra(**), Luis Ángel Quintela (**), Carlos Díaz (***), Gonzalo Fernández (*)
(*)Enfermidades Infecciosas. Departamento de Patoloxía Animal. Facultade de 
Veterinaria.USC
(**) Unidade de Reproducción e Obstetricia. Departamento de Patoloxía Animal. 
Facultade de Veterinaria.USC
(***) Veterinario da Cooperativa O Caxigo da Pastoriza 
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AS ESPECIES CLAMIDIAIS DE INTERESE EN 
GANDO VACÚN
A grandes trazos, son dúas especies de “clamidias” (bac-
terias intracelulares obrigadas pertencentes a orde Chla-
mydiales) que lle afectan ao gando vacún:

_Chlamydophila abortus, con capacidade para colonizar 
a placenta, que se caracteriza clinicamente polos casos 
de abortos e tenreiros débiles infectados que morren aos 
poucos días. Esta especie afecta os ruminantes, aínda que 
con diferente susceptibilidade. A principal especie afectada 
é a ovina, seguida da cabrúa, onde causa o aborto enzoótico 
ovino, unha das causas primarias de aborto en pequenos 
ruminantes. Ten un certo potencial zoonótico, é dicir, en 
determinadas circunstancias pode afectar o ser humano e 
pode ser causa de aborto en mulleres xestantes.

_Chlamydophila pecorum, clinicamente relacionada con 
casos de encefalite, poliartrite, conxuntivite ou enterite. 
Sen embargo, o máis común é que esta especie permane-
za no tracto gastrointestinal de animais clinicamente sans,
sen orixinar sintomatoloxía algunha.

Durante moito tempo, estas dúas especies agrupábanse 
nunha (Chlamydia psittaci), e posto que son similares, polo 
feito de pertencer ó mesmo xénero, o diagnóstico específi-
co de cada unha delas non sempre resulta sinxelo.

Facendo esta consideración diferencial nas “clamidias”, 
e dado que a que o que nos ocupa é a especie que cau-
sa trastornos reproductivos, centramos o noso interese en 
Chlamydophila abortus.

EPIDEMIOLOXÍA  
Non se sabe moito da epidemioloxía da Chlamydophila 
abortus na especie bovina. Os estudos céntranse maiorita-
riamente na ovina e os datos non son directamente extra-
polables.

En gando vacún detectouse a presenza da bacteria en 
practicamente a totalidade dos fluídos corporais, especial-
mente en descargas uterinas ou vaxinais, seme e leite, así 
como nas placentas e nos fetos abortados.

As fontes de contaxio máis importantes son os fluídos 
uterinos, a placenta e o feto tralo aborto causado por este 
axente. A vía de contaxio fundamental, a oral.

PATOXENIA, SIGNOS E LESIÓNS
Unha vez a bacteria penetrou no animal, ten potencial para 
causar infección tanto aguda como crónica. A resposta 
maioritaria en gando vacún fronte a unha infección por 
Chlamydophila spp. semella ser unha infección subclíni-
ca. Non obstante, descríbese un aborto serodio repentino 
como resultado dunha reactivación da bacteria que se mul-
tiplica causando unha infección aguda.

A) INFECCIÓN AGUDA: ABORTO CLAMIDIAL

Placenta dunha vaca, tinguida con hematoxilina-eosina, con inflamación 
necrotizante e vasculite (Borel et al., 2006 )

Na vaca infectada, a bacteria permanece agochada nos 
ganglios e pode activarse co desenvolvemento da placenta 
e viaxar polo torrente sanguíneo ata alcanzar o epitelio da 
placenta, onde se multiplica causando edema e inflama-
ción. Así mesmo, pode colonizar fígado e bazo do feto.

 O aborto clamidial que se describe tende a ser repentino 
e esporádico e ten lugar no último terzo de xestación. 

Antes do aborto non hai evidencias clínicas na vaca, 
como moito unha descarga uterina serosa. Tralo aborto 
pode haber unha caída na produción leiteira e maior in-
cidencia de esterilidade, xunto con retención placentaria.

O feto ten focos necróticos variables, fígado agrandado, 
ascite e edema subcutáneo, e a placentite é de tipo necroti-
zante asociada con vasculite.

Ás veces o tenreiro/a pode nacer con vida, pero a infec-
ción fai que naza prematuramente e /ou sexa pouco viable.

B) INFECCIÓN SUBCLÍNICA
O illamento de ADN da bacteria en mostras de gando va-
cún aparentemente san levou a comezar unha investiga-
ción sobre qué consecuencias podería ter a presencia deste 
axente infeccioso na saúde do animal. Así, a infección re-
lacionouse con: 

_Problemas de fertilidade: maior incidencia de endo-
metrite e alongamento das descargas vaxinais postparto, 
maior número de servizos por concepción…

_Alteracións en seme nos machos.
_Maior incidencia de mamites subclínicas: elevación 

no RCS.
_Problemas en tenreiros: diminución de peso, redución 

da funcionalidade pulmonar…

A PROBLEMÁTICA DO DIAGNÓSTICO
Dado que as manifestacións clínicas que dá a infección cla-
midial non son demasiado evidentes na vaca, resulta moi 
interesante determinar qué vaca está infectada antes de que 
se produza o posible aborto, ou polo menos, de se producir, 
poder determinar que a causa foi Chlamydophila abortus.

O aborto clamidial non resulta diferenciable doutros 
abortos causados por outros axentes infecciosos, e polo 
tanto o seu diagnóstico debe estar baseado en probas es-
pecíficas. 

Se falamos de probas serolóxicas, o problema é que Chla-
mydophila pecorum (a especie presente en intestino) está 
diseminada en gran número de animais e xera unha pro-
dución de anticorpos en sangue que co emprego de certas 
técnicas inespecíficas de diagnóstico son confundidos cos 
producidos por Chlamydophila abortus. 

AS FONTES DE CONTAXIO MÁIS 
IMPORTANTES SON OS FLUÍDOS UTERINOS, 
A PLACENTA E O FETO TRALO ABORTO 
CAUSADO POR ESTE AXENTE. A VÍA DE 
CONTAXIO FUNDAMENTALMENTE É A ORAL
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Técnicas serolóxicas inespecíficas, como é o caso do test 
de fixación de complemento (CFT), poden funcionar 
relativamente ben no caso do diagnóstico de aborto ovi-
no, xa que os títulos que xera Chlamydophila abortus son 
o suficientemente elevados como para poder diferencialos 
dos títulos que induce a infección clamidial intestinal, que 
tenden a ser baixos. Pero a aplicabilidade deste tipo de téc-
nicas inespecíficas en vacún non funciona ben e pode dar 
falsos positivos, atribuíndo o aborto a Chlamydophila abor-
tus cando en realidade os anticorpos non son fronte a esta 
especie, co que o diagnóstico resultaría erróneo.

Por outro lado, tampouco o cultivo celular a partir de 
mostras clínicas (placenta, fetos abortados…) é unha téc-
nica ideal, posto que ás veces a bacteria non medra ben, 
sendo a técnica pouco sensible.

Para evitar estas complicacións diagnósticas, podemos 
empregar dúas alternativas:

_PCR. Técnica de diagnóstico específico baseada no 
ADN que é moi sensible.

_Técnicas serolóxicas de busca de anticorpos específicos 
fronte a Chlamydophila abortus baseados en proteínas ex-
clusivas de especie.

Inclusións clamidiais (CI) de Cp.abortus extraídas da placenta e illadas en 
células de McCoy tinguidas con Giemsa. (Sachse et al., 2009)

¿REPRESENTA CHLAMYDOPHILA ABORTUS UN PAPEL 
IMPORTANTE NO ABORTO BOVINO EN GALICIA?
Para contestar a esta pregunta fixemos un estudo transversal 
de prevalencia de anticorpos específicos fronte a Chlamydo-
phila abortus, empregando un ELISA baseado nunha proteína 
presente nesta especie e non en Clamydophila pecorum.

Seleccionamos ao azar unhas 31 explotacións pertencen-
tes aos concellos da Pastoriza e Castro de Rei. Incluímos 
animais maiores de 12 meses e estratificámolos en xoven-
cas (menos de 24 meses), vacas e touros no caso de habelos.

Sangramos os animais e, unha vez extraído o soro, proce-
demos á realización do ELISA. Os resultados obtivéronse 
cun lector de placas

Dos 946 animais incluídos na mostraxe, só 10 presenta-
ban un título de anticorpos fronte a Chlamydophila abortus
que se considera positivo.

Polo tanto, cos resultados deste estudo preliminar pode-
mos dicir que, no gando vacún leiteiro estudiado, Chlamydo-
phila abortus presenta pouca prevalencia, o que está en con-
cordancia con outros estudos feitos en Europa. Ben é certo 
que tan só foron estudiadas vacas dunha zona concreta, pero 
en liñas xerais o resultado pode ser extrapolable a Galicia.

Esta baixa seroprevalencia fainos pensar que o chamado 
aborto clamidial, de existir, non ten unha incidencia impor-
tante, xa que implicaría unha resposta sistémica de produción 
de anticorpos que non se detectou. Neste sentido, a resposta 
favorable a antibióticos de amplio espectro e a negatividade 
fronte a axentes infecciosos abortíxenos primarios non son 
criterios válidos para diagnosticar aborto clamidial, xa que lle 
atribuiríamos ás “clamidias” un protoganonismo no aborto 
que non semella concordar ca realidade. Tamén hai que con-
siderar que o diagnóstico debe ser realizado con técnicas espe-
cíficas, porque as clamidias intestinais poden xerar anticorpos 
e estas non son as responsables do aborto.

Non obstante, hai que sinalar que a investigación sobre o 
papel que teñen no aborto as bacterias da orde Chlamydiales 
permanece aberta. Novos estudos europeos investigan o papel 
doutro tipo de novas “clamidias” recentemente descritas como 
patóxenos causantes de aborto bovino. A investigación avanza 
a medida que o fan as técnicas de diagnóstico baseadas no 
ADN, xa que non existen pobras serolóxicas específicas. 

Placa nai 
cos soros

Lectura dos 
resultados

Realización 
do ELISA

O ABORTO CLAMIDIAL, DE EXISTIR, NON 
TEN UNHA GRANDE INCIDENCIA EN 
GALICIA. A SEROPREVALENCIA DE CP. 
ABORTUS, A ESPECIE CAUSANTE DOS 
ABORTOS, É MOI BAIXA
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DELEGACIÓN DE GALICIA (NOVA DIRECCIÓN):
Polígono Industrial Área 33,
Manzana 2, Parcela 9                                   
36540 SILLEDA (Pontevedra)
Tel 986 57 34 53 - Fax 986 57 35 93
galicia@rocalba.es

Ray-grass westerwold: PROMENADE R-1
Ray-grass westerwold: SPEEDYL R-1
Triticale: VERATO R-1



“Creamos un valor añadido gracias a soluciones 
innovadoras para obtener la más alta calidad de 
leche ordeñando suave, rápida y completamente”

www.boumatic.com

Xpedia sistemas 
rotativos innovadores



Xpressway, ordeño trasero 
con salida rápida volteable

FRIOR, S.L.

Agricola Olveira

Serviagricola, S.L.

Agrícola de Meira

Leiva y Lorenzo, S.C.

Distribuidores en Galicia

Provincia de A Coruña

Provincia de Lugo

Provincia de Pontevedra



O CETAL FAI UN ESTUDO PIONEIRO EN 
ESPAÑA SOBRE A CADEA DE VALOR DO 
LEITE ECOLÓXICO

O Centro Tecnolóxico Agroalimentario de Lugo (CETAL) realizou un estudo sobre a 
cadea de valor do leite ecolóxico, comparándoa coa do leite convencional. Trátase 
do primeiro estudo deste tipo feito en España. Nel detéctanse as carencias e as 
necesidades nas fases de produción, transformación e distribución deste produto e 
formúlanse opcións de mellora tecnolóxicas e comerciais para que o leite ecolóxico 
estea máis presente no mercado. 

OBXECTIVOS
O CETAL abordou o estudo sobre o leite ecolóxico con 
seis obxectivos principais:

_Identificar, definir, analizar e comparar as estruturas e 
os compoñentes das cadeas de valor do leite UHT conven-
cional e ecolóxico.

_Identificar, definir e analizar os procesos de formación 
dos prezos finais nas devanditas cadeas de valor, segundo 
as distintas fases das mesmas.

_Identificar e definir os valores correspondentes a cada 
unha das diferentes tipoloxías de prezos que se van xerando 
ao longo das cadeas de valor (orixe, intermedios e finais).

_Identificar, definir e valorar os factores que promoven e 
determinan as modificacións dos prezos ao longo das ca-
deas de valor, así como o impacto potencial de cada tipo de 
custo nas oscilacións dos devanditos prezos.

_Identificar e propoñer as necesarias iniciativas de me-
lloras tecnolóxicas, comerciais e de xestión, con vistas a fa-
vorecer o desenvolvemento do leite UHT ecolóxico.

_Valorar as posibilidades do leite UHT ecolóxico como 
unha posible opción, entre outras moitas, de apoio á dife-
renciación e viabilidade do sector lácteo galego.

METODOLOXÍA DE ESTUDO
A análise refírese ao leite UHT enteiro, ao ser representa-
tivo da principal liña de produción industrial do sector lác-
teo galego, e recolle as diferenzas entre as cadeas de valor 
do leite convencional e do ecolóxico.

As explotacións leiteiras ecolóxicas obxecto des-
te estudo foron identificadas e propostas polo Con-
sello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia 
(CRAEGA), mentres que para a análise de custos se 
seleccionou unha explotación prototipo recollida na 
Rede Nacional de Granxas Típicas (RENGRATI), 
que se correspondeu cunha granxa galega dedicada á 
produción de leite.  

Para realizar este traballo levouse a cabo unha revisión 
actualizada da documentación sectorial sobre produción, 
industria, loxística e distribución de produtos lácteos 
(fundamentalmente, de leite líquido envasado); sobre os 
mercados e o consumo dos devanditos produtos, e tamén 
acerca da produción gandeira ecolóxica. Tomouse como re-
ferencia especialmente o estudo da cadea de valor do leite 
UHT do Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural 
e Mariño.

O estudo tamén requeriu unha investigación de prezos de 
venda do leite líquido ao consumidor (realizada a través da 
revisión de publicacións existentes e mediante un store-check
feito no período 1/20 de novembro do 2009), e mantivéronse 
unha serie de entrevistas con diferentes axentes sectoriais. 

Centro Tecnolóxico Agroalimentario de Lugo (CETAL)
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Nº 2 en TPI

“EL SUPER TPI DISPONIBLE EN ESPAÑA”



ESPAÑA GALICIA % GALICIA / ESPAÑA

Nº de
explotacións

Nº
de cabezas

Nº de
explotacións

Nº
de cabezas

% de
explotacións

%
de cabezas

TOTAL 3.813 - 169 - 4.43% -

 VACÚN LEITE
 OVINO LEITE
 CAPRINO LEITE

71
106
47

3.581
23.782
11.414

29
-
-

1.531
-
-

40.8%
-
-

42.8%
-
-

 VACÚN CARNE
 OVINO CARNE
 CAPRINO CARNE

1.600
894
206

97.667
321.709
27.844

91
12
4

3.757
1.934
1.206

5.7%
1.3%
1.9%

3.8%
0.6%
4.3%

 PORCINO
 AVICULTURA
APICULTURA (COLMEAS)
 OUTROS

108
159
194
428

17.076
101.649
57.633
3.886

1
13
17
2

14
22.709
4.670

40

1%
8.2%
8.8%
0.5%

0.1%
22.3%
8.1%
1.0%

_

_

MARCO SECTORIAL

A PRODUCIÓN 
En xeral, a produción láctea en Galicia, tal e como está 
exposta en moitas explotacións, ten un escaso potencial 
de xeración de rendas, ao traballarse frecuentemente con 
marxes moi baixas (aínda que xa descontado o custo de 
oportunidade). 

As devanditas marxes son consecuencia dos reducidos 
prezos de venda do leite cru, salvo nos períodos de fortes 
elevacións dos mesmos; dos altos custos de produción, espe-
cialmente de alimentación e amortización; e da escasa reva-
lorización comercial doutros produtos da explotación (xatos, 
vacas de refugallo, esterco, cultivos excedentarios, etc.), que 
provocan unha dependencia excesiva do valor do leite.

Tamén son determinantes desta situación a mínima di-
versificación de negocios e actividades nas explotacións 
leiteiras; a escasa retención que se fai nas granxas dos ex-

AS MARCAS DE DISTRIBUCIÓN TIÑAN O 
52,3% DA COTA DE MERCADO NO 2008 E 
ARREDOR DO 60% AO FINALIZAR 2009

cedentes financeiros xerados en épocas de prezos altos; os 
elevados custos de control e trazabilidade e mais dunha 
loxística de recollida pouco racionalizada; e unha estrutura 
ineficaz de aprovisionamento de insumos, servizos, etc. 

Outro problema común no sector produtor constitúeno 
as moitas penalizacións que se dan aínda nos pagos a causa 
de problemas de calidade. Ademais, os gandeiros orién-
tanse en exceso á produción por volume, en detrimento 
doutros factores, o que se debe, á súa vez, a un sistema de 
pago complexo e, en certa forma, obsoleto. A estas eivas 
hai que engadirlles, por último, estériles competencias in-
ternas, como, por exemplo, guerras de campo ou captacións 
entre cooperativas. 

A GANDERÍA ECOLÓXICA
EN GALICIA E EN ESPAÑA

MAGNITUDES E RATIOS
BÁSICOS DA PRODUCIÓN
DE LEITE ECOLÓXICO EN
GALICIA

GALICIA ESPAÑA FRANCIA

PRODUCIÓN
ECOLÓXICA
TOTAL

Superficie ecolóxica total
 % Conversión e prácticas
Superficie ecolóxica operativa

12.900
16.3%
10.800

1.313.250
47.5%

691.200

557.133
11%

497.314

Produtores
Elaboradores
 Outros

445
64
1

21.291
2.168
461

11.978
5.031
671

 Superficie pastos
 % s / Sup. ecolóxica

11.180
(86.7%)

666.030
(50.5%)

343.860
(62%)

PRODUCIÓN DE
LEITE
ECOLÓXICO

 Nº Explotacións gandeiras
 Nº Explotacións vacún
 Nº Explotacións leiteiras certificadas

169
120
22

3.813
1.671

71

5.150
3.127
1.494

Nº VACAS LEITEIRAS 1.077 3.581 47.346

PRODUCIÓN LEITE VACA ECOL.
(Miles de litros)

5.86 20.1 235

 Vaca / Explotación
Produción / Explotación leiteira (Miles

de litros)
 Produción / Vaca

49.0
0.27

5.441

50.4
0.28

5.613

31.7
0.16

4.963

 Superficie (ha)
 Vacas / hectárea

1.276
0.84

2984
1.4

52.030
0.91

Nº INDUSTRIAS LÁCTEAS 8 69 99

PRODUCIÓN / INDUSTRIA (Miles de
litros)

0.73 0.29 2.37

ANÁLISE COMPARATIVA 
DA PRODUCIÓN DE
LEITE ECOLÓXICO ENTRE
GALICIA, ESPAÑA  E 
FRANCIA
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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

Durham (EX-90) x Emory Emerald (EX-91) x Hillary (EX-94)

Godin Alexi Duplex (EX-94) Astrahoe RBRT Duplex Rayna (EX-91, EX-94-SM)

Año tras año 
Número 1 mundial

Mesland DUPLEX aAa 315246
Excellent

Máxima puntuación mundial de la decimoquinta generación Excelente
Precio más alto de la subasta Joleanna Spring (EEUU): $25700

ASTRAHOE RBRT DUPLEX RAYNA (EX-91, EX-94-SM)

Canadá Agosto 
de 2010:
Tipo:+20 (el nº 1)
Fortaleza Lechera: +20 (el nº 1)
Sistema Mamario: +14
99% Fiabilidad
Durabilidad:+1254 (el nº 1) 
Leche: +1034 kg.
Proteína: +0.12%



CONCEPTOS
(Leite cru 37% g / 32% p)

(Calidade A) /l % /l %

I. INGRESOS TOTAIS 0,371 100,00 0,532 100,00 Maior prezo/litro
   (leite, outros prod. e subvencións) Subvencións ecolóxicas

Menos produción/explotación

II. CUSTOS TOTAIS

     - De campo 0,034 9,24 0,094 17,65  40% a 50% por cultivos ecolóxicos

     - De gando (alimentación e outros) 0,125 33,70 0,148 27,80  26% custo servizos e outros custos

     - Fixos explotación 0,063 17,03 0,089 16,72  56% custo seguros e outros custos

     - Outros custos 0,072 19,40 0,163 30,61  127% custo man de obra, arrendamentos de

TOTAL CUSTOS 0,295 79,37 0,494 92,78
    terra, amortizacións e custo certificacións

III. RESULTADOS EXPLOTACIÓN 0,077 20,63 0,038 7,22

explotación ecolóxica é menor pola menor
produción

OBSERVACIÓNS

ANÁLISE COMPARADA  DE  RESULTADOS DA EXPLOTACIÓN 

EXPLOTACIÓN CONVENCIONAL EXPLOTACIÓN ECOLÓXICA
(314.000 kg) (217.440 kg)

A INDUSTRIA
Actualmente, o 80% do leite producido en Galicia dedí-
case á elaboración de UHT e o 20%, ao resto de produtos 
lácteos, basicamente queixos. 

Así pois, en Galicia destínanse máis de 1.710.000 to-
neladas a obter UHT: unha parte (entre un 20% e un 
25%), a través de marcas de fabricantes que venden o 
produto a prezos atractivos e de prestixio para o pro-

/l % s/Custos /l % s/Custos

1. Custos de cultivo/campo
Sementes 0,007 2,52 0,010 2,02
Fertilizantes 0,010 3,33 0,025 5,06
Herbicidas 0,004 1,40 0,025 5,06
Servizos contratados 0,007 2,32 0,024 4,86
Outros custos cultivo 0,006 2,08 0,010 2,02
TOTAL CUSTOS CULTIVO/CAMPO 0,034 11,64 0,094 19,03

2. Custo do gando
Alimentación vacas 0,091 30,75 0,099 20,04
Veterinarios e medicamentos 0,020 6,91 0,030 6,07
Inseminación 0,004 1,30 0,005 1,01
Repostos muxido 0,007 2,38 0,010 2,02
Outros custos gando 0,003 1,12 0,004 0,81
TOTAL CUSTO GANDO 0,125 42,46 0,148 29,96

3. Custos fixos da explotación
Mantemento 0,016 5,35 0,020 4,05
Carburante 0,017 5,73 0,015 3,04
Electricidade 0,008 2,86 0,010 2,02
Seguros, gastos financeiros e tributos 0,007 2,29 0,015 3,04
Outros custos fixos da explotación 0,015 5,23 0,029 5,87
TOTAL CUSTOS FIXOS EXPLOTACIÓN 0,063 21,46 0,089 18,02

4. Outros custos
Custos man de obra pagada 0,036 12,36 0,089 18,02
Arredamento terreo 0,001 0,45 0,004 0,81
Amortización maquinaria e instalacións 0,026 8,96 0,035 7,09
Cota láctea 0,008 2,67 0,010 2,02
Control e certificación 0,000 0,00 0,025 5,06
TOTAL OUTROS CUSTOS 0,072 24,44 0,163 33,00

0,295 100,00 0,494 100,00

ANÁLISE COMPARADA DE CUSTOS DE PRODUCIÓN  (EURO/LITRO)

PRODUCIÓN CONVENCIONAL PRODUCIÓN ECOLÓXICA

TOTAL CUSTOS GRANXA

EXPLOTACIÓN CONVENCIONAL EXPLOTACIÓN ECOLÓXICA

Nº VACAS MUXIDO 40,00 40,00

COTA LÁCTEA (tm) 314,00 217,44

PRODUCIÓN / VACA (kg / vaca) 7.850,00 5.463,00

SUPERFICIE DISPOÑIBLE (ha) 36,00 41,24

VACAS / HECTÁREA (Nº vacas / ha) 1,11 0,97

PRODUCIÓN / HECTÁREA (kg / ha) 8.722,00 5.272,60

CULTIVOS silo millo + silo herba + feo + prado similar convencional con pastos máis amplos

MAN DE OBRA  (Familiar + Asalariada) 2 2,5

ÍNDICE XATOS COMERCIAIS / VACA 0,90 0,76

dutor; outra parte (entre un 30% e un 40%), a través de 
marcas de fabricantes que venden o produto a moi baixo 
prezo e con forte carga de banalización do mesmo; e a 
parte máis elevada (entre un 40% e un 50%), a través de 
marcas de distribución (MDD), con prezos moi baixos, 
con perda da identidade/orixe e tamén con forte banali-
zación do produto. 

CUSTOS DE PRODUCIÓN

TIPOLOXÍA DAS
EXPLOTACIÓNS
CONSIDERADAS NO CÁLCULO 
DE INGRESOS E GASTOS

RESULTADOS DA
EXPLOTACIÓN

MERCADO
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¡EL HIJO DE OMAN QUE TODOS 
ESTÁBAMOS ESPERANDO!

AltaIOTA
011HO09647 REGANCREST ALTAIOTA-ET TV TL O Man x Ito x Emory

DISTRIBUIDO EN GALICIA POR
LUIS CARRO, TELF. 636.496.238

+815 Leche
+0.07% Proteina
+2.27 en TIPO
+2.01 en Ubres

120 hijas en USA
GENOMIC USDA PRUEBA 08/2010

TPI
+2135

Parkview Iota 4009
Parkview Dairy; Delhi - CA

Excelente producción y calidad de leche
Excelente en vida productiva y fertilidad
Con Facilidad de parto

Parque de Negocios Európolis

28232 Las Rozas (Madrid ) España
Telf. +34 91 636 3328 Fax +34 91 710 3234

email: polo@eurofomento.com
www.altagenetics.com

Create Value  Build Trust  Deliver Results



/l % /l % 

PREZO MATERIA PRIMA ( /l) 0,304 51,53 0,410 50,93

Segundo cálculos de custo de produción
(probablemente admitiría custo

materia

Custo loxística de recollida 0,025 4,24 0,050 6,21
50% loxística máis complexa

(explotacións dispersas)

Envases e embalaxes 0,105 17,80 0,105 13,04 Igual có convencional

Custos de fabricación 0,073 12,37 0,110 13,66
     - Persoal
     - Consumos materiais, enerxía, combustibles, etc.
     - Servizos e demais gastos administ. e xerais e mantemento
     - Amortizacións

Custos comercialización, marketing e I+D+i 0,050 8,47 0,030 3,73 Menos que convencional

Custos loxística fabricación 0,052 8,81 0,070 8,70 Maior que convencional

Custos control especial (trazabilidade, ecolóxico, etc.) 0,008 1,36 0,030 3,73
Especialmente por incorporar 1%

(0,007/0,010) por certificación ecolóxica

Marxe neta industria -0,027 -4,58 0,000 0,00
Deducido no caso ecolóxico Datos FENIL

en caso convencional

TOTAL CUSTOS FABRICACIÓN 0,286 48,47 0,395

Prezo de venda a distribución (en plataforma ou molle) 0,590 100,00 0,805 100,00
As perdas en leite UHT enteiro

convencional poden compensarse coas
vendas do mix

ANÁLISE COMPARADA DE CUSTOS DE TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL (EURO/LITRO)

OBSERVACIÓNS
PRODUCIÓN CONVENCIONAL PRODUCIÓN ECOLÓXICA

100% por esixencias de menores series de
produción / limpezas, etc., e conseguinte
impacto adicional en amortización e demais

cargas

CONCEPTOS (LEITE UHT/ENTEIRO)

prima)

/l % /l %

PREZO PRODUTO COMPRADO A FABRICANTE EN
MOLLE PLATAFORMA/TENDA 0,590 67,14 0,805 65,60

Prezos de adquisición ao fabricante. Produto posto en plataforma

Custo plataforma de distribución 0,050 5,69 0,050 4,07
Igual custo que en convencional sempre que se utilice plataforma

central

Custo transporte a tenda 0,040 4,55 0,047 3,83 por menores volumes transportados desde plataforma a tenda

Custo tenda 0,153 17,41 0,278 22,65 82% debido a:

- Persoal Maiores mermas, devolucións, etc.

- Local
- Enerxía, auga, etc. Menor rotación en lineal

- Materiais, envases, etc.
    - Reparacións e mantemento Baixo volume de venda (maiores cargas de

- Servizos custos/produto)

- Mermas, roturas, caducidades
- Non rotación lineal No seu caso, maior custo orixe do leite

- Promoción UHT ecolóxico mportado directamente desde

- Xestión e outros custos fabricante exterior a tenda

Marxe neta tenda 0,012 1,37 0,000 0,00

TOTAL CUSTOS TENDA 0,255 29,02 0,375 30,56

CUSTO FINAL PRODUTO EN LINEAL (Sen IVE) 0,845 96,15 1,180 96,15

PREZO VENDA PÚBLICO - PVP (CON IVE -4%-) 0,879 100,00 1,227 100,00

PRODUCIÓN
ECOLÓXICA OBSERVACIÓNS

ANÁLISE COMPARADA DE CUSTOS DE DISTRIBUCIÓN FINAL  (EURO/LITRO)

CONCEPTOS (LEITE UHT/ENTEIRO)
PRODUCIÓN

CONVENCIONAL

CUSTOS DE 
TRANSFORMACIÓN
INDUSTRIAL

CUSTOS DE 
DISTRIBUCIÓN

CONCEPTOS
VALOR /l % VALOR ( /l) %

- Cultivo de campo 1. Cultivo / Campo 0,034 3,90 0,094 7,66
- Cría e recría de vaca 2. Custos gando 0,125 14,24 0,148 12,06
- Xenética e sanidade 3. Custos fixos explotación 0,063 7,20 0,089 7,25
- Alimentación 4. Outros custos 0,072 8,20 0,163 13,28
- Manexo TOTAL CUSTOS EXPLOTACIÓN 0,295 33,54 0,494 40,25
- Muxido e almacenamento TOTAL INGRESOS EXPLOTACIÓN 0,371 42,26 0,532 43,39

- PREZO PAGADO AO GANDEIRO 0,304 34,59 0,410 33,41
5. Resultado explotación 0,077 8,72 0,038 3,13

- Recepción (controles calidade) 6. Custos loxística recollida 0,025 2,84 0,050 4,07
- Elaboración (filtración, clarificación, 7. Custos envases e embalaxes 0,105 11,95 0,105 8,56

normalización, tratamento térmico, 8. Custos fabricación 0,073 8,31 0,110 8,96
homoxeneización) 9. Custos comercialización 0,050 5,69 0,030 2,44

- Envasado aséptico e embalado 10. Custos loxística fabricación 0,052 5,92 0,070 5,70
- Almacenaxe frigorífica e 11. Custos control especial 0,008 0,91 0,030 2,44

expedición 12. Marxe neta fabricante -0,027 -3,07 0,000 0,00
TOTAL CUSTOS FABRICACIÓN 0,286 32,54 0,395 32,19
- PREZO VENDA A DISTRIBUCIÓN 0,590 67,14 0,805 65,60

- Transporte ao punto de venda 13. Custo plataforma 0,050 5,69 0,050 4,07
(capilar ou repartición) 14. Custos transporte a tenda 0,040 4,55 0,047 3,83

- Recepción mercancía 15. Custos tenda 0,153 17,41 0,278 22,65
- Localización en tenda 16. Marxe neta tenda 0,012 1,37 0,000 0,00
- Pedidos a plataforma TOTAL CUSTOS TENDA 0,255 29,02 0,375 30,56
- Retirada produto estropeado/ - CUSTO FINAL PRODUTO SEN IVE 0,845 96,15 1,180 96,15

caducado
PREZO VENDA PÚBLICO - PVP- (Con IVE) 0,879 100,00 1,227 100,00

RESUMO DA ANÁLISE COMPARATIVA DE PREZOS E CUSTOS EN LEITE UHT CONVENCIONAL E ECOLÓXICO

PRODUCIÓN
CONVENCIONAL

PRODUCIÓN
ECOLÓXICA

CUSTOS E PREZOS ( /LITRO / PORCENTAXE SOBRE PVP FINAL)
FASE DA CADEA

DE VALOR
AXENTES

SECTORIAIS ACTIVIDADES

DISTRIBUCIÓN
PLATAFORMA
E/OU TENDA

EXPLOTACIÓN GANDEIRAPRODUCIÓN

INDUSTRIA LÁCTEAFABRICACIÓN

RESUMO DE PREZOS E 
CUSTOS EN LEITE UHT

O MERCADO DO LEITE ECOLÓXICO EN GALICIA É INCIPIENTE E CON MOITAS 
DIFICULTADES, ENTRE ELAS O CUSTO E O PREZO

MERCADO
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Dacordo con esta repartición, posiblemente dedícanse 
entre 750.000 e 800.000 toneladas de leite cru produci-
do nas explotacións leiteiras de Galicia á elaboración de 
UHT/MDD, onde as posibilidades de conseguir marxes 
aceptables, en calquera fase da actual cadea de valor do 
subsector do leite UHT (talvez non con outra cadea máis 
competitiva), son practicamente nulas.

En España, as MDD supoñían no seu conxunto o 52,3% 
do mercado no 2008, e ao finalizar 2009 probablemente se 
aproximaron ao 60% de cota de mercado. 

O que máis chama a atención neste proceso de im-
plantación das MDD é que se está levando a cabo con 
leite producido e envasado en Galicia, o cal establece 
unha perigosa relación de dependencia entre baixo pre-
zo de venda e capacidade de recollida e utilización do 
leite producido.

CONCLUSIÓNS
A produción de leite ecolóxico ten un gran potencial en 
Galicia, tendo en conta a cabana gandeira existente. Porén, 
o seu é un mercado incipiente e con moitas dificultades, 
entre elas o custo e o prezo. Hai moi poucas explotacións 
que o produzan e tampouco se consume. En Galicia, en 
xeral, prodúcense e mércanse moi pouco estes produtos, 
exceptuando algunhas experiencias pioneiras en canto aos 
ecolóxicos de orixe animal. 

O traballo de investigación do CETAL demostra que 
producir lácteos ecolóxicos en Galicia é viable e pode ser 
unha liña que diferencie e prestixie ao sector leiteiro ga-
lego. Así o considera Eduardo Vidal Baamonde, director 
xeral do CETAL, para quen o seguinte paso neste eido é 
“achegar as melloras pertinentes ao sistema de produción 
e de comercialización do leite ecolóxico para gañar com-
petitividade”. 

Existe un campo amplo no que actuar porque non hai 
case nada feito, pero cómpre ter en conta que a importan-
cia de sufragar proxectos deste calibre radica na súa fun-
cionalidade, como axuda para saír da actual situación do 
sistema gandeiro. 

PREZO LEITE 
EN GRANXA

PREZO LEITE 
EN LINEAL DE VENDA

PREZO LEITE
EN MOLLE DE
FABRICANTE

(2009)  0,410

Prezo convencional
(x 1,35)

(2009)

0,805

5
(2009)

1,180

5

    1,22

= 4 % IVE

SEN IVE CON IVE

Prezo medio (2009) 0,410
0,395

0,805
0,422

1,227

% Aportación ao PVP (33,4%) (32,2%) (34,4%) (MF / CON IVE)

LEITE UHT
ENTEIRO
ECOLÓXICO
(2009)

RESUMO DA CADEA DE 
VALOR DO LEITE UHT 
ENTEIRO ECOLÓXICO
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ECOLÓXICO

CONVENCIONAL

PVP
1,227

PRODUCIÓN TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL DISTRIBUCIÓN

0,304 (34,6%)

0,286 (32,5%)

PVP
0,879

0,410
(33,4%)

0,410

0,304

0,395
(32,1%)

0,805

0,590

(32,9%)

0,424
(34,5%)

0,289

COMPARACIÓN DAS 
CADEAS DE VALOR DO LEITE 
UHT CONVENCIONAL E 
ECOLÓXICO

EDUARDO VIDAL, DIRECTOR DO CETAL:
“CÓMPRE ACHEGAR AS MELLORAS
PERTINENTES AO SISTEMA DE PRODUCIÓN 
E COMERCIALIZACIÓN DO LEITE ECOLÓXICO
PARA GAÑAR COMPETITIVIDADE”
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 O horizonte cara ao que deben dirixir os seus esfor-
zos as explotacións implica unha maior competitividade e 
un mellor axuste dos prezos de produción, polo que a súa 
supervivencia debe pasar por explotar ao máximo os recur-
sos produtivos da súa base territorial, e desta forma poder 
obter unha marxe de vantaxe sobre as explotacións leiteiras 
doutras rexións.

A maior parte do ensilado realízase co millo, conver-
téndose nunha das principais fontes de enerxía da ración 
diaria nas explotacións. Por outra banda temos o ensila-
do de herba, fonte de fibra e proteína. É frecuente atopar 

formulacións nas granxas da nosa comunidade nas que os 
ensilados feitos na propia explotacion supoñen entre o 50 
e o 60% do total da materia seca inxerida polas vacas en 
produción, que en termos de materia fresca poden alcanzar 
un 75 ou 80% da ración total ofrecida. 

É unha parte moi importante da racion, tanto en volu-
me coma en aportación de nutrientes. Sen embargo, o seu 
alto contido en humidade e a flutuación deste valor ao 
longo do tempo poden converterse nun grave problema 
para o axuste das mesturas e para a correcta aportación de 
nutrientes. 

A alimentación do vacún leiteiro con forraxes ensiladas leva realizándose con éxito 
en Galicia desde hai xa bastantes anos. A climatoloxía da rexión, unida ao potencial 
produtivo da terra, converten estas forraxes nunha forma de alimentación económica 
e moi completa. Se isto o sumamos ás perspectivas observadas nos mercados de 
materias primas para alimentación animal durante os últimos tempos, este concepto 
cobra aínda maior importancia.

MONITORIZACIÓN DA MATERIA SECA
NOS ENSILADOS PARA O AXUSTE DA 
RACIÓN DIARIA DA GRANXA Roberto C. Fernández Álvarez

Veterinario
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O problema débese a que debemos formular en base a 
materia seca porque é a forma en que estimamos a con-
centración de nutrientes nos alimentos. Sen embargo, 
mesturamos en base a materia  húmida. Por iso, a maior 
porcentaxe de materia húmida no alimento, maior será a 
probabilidade de cometer erros durante a súa valoración. 
Unha racion baseada en forraxes secas ou deshidratadas 
terá menores oscilacións na aportación de nutrientes ca 
outra baseada en forraxes húmidas ou ensiladas. Un silo 
coa súa materia seca mal estimada pode facer variar de for-
ma considerable a concentración de nutrientes que aporta, 
o que conduce a unha subalimentacion ou sobrealimenta-
ción dos animais. 

A correcta estimacion e seguimento da materia seca dos 
nosos silos pode marcar a diferencia entre que unha ración 
funcione ou que, pola contra, provoque fallos produtivos no 
noso rabaño. Debemos orientar os nosos esforzos a conse-
guir aportar unha ración uniforme ao longo do tempo.

Racións con sobreestimación da materia seca nos seus 
ingredientes ocasionan que a mestura teña un peso correc-
to en materia fresca segundo a fórmula, pero os animais 
consumirana nun tempo moi curto e quedarán con fame, 
xa que a materia seca inxerida é inferior ao estimado. Por 
outra banda, a subestimacion de materia seca en ingredien-
tes ocasiona sobrantes excesivos no pesebre e un mal equi-
librio nos nutrientes aportados.

CONDICIONANTES DOS SILOS
O ensilado é unha maneira moi económica de almacenar 
forraxes que doutra forma non sería posible aproveitar du-
rante todo o ano. Permítenos aumentar tanto a produción 
de leite dos animais coma a produción de forraxes das par-
celas, aumentando o rendemento global da granxa.

Pero o manexo destes alimentos é delicado e complexo. 
Necesitan un control e seguimento moito maior ca cal-
quera outro ingrediente empregado na granxa. Comenta-
bamos ao principio que o seu alto contido en humidade 
fainos susceptibles de variacións que alteren a concentra-
ción de nutrientes. Cando cargamos o silo nun día moi 
chuvioso cos mesmos quilogramos ca nun día seco, o peso 
final da ración será o mesmo, pero non a súa aportación 
de nutrientes. Existirá a mesma concentración por materia 
seca ca na análise que teñamos realizado, pero a cantidade 
de materia seca será menor pola auga absorbida da chuvia, 

así que os nutrientes diluiranse no peso final. As variacións 
nos silos deberanse a diferentes cuestións, unhas máis fáci-
les de controlar ca outras. 

En primeiro lugar, o silo componse de diferentes estratos 
segundo a forma na que foi enchido. Cada porción que 
se descarga no seu interior pode conter unha composición 
diferente, por pertencer a diferentes parcelas ou diferen-
tes estados vexetativos da planta. Este feito xa nos achega 
diferencias significativas nunha mesma pila de ensilado. 
Ademais, a medida que avanza o proceso fermentativo a 
concentración de materia seca irase modificando, xa sexa 
pola propia fermentación ou polas perdas líquidas en for-
ma de escorrentías que se producen. Polo tanto, se quere-
mos obter un valor o máis real posible de materia seca de-
beremos obter a mostra cando o silo xa estea estabilizado e 
realizando varias submostras previas para evitar a variación 
que se produce por estratos.

En segundo lugar temos a forma de almacenamento. A 
diferencia das forraxes secas e os concentrados de cereais, 
que se tenden a almacenar en naves protexidos das incle-
mencias do tempo, os silos mantéñense á intemperie, o cal 
os fai moito máis susceptibles de perder ou gañar humida-
de en función da climatoloxía externa. A chuvia, a neve, o 
vento ou os raios do sol actuarán sobre as frontes de avance 
dos silos modificando significativamente a súa porcentaxe 
de humidade. Ademais, a chuvia e a neve poden producir 
encharcamentos na base dos silos que facilitarán que esa 
auga se vaia absorbendo cara ao interior da pila.

 A materia seca dun silo pode aumentar ou diminuír en 
valores de ata un 10% en función de se é valorada durante 
un período de chuvias ou durante unha estación moi seca. 
Esta variación afectará por igual á concentración de nu-
trientes, variando a mesma porcentaxe en proteína, fibra ou 
enerxía que aporta. 

As variacións que se producen no 
contido de humidade dos ingredientes 
provocan que a ración ofrecida oscile 
tanto en cantidade coma en porcentaxe 
de nutrientes, a pesar de manter un 
volume de materia fresca estable

UNHA RACIÓN BASEADA EN FORRAXES 
SECAS OU DESHIDRATADAS TERÁ 
MENORES OSCILACIÓNS NA APORTACIÓN
DE NUTRIENTES CA OUTRA BASEADA EN 
FORRAXES HÚMIDAS OU ENSILADAS
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Se estamos a usar un 60% de materia seca en forma de 
silo na nosa granxa e varía un 10% a súa aportación nutri-
cional, a concentración final que obteñen os animais nada 
ten que ver coa ración que se lles formula. Se realizamos 
un control desta materia seca poderemos axustar a ración, 
pero se, pola contra, non o facemos, atoparemos flutuacións 
na produción que en moitos casos non saberemos explicar.

Por último, debemos saber que a materia seca do silo irá 
variando a medida que se vai consumindo. Axudado polos 
dous puntos anteriores, o manexo que realicemos do silo 
contribuirá a que a materia seca que aporta se manteña 
máis ou menos estable no tempo ou que, pola contra, nada 
teña que ver o valor do principio co valor do final do silo.

MONITORIZACIÓN DA MATERIA SECA DOS SILOS
Debemos establecer na explotación un sistema sinxelo e 
económico que nos permita valorar de forma continua as 
flutuacións que se produzan na materia seca dos nosos si-
los, para desa forma poder realizar un axuste axeitado nas 
proporcións da mestura.

Nun clima coma o de Galicia, o control da materia seca 
das forraxes convértese na tarefa máis importante á hora de 
preparar a ración. A concentración de nutrientes por qui-
logramo de materia seca non flutúa no tempo, o que si que 
flutúa é a proporción de materia seca e materia húmida dos 
alimentos. A ración debemos axustala en función dos valo-
res obtidos no noso seguimento, axustando os quilogramos 
de materia fresca que engadimos no carro para que a ración 
sexa o máis parecido á fórmula realizada para o noso raba-
ño. A materia seca obxectivo sempre é a formulada, pero a 
materia fresca debe ser a real obtida na explotación.

Débese realizar un seguimento da materia seca de forma 
rutinaria, preferiblemente de forma semanal. Non debe-
mos realizalo só cando o tempo climatolóxico é inestable. 
Se ben é certo que nestes momentos se produce unha va-
riación maior, a materia seca tamén variará ao longo do 
tempo independentemente do tempo exterior.

Existen diferentes métodos para obter estes valores:
Analises de laboratorio. É o método a priori máis fia-

ble. Permítenos coñecer a materia seca e calquera outro 
parámetro que queiramos testar nos nosos silos. Os incon-
venientes deste procedemento son o seu custo, non moi 

fácil de xustificar se realizamos varias análises semanais ou 
diarias, e a súa lentitude, non obténdose os resultados en 
menos de 48 ou 72 horas. Non nos serve para un control 
puntual e rápido a pé de campo.

Método microondas. É o máis económico e sinxelo, 
aínda que non demasiado exacto se non se realiza ben. 
Consiste en desecar unha mostra previamente pesada nun 
forno microondas ata que perda toda a súa humidade. Dé-
bese mover o substrato cada poucos minutos e ir contro-
lando que non prenda lume ao quentarse. Aínda que é moi 
útil en ausencia doutro sistema para obter unha mostra 
puntual na granxa, non é recomendable como sistema de 
control periódico pola súa baixa repetibilidade.

Deshidratador de alimentos. É un sistema sinxelo que 
nos permite obter os resultados nun período de tempo ra-
zoable (8 a 12 horas), e que serve para realizar controis 
periódicos na granxa. Ademais, a vantaxe que ten é que 
podemos analizar varias mostras á vez, e o seu prezo amor-
tízase nun tempo relativamente curto.

Analizador Koster. Quizais o método de campo máis 
empregado a nivel de granxa, especialmente en Norteamé-
rica. Consiste nun sistema de deshidratación de alimentos 
composto por unha serie de resistencias e un ventilador 
que fai circular o aire entre as partículas do alimento. Aín-
da que, a diferencia do deshidratador de alimentos,  só 
permite unha mostra de cada vez, o tempo empregado en 
realizar a proba é de 20 a 30 minutos soamente, polo que 
é un método excelente para realizar o control dos silos no 
momento anterior a preparar a mestura diaria. En com-
paración co deshidratador de alimentos conta coa desven-
taxa de non permitir a análise de alimentos con tamaños 
de partícula moi finos, aínda que non presenta problemas 
para o control de calquera tipo de silo ou forraxe. O seu 
prezo é amortizable, e ademais conta coa vantaxe de poder 
moverse facilmente de sitio. 

O deseño dos silos será un punto crítico para asegurar o correcto 
aproveitamento das forraxes. O ensilado entre paredes de formigón 
favorece a compactación das forraxes, co que se mellora o proceso 
fermentativo e se reduce a entrada de humidade exterior

A fronte dos silos deberíase facer avanzar de forma completa diariamente, 
cunha profundidade duns 15 cm. A sobreexposición das frontes de forma 
prolongada ocasiona fermentacións indesexables e o crecemento de fungos 
e levaduras sobre a súa superficie

A MATERIA SECA DUN SILO PODE 
AUMENTAR OU DIMINUÍR EN VALORES
DE ATA UN 10% EN FUNCIÓN DE SE É 
VALORADA DURANTE UN PERÍODO DE 
CHUVIAS OU DURANTE UNHA ESTACIÓN
MOI SECA
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Cada sistema ten as súas vantaxes e inconvenientes, pero 
se queremos realizar un correcto seguimento da materia 
seca das nosas forraxes deberiamos pensar en adquirir un 
deshidratador o un Koster para a nosa explotación. Nos 
estudos publicados apréciase que a diferencia de resultados 
entre calquera destes dous sistemas respecto das análises 
realizadas nun laboratorio oficial é inferior ao 1%, manten-
do unha excelente repetibilidade. Comparando o seu custo 
co das análises laboratoriais, poden amortizarse rapida-
mente e ademais contaremos coa vantaxe de realizar unha 
alimentación uniforme na nosa explotación, o cal tamén se 
traducirá en beneficios engadidos.

Sexa cal sexa o método de control que establezamos na 
nosa explotacion, os resultados non serán fiables a non ser 
que realicemos unha correcta recollida de mostras e sem-
pre o mesmo tipo de análises. (Interésanos máis a variación 
entre valores no tempo có propio valor en si).

Debemos obter mostras de diferentes puntos da fronte 
do silo, mesturándose todas elas nun balde de onde ob-
teremos unha mostra final máis pequena e representativa 
de todo o conxunto. A mostra non debe ser nin moi su-
perficial nin demasiado profunda, xa que queremos valorar 
a porción que vai usar o carro mesturador. Se realizamos 
avances de 15 cm diarios, o ideal é obter a mostra a uns 7 
ou 8 cm de fondura da fronte. Se non imos realizar unha 
toma de mostras de forma correcta é mellor non facela, 
dado que valores erróneos conducirannos ao fracaso. 

Unha vez obtido o valor real de materia seca dun silo, 
calcularemos a variación existente cos datos utilizados para 
formular a ración inicial e así axustar os pesos de cada ali-
mento que compón a mestura. O mellor é deseñar unha 
táboa en excel que nos permita obter os resultados da mes-
tura a usar de forma rápida e sinxela, sen incorrer en erros 
humanos de cálculo.

Obter os valores de materia seca e non aplicalos á mes-
tura non nos servirá de nada.

PORCENTAXE DE HUMIDADE

Analizador Deshidratador Análise
Mostra Koster Nesco Laboratorio
1. . . . . . . . . . . . 72 . . . . . . . . . . . . 71.4 . . . . . . . . . . 72.2
2. . . . . . . . . . . . 65.3 . . . . . . . . . . . 66.3 . . . . . . . . . . 65.9
3. . . . . . . . . . . . 71.2 . . . . . . . . . . . 72.1 . . . . . . . . . . 71.4
4. . . . . . . . . . . . 69.5 . . . . . . . . . . . 68.8 . . . . . . . . . . 70
5. . . . . . . . . . . . 67 . . . . . . . . . . . . 67.1 . . . . . . . . . . 67
6. . . . . . . . . . . . 68.1 . . . . . . . . . . . 68.2 . . . . . . . . . . 68.6
7. . . . . . . . . . . . 70.4 . . . . . . . . . . . 71.2 . . . . . . . . . . 71.5
8. . . . . . . . . . . . 68.8 . . . . . . . . . . . 70.4 . . . . . . . . . . 69.5
9. . . . . . . . . . . . 68.1 . . . . . . . . . . . 70.6 . . . . . . . . . . 69.1
10. . . . . . . . . . . 67.1 . . . . . . . . . . . 64.8 . . . . . . . . . . 65.8

Promedio . . . . . . 68.8 . . . . . . . . . . . 69.1 . . . . . . . . . . 69.1

Comparación entre os resultados obtidos a través de diferentes métodos 
sobre unha mesma serie de mostras dun silo de millo  (Publicado por 
Hoard’s Dairyman,2010)

RECOMENDACIÓNS PARA O MANEXO DE ENSILADOS
O correcto manexo dos produtos ensilados en climas 
coma o de Galicia ocasiona numerosos inconvenientes. 
É fácil que as frontes dos silos se mollen de forma repe-
tida e que a súa materia seca flutúe, aínda que hai varias 
recomendacións que poden dirminuír considerablemente 
esas variacións.

Primeiro hai que dimensionar os silos en función do 
consumo da granxa. A fronte debe avanzar todos os días 
e en lonxitudes superiores a 15 cm (10 cm en inverno e 20 
cm en verano), para evitar a sobreexposicion do silo ao cli-
ma e as fermentacións indesexables. Cando os azucres do 
silo se expoñen ao osíxeno e a temperatura do exterior pro-
dúcense crecementos de fungos e levaduras nocivas para os 
nosos animais. Ademais, o deseño do silo debe contar cun 
certo grao de inclinación que evite que a auga escorra cara 
a el ou que quede estancada na súa fronte. 

Se o silo non conta cunha inclinación suficiente para drenar a auga da chuvia ou 
da neve produciranse encharcamentos na súa fronte. Esta auga irase filtrando 
ao interior do silo, reducindo drasticamente a súa porcentaxe de materia seca e 
modificando a proporción de nutrientes que aporta

O analizador Koster é un dos métodos máis efectivos para monitorizar a 
materia seca das forraxes ensiladas a pé de granxa. En pouco máis de 20 
minutos podemos obter mostras fiables e repetibles, que nos permitirán 
levar un seguimento axeitado dos ingredientes húmidos da ración
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Ademais debera permitir unha boa compactación durante 
o enchido. A maior compactación da forraxe, menor será a 
cantidade de líquido que poida absorber.

A orientación do silo é outro punto a ter en conta. Se 
se orienta cara aos ventos predominantes pode secarse ou 
mollarse en exceso segundo a climatoloxía.

Como exemplo para un correcto avance, cunhas dimen-
sións de 4 metros de ancho por 3 metros de altura de fronte 
nun silo de millo estándar no que avanzaremos a razón 
de 15 cm diarios, a materia fresca obtida son 1.325 kg. Se 
muximos 50 vacas, o ideal é que a ración de produción tive-
ra como mínimo 26,5 kg de millo, e se son 60 vacas, valores 
de en torno a 22 kg. Desta forma, evitaremos porcións da 
fronte expostas máis de 24 horas. Non sempre poderemos 
axustar a formulación en relación ao avance da fronte, pero 
se é factible e a nosa prevision de forraxes o permite, é un 
valor a ter moi en conta.

Cuando queiramos evitar que se molle o noso silo, 
podemos realizar certas operacións que non nos levarán 
demasiado tempo e nos evitarán flutuacións excesivas na 
súa materia seca. A mellor solución sería manter sempre 
cuberta a cara de avance cunha lona, pero a natureza destas 
forraxes non nolo permite. Se á exposición que sofre o silo 
ao osíxeno exterior lle engadimos un aumento de humi-
dade relativa que producirá a lona sobre a fronte, estamos 
a crear un ambiente excelente para o desenvolvemento 
de fungos e levaduras, o cal é máis perigoso cá flutuación 
da materia seca. Sen embargo, si que podemos realizar 
algunhas operacións que manterán a fronte sen fermen-
tacións e reducirán os efectos das condicións atmosféri-
cas. Por exemplo:

_Desencharcar as frontes e laterais dos silos para evitar 
absorcións cara ao interior.

_Cubrir con lona a fronte ante a ameaza dunha tormenta 
inminente. O orballo e as chuvias lixeiras non son fáciles 
de controlar, pero as fortes tormentas que empapan de for-
ma considerable os nosos silos normalmente son bastante 
previsibles.

_Colocar unha zona con lona na parte superior do silo 
que o protexa das inclemencias do tempo, á vez que nos 
permite realizar as extracións sen retirala.

Unha vez controlada en todo o posible a incidencia do 
clima, o seguinte paso é a valoración e axuste da ración 
diaria. Usemos o método que usemos, o importante é usar 
sempre o mesmo para obter o mesmo tipo de valores. Non 
importa que teña un erro do 5% o noso protocolo se sem-
pre usamos o mesmo, posto que o que nos importa é a 
variación que ocorre entre diferentes medicións. O mellor 
é que realicemos unha toma de mostras de forma tranquila 
e escrupulosa, tomándonos o noso tempo. Calquera erro 
neste apartado acumularase nas futuras determinacións. 
Canta maior sexa a frecuencia de mostreo maior será a es-
tabilidade da ración. Ademais das mostras rutinarias esta-
blecidas en cada explotación, realizaranse mostreos sempre 
que se produzan cambios na ración ou condicións que nos 
fagan sospeitar dun cambio importante nos valores (altera-
cións climatolóxicas, desaxuste nos consumos dos animais, 
caídas de produción…). 

Unha vez obtidos os valores reais do noso silo, porémo-
nos en contacto co noso técnico ou aplicaremos a correc-
ción previamente establecida. A persoa encargada do ma-
nexo da alimentación na granxa debe estar familiarizada 
cos programas de axuste de racións para que poida facer os 
cambios necesarios de forma rápida e segura ante calquera 
cambio de valores. 

Existen tres formas de traballar nunha granxa cuando se 
prepara unha mestura diaria que conteña altas porcentaxes 
de ensilados:

_Preparar a mestura en función de quilos de materia 
fresca, sen estimar variacións en forraxes.

_Preparar a mestura en función de quilos de materia 
fresca axustando a variación dos silos “a ollo”.

_Preparar a mestura valorando a variación das forraxes 
con algún dos métodos vistos anteriormente e realizando 
os cálculos pertinentes para axustar a materia seca por vaca.

O primeiro deles é o máis sinxelo e rápido, pero tamén 
o que maior erro provoca. Actuando desta forma é fácil 
atopar producións que flutúan ao longo do tempo debido 
ás diferencias en materia seca que reciben os animais. O 
segundo tamén é rápido, pero a súa eficiencia dependerá 
da profesionalidade e experiencia do encargado da alimen-
tación. 

Mostra de silo de millo deshidratada co método Koster. Na imaxe da 
dereita pode observarse a perda de volume que se produce ao extraer toda 
a humidade da mostra
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Seguiranse cometendo erros, aínda que menos, porque este 
tipo de actuación estima as variacións nos silos en función 
da climatoloxía, sen percatarse das propias flutuacións que 
acontecen no interior do silo e que son independentes dos 
fenómenos exteriores. O terceiro método é o máis exac-
to, permitindo administrarlles aos animais practicamente 
a mesma cantidade de materia seca todos os días e, polo 
tanto, estabilizando a produción de leite da granxa. Leva 
tempo, pero en comparación cos resultados obtidos com-

pensa en gran medida, e unha vez establecido o protocolo 
pode facerse de forma áxil e práctica.

Usando o exemplo anterior, no que tiñamos un avance 
de 1325 kg de materia fresca de silo de millo na granxa, 
imos coñecer de forma empírica a variación que se produce 
na ración en función do noso manexo. Esta materia fresca 
reportaranos 397,5 kg de materia seca se ten unha porcen-
taxe de humidade do 70%, e por cada 1% que aumente esta 
porcentaxe a materia seca diminuirá en 13,25 kg.

 Tomando valores prácticos que se dan de forma real 
en calquera granxa, se a porcentaxe varía nun 5% e temos 
50 vacas en produción supón unha redución de 1.325 kg 
de materia seca por animal. Aínda que é un calculo por 
aproximación, cunha conversión estimada dun 1,4 a 1,6 
na granxa, esta variación no silo ocasionará unha perda de 
produción de 1,9 a 2,1 litros por vaca e día (que son 100 
litros diarios e 3000 litros ao mes). Vemos que a perda é 
considerable a pesar da pequena variación no silo. ¿Pero 
como repercute este feito segundo a nosa forma de manexo 
sobre a alimentación? 

NOVEDOSO
SISTEMA DE ENSILADO

OTROS PRODUCTOS:
ALFALFA, AVENA Y RAIGRÁS EN MICROSILOS. FORRAJE 
DE AVENA HENIFICADO EN PAQUETÓN. VENTA DE PAJAENSILADOS Y PASTONE

Tels: 629558710 - 618742195

NO ES 
HIERBA, 
ES MAÍZ

POSIBILIDAD DE 
MEZCLAS HÚMEDAS 
A LA CARTA. MEZCLA 
DESTACADA: SILO DE 
GIRASOL Y MAÍZ (20% 
GIRASOL - 80% MAÍZ)

VENTAJAS DEL 
MICROSILO

Disponibilidad del producto 
en las cantidades deseadas
Fácil y cómodo de transportar
Puede utilizarse directamente 
como comedero ad libitum
Puede estar al aire libre
Larga conservación: hasta 
24 meses

TRATADO CON 
INOCULANTES

ENSILADO DE MAÍZ 
EN MICROSILOS

A toma de mostras debe realizarse en diferentes puntos da fronte do silo, evitando 
as partes sobreexpostas ou que se desprenderan e cunha fondura media según 
o avance que realicemos. Aínda que no interior do silo a humidade sexa algo 
diferente, debemos axustar o proceso en función da zona do alimento que vai 
ser ofrecida aos animais ese día, de maneira que a ración final quede axustada á 
formulación
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No caso da granxa que non monitorizaba os silos e facía 
a mestura en función da materia fresca, se o silo de millo 
varía dun 30 a un 25% de materia seca comezará a faltar 
comida no pesebre, porque os animais quedan con fame 
e tenderá a aumentar o número de racións no carro. Se 
suplen parte dos 66,25 kg de materia seca que non aporta 
o silo con outros ingredientes máis secos que non varia-
rán a súa composición (concentrados de cereais), suporá 
un aumento de case 1 kg de penso por animal e día, o 
que significa un gasto adicional de 1,5 toneladas de penso 
ao mes para obter o mesmo leite que se debía obter coa 
fórmula orixinal. Evidentemente, a eficiencia produtiva 
da granxa redúcese drasticamente, e en moitos casos a 
culpa achacaráselle ao tipo de ración que parece que non 
funciona.

No caso da granxa que monitorizaba os seus silos, esta 
variación na composición detectarase rapidamente, proce-
déndose ao axuste da mestura. Aumentará a materia fresca 
do silo ata que aporte a mesma cantidade de materia seca 
que se formulara, manténdose o resto de ingredientes esta-
bles e obténdose a mesma produción de leite. O custo será 
cero, posto que en realidade o que aumentamos no carro 
mesturador é a auga que ten o silo, así que a eficiencia pro-
dutiva mantense. Comparándoo co caso anterior, vemos 
que a amortización da compra dun deshidratador para a 
granxa non supón ningún problema.

No caso intermedio, co axuste “a ollo”, a maior ou menor 
perda de eficiencia dependerá exclusivamente da pericia do 
encargado da alimentación, aínda que, como é de supoñer, 
o axuste non pode ser totalmente correcto e sempre haberá 
flutuacións na produción.

No caso en que se producen flutuacións nas producións 
co tempo inestable e racións que se levan usando durante 
meses, é fácil pensar que os nosos silos están a influír neste 

As vacas dos lotes de transición e de alta produción serán as máis 
afectadas ante unha mala valoración dos nutrientes que achega 
a ración diaria. Se non podemos realizar un control axeitado dos 
alimentos húmidos para a súa corrección na mestura, debemos 
diminuír a cantidade diaria destes produtos e reemprazalos por 
forraxes deshidratadas, que son máis estables

Poden colocarse lonas desprazables na zona superior dos silos, 
de maneira que protexan das inclemencias do tempo á vez que 
nos permiten realizar os labores diarios de desensilado sen ter 
que movelas

proceso. Pero cando esta variación de materia seca coinci-
de cun cambio de formulación no rabaño, que adoita levar 
asociada unha flutuación da produción xa só polo mero 
feito da adaptación dos animales á nova ración, é cando 
maiores problemas atopamos.

 Nesta situación téndese a aumentar ou diminuír o nú-
mero de racións completas na mestura, crendo que esta 
variación se debe a unha mala adaptación dos animais á 
nova fórmula sen pensar en ningún caso que a estimación 
da materia seca dos ingredientes teña nada que ver. Con-
seguiremos que a fórmula fracase e que os nosos animais 
modifiquen drasticamente a súa produción durante varias 
semanas, o cal alterará o ritmo do rabaño e posiblemen-
te fará perder parte da produción a un gran número de 
animais. Aínda que pareza lóxico, é un erro que se ve con 
demasiada frecuencia nas granxas.

Sempre que se produzan alteracións nas aportacións de 
nutrientes como consecuencia dunha mala estimación da 
materia seca ofrecida, os animais que maior efecto negativo 
sufrirán serán os que se atopen na fase de transición, logo 
os de alta produción e xovencas de primeiro parto e, por 
último, os animais de baixa produción e a recría. Así que, 
se non establecemos protocolos de control e seguimento 
que nos permitan evitar estas variacións, debemos reducir 
a cantidade de alimentos inestables que reciben os estratos 
do rabaño máis débiles. Ademais da alteración sobre a pro-
dución, as variacións na inxestión de materia seca influirán 
na condición corporal e na saúde destes animais.

Cada explotación é un caso diferente e ten uns obxec-
tivos distintos. Pero cando a alimentación do rabaño se 
basee en forraxes ensiladas, tanto técnicos coma gandeiros 
deben traballar para establecer programas de control e se-
guimento que permitan reducir as alteracións produtivas 
que poidan derivarse dun manexo incorrecto. 

SEXA CAL SEXA O MÉTODO DE CONTROL QUE ESTABLEZAMOS NA 
NOSA EXPLOTACIÓN, OS RESULTADOS NON SERÁN FIABLES A NON 
SER QUE REALICEMOS UNHA CORRECTA RECOLLIDA DE MOSTRAS
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MEJORA DE LA DIGESTIBILIDAD 
DE LA FIBRA Y REDUCCIÓN DE 
COSTES DE PRODUCCIÓN CON EL 
USO DEL INOCULANTE 11CFT EN 
EL ENSILADO DE MAÍZ

Los investigadores de Pioneer responsables del área de Inoculantes para Forra-

jes realizaron más estudios sobre el inoculante Pioneer 11CFT que de cualquier 

otro inoculante Pioneer comercializado. Durante los ensayos preliminares de 

desarrollo referentes al 11CFT fueron efectuados una serie de estudios in situ e 

in vivo para determinar el aumento de la digestibilidad de la fibra (NDFD) efec-

tuado por el inoculante. 

V
arios ensayos en ganado ovino, 

bovino de carne y leche y de di-

gestión in situ confirmaron que 

la digestibilidad de la fibra neu-

tro detergente (NDFD) aumenta como 

media un 4% cuando el ensilado de maíz 

es tratado con 11CFT. Durante todo el 

proceso de investigación y desarrollo del 

inoculante 11CFT, los investigadores de 

Pioneer notaron que los clientes de Pio-

neer y los nutricionistas querían medir 

el “efecto” 11CFT en el ensilado de maíz, 

utilizando los análisis comerciales sobre 

la digestibilidad de la fibra efectuados por 

diversos laboratorios. Un estudio reali-

zado por Pioneer consistió en el envío de 

muestras ciegas, inoculadas con 11CFT y 

no inoculadas, a tres de los mayores labo-

ratorios norteamericanos que analizaban 

la NDFD en ensilados de maíz a través 

de métodos in vitro, utilizando moliendas 

de las muestras de 1 mm de tamaño de 

partícula. Los resultados demostraron 

que estas metodologías no revelan de un 

modo consistente el efecto del 11CFT en 

el ensilado.

Los test tradicionales de digestión pa-

recen no ser suficientemente sensibles 

como para detectar las diferencias en 

la NDFD proporcionadas por el 11CFT. 

Este hecho se relaciona con el modo 

de acción único del 11CFT, que utiliza 

un proceso enzimático de quiebra de 

conexiones de ácidos ferúlicos, entre 

la hemicelulosa/celulosa y la lignina, a 

través de las enzimas ferulato y acetil 

esterasas. Los estudios de digestión de 

Pioneer utilizados en la producción de 

inoculantes, y que confirman sus efec-

tos, se basan en lo siguiente:

_Utilización de técnicas continuas de 

cultivo in situ.

_Molienda de las muestras liofiliza-

das a 6 mm (ensayos anteriores con-

firman que el tamaño de partícula de 6 

mm es más representativo de cómo los 

animales responden, al contrario de lo 

que sucede con el de 1 mm, utilizado en 

análisis comerciales).

_Validación de la metodología Pioneer 

6 mm, con estudios in situ, en animales 

vivos.

La mayor parte de los laboratorios co-

merciales generan datos sobre digesti-

bilidad de la fibra basados en la prolon-

gación de la digestión 24, 30 o 48 horas. 

No obstante, hay un método diferente, 

basado en la determinación de tasas de 

digestión, que ha sido utilizado por muy 

pocos laboratorios, como el Ritchie Lab 

Services, situado en Ontario (Canadá). 

Este laboratorio utiliza la metodología 

de producción de gas con el objetivo de 

determinar las tasas de digestión (Kd’s). 

Tras el envío a este laboratorio de un 

conjunto elevado de muestras no iden-

tificadas, nuestros investigadores con-

firmaron su eficacia. Esta metodología 

ofrece resultados más consistentes del 

efecto del 11CFT, si se compara con los 

métodos in vitro de uso comercial.

MEDICIONES DE INTERÉS  

PARA EL 11CFT

Existen basicamente dos fracciones 

de energía que son reportadas por 

las técnicas de producción de gas. De 

interés esencial para Pioneer son las 

alteraciones que el 11CFT produce en 

las tasas de digestión (Kd’s) de NDF 

(Fibra Neutro Detergente), o aquello 

que los nutricionistas de Pioneer de-

signan como “fracción energética len-

tamente disponible-SAE (Slow Availa-

ble Energy)”. 

La segunda fracción energética de 

interés es la fracción de los hidratos 

de carbono no estructurales (NSC-

Non Structural Carbohidrats), que los 

nutricionistas de Pioneer designan 

como “fracción energética rápidamen-

te disponible-RAE (Rapidly Available 

Energy)”. Esta fracción tiene interés 

porque las pruebas de producción de 

gas demuestran que, durante el pro-

ceso de quiebra de conexiones efec-

tuado por el 11CFT, una fracción de 

la SAE bajo la forma de hemicelulosa 

es liberada y anexionada a la fracción 

RAE. Adicionalmente, en la mayoría de 

los casos, el efecto del 11CFT en los 

ensilados de maíz aumenta tanto las 

tasas de digestión de la SAE como de 

la RAE.

Fermentaciones que producen 

Kd’s más rápidas alcanzan la tasa 

máxima de producción de gas en 

menos tiempo. Estas mediciones se 

ilustran en los informes de fermen-

tación de gas, como puede verse en 

el gráfico.

La digestibilidad de la fibra 

neutro detergente (NDFD) 

aumenta como media un 4% 

cuando el ensilaje de maíz 

es tratado con 11CFT
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El aumento de producción de proteína microbiana, fruto del 

ensilado tratado con 11CFT, deberá permitir la reducción 

de la proteína by-pass

En este ejemplo, el ensilado no tratado 

tiene las siguientes características:

En lo que respecta al ensilado tratado 

Esta información es importante para el 

nutricionista, pues le da la oportunidad 

de reducir el suplemento concentrado, 

-

-

de proteína microbiana, fruto del ensi-

-

La producción de proteína microbiana 

-

solubles en la producción de la bio-

motivo, el nutricionista debe tener en 

cuenta los niveles de proteína degra-

dable, al ajustar la proteína soluble con 

CONFIRMACIÓN DE 
EFICACIA EN LABORATORIO
Los test tradicionales de digestión 
parecen no ser suficientemente sensi-
bles como para detectar las diferen-
cias en la NDFD proporcionadas por 
el 11CFT. No obstante, hay un método 
diferente, basado en la determinación 
de tasas de digestión, que ha sido 
utilizado por muy pocos laboratorios, 
como el Ritchie Lab Services, situado 
en Ontario (Canadá).  Tras el envío a 
este laboratorio de un conjunto ele-
vado de muestras no identificadas, 
nuestros investigadores confirmaron 
su eficacia.

UTILIZACIÓN DE UN PROGRAMA 

DE FORMULACIÓN DE DIETAS 

PARA DEMOSTRAR EL AUMENTO 

DE PRODUCCIÓN DE LECHE O LA 

DISMINUCIÓN DE LOS COSTES DE 

PRODUCCIÓN

-

de reducir los costes de producción de 

-

-

Dietas, manteniendo la producción de 

como valor base, a una reducción en la 

€
traduce en una reducción de costes de 

€

para mantener el nivel productivo ob-

tenido del ensilado común con un ensi-

-

-

-

€
€

-

€

CONCLUSIÓN

-

debe basarse inicialmente en los datos 

-

-

-
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 Foi a mediados do século XX cando se xeralizou o 
emprego dos fertilizantes minerais, sendo un dos factores 
que propiciou o grande avance da agricultura nas décadas 
seguintes, cun incremento substancial dos rendementos e 
unha maior especialización da actividade.

Os nutrientes aplicados en forma mineral son, en xeral, 
bastante solubles, polo que se fan dispoñibles para o cultivo 
de forma rápida; non obstante, tamén se poden perder con 
certa facilidade, sobre todo se son arrastrados pola choiva. 
Así mesmo, hai máis posibilidades de que, a causa de doses 
altas, aparezan problemas de excesos ou desequilibrios no 
cultivo e de salinidade no solo.

Fronte aos fertilizantes orgánicos, os fertilizantes minerais 
son de manexo máis cómodo e o seu contido de nutrientes 
coñécese de xeito preciso, polo que o cálculo das cantidades a 
aplicar resulta máis fiable. Ademais, como o contido de nu-
trientes é máis alto, as cantidades a manexar son menores, 
polo que se reducen o tempo e os custos de transporte e dis-
tribución. Pola contra, presentan o inconveniente de que non 
achegan materia orgánica, polo que favorecen a redución do 
nivel da mesma nos solos, problema que xa está afectando 
unha parte importante dos solos agrícolas.

Nas explotacións nas que se dispón de fertilizantes or-
gánicos, como son as gandeiras, estes son recursos propios 

A achega de nutrientes aos cultivos mediante fertilizantes é unha técnica imprescindible 
para manter a fertilidade do solo de cultivo e mellorar a cantidade e a calidade das colleitas. 
Durante moitos séculos, a dependencia dos fertilizantes orgánicos para esta función, 
sobre todo dos estercos, mantivo unidas agricultura e gandería. Pero o coñecemento sobre 
a nutrición mineral dos vexetais avanzou moito a partir do século XIX, ao identificarse os 
nutrientes esenciais para as plantas e as bases fisiolóxicas da súa utilización, co que se 
sentaron as bases do uso de fertilizantes de tipo mineral. 

INDICACIÓNS PARA UN USO 
AXEITADO DE FERTILIZANTES 
MINERAIS EN PRADEIRAS Adolfo López Fabal

Escola Politécnica Superior de Lugo
Universidade de Santiago de Compostela

As necesidades totais de nutrientes ao longo do ano están moi 
ligadas á produtividade esperada das pradeiras
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da explotación, mentres que os fertilizantes minerais te-
ñen que ser mercados no exterior, polo que xeran un gasto 
e, coma todos os gastos, debe ser medido, limitándose ao 
realmente necesario. 

A prioridade nas explotacións gandeiras debe ser o uso 
eficiente dos seus fertilizantes orgánicos, puríns e estercos. 
Iso implica coñecer mellor a súa composición, para aplica-
los nas doses adecuadas; ter un volume de almacenamento 
suficiente, para poder esperar a aplicalos no momento en 
que son necesarios e cando as condicións do solo son boas; 
reducir o seu volume no posible para rebaixar os custos e 
tempos de manexo, e facer a aplicación de xeito eficiente 
para limitar as perdas. 

Pola contra, o uso de fertilizantes inorgánicos debe ser 
complementario e limitarse a aquelas situacións nas que a 
dispoñibilidade de fertilizantes orgánicos non é suficiente, 
as condicións do solo non son axeitadas para a aplicación 
de puríns ou a distancia ás parcelas fai que se encarezan os 
custos de transporte.

En moitas explotacións, especialmente de alta carga 
gandeira, a produción de purín e esterco é suficiente para 
cubrir amplamente todas as necesidades de nutrientes dos 
seus forraxes, polo que cun manexo eficiente non sería ne-
cesaria a compra de fertilizantes minerais. 

Con frecuencia, o uso conxunto de fertilizantes inor-
gánicos e purín, sobre todo cando se descoñece o valor 
fertilizante deste último, está dando lugar a situacións de 
fertilización excesiva, que favorece as perdas de nutrientes 
e o incremento innecesario de custos de produción. A suba 
dos prezos dos fertilizantes nos últimos anos fixo que moi-
tos gandeiros consideraran de xeito máis serio a necesidade 
deste custo, reduciran a compra de fertilizantes e prestaran 
máis atención ao uso eficiente dos fertilizantes orgánicos 

da explotación. Esa actitude de redución de custos debe 
ser habitual e darse antes de que os prezos empecen a ser 
prohibitivos.

OS FERTILIZANTES MINERAIS
Un fertilizante é calquera produto que proporciona nu-
trientes ás plantas, polo que se utiliza en agricultura ou xar-
dinería para mellorar o crecemento das plantas e aumentar 
o rendemento dos cultivos e a calidade das colleitas. 

Considéranse fertilizantes minerais ou inorgánicos os 
obtidos mediante extracción (minería) ou mediante pro-
cedementos industriais (síntese) e que presentan os seus 
nutrientes declarados en forma mineral, é dicir, non or-
gánica. Por convenio, son considerados como fertilizantes 
inorgánicos algúns que non se adaptan de xeito preciso a 
esta definición, como a urea.

Moitos dos fertilizantes minerais comercializados en 
España pertencen á categoría “abono CE”, que son os de-
finidos e regulados para toda a Unión Europea polo Re-
gulamento (CE) nº 2003/2003, relativo a fertilizantes; nel 
fíxanse disposicións sobre a súa composición, identifica-
ción e etiquetaxe. Ademais, comercialízanse outros que 
responderían ao termo de “abono inorgánico nacional”, 
que son definidos e regulados polo RD 824/2005 sobre 
produtos fertilizantes. 

OS FERTILIZANTES MINERAIS DEBEN 
APLICARSE SE NON SE DISPÓN DE 
FERTILIZANTES ORGÁNICOS, SE AS 
CONDICIÓNS DO SOLO NON SON
AXEITADAS PARA OS PURÍNS OU SE A 
DISTANCIA ÁS PARCELAS ENCARECE OS
CUSTOS DE TRANSPORTE

No pastoreo as dexeccións dos animais retornan nutrientes ó solo, 
polo que a necesidade de aportar fertilizantes diminúe

A análise do solo é unha ferramenta fundamental para a fertilización

DISTRIBUCIÓN
A CUALQUIER 
PUNTO DE 
ESPAÑA Y 
PORTUGAL

VENTA DE
CASCARILLA 
DE ARROZ TELEFONO: 647 95 69 08 MAIL: avicolaarribada@hotmail.com

VENTA DE 

ABONO DE 

POLOS
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Un fertilizante mineral caracterízase sobre todo polo seu 
contido en nutrientes, especialmente en nutrientes princi-
pais: nitróxeno (N), fósforo (P) e potasio (K). Porén, pode 
conter tamén nutrientes secundarios e/ou micronutrientes. 

Segundo o seu contido en nutrientes principais, distín-
guese entre fertilizantes simples, que só teñen un nutriente 
principal declarado, e compostos, que teñen polo menos 
dous. Dentro destes últimos hainos dobres (con dous nu-
trientes principais: NP, NK ou PK) e triples (cos tres nu-
trientes principais, como os fertilizantes NPK). 

Dependendo do método usado para obter os fertilizantes 
compostos, estes poden ser complexos ou de mestura. Os 
complexos obtéñense por reacción, disolución ou granula-
ción, de xeito que cada grao de fertilizante contén todos os 
nutrientes na proporción declarada. Os de mestura (blen-
ding) son os obtidos ao mesturar en seco varios fertilizantes 
que poden ser previamente moídos. Este procedemento de 
mestura é o que máis se utiliza a pequena escala, por ser o 
máis sinxelo; non obstante, hai que ter coidado de que non 
se produza a separación dos compoñentes durante o trans-
porte, a almacenaxe e a distribución, porque daría lugar a 
unha distribución irregular dos nutrientes sobre o terreo.

Os fertilizantes compostos, e particularmente os triples, 
presentan a vantaxe de achegar os tres nutrientes principais 
nun só produto e, polo tanto, nun só pase coa abonadora, 
co que se reducen os custos de aplicación. Porén, o custo 
total de fertilización con fertilizantes compostos pode ser 
incluso algo maior que con fertilizantes simples, xa que é 
habitual que o custo do fertilizante sexa máis alto e non 
sempre queda compensado polo menor custo de distribu-
ción. Por outra banda, os fertilizantes compostos presentan 
os nutrientes nunha relación determinada e, aínda que hai 
unha oferta ampla, non sempre se adaptan ás necesidades 
que se pretenden cubrir.

A característica máis importante dun fertilizante é o seu 
contido de nutrientes, expresado mediante a riqueza, que 
indica o contido de cada nutriente no fertilizante en por-
centaxe masa (kg de nutriente por cada 100 kg de fertili-
zante). 

O contido de N exprésase respecto da masa do elemento, 
pero os contidos de P e K exprésanse en relación á masa 
dos seus óxidos: o de P como porcentaxe de P

2
O

5
 (pentóxi-

do de fósforo) e o de K como porcentaxe de K
2
O (óxido de 

potasio). Do mesmo xeito, todos os nutrientes secundarios 
veñen expresados en % do óxido (CaO, MgO, SO

3
, Na

2
O). 

Para facilitar o cálculo das doses de fertilizantes necesarias, 

é habitual que as necesidades de nutrientes dos cultivos se 
expresen deste mesmo xeito en que se indican os seus con-
tidos nos fertilizantes. Por outra parte, para evitar ter que 
falar de cantidades de P

2
O

5
 e K

2
O, especificando que se 

trata dos óxidos, é habitual falar de “unidades fertilizantes” 
(UF), que equivalen a 1 kg do elemento (N) ou do óxido 
correspondentes (P e K). Deste xeito:

_1 UF de N = 1 kg de N
_1 UF de P = 1 kg de P

2
O

5
 = 0,436 kg de P

_1 UF de K = 1 kg de K
2
O = 0,830 kg de K

A riqueza dun fertilizante simple exprésase como % 
en masa do elemento que contén (expresado como tal ou 
como óxido). Cando se trata dun fertilizante composto, 
con dous ou máis nutrientes, as riquezas exprésanse como 
a sucesión de % N - % P

2
O

5
 - % K

2
O, de modo que, se o 

fertilizante é dobre, un dos termos será “0”. Adicionalmen-
te a esta expresión das riquezas de nutrientes principais iría 
a dos nutrientes secundarios, se os houbera, e mais unha 
mención aos micronutrientes presentes. 

As riquezas dos fertilizantes son a súa característica fun-
damental porque a partir delas poden escollerse os fertili-
zantes e calcular as doses necesarias. A partir da riqueza 
e do prezo de diferentes fertilizantes dispoñibles pódese 
determinar cal é o fertilizante que resulta máis barato. 

No caso dos simples é moi sinxelo, xa que basta con di-
vidir o prezo do kg de fertilizante pola riqueza para obter 
o prezo da UF, que serve para facer a comparación. Así, se 
para cubrir as necesidades de P tiveramos como opcións 
usar superfosfato simple do 18% cun prezo de 0,228 €/
kg, ou ben un superfosfato triple do 45% a 0,348 €/kg, 
teriamos que o custo da UF de P sería, respectivamente, 
de 1,27 € (0,228x100/18) e de 0,773 € (0,348x100/45), co 
que mercar superfosfato triple sería moito máis vantaxoso.

No caso da comparación de fertilizantes triples que pre-
sentan distinta proporción de nutrientes, calcular o custo 
da UF é algo máis impreciso, xa hai que sumar as UF de 
N, P e K e facer un custo medio das UF. Neste caso, sería 
máis exacto calcular primeiro as doses por hectárea nece-
sarias de cada un dos fertilizantes e calcular logo o custo 
por hectárea.

As riquezas tamén permiten seleccionar o fertilizante 
composto que mellor se adapta ás necesidades do cultivo. 
Cada abono dobre ou triple presenta os nutrientes nunha 
determinada proporción, mentres que as necesidades que 
se queren cubrir presentan outra proporción, normalmente 
diferente. Inda que hai bastantes opcións de abonos triples 
dispoñibles non é fácil atopar unha que responda exacta-
mente ás necesidades, polo que haberá que comprobar cal 
é a que mellor se adapta ou se non hai ningunha aceptable. 

Para facer a comparación é útil calcular o “equilibrio de 
nutrientes” do fertilizante, que se obtén ao dividir as rique-
zas de P e K pola do N (se o fertilizante fose un dobre tipo 

O laboreo previo á instalación da pradeira permite incorporar os abonos; é 
un bo momento para facer as correccións oportunas

O USO CONXUNTO DE FERTILIZANTES 
INORGÁNICOS E PURÍN ESTÁ DANDO LUGAR 
A FERTILIZACIÓNS EXCESIVAS, CON PERDAS 
DE NUTRIENTES E O INCREMENTO DOS
CUSTOS DE PRODUCIÓN
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PK, sen N, dividiríase o K polo P), o que nalgúns fertili-
zantes triples habitualmente usados quedaría así

Riquezas: Equilibrio:

7-12-7 1-1,7-1

8-15-15 1-1,9-1,9

8-24-16 1-3-2

9-18-21 1-2-3

12-12-12 1-1-1

12-12-24 1-1-2

15-15-15 1-1-1

20-12-8 1-0,6-0,4

Comparando o equilibrio de nutrientes de diferentes 
fertilizantes co equilibrio de necesidades que se pretende 
cubrir, poderá saberse se hai un fertilizante que se axuste o 
suficientemente ben. Por exemplo, se a fertilización á saí-
da do inverno para unha pradeira destinada a pastoreo se 
considera de 50 kg/ha de N, 90 kg/ha de P

2
O

5
 e 150 kg/ha 

de K
2
O, o equilibrio de necesidades sería, dividindo as UF 

de P e K polas de N, 1-1,8-3. Comparando cos equilibrios 
que ofertan os fertilizantes anteriores, o máis axustado se-
ría o 9-18-21, con relación 1-2-3, que por ser algo máis 
rica en P fará que, para cubrir as necesidades de N e K, as 
achegas de P teñan que ser algo maiores das previstas. En 
moitos casos chegarase á conclusión de que non é posible 
utilizar un só fertilizante triple para cubrir as necesidades, 
de modo que haberá que suplementalo cun simple, ou di-
rectamente usar tres simples.

O cálculo da cantidade de fertilizante que é necesario 
faise tamén a partir das riquezas. A riqueza nun elemento 
indica as UF dese elemento por 100 kg de abono. Polo 
tanto, pode calcularse a cantidade de nutrientes achegados 
por calquera cantidade de fertilizante simplemente mul-
tiplicando a cantidade pola riqueza e dividindo por 100. 
No caso dos fertilizantes compostos hai que repetir a mes-
ma operación con cada unha das riquezas para, a partir 
da mesma cantidade de fertilizante, obter a cantidade dos 
diferentes nutrientes achegados.

Non obstante, o máis habitual é querer saber a cantida-
de de fertilizante que é necesario botar para proporcionar 
unha cantidade de nutrientes dada. No caso dos fertilizan-
tes simples é tan sinxelo como dividir a cantidade de nu-
triente a achegar pola riqueza do fertilizante nese nutriente 
e multiplicar por 100. Así, se se quixeran achegar 50 UF 
de N con nitrato amónico cálcico (NAC) do 20,5%, serían 
necesarios 244 kg (50x100/20,5), mentres que se queren 
cubrir con NAC do 27%, farían falta 185 kg (50x100/27).

Respecto dos fertilizantes compostos, despois de escoller 
o máis axeitado, o cálculo de doses debe realizarse para o 
nutriente que no fertilizante é relativamente máis escaso 
respecto das necesidades (cando se comparan os equilibrios 
de nutrientes e necesidades). Se se cobren as necesidades 
do elemento que é máis escaso, as do resto quedarán cu-
bertas con seguridade e mesmo con certo exceso. En todo 
caso, convén facer o cálculo das cantidades achegadas dos 
tres nutrientes para asegurase de que son correctas. 

No sólo de Nitrógeno 
vive tu forraje

Ganadero, aproveche los beneficios del “Concepto Actyva”
para su forraje (Ray grass). Le aconsejamos  tomar 
la decisión de ABONAR en una SÓLA APLICACIÓN,  justo 
cuando la planta empieza a demandar Fósforo, Nitrógeno y 
Potasio que, como Ud. bien conoce, ese momento coincide 
con el aumento de las temperaturas y después de la parada 
invernal; aproximadamente en el mes de Febrero. 

Su precio y la calidad de sus nutrientes le permiten ser  la Mejor Inversión.

La solución para su forraje. Toma tu decisión a tiempo.

Equilibrio de nutrientes, 100% asimilables.
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Segundo o anterior, para as sementeiras é preferible o 
uso de fertilizantes de N que teñan unha proporción eleva-
da de amonio e/ou de urea, xa que a absorción polas plan-
tas vaise retrasar, e, de aplicar unha cantidade importante 
de nitrato, este podería perderse en gran proporción antes 
de que chegara a ser absorbido. Emporiso, en aplicacións 
de coberteira, cando o cultivo xa está medrando e ten nece-
sidades, requírese que o fertilizante estea dispoñible pron-
to, polo que é preferible achegar nitrato e/ou amonio en 
función da rapidez que se pretenda.

No caso do fósforo e o potasio, non existe esa variedade 
de formas químicas que se dá no nitróxeno. Xunto coa ri-
queza, que expresa o contido total en óxidos, vai indicada 
a parte soluble dos mesmos. A maior solubilidade dá lugar 
a unha máis rápida dispoñibilidade e repercute nun mellor 
aproveitamento do valor fertilizante.

FERTILIZACIÓN MINERAL DE PRADEIRAS
Á hora de formular a fertilización dunha pradeira hai 
que ter en conta que a máxima produtividade, segundo as 
condicións de explotación, só se pode obter cunha achega 
adecuada de todos os nutrientes. E iso non depende uni-
camente das achegas máis ou menos abundantes que se 
poidan facer ao longo do ano, senón tamén do estado de 
fertilidade do solo, que se pode avaliar mediante a análise 
do mesmo.

A análise de solo é unha ferramenta da fertilización, en 
primeiro lugar, porque a partir dos seus resultados sabere-
mos se hai que aumentar ou diminuír as doses respecto do 
nivel estimado de necesidades. Pero das análises periódicas 
dunha parcela tamén debemos sacar información acerca de 
como vimos facendo a fertilización nos últimos anos. Por 
exemplo, un solo que se vai empobrecendo indica que as 
doses de fertilizantes que vimos achegando son insuficien-
tes para as nosas condicións e non chegamos a compensar 
as perdas, mentres que un solo que se enriquece indica que 
se está fertilizando en exceso e probablemente se está per-
dendo unha parte dos fertilizantes usados. 

A análise de solo ten que ser periódica e debe atenderse 
á evolución dos parámetros de fertilidade para corrixilos 
se é necesario e para ver como vai afectando o manexo nos 
últimos anos. Por iso será necesario ir gardando as análises 
de cada parcela, para así poder comparalas coas seguintes 
que realicemos, facendo un seguimento da mesma. Nun 
solo no que se veñen mantendo os parámetros de fertilida-
de en niveis adecuados, facer análises cada 4-5 anos pode 
ser axeitado. En cambio, se se están aplicando correccións 
ou se cambia a forma de fertilizalo, vai mellor unha perio-
dicidade de 2-3 anos para ir vendo como lle van afectando 
ao solo. 

Un aspecto moi importante que non se debe descoidar 
ao facer a análise é a toma de mostras. A extracción do solo 
é o único paso que lle compete directamente ao agricultor 
e, a pesar de non ser complexo, non sempre se fai do xeito 
adecuado, co que se compromete a utilidade da informa-
ción que poida saír da análise. É fundamental que a mostra 
que chegue ao laboratorio sexa representativa da parcela da 
que procede, xa que, doutro modo, os resultados non poden 
reflectir o estado real do solo da parcela.  

PARA AS SEMENTEIRAS É PREFERIBLE O 
USO DE FERTILIZANTES DE NITRÓXENO 
QUE TEÑAN UNHA PROPORCIÓN ELEVADA 
DE AMONIO E/OU DE UREA

A produción intensiva de herba require elevados aportes de nutrientes

Ademais da información das riquezas, na etiquetaxe dos 
produtos fertilizantes vén especificada outra información 
adicional. No caso do nitróxeno, a riqueza ten que vir des-
glosada, indicándose as distintas formas químicas nas que 
se achega ese nitróxeno; no P e o K sería fracción soluble 
do mesmo. Isto vai repercutir na dispoñibilidade dos nu-
trientes e, polo tanto, hai que telo en conta á hora de esco-
ller os fertilizantes. En fertilizantes triples poden atoparse 
de diferentes casas comerciais que, aínda respondendo á 
mesma fórmula de riquezas, por presentar diferentes for-
mas de N e solubilidade do P e o K terán un comporta-
mento en campo diferente.

O nitróxeno dos fertilizantes minerais pode presentarse 
de tres formas: nitrato (N nítrico), amonio (N amónico) ou 
urea (N ureico); adicionalmente, en fertilizantes de libera-
ción lenta podería haber outras formas (urea formaldehido, 
IBDU, CDU). Os fertilizantes simples de nitróxeno poden 
ser nítricos (todo o N en forma nítrica, como o nitrato de 
cal), amónicos (todo o N en forma amónica, como o sulfa-
to amónico), mixtos (con N nítrico e amónico simultanea-
mente, como o nitrato amónico) ou ureicos (como a urea). 
No caso de fertilizantes triples, o nitróxeno total pode estar 
repartido ata nas tres formas.

As plantas absorben fundamentalmente o N en forma de 
nitrato, polo que, aplicando o N en forma nítrica, a dispo-
ñibilidade para a planta é moi rápida, tan pronto como se 
solubilice o fertilizante. 

O amonio debe pasar a nitrato para ser absorbido, o que 
pode atrasarse dende uns días ata semanas segundo as con-
dicións, sobre todo de humidade e temperatura. 

Para poder ser utilizada polo cultivo, a urea debe trans-
formarse en amonio e logo este en nitrato, transformación 
que incluso en boas condicións require semanas, polo que a 
súa acción é máis lenta, tendo logo un efecto máis residual. 

Por outra parte, o nitrato é moi soluble e pérdese con 
moita facilidade arrastrado pola choiva, mentres que o 
amonio queda máis retido no solo polo complexo de cam-
bio e non se perde por drenaxe con tanta facilidade. A urea 
tamén se lava con bastante facilidade mentres non se trans-
forma en amonio.
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Outro aspecto a ter en conta en relación coa fertilidade 
do solo e coa dispoñibilidade de nutrientes é a acidez. Ni-
veis altos de acidez repercuten negativamente na dispoñi-
bilidade de nutrientes, ademais de afectar de xeito directo 
ao crecemento das plantas. Isto repercute nun menor cre-
cemento e tamén nunha progresiva desaparición das espe-
cies sementadas, en favor de plantas espontáneas, menos 
sensibles. Por iso é necesario encalar con regularidade, para 
manter o nivel de pH e o % de acidez de cambio (o alumi-
nio de cambio) dentro de niveis aceptables. 

Valores de pH en auga de 5-5.5 e do 20% de acidez 
(aluminio) de cambio, en xeral, serán suficientes para unha 
pradeira de gramíneas. As leguminosas son máis esixen-
tes, polo que no caso de pradeiras mixtas con presenza de 
trevos, para asegurar a persistencia dos mesmos sería ben 
ter polo menos un pH en torno a 6 e unha saturación de 
acidez (aluminio) do 10-15%, sendo o trevo violeta máis 
sensible á acidez có branco. O ideal é chegar a unha prác-
tica de encalado anual ou bianual que manteña un nivel de 
acidez axeitado permanentemente; nese caso, as sucesivas 
análises de solo servirán para comprobar que as doses que 
se están a aplicar son correctas, e non haberá necesidade de 
facer grandes achegas de corrección.

Para manter un bo nivel produtivo é necesario que as 
plantas teñan suficiente dispoñibilidade de todos os nu-
trientes. En xeral, cun nivel axeitado de fertilidade, e man-
tendo a acidez controlada, a subministración de micronu-
trientes e mesmo de nutrientes secundarios está garantida 
sen facer achegas adicionais. Ademais, os niveis de Ca e 

Nas pradeiras polifitas a composición botánica depende en parte da aportación de fertilizantes 

Mg adoitan incluírse nas análises de solo, polo que  poden 
ser revisados; están directamente relacionados coa práctica 
do encalado, polo que normalmente non é necesario ache-
galos á terra a base de fertilizantes.

Polo tanto, a fertilización centrarase nos tres macro-
nutrientes: nitróxeno, fósforo e potasio. Deles, o fósforo 
e o potasio quedan retidos no solo de forma efectiva, 
polo que non acostuman a estar sometidos a perdas im-
portantes. Por iso, toda a achega anual de P e K pode ser 
aplicada dunha soa vez, enterrándoa antes da sementeira 
no ano de implantación ou ben en coberteira á saída do 
inverno nos anos posteriores. Pola contra, o nitróxeno 
mineral queda pouco retido no solo, polo que está so-
metido a moitas perdas e non debe ser aplicado todo ao 
mesmo tempo que o fósforo e o potasio, xa que a maio-
ría del perderíase antes de que as plantas o absorberan. 
Iso obriga a fraccionar a cantidade total de nitróxeno en 
sucesivas aplicacións: unha parte pequena xunto co fós-
foro e o potasio, para facilitar o arranque do crecemento, 
e logo varias aplicacións en relación cos aproveitamen-
tos que se vaian facendo.

O nitróxeno é o nutriente que ten unha repercusión 
máis rápida e evidente na produción: fai que a xermi-
nación se adiante, que a planta medre abundantemente, 
cun color verde intenso, e que a herba sexa branda, ape-
tecible ao gando e dixerible. Por este efecto de choque 
sobre a produción e a facilidade coa que se perde, o ni-
tróxeno é o nutriente máis delicado e que máis coidado 
require no seu manexo. 
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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 



O nitróxeno fai que a herba sexa branda, apetecible ao gando e dixerible As pradeiras de sega necesitan máis aportación de nutrientes cás de pastoreo

As necesidades totais de nutrientes ao longo do ano es-
tán moi ligadas á produtividade esperada da pradeira, pero 
tamén están condicionadas polo tipo de pradeira e polo 
sistema de explotación da mesma. 

En pradeiras mixtas, mestura de gramíneas e trevos, dáse 
unha competencia entre as diferentes especies sementadas, 
e a persistencia equilibrada das mesmas depende de varios 
factores, entre eles, a fertilidade do solo e o nivel de fer-
tilizado. Xa se comentou que a acidez compromete a per-
sistencia das especies sementadas fronte ás espontáneas, e 
de xeito especial no caso dos trevos, que son máis sensibles 
á acidez cás gramíneas. Por outra banda, as leguminosas 
poden fixar nitróxeno do aire, polo que unha baixa dispo-
ñibilidade de nitróxeno mineral no solo prexudica espe-
cialmente ás gramíneas, permitindo a maior extensión das 
leguminosas; pola contra, fortes fertilizacións nitroxena-
das son especialmente aproveitadas polas gramíneas, que 
tenden a dominar na pradeira en detrimento dos trevos. 
Finalmente, os trevos teñen especial necesidade de pota-
sio, polo que una baixa fertilidade do solo neste elemento 
prexudícaos especialmente e fai que se reduza a súa pre-
senza na pradeira.

As pradeiras de sega necesitan máis achega de nutrien-
tes cás de pastoreo. Primeiro, porque a súa produtividade 
ao cabo do ano adoita ser maior, debido ao propio sis-
tema de aproveitamento e tamén a que se poden usar 
especies máis produtivas como o raigrás italiano, que non 
son compatibles coa explotación en pastoreo. Por outra 
parte, co aproveitamento en pastoreo, parte dos nutrien-
tes extraídos pola herba volven ao solo nas dexeccións 
dos animais, polo que parte das necesidades quedan xa 
cubertas. As dexeccións dos animais en pastoreo repor-
tan sobre todo N e K, aínda que o N está sometido a 
numerosas perdas, polo que o que máis se pode rebaixar 
nesas condicións é a achega de K.

Unha pradeira de alta produtividade aproveitada intensiva-
mente en sega pode necesitar ao longo do ano unhas 300 UF 
de N, 150 UF de P e outras 300 UF de K. Por riba dos 300 
kg de N anuais a resposta da produción xa é pouco evidente, e 

nos 450 kg non habería xa resposta mesmo nas mellores con-
dicións de produción. Todo o P e o K serán aplicados á saída 
do inverno, en xaneiro ou febreiro, segundo as localizacións, 
pouco antes de que comece o novo abrocho; na mesma apli-
cación poden botarse unhas 30 UF de N. O resto do N deberá 
aplicarse en varias doses despois de cada sega, para potenciar o 
rebrote e o crecemento para o seguinte aproveitamento. Deste 
xeito, o número de aproveitamentos vai condicionar o nivel de 
fertilizado, xa que aplicamos o N que se considera necesario 
para o seguinte corte. Se o seguinte aproveitamento vai ser 
para verde, poden aplicarse uns 30 kg de N. Para o primeiro 
corte para silo poden aplicarse uns 100 kg de N no momento 
en que se reserva a superficie, e outros 80 kg antes do segundo, 
se o vai haber. Deste xeito, unha parcela da que ao largo do 
ano se saquen dous aproveitamentos para silo e catro segas 
para verde necesitaría uns 300 kg de N.

En prados menos intensivos, aínda aproveitados para 
sega, poden preverse unhas 200 UF de N, 120 UF de P 
e 200 UF de K. No caso de aproveitamentos en pastoreo, 
pode rebaixarse a aplicación de K a unhas 100-150 UF, en 
función de se todo o aproveitamento é de pasto ou se deixa 
un corte de silo.

No caso dunha pradeira que se sementa no outono, no 
laboreo previo debe aproveitarse para enterrar tanto emen-
das como fertilizantes. Nese momento haberá que botar 
todo o P e o K que vai necesitar no primeiro ano, xunto 
cunhas 30 UF de N para favorecer o establecemento da 
herba antes da parada vexetativa de inverno. Á saída do 
inverno xa non será necesario botar fósforo nin K, pero si 
N, co que se debe seguir o plan de fertilización habitual 
todos os anos. 

FORTES FERTILIZACIÓNS NITROXENADAS 
SON ESPECIALMENTE APROVEITADAS 
POLAS GRAMÍNEAS, QUE TENDEN A 
DOMINAR NA PRADEIRA EN DETRIMENTO 
DOS TREVOS
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Cascarilla de arroz para a cama do gando:
Fácil manexo ó ser un producto
 totalmente solto

Fácil almacenamento

Menor porcentaxe de humidade

Máis tempo de permanencia na cama do 
gando, debido á súa maior drenaxe

As pacas reducen o volume de cascarilla 
de arroz en 1/3

AVIPORTO S.L.
Crta. LU – 633 Km 76. Portomarín

www.aviporto.com
info@aviporto.com

COMERCIALIZAMOS REDES 

PARA AS CAMAS DO GANDO
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A DEPUTACIÓN INICIARÁ AS 
OBRAS DO CENTRO DE RECRÍA 
NO PRIMEIRO TRIMESTRE DO 
ANO SE A XUNTA CONCEDE O 
PERMISO AMBIENTAL

A Deputación de Lugo mantén unha forte aposta polo 

rural, xa que entende que este non pode ser contem-

plado como o retiro profesional, senón como unha 

alternativa de futuro. Precisamente, esta cuestión re-

flíctese no Orzamento do Instituto de Desenvolvemento 

Económico e Social (INLUDES) de 2011, no que o alto 

grao de cumprimento dos programas europeos, que 

están dirixidos á implantación da administración elec-

trónica e á creación de emprego, permitiron un lixeiro 

adelgazamento ata os 10 millóns de euros.

U
nha das principais liñas de 

actuación do devandito pre-

suposto é seguir apostando 

polo campo co obxectivo de 

fixar poboación no rural, mantendo os 

postos de traballo existentes, sen redu-

cir nin un só euro o investimento nesta 

materia. Deste xeito, a Deputación ini-

ciará no primeiro trimestre de 2011 as 

obras do que será o primeiro centro de 

recría público de España de gando fri-

són na Granxa Gayoso Castro, sempre 

e cando a Xunta de Galicia conceda a 

declaración de impacto medioambien-

tal (DIA), requisito indispensable para 

comezar os traballos. 

A Deputación non ten competencias 

directas en medio rural, esta é unha 

cuestión que lle atinxe ao Goberno ga-

lego. Con todo, o campo ten que estar 

presente na axenda diaria de todas as 

administracións, xa que o futuro da 

provincia pasa polas súas mans. Esta é 

unha cuestión que o presidente da De-

putación, José Ramón Gómez Besteiro, 

deixou palpable na súa comparecencia 

no Parlamento de Galicia, onde pediu o 

apoio de todos os grupos políticos para 

acadar o Pacto polo Campo, é dicir, para 

desenvolver políticas supramunicipais 

que poñan en valor o rural e non frear o 

seu desenvolvemento. A Xunta de Gali-

cia, que reduciu nun 21% o investimento 

nesta materia (é dicir, 134 millóns de 

euros menos), ten na Deputación un 

aliado neste eido.

Comparecencia do presidente da 
Deputación no Parlamento
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O centro de recría, que ten un inves-

timento de 12 millóns de euros, conver-

terase nun referente non só en Galicia, 

senón en todo o noroeste peninsular, 

xa que é o proxecto gandeiro máis re-

volucionario levado a cabo nas últimas 

décadas en Galicia. 

O obxectivo da Deputación é ser útil 

aos gandeiros, polo que non podía se-

guir competindo con eles. Tanto o cen-

tro de recría de gando frisón, que ten 

un investimento de 12 millóns de euros 

e será un referente non só en Galicia, 

senón en todo o noroeste peninsular, 

coma o de raza Rubia Galega, que se 

porá en marcha grazas á colaboración 

que o organismo provincial mantén con 

ACRUGA dende 2007, permitirán que as 

explotacións sexan máis competitivas, 

reducir custos e aumentar o número de 

prazas rendibles cun alto nivel produtivo 

e xenético. En definitiva, trátase de dúas 

actuacións estratéxicas que permitirán 

asegurar a continuidade das explota-

cións gandeiras e crear novos postos de 

traballo no rural.

Trátase de actuacións estratéxicas 

que están a suscitar o interese de gan-

deiros doutras zonas de España e mes-

mo de Latinoamérica. Precisamente, 

en outubro, gandeiros e empresarios 

colombianos visitaron as instalacións 

que a Deputación ten en Castro de Rei 

para comprobar as características da 

raza Rubia Galega, co obxectivo de cru-

zala coas razas autóctonas e de intro-

ducila no seu país, así como de coñecer 

as distintas iniciativas que o organismo 

provincial ten en marcha para impulsar 

o sector agrogandeiro en Lugo.

No mes de marzo, outro grupo de 

gandeiros de Brasil tamén se desprazou 

á Granxa Gayoso Castro para acadar un 

fin semellante. Dende 2007, explota-

cións gandeiras de tres estados bra-

sileiros diferentes, São Paulo, Goias e 

Mato Groso, están empregando, en co-

laboración con ACRUGA, seme de raza 

Rubia Galega como raza paternal para 

o seu cruzamento coa autóctona bra-

sileira, a nelore, por medio dun grupo 

empresarial denominado Pão de Azú-

car, que conta con máis de 600 centros 

comerciais distribuídos por todo o país.

A través deste sistema, e logo de que 

a comercialización de seme de Rubia 

Galega e de que as relacións con ACRU-

GA comezaran hai unha década, o grupo 

líder neste país na comercialización de 

xenética desta raza e da frisona, GMG, 

hai 5 anos chegou ás 20.000 cabezas. 

Na actualidade, contan cunhas 60.000 

reses cruzadas e, en 2011, agardan che-

gar a máis de 100.000.

Con estas iniciativas, a Deputación 

ratifica o firme compromiso iniciado 

polo actual equipo de goberno que di-

rixe José Ramón Gómez Besteiro para 

impulsar e potenciar o sector agrogan-

deiro da provincia. 

O centro de recría da Granxa 

Gayoso Castro ten un 

investimento de 12 millóns 

de euros e converterase nun 

referente en todo o noroeste 

peninsular

Visita de gandeiros e empresarios colombianos á Granxa Gayoso Castro

Centro de recría
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ASTURIAS COPOU OS PRINCIPAIS
PREMIOS NO NACIONAL

Conafe recibiu no recinfo feiral xixonés 
Luis Adaro 149 reses provenientes de 55 
explotacións de Asturias, Cantabria, Castela 
e León, Cataluña, Galicia e Navarra. Nesta 
nova edición do concurso triunfou como 
gran campiona nacional a vaca asturiana 
Kournikova. Granxas do Principado tamén  
recolleron, entre outros, os premios de mellor 
criador, mellor rabaño e mellor autonomía. 

 A actuación das ganderías asturianas estivo moi reñida 
coa das cántabras, que tamén acadaron bos postos no palmarés 
deste trixésimo primeiro concurso nacional da raza frisona. 

O certame foi xulgado por José Manuel Paz Conde, xuíz 
internacional de Conafe e responsable da explotación La 
Marina de Retortillo, situada en Rioturbio (Comillas). José 
Manuel comezou a xulgar en concursos gandeiros en 1998 
e dende entón ten intervido en numerosos certames, al-
gúns de carácter internacional. 

Como gran campiona do 2010 designou unha vaca de 
catro anos, propiedade da gandería diplomada Badiola 
S.L. de Condres (Gozón), Badiola Goldwyn Kournikova 
(Goldwyn x Jordan), calificada EX 90 e cun ICO de +1826, 
que se impuxo ademais como vaca intermedia campiona. 

Da participación galega nas diferentes seccións cabe 
salientar o premio que logrou a gandería Casa Pozo, de 
Lugo, colocando a Pozo Allen 5275 Mimosa como vaca 
adulta subcampiona. 

MANEXADORES
Os tres mellores manexadores do concurso foron Germán 
Fernández, Adrián Entrecanales e Álvaro Martín. No que 
respecta ao campionato nacional de manexadores, que chegou 
á súa décima convocatoria no marco deste certame, resolveuse 
con Germán Fernández Muñoz (Cantabria) como vencedor 
na categoría sénior, Águeda Capón Fernández (Galicia) en 
júnior e Jairo Pelayo Pelayo (Cantabria) en infantil. 

XXXI CONCURSO NACIONAL DE CONAFE. XIXÓN, 16-19 DE SETEMBRO

PALMARÉS GANDERÍA

VACA ADULTA CAMPIONA E GRAN 
CAMPIONA NACIONAL RESERVA 
Venturo Morty Leticia ET ........................ Casa Venturo (Asturias)
VACA ADULTA SUBCAMPIONA
Pozo Allen 5275 Mimosa ..................................  Casa Pozo (Lugo)
VACA INTERMEDIA CAMPIONA 
E GRAN CAMPIONA 
Badiola Goldwyn Kournikova ........ La Marina de Retortillo (Asturias)
VACA INTERMEDIA SUBCAMPIONA
Llera Ariel Goldwyn ET ....................................  Ocejo (Cantabria)
VACA NOVA CAMPIONA
Badiola Goldwyn Silvana .............  Diplomada Badiola (Asturias)
VACA NOVA SUBCAMPIONA
Llera Goldwyn Gala ET ....................................  Ocejo (Cantabria)
XATA CAMPIONA
Perejil Rocío .................................. Perejil El Macho  (Cantabria)
XATA SUBCAMPIONA
Badiola Damion Koketa ...............  Diplomada Badiola (Asturias)
XOVENCA CAMPIONA E GRAN CAMPIONA NACIONAL 
Llera Goldwyn Alanis ET ............................ Llera Her (Cantabria)
XOVENCA SUBCAMPIONA
Argomota Jasper Hello ............................... Casa Flora (Asturias)
MELLOR AUTONOMÍA
Asturias
MELLOR RABAÑO E MELLOR CRIADOR
Ganadería Diplomada Badiola

POXA
O sábado 18 tivo lugar unha poxa nacional de animais de 
excelente calidade xenética, onde se adxudicaron os dez 
lotes que estaban á venda, por un importe total de 49.400 
euros. Soostegen Baxter Florentina ET, descendente da 
familia Lauri Mtoto, alcanzou un prezo de remate de 
7.000 euros. 

Badiola Goldwyn 
Kournikova, vaca gran 
campiona

Llera Goldwyn 
Alanis ET, gran 
campiona de 
xovencas

Soostegen 
Baxter 
Florentina ET 
alcanzou un 
prezo de remate 
de 7.000 euros 
na poxa

CONVOCATORIAS
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ParocasShottle x Britt x Aaron

Rusalen Parocas 726 Tipa GP82 Daiana VG85

Sala Shottle Parocas

Sala  Shott le  Parocas  -  IT015990047678

El Shottle más completo
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O Concurso de Gando Frisón de Chantada, 
celebrado os días 16 e 17 de outubro, 
xuntou na súa décimo novena edición 20 
ganderías e 78 reses participantes, todas 
procedentes da provincia de Lugo, que se 
someteron ao criterio do xuíz José Manuel 
Medina Méndez, gandeiro asturiano de La 
Argomota e xuíz nacional de Conafe.

 A gran campiona deste certame, no xulgamento de 
xatas e xovencas, foi a xovenca Pozosaa Lheros Mikae-
la, da gandería Pozo, de Lugo, que xa acadara o segundo 
posto de sección no concurso nacional da raza en Xixón 
en setembro.

Xercas Cav Djalma Stormatic, da gandería Cavadas 
(Xermade), foi gran campiona das vacas en lactación, nun 
concurso que resultou ser moi aberto ao non competir a 
gañadora do ano pasado. Vieites Conchita Igniter, da gan-
dería Pozo (Lugo), foi a gañadora do campionato de vacas 
novas. Na convocatoria do 2009 deste certame fora distin-
guida como xovenca gran campiona. 

Como mellor criador situouse SAT Cavadas, de Xerma-
de, por presentar un lote cos mellores ubres. 

Como é habitual, no certame chantadino entregáronse 
os premios ás mellores ganderías da provincia de Lugo, en 
base á produción, a cualificación morfolóxica e a valoración 
xenética. As explotacións distinguidas foron, nesta orde: 
S.C. Outeiro (Chantada), Lodos y Pérez (A Pastoriza), Vi-
lar de Susao (Sarria), Casa de Baixo (Sarria), Nodi (Barrei-
ros), Forcao (Outeiro de Rei), Vilar Alaxe (Castro de Rei), 
Caseiro de Ernes (Cospeito), Chusco (Ribadeo), Menora 
(Cospeito), Carreira (O Incio) e Costureiro (Sarria). 

XIX CONCURSO DE GANDO FRISÓN. CHANTADA, 16-17 DE OUTUBRO

PALMARÉS GANDERÍA

XATAS ATA 8 MESES
Pozosaa Dolman 6928 Vanesa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pozo
XATAS 8-10 MESES E XATA CAMPIONA
Rey 509 Ninfa Spirte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rei de Miñotelo
XATAS 11-13 MESES
Cancela Goldwyn Kira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cancela
XATAS 14-16 MESES 
Callobro Xacobeo Valdeteja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Callobro
XOVENCAS 17-19 MESES
Rey 487 Sorpresa Glinye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rei de Miñotelo
XOVENCAS 20-26 MESES, XOVENCA CAMPIONA 
E GRAN CAMPIONA
Pozosaa Lheros Mikaela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pozo
VACAS ATA 30 MESES
Xercas Cav Arousana Roumare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cavadas
VACAS 31-35 MESES E VACA NOVA CAMPIONA
Vieites Conchita Igniter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pozo
VACAS 36-47 MESES
Capón-Holstein Buckeye Merchi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Capón
VACAS DE 4 ANOS E VACA INTERMEDIA CAMPIONA
Lina Goldwyn Renata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lina
VACAS DE 5 ANOS
Ganadpozo Champ. Madia 9174 ET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pozo
VACAS DE 6 ANOS OU MÁIS, 
VACA ADULTA CAMPIONA E GRAN CAMPIONA
Xercas Cav Djalma Stormatic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cavadas
MELLOR CRIADOR
Cavadas (Xermade)
MELLOR RABAÑO
Pozo (94 puntos)
MELLOR DESCENDENCIA DE VACA
Pozosaa Lheros Mikaela
MELLOR GANDERÍA DE NOVA PARTICIPACIÓN
Teixeiro (25 puntos)
MELLOR CONCELLO
Chantada (6 ganderías, 200 puntos)

Unha das seccións 
de vacas adultas
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Pozosaa Lheros Mikaela, xovenca campiona e gran campiona

O CERTAME CHANTADINO
ACOLLEU 78 RESES
PROCEDENTES DE 
20 EXPLOTACIÓNS
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Bos Manteiga 
Sánchez 
Marta ET, xata 
campiona

Miguel Expósito Rodríguez, da gandería cántabra La Rin-
conada. Na sección de maiores de 21 anos a gañadora foi 
Alba Álvarez Núñez, da gandería Silvela (Asturias); na de 
16-21 anos, Miguel Expósito; no grupo de 10 a 15 anos, 
Jorge Vázquez Cuñarro, da gandería Capón (Chantada), 
e na sección de menores de 10 anos, Martín Gómez Váz-
quez, de S.C. Outeiro (Chantada). 

PALMARÉS GANDERÍA

XATAS ATA 7 MESES
Santaya Roy Marga ..............................................  Finca Santaya
XATAS 8-10 MESES 
Pauli Xacobeo 122 .......................................................... Herdeiro
XATAS 11-13 MESES 
E XATA CAMPIONA
Bos Manteiga Sánchez Marta ET ...................................  Manteiga
XOVENCAS 14-16 MESES 
G Arca Laramee Sultana ET .................................................. Arca
XOVENCAS 17-19 MESES
Manteiga Goldwyn Valentine ........................................  Manteiga
XOVENCAS 20-24 MESES, XOVENCA
CAMPIONA E GRAN CAMPIONA 
I Eiras Roy Candy ................................................................ Eiras
MELLOR CRIADOR
Gandería Manteiga (Vila de Cruces)

POXA E CONCURSO DE MANEXADORES
O programa incluíu o domingo 17  unha poxa e mailo 
concurso de manexadores. Na poxa vendéronse 6 dos 7 
animais presentados, a un prezo medio de 2.142 euros; o 
volume total das transaccións alcanzou os 12.850 euros.

Do concurso de manexadores, organizado polo Clube 
de Xóvenes Gandeiros de Galicia, saíu campión absoluto 

Xercas Cav Djalma Stormatic, vaca 
adulta campiona e gran campiona

SAT Cavadas foi 
o mellor criador

25 GANDERÍAS PONTEVEDRESAS LEVARON 75 BECERRAS
SELECTAS AO CONCURSO DA ESTRADA

XIV CONCURSO FRISÓN DA BECERRA SELECTA. A ESTRADA, 24 DE OUTUBRO

 Africor Pontevedra convocou a décimo cuarta edición 
do Concurso Frisón da Becerra Selecta da Estrada, abrin-
do por primeira vez o abano de participantes ás explota-
cións de toda a provincia de Pontevedra. Daquela, as 25 
ganderías que concorreron a este certame non só proce-
deron do municipio estradense e do de Forcarei, como era 
habitual noutras citas, senón que tamén acudiron dende os 
concellos de Silleda, Lalín e Vila de Cruces.

Vicente Sánchez Caso, xuíz nacional de Conafe, encar-
gouse do xulgamento das 75 reses presentadas a concur-
so. Levaron os principais premios Bos Manteiga Sánchez 
Marta ET (xata campiona) e I Eiras Roy Candy (xovenca 
campiona e gran campiona). A gandería Manteiga, de Vila 
de Cruces, conseguiu o título de mellor criador.

Nas probas de novos manexadores que acolleu o certame 
resultaron premiados Naín Rodríguez Soares, Uxía Co-
rrea Iglesias e Fátima Míguez Miguens, na categoría de 
10 anos ou menos, e María Manteiga Rodríguez, Lucía 
Gañete Vidal e Vicente Mato Taboada, no grupo de entre 
10 e 16 anos.

A organización valorou a alta afluencia de público das 
comarcas gandeiras da provincia e o bo ambiente que se 
viviu neste encontro. 

I Eiras Roy Candy, xovenca 
campiona e gran campiona
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A FEIRA DE CREMONA TIVO ESTE ANO MÁIS DE 
73.000 VISITANTES, CON 600 MARCAS EXHIBIDAS 
E 25 SEMINARIOS TÉCNICOS
A Feira Internacional do Bovino de Leite de Cremona (Italia) segue moi viva, malia a 
crise do sector. Nesta edición ofreceulles aos máis de 73.000 visitantes novidades coma 
o concurso europeo das razas Holstein e Red Holstein, ao que concorreu unha ducia de 
países. Na feira participaron 600 marcas e celebráronse 25 encontros técnicos. 

O recinto feiral de Cremona volveu ser un ferve-
doiro de profesionais da gandería de todo o mundo. A 
Feira Internacional do Bovino de Leite recibiu en total 
uns 73.000 visitantes ao longo das súas catro xornadas 
de duración, uns 5.000 máis que na anterior edición. 
Notouse especialmente a afluencia de estranxeiros, arre-
dor de 10.000.

Antonio Piva, o presidente da Feira, destacou precisa-
mente o elevado número de visitantes foráneos, tanto pro-
fesionais como prensa especializada. Houbo acreditados 
xornalistas de España, Canadá, Gran Bretaña, Francia, 
Alemaña, Suíza, Croacia e Bulgaria, entre outros países. 

LXV FIERA INTERNAZIONALE DEL BOVINO DA LATTE. CREMONA, 28-31 DE OUTUBRO

Nesta edición do evento gandeiro exhibíronse máis de 
600 marcas de 14 países. Estiveron representadas diversas 
áreas de servizo aos sectores gandeiro e agrícola, coma a 
enxeñería industrial, sistemas de control, química, alimen-
tos e servizos varios. 

Cremona tamén demostrou estar moi en forma en canto 
á calidade do gando vacún exhibido. Nas diferentes de-
mostracións participaron centos de gandeiros procedentes 
de toda Italia. Este ano celebrouse ademais, en paralelo, o 
Concurso Europeo das Razas Holstein e Red Holstein, a 
principal competición internacional de gando, á que asisti-
ron miles de gandeiros de toda Europa.

O recinto da Feira foi en todo momento un fervedoiro de público
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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

ENCONTROS SOBRE ENERXÍA
A organización da Feira considerou que a produción de 
enerxía é un dos temas de futuro nas explotacións gandei-
ras, como oportunidade para a creación de novos ingresos. 
Atendendo a isto, o ano próximo celebrarase en Cremona 
o encontro de Bioenergia (18-20 de marzo de 2011), un 
novo evento no que os gandeiros, autoridades locais e in-
dustria alimentaria poderán coñecer ferramentas para des-
envolver este novo negocio. 

ENCONTROS TÉCNICOS
A Feira acolleu ao longo de catro días 25 conferencias e 
seminarios relacionados cos problemas políticos e econó-
micos da gandería. Entre outros temas, tratáronse os cus-
tos de produción de leite e a mellora da rendibilidade das 
explotacións; o futuro da PAC no horizonte do 2013; o 
biogás como oportunidade para as explotacións pequenas 
e medianas; o control da mastite no establo e a mellora da 
fertilidade no bovino de leite.

A Asemblea dos Estados Xerais do Leite, o foro onde se 
espoñen estudos sobre o estado do sector a nivel europeo, 
reuniu este ano, na súa sétima edición, a máis de 5.000 
gandeiros, veterinarios, agrónomos e técnicos. Participaron 
no encontro, entre outros, Paolo de Castro, presidente da 
Comisión de Agricultura do Parlamento Europeo; Her-
man Versteijlen, director de Mercados Agrícolas da Direc-
ción Xeral de Agricultura da UE, e Stéphane Le Moing, 
xefe do Servizo de Relacións Internacionais do Ministerio 
de Agricultura de Francia.

Antonio Piva, presidente da Feira de Cremona, lembrou 
que “este é un evento a onde os profesionais veñen ob-
ter respostas concretas ás súas necesidades, sexan técnicas 
(moitas innovacións tecnolóxicas foron presentadas na fei-
ra) ou políticas, para saber que camiño é máis adecuado 
tomar neste momento de grande incerteza”. 

O equipo do programa da TVG “Labranza”, entrevistando 
a Antonio Piva, presidente da Feira de Cremona

Na mostra puídose ver gando de gran calidade procedente de toda Europa

Xenética 
Fontao estivo 
presente en 
Cremona cun 
stand propio

O ring dos concursos gandeiros 
rexistrou un cheo total de público
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España volveu á Confrontación Europea de Holstein 
despois dunha longa paréntese, xa que non estivera presen-
te na convocatoria do 2006 (a última celebrada, dado que 
a do 2008 suspendeuse por motivos sanitarios). As gan-
derías españolas tiveron que medirse con explotacións de 
Italia, Suíza, Francia, Austria, Alemania, Bélxica, Hungría, 
Luxemburgo, Polonia, República Checa e Eslovenia.

Cada país presentou como mínimo 10 reses a concurso. 
O grupo de animais de España, baixo a coordinación de 
Conafe, procedía das ganderías Badiola e Casa Venturo, de 
Asturias; Casa Pozo, de Lugo, e La Flor, Cudaña e Llera 
Her, de Cantabria.

A vaca española mellor situada no concurso foi Badiola 
Goldwyn Kournikova, da gandería Badiola, que levou o tí-
tulo de mellor ubre de vacas intermedias e foi segunda desta 
sección, por detrás da italiana Ilma.

Casa Pozo presentou a vaca Pozo Allen 5275 Mimosa, 
que acadou un discreto décimo posto de sección pero fixo 
historia: foi a primeira vez que unha vaca galega se pre-
sentou a un concurso europeo. Mimosa, unha EX de cuar-
to parto, xa fora vaca adulta subcampiona no Nacional de 
setembro e campiona reserva no de primavera.

España quedou cuarta na clasificación por países. As re-
ses españolas conseguiron un segundo posto de sección, tres 
terceiros, tres quintos, un sexto, un décimo e un undécimo. 

O país vencedor da Confrontación foi Suíza. Deste país 
tamén procede a vaca que acadou o título de Gran Campio-
na Europea: Castel James Jolie, un animal de 6 anos cunha 
produción de 60 quilos ao día.

Italia e Francia ocuparon o segundo e o terceiro posto, 
respectivamente. Entre o grupo de xuíces encargados do 
xulgamento do concurso atopábase Paulino Badiola, xuíz 
de Conafe, en representación de España. 

MANEXADORES E POXA
A Confrontación Europea de Holstein incluíu o cam-

pionato europeo de novos manexadores. O cántabro Ger-
mán Fernández conseguiu un terceiro posto na categoría 
junior. A asturiana Alba Álvarez representou a España na 
categoría sénior. 

En canto á poxa de Holstein, ofertáronse 25 animais. 
Vendéronse 14, a un prezo medio de 8.085 euros. Entre as 
vacas adxudicadas houbo unha xovenca española, Badiola 
Shottle Magaluchy ET, da gandería Badiola, vendida por 
15.600 euros. 

CONFRONTACIÓN EUROPEA DA RAZA HOLSTEIN 2010. CREMONA, 30 DE OUTUBRO

GANDERÍAS DE LUGO, ASTURIAS E CANTABRIA
REPRESENTARON A ESPAÑA NO EUROPEO DE HOLSTEIN
España non pasou desapercibida na Confrontación Europea da raza Holstein, celebrada 
este ano na Feira Internacional de Bovino de Leite de Cremona (Italia). O asturiano 
Badiola levou premio na sección de vacas intermedias e vendeu un animal na poxa. 
O cántabro Germán Fernández subiu ao podio no concurso junior de manexadores. A 
representación galega correu a cargo de Casa Pozo de Lugo.

Lote de España no concurso

Pozo Allen 5275 Mimosa

Badiola Goldwyn Kournikova, segunda da súa sección

Castel James 
Jolie, Gran 
Campiona 
Europea
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O programa da visita foi moi amplo. Parte do tempo 
destinárono á propia feira, onde presenciaron a Confronta-
ción Europea da Raza Holstein e maila poxa oficial. Desta 
poxa de 25 lotes chamoulles a atención que o prezo de 
saída fose o mesmo para todos os animais (2.000 euros). 
Tamén que o vendedor se reservase o dereito de quedar co 
animal no caso de non satisfacerlle o prezo final. A vaca 
máis cara deste ano foi unha filla de O-Man O-Man e 
dunha Bolton; superou os 24.400 euros na venda.

A delegación luguesa acudiu a tres explotacións puntei-
ras: Go Farm, Castelverde (propiedade do xuíz gandeiro 
Giuseppe Quaini) e Castelbosco. En Go Farm e Castel-
verde viron outras dúas poxas. Na primeira, de 37 lotes, os 
animais estaban expostos na granxa pero poxábase en in-
ternet. A de Castelverde, de 41 lotes, celebrouse de noite e 
o propietario cobraba unha taxa por presentar vacas; houbo 
unha española, da explotación navarra La Travesía.

A expedición de Africor Lugo completouse cunha visita 
a Soresina, unha queixería da denominación Grana Pada-
no que existe dende hai 130 anos.

UNHA DELEGACIÓN DE 
AFRICOR LUGO VISITOU 
EN CREMONA A FEIRA,
VARIAS GRANXAS E UNHA 
QUEIXERÍA

Africor Lugo estivo de visita na Feira 
Internacional do Bovino de Leite de Cremona 
cunha pequena delegación encabezada 
polo seu presidente, José Manuel Tellado, e 
polo presidente de Fefriga, Álvaro Castro, e 
conformada por unha decena de gandeiros 
delegados de Africor Lugo en concellos e moi 
coñecidos no sector. 

VALORACIÓNS
De todo o observado en Cremona, a delegación luguesa 
valorou aspectos coma o dimensionamento das explota-
cións. A ordenación do territorio na rexión ten moi ben 
definidas as áreas forestais, urbanísticas e gandeiras, e iso 
comporta melloras, xa que as fincas ben dimensionadas 
permiten empregar maquinaria máis grande e, en conse-
cuencia, rendibilizar as horas de traballo.

Respecto da feira, destacaron o lote de animais presen-
tado a concurso por Suíza, con moi boas reses, e a gran 
cantidade de novidades. Neste último capítulo chamou a 
atención a diversidade de oferta en construcións gandeiras. 
En Italia lévase moito o prefabricado, unha opción para 
abaratar custos e ademais, ao tratarse de estruturas modu-
lares, unha maneira sinxela de ampliar instalacións. 

Ramiro Fouz, xerente da Asociación, indicou que asis-
tiron á feira para que os membros da delegación puide-
ran divulgar despois en Galicia os coñecementos adqui-
ridos, “aproveitando a proxección que teñen no mundo 
gandeiro”. 

Visita á queixería 
Soresina, integrada 
na D.O. Grana Padano

Xornada de portas 
abertas en Go Farm

Poxa na gandería Castelverde
O lugués José Carlos Vega, presidente de CONAFE, 
entregou un premio de sección

AFRIGA ANO XVI - Nº 89

CONVOCATORIAS 71



 A última edición deste ano da subasta de Castro de 
Ribeiras do Lea (Castro de Rei) rexistrou un bo volume de 
vendas, chegando aos 30.300 euros. O prezo medio acada-
do polas 15 xovencas presentadas, todas próximas ao parto, 
foi de 2.020 euros.

O animal que conseguiu a cotización máis alta foi Ane-
llo Bolton Portuguesa, da gandería Anello (Ribadeo), con 
2.400 euros. Trátase dunha xovenca de 28 meses, preña-

POXA DE CASTRO DE RIBEIRAS DO LEA. 6 DE NOVEMBRO

POXA DE MAZARICOS. 21 DE NOVEMBRO
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OS 30.000 EUROS EN 
VENDAS NA SÚA ÚLTIMA 
POXA DO ANO

 A cuarta edición da poxa de xovencas de raza frisona 
de Mazaricos, organizada por Africor Coruña en colabora-
ción co Concello, reuniu 23 xovencas preñadas, proceden-
tes de 13 explotacións gandeiras da provincia da Coruña. 

A subasta rexistrou unha grande afluencia de público, a 
pesar das condicións meteorolóxicas adversas, e vendéron-
se todos os animais presentados. O importe total das ven-
das ascendeu a 56.000 euros e o prezo medio situouse en 
2.437 euros por xovenca. 

A vaca que suscitou maior interese foi Nuveira Elena 
Chamoso, unha xovenca con avoa e bisavoa cualificadas 
MB e con 2 xeracións, con produción vitalicia acumulada 
no seu pedigrí de máis de 100.000 quilos de leite; adxudi-
couse por 3.000 euros. Moi próximas na cotización esti-
veron Nuveira Brisa Blitz e Cachito Sirena Ice Pack, con 
2.950 euros. 

Os compradores recibiron unha axuda de 150 euros do 
Concello de Mazaricos e foron obsequiados por Xenética 
Fontao con 3 doses de Xacobeo e 3 de Dancer.

Anello Bolton Portuguesa acadou o prezo máis alto

Nuveira Brisa 
Blitz, unha das 
vacas mellor 
vendidas

Á poxa acudiron moitos compradores

da do 4 de marzo con Champion e cunha nai cualificada 
como BB 83. A súa produción media é de 10.537 quilos de 
leite en catro lactacións.

Os compradores da comarca de Sarria coparon a maioría 
das adquisicións nunha poxa que estivo moi concorrida.

No conxunto de subastas organizadas por Africor Lugo 
no 2010 alcanzouse un volume total de vendas de 95.950 
euros, a un prezo medio de 1.942 euros por animal. 

ADXUDICADAS AS 23 
XOVENCAS PRESENTADAS 
EN MAZARICOS
XORNADA SOBRE O SECTOR LÁCTEO
O día previo á poxa tivo lugar unha xornada técnica so-
bre o sector lácteo, na que se trataron os seguintes temas: 
“Criterios nutricionais para a optimización do rume”, con 
Marc Soreze, director para España e Portugal do grupo 
Provilys-Francia; “Pautas de muxido e manexo para a me-
llora da calidade do leite”, con Carlos Carbonell Baeza, ve-
terinario especialista en muxido e calidade do leite de Pico 
Sacro Asesores; e “Aspectos agronómicos e nutricionais da 
produción de leite de calidade diferenciada en Galicia”, 
con Gonzalo Flores Calvete, investigador do INGACAL. 

As charlas remataron cunha mesa redonda sobre a situa-
ción actual do sector e as súas perspectivas de futuro. Parti-
ciparon nela José Álvarez Robledo, director xeral de Produ-
ción Agropecuaria da Consellería do Medio Rural; Higinio 
Mougán, director xerente de AGACA; José Agra Alvite, re-
presentante de Gandeiros Unidos; Pedro Ramos Fernández, 
coordinador da Asociación de Empresas Lácteas de Galicia, 
e Jorge Bellón Puignao, xerente de INDEGA. 
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AGROAMB está 
autorizada pola 
Administración española 
como PLANTA TÉCNICA 
para a elaboración 
de FERTILIZANTES 
orgánicos a partir de 
residuos e subprodutos 
biodegradables

I+
D

+
I 

 –
 D

E
S

E
N

V
O

LV
E

M
E

N
T

O
 L

O
C

A
L

 –
 C

R
E

A
C

IÓ
N

 D
E

 E
M

P
R

E
G

O
 

(3
0

 P
O

S
T

O
S

 D
IR

E
C

T
O

S
, 
M

Á
IS

 D
E

 1
5

0
 I

N
D

IR
E

C
T

O
S

) 
– 

C
A

P
IT

A
L

 

1
0

0
%

 G
A

L
E

G
O

 –
 G

L
O

B
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 –
 E

N
E

R
X

ÍA
S

 R
E

N
O

V
A

B
L

E
S

 –

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 300.000 
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 
numerosos 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 está formado por un conxunto de empresas 
cuxa actividade completa o ciclo da xestión de residuos, contando 
para iso cun equipo multidisciplinar de profesionais con ampla 
experiencia na Xestión Medioambiental e Agronómica.

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:

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

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)

Conforman o Grupo AGROAMB as seguintes empresas:

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

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

Agroamb



O SPACE DE RENNES RESISTE A 
CRISE E SUMA NOVOS EXPOSITORES
DE CHINA E IRLANDA
A feira de gandería máis concorrida de Europa segue a acaparar a atención dos 
profesionais do sector. Segundo a organización, o Space de Rennes logrou incrementar 
a presenza internacional, incorporando expositores de China e aumentando a 
representación europea, cunha maior participación irlandesa. Na visita ao recinto do 
ministro francés de Agricultura, Bruno Le Maire, quedou patente a crise do sector coas 
protestas dos gandeiros pola caída dos prezos do leite.

 O mundo da gandería foi fiel á súa cita co Space de 
Rennes, que recibiu este ano uns 110.000 visitantes, máis 
de 9.000 de fóra de Europa. Nesta edición, ao non coin-
dicir a feira co Ramadán, como sucedeu nas dúas convo-
catorias anteriores, apreciouse a presenza de visitantes dos 
países musulmáns.

A superficie de exposición do Parc-Expo da cidade aco-
lleu en practicamente 60.000 metros cadrados, dos máis de 
100.000 que ten, uns 1.200 expositores directos, dos cales 
máis de 300 eran estranxeiros e máis dunha terceira parte 
asistían ao evento por primeira vez. 

Entre os novos expositores destacou China, con dous 
stands. Tamén houbo máis expositores irlandeses, a inicia-
tiva de Enterprise Ireland, organismo de promoción das 
empresas do país no estranxeiro. De feito, nesta ocasión 
acudiu ao Space o ministro irlandés de Comercio Exterior, 
Billy Kelleher, para reafirmar o apoio do seu Goberno á 
delegación irlandesa presente no salón. 

A gama de empresas participantes foi moi ampla, desta-
cando sectores coma o avícola, o vacún e o porcino. Tamén 
cabe subliñar a representatividade que acadaron as novas 
fontes de enerxía. 

XXIV SPACE. RENNES (BRETAÑA), 14-17 DE SETEMBRO

INNOVACIÓNS
O concurso Innova’Space permitiu coñecer as últimas no-
vidades tecnolóxicas que, aplicadas á gandería, axudan a 
mellorar os resultados técnico-económicos das explota-
cións e as condicións de traballo e seguridade nelas.  

Entre os produtos condecorados con tres estrelas houbo 
un modelo de valados móbiles, e tamén casetas individuais 
para xatos novos, que se poden colocar en interiores e ser-
ven para separar as crías das nais e protexelas de infeccións 
nos primeiros días de vida.

O Space ocupou 
60.000 metros 
cadrados do Parc-Expo 
de Rennes

Entre os galegos 
visitantes estiveron os 
irmáns Carro de Mesía

CONVOCATORIAS
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CENTRO DE 
RECRÍAANOCA Consiga unha explotación máis 

rendible contratando o servicio 
de recría das súas xatas

Xovencas con idades ao parto de 
menos de 25 meses

Rede de comercialización propia 
para dar saída aos excedentes 
dos clientes

Servizo completo ao gandeiro desde os primeiros 
días de vida das xatas 

Organización do gando en lotes de idade, en 
condicións de saúde, alimentación e hixiene que 
garanten un crecemento óptimo

CONFERENCIAS
No programa de conferencias, un dos puntos fortes desta 
cita gandeira, tratáronse este ano temas coma as estratexias 
en materia de prezos dos produtores de leite franceses, 
proxectos piloto de identificación electrónica de rabaños 
bovinos, a conversión das explotacións gandeiras ao mode-
lo ecolóxico e os robots de muxido, entre outros.

INTERCAMBIO DE PARCELAS
Baixo o título de As miñas parcelas sen tabú. Intercambio 
para gañar, a Plataforma de Investigación e Desenvolve-
mento tratou o intercambio de parcelas como opción de 
desenvolvemento sostible que aforra tempo, reduce custos 
de produción e mellora as condicións de traballo e a cali-
dade de vida. 

Entre os expositores houbo numerosas 
firmas de maquinaria agrícola

A feira foi visitada por máis 
de 110.000 persoas

O evento reuniu máis de 800 
reses de 12 razas diferentes

XENÉTICA BOVINA
Facendo honra á súa fama de salón de referencia mundial 
en xenética bovina, o Space reuniu máis de 800 reses de 12 
razas diferentes, que desfilaron polo gran ring en concur-
sos, poxas e presentacións de descendencias. 

Un dos certames máis espectaculares foi o Trofeo Fran-
cia Prim’Holstein, que congregou os 230 mellores animais 
da raza, procedentes de 10 rexións francesas, e que xulgou 
por primeira vez Thierry Jaton, xuíz internacional quebe-
qués. Os gañadores representaron a Francia no concurso 
de Cremona.

Outras presentacións gandeiras destacadas foron a Xorna-
da Xenética Normanda, o concurso da raza Montbéliarde, 
a presentación da raza Pie Rouge e o festival xenético na-
cional Rouge des Prés. Ademais houbo presentacións das 
razas Parda, Jersey e Simmenthal e concursos interrexionais 
de Charolesa, Limusina, Rubia de Aquitania e Salers.
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UNHA IMPORTANTE BASE AGRÍCOLA,
BENESTAR ANIMAL E XENÉTICA DE CALIDADE
Como é habitual nas explotacións bretonas, GAEC Le Château aproveita ao máximo a 
produción agrícola propia para a alimentación animal, sen descoidar os elementos que 
contribúen ao benestar da cabana gandeira. Usan maioritariamente xenética francesa, 
da que ademais de consumidores son provedores.

A sociedade gandeira bretona GAEC Le Château 
creouse en 1999 con tres titulares: o matrimonio Bouvet 
(Sébastien e Agnès) e Annie Davy. Previamente existía xa 
unha explotación, herdada do pai de Agnès, cun establo 
construído no ano 1978.

Le Château é unha granxa que ten na actualidade 70 
reses en produción e outras tantas xovencas de recría. A 
explotación dispón dunha cota de 590.000 litros, cunha 
media de produción de 9.500 por vaca e ano. Os seus datos 
máis recentes de calidades son de 3,9% de graxa, 3,25% de 
proteína e 180.000 de reconto de células somáticas.

GAEC Le Chateâu vendeu o leite durante o ano 2009 a 
unha media de 28 céntimos/litro. No 2010 rexistraron in-
crementos apreciables, facturándoo a 33 céntimos/litro en 
agosto. Tradicionalmente, en Francia págase máis barato 
en primavera (hai máis herba e é máis barata a produci-
ón) e o prezo vaise incrementando no segundo semestre 
do ano.

GAEC LE CHATEAU. BÉDÉE (BRETAÑA)

José Manuel Gegúndez
Enviado especial a Bretaña

SUPERFICIE E INSTALACIÓNS
A superficie agrícola útil é de 130 hectáreas, das que 35 se 
dedican a trigo (cunha produción de entre 8 e 9 tonela-
das), outras 35 a millo (13-15 toneladas de produción), 5 
a colza (3-3,5 toneladas) e 50 hectáreas a pradeira. A alta 
produción agrícola permítelles non só resolver boa parte 
da alimentación con recursos propios, senón tamén vender 
excedentes de trigo e colza.

A granxa dispón dun establo para as vacas en produci-
ón que se renovou recentemente, introducindo cubículos 
e substituíndo as antigas camas quentes de palla por col-
chonetas. As xovencas están estabuladas nunha nave a ca-
rón do establo principal durante os 15 primeiros meses. A 
partir desa idade trasládanse a outras instalacións situadas 
a uns 15 quilómetros da granxa, o antigo establo do pai de 
Sébastien. Na actualidade hai alí 30 reses.

Os establos son amplos e ben ventilados, dispoñen de 
mallas cortaventos e están construídos integramente en 

Os establos da granxa bretona están 
construídos en madeira

Sébastien e Agnès Bouvet, dous dos titulares 
da explotación, no Space de Rennes

PANORAMA INTERNACIONAL

AFRIGA ANO XVI - Nº 89

76



As vacas de Le 
Château están 
acreditadas como 
nais de sementais no 
sistema francés de 
mellora xenética

DURANTE O ANO 2009, LE 
CHÂTEAU VENDEU O LEITE A 
28 CÉNTIMOS/LITRO. ESTE ANO 
CHEGARON A COBRALO A 33 
CÉNTIMOS

madeira e orientados ao leste. Dispoñen dun depósito para 
o xurro (que se aplica nas fincas soterrado para abonar o 
millo) e outro para recoller os líquidos na sala de muxido. 
O muxido lévase a cabo nunha sala en espiña de peixe de 
2x6 puntos.

En canto ao parque de maquinaria en propiedade, redú-
cese ao imprescindible: un tractor e pequenos aparellos de 
labranza. O carro mesturador e a maquinaria de laboreo 
téñenos compartidos nunha CUMA con outras explota-
cións da zona.

ALIMENTACIÓN E XENÉTICA
A ración das vacas de produción é de 45 quilos de silo 
de millo, 3,5 quilos de corrector de nitróxeno, 2,5 qui-
los de alfalfa deshidratada e 2 quilos de millo en gran 
húmido.

As vacas secas mantéñense a base de pasto, complemen-
tado con palla e feo. Esta dieta iníciase no mes anterior ao 

secado. Nos 15 días anteriores ao parto, a ración baséase no 
silo de millo e complementos minerais.

A xenética é moi importante nesta gandería, cuxas vacas 
teñen a categoría esixida en Francia para ser nais de se-
mentais. De feito, son provedores de sementais para o cen-
tro de selección de Creavia (Sersia Francia). Le Château 
tamén é cliente das doses de seme que comercializa este 
centro.

Os cruzamentos fanse a través dunha aplicación infor-
mática de Creavia na que os propios gandeiros e o inse-
minador introducen as súas correcións. Ademais a granxa 
leva a cabo 2-3 transplantes de embrións ao ano, sobre as 
mellores vacas da explotación.

Na granxa úsase maioritariamente xenética francesa, 
pero tamén algúns sementais americanos. Os obxectivos 
de selección xenética que perseguen estes gandeiros son 
mellorar a produción de leite, a morfoloxía e os caracteres 
funcionais. 

A MEDIA DE PRODUCIÓN
DA GRANXA É DE 9.500 
LITROS POR VACA E ANO, A 
UN 3% DE GRAXA E 3,25% 
DE PROTEÍNA

A ración ten como base o millo e inclúe 
tamén alfalfa deshidratada

A familia Bouvet ao completo

Un grupo de gandeiros visitantes do Space de Rennes 
foron recibidos na granxa bretona

O centro de mellora xenética de Creavia 
(Sersia Francia) véndelle a Le Château doses 
de seme e mércalle futuros sementais
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 A SAT Casa Nova constituíuse no ano 1998. Os socios 
propietarios son José Manuel Carro Mosquera (50 anos), a 
súa dona Flora Iglesias (50 anos) e os pais de José Manuel, 
José Carro Alvite e Josefina Mosquera, matrimonio que 
rexentaba a explotación a partir da cal naceu a sociedade. 

A cabana da granxa suma un total de 250 vacas: 110 
de produción, 120 de recría e 20 secas. A cota actual é de 
1.206.000 litros. No 1986, cando se implantou o sistema 
de cotas, tiñan 296.000 litros. Obtiveron 76.000 máis da 
Administración e logo foron medrando mediante compras 
a particulares, ata chegar no 2005 á capacidade actual.

A produción media da granxa sitúase en 11.100 litros/
vaca/ano, cun 3,20% de graxa, un 3,10% de proteína e un 
reconto celular de arredor de 200.000. O leite está cualifi-
cado como AA. 

O muxido realízase cun robot de dúas estacións, adqui-
rido hai 5 anos. José Manuel explica que durante os 8 pri-

meiros meses diminuíu a produción, pola adaptación dos 
animais á máquina, pero pasado o shock inicial entrouse 
nunha dinámica normal. Grazas ao robot, a media diaria 
de muxidos por vaca é de 2,7; as vacas de alta produción, 
que son as máis favorecidas por este sistema, poden chegar 
aos 4 ou 5 muxidos. A produción media diaria é 36 litros 
por vaca.

O gandeiro considera que dúas estacións de muxido son 
necesarias para optimizar a produción das 110 vacas, e que 
cada estación non debe ter máis de 55 animais; un número 
maior, na súa opinión, pode redundar en baixadas da can-
tidade de leite. José Manuel está satisfeito coa adquisición 
do robot, que se debeu á necesidade de que unha soa persoa 
poida manexar todo o gando; na granxa traballan el e un 
empregado a tempo total e a súa dona a tempo parcial.

Na SAT cóidase moito a xenética bovina, á que Carro re-
coñece ser moi afeccionado. A explotación ten un ICO de 

A SAT Casa Nova de Mesía conxuga tres elementos destacables: unha produción de 
máis dun millón de litros, xestionada grazas a un robot de dúas estacións; un sistema 
de recría equiparable ao dun centro profesional e racións adaptadas aos diferentes 
estadios de desenvolvemento do gando. 

UNHA GRANXA DE ALTA PRODUCIÓN 
MODÉLICA NA XESTIÓN DA RECRÍA

SAT CASA NOVA. FONTORTO-BOADO (MESÍA)

José Manuel Carro traballa na explotación coa súa dona e un empregado
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1.772 puntos, cun promedio de 82 por vaca, o que significa 
que no rabaño hai un bo número de MB. 

O 80% das inseminacións fanse con touros probados 
dos Estados Unidos e algúns de Canadá; en menor medi-
da, empregan doses de sementais de Xenética Fontao. En 
cambio, non recorren moito á transferencia de embrións. 
Nos últimos dous anos só fixeron media ducia de flushings, 
sempre para implantar en xovencas.

En canto aos datos reprodutivos, as medias de insemina-
cións por preñez son de 1,08 en xovencas e 2,02 en vacas. 
O intervalo entre partos sitúase en 404 días de media. 

GRAZAS AO ROBOT, A MEDIA DIARIA DE 
MUXIDOS POR VACA É DE 2,7

Nave para os lotes 
de recría. Hai un ano 
ampliouse con este 
módulo prefabricado 
de chapa

ALIMENTACIÓN
En SAT Casa Nova hai racións diferenciadas para as vacas 
de produción, a recría e as vacas secas.

A ración de vacas de produción inclúe 26 quilos de silo 
de millo, 3 quilos de alfalfa, 0,5 quilos de palla e 11 quilos 
de concentrado. Unha parte do concentrado subminístrase 
en comedeiro de aceiro inoxidable (6 quilos) e outra parte 
no robot de muxido (5 quilos). O consumo diario é duns 
300 gramos de concentrado por litro de leite, cantidade 
que José Manuel non considera excesiva. Segundo afirma, 
é indispensable dispoñer de penso dabondo no robot para 
que as vacas acudan de boa gana ao muxido. 

A ración das vacas de recría está composta de 3 quilos 
de silo de millo, 1,5 quilos de alfalfa, 4 quilos de palla e 2 
quilos de concentrado específico para recría.

A ración das vacas secas incorpora 5 quilos de millo, 4,5 
quilos de palla e 2,5 quilos de concentrado específico de 
vacas secas. 

RECRÍA
O gando da explotación está distribuído en dúas naves, unha 
para recría e vacas secas e outra para vacas en produción. Den-
de hai un ano, as vacas de recría están organizadas en lotes de 
idade, seguindo o método propio dos centros de recría. 

Nos primeiros cinco días de vida, os animais toman leite 
da nai ou doutra vaca. Ata os dous meses permanecen ata 
os dous meses, permanecen en boxes de fibra e aliméntanse 
con leite en po e penso de destete. 

Seguros de explotacións agrarias

Protección total

www.laCaixa.es/agrocaixa

Caixa de Aforros e Pensións de Barcelona, av. Diagonal, 621-629, 08028 Barcelona, con NIF G-5889999/8. Inscrita no RM de Barcelona, tomo 20397, folio 1, folla B-5614, número 3003. Operador de bancaseguros exclusivo de 
VidaCaixa, S.A., con CIF A-58333261, e autorizado de SegurCaixa, S.A., con CIF A-28011864, inscrito no Rexistro Administrativo de Mediadores da DXSFP co código C0611G58899998, e autorizado para a distribución 
de seguros CASER, en virtude do convenio de distribución entre VidaCaixa e CASER. Seguros Agrarios Combinados, pólizas contratadas con Agroseguro.

En ”la Caixa” dispoñemos dunha extensa 
gama de seguros pensada especificamente 
para cubrir os riscos da súa explotación 
agraria. Así, poderá asegurar os ingresos 
da súa colleita e gando, cubrir os riscos do 
seu negocio e, ademais, garántelle a súa 

protección, a da súa familia e mais a dos seus 
traballadores. 
Para estar totalmente protexido.
AgroCaixa, impulso rural

Falamos?

Patrocinador do Equipo
Olímpico Español
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Aos dous meses pasan a un lote con cama quente, consu-
mindo penso de recría e herba seca ou raigrás deshidrata-
do. A partir dos 4 meses cambian de lote, pero conservan-
do a mesma dieta.

Entre os 6 e os 8 meses, as reses aliméntanse coa mesma 
ración cás vacas de produción, servida a discreción.

As vacas de entre 9 e 12 meses e o lote de preñadas re-
ciben a ración de recría. A primeira inseminación faise aos 
14 meses de idade. A partir do sétimo mes de preñez, as 
reses toman a ración de vacas secas. Vinte días antes do 
parto, engádeselle a esta ración un quilo de penso de vacas 
secas. 

En canto paren, as vacas pasan ao lote de produción o 
antes posible. Se é preciso, cóntase cun espacio acondicio-
nado como enfermería para o inmediato postparto. 

INSTALACIÓNS E MAQUINARIA
A explotación dispón dunha superficie edificada de 
6.000 metros cadrados. A nave das vacas de produción 
mide 1.250 metros cadrados. Ten 3 ringleiras de camas 
nas que se usa o serrín, que se repón semanalmente. A 
nave ten instalados ventiladores, mallas cortaventos nas 
entradas do corredor de alimentación e lona cega nos 
laterais; tanto as mallas coma a lona son de apertura e 
peche automáticos. 

A nave de recría e de vacas secas ten unha superficie de 
1.300 metros cadrados. O ano pasado ampliouse incorpo-
rando un módulo de chapa prefabricada, onde se situaron 
os lotes de recría de menos idade.

A limpeza dos establos faise mediante o sistema de arro-
badeira. Na granxa hai 2 depósitos de xurro, con capacida-
de para 700.000 e 1.600.000 litros, respectivamente.

En canto á maquinaria, a SAT ten en propiedade 2 trac-
tores e 1 remolque. O carro mesturador pertence a unha 
CUMA de 9 explotacións de Mesía e Frades, creada hai 9 
anos. As máquinas para a sementeira, o laboreo e a sega son 
dunha SAT de maquinaria que leva 30 anos funcionan-
do; constituíuse como grupo sindical con 5 explotacións e 
hoxe en día confórmana 3, cuxos socios se axudan ademais 
na sementeira e na colleita. A colleitadora contrátaselle a 
unha empresa de servizos. 

Para a limpeza dos establos emprégase un sistema de arrobadeira

A explotación dispón de dous depósitos de xurro, de 
700.000 e 1,6 millóns de litros

Un dos lotes de recría con cama quente A recría está na mesma nave cás vacas secas O robot de muxido, de dúas estacións, sitúase no 
centro do establo

A nave está protexida por malla cortaventos nas cabeceiras e lona cega nos laterais

A EXPLOTACIÓN TEN UN ICO DE 1.772 PUNTOS, CUN PROMEDIO DE 82 POR VACA
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SUPERFICIE AGRÍCOLA 
SAT Casa Nova ten unha superficie agrícola de 30 hectá-
reas, dedicadas exclusivamente a millo para silo. No 2010 
recolleron 51 toneladas por hectárea, 4 menos có ano ante-
rior, a causa dun dos veráns máis secos que recorda Carro.

Anteriormente, na explotación reservábanse unhas 10 
hectáreas para herba, tanto en pradeira coma para ensilar, 

pero dende hai 8 anos decidiron sementar só millo para in-
crementar a produción e porque, como indica José Manuel, 
“é o que menos che custa.

Para o abonado emprégase o xurro dos establos, comple-
mentado con urea. A aplicación por hectárea é de 80.000 
litros de xurro e 200 quilos de urea. 

Na granxa seméntanse 30 hectáreas de millo, integramente destinado a silo

A MATERIA SECA DUN SILO PODE 
AUMENTAR OU DIMINUÍR EN VALORES
DE ATA UN 10% EN FUNCIÓN DE SE É 
VALORADA DURANTE UN PERÍODO DE 
CHUVIAS OU DURANTE UNHA ESTACIÓN
MOI SECA

A RACIÓN DE VACAS DE PRODUCIÓN INCLÚE 26 QUILOS DE SILO DE MILLO, 3 DE 
ALFALFA, 0,5 DE PALLA E 11 DE CONCENTRADO
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O PLAN RENOVE DE FIESTRAS DO INEGA MOBILIZARÁ 
7,6 MILLÓNS DE EUROS DE INVESTIMENTO

O obxectivo do Plan Renove de Fiestras 2010 do Ins-

tituto Enerxético de Galicia (Inega) é fomentar a re-

dución do consumo de enerxía no sector doméstico 

a través da rehabilitación das ventás nas fachadas de 

vivendas e edificios. As axudas poden solicitarse den-

de o 16 de decembro.

U
n total de 1.840.775 euros 

será o orzamento inicial 

que a Consellería de Eco-

nomía e Industria desti-

ne, a través do Instituto 

Enerxético de Galicia (Inega), ao Plan 

Renove de Fiestras 2010, o que supón 

un incremento dun 17% con respecto ao 

orzamento do exercicio anterior, e que 

permitirá xerar un investimento asocia-

do de aproximadamente 7,6 millóns de 

euros. 

O director do Inega, Eliseo Diéguez 

García, explicou en rolda de prensa 

que “a través desta medida, integrada 

na aposta estratéxica da Xunta de Ga-

licia pola potenciación do aforro e da 

eficiencia enerxética en todos os sec-

tores económicos, o Instituto adscrito 

a Economía e Industria incentiva a re-

habilitación dos ocos acristalados das 

fachadas, co fin de mellorar a eficiencia 

enerxética nas vivendas e nos edificios 

do sector terciario”. 

CONTÍA DA AXUDA

A contía da axuda ascenderá a un 

máximo de 100 euros por metro ca-

drado, cuns límites de 5.000 euros 

por vivenda unifamiliar e de 100.000 

euros en edificios do sector terciario. 

En calquera caso, o importe da sub-

vención non poderá ser superior ao 

25% do custo total da obra. Se o be-

neficiario obtivo en anteriores edicións 

subvencións relativas ao cambio de 

fiestras para unha mesma vivenda, o 

límite máximo de todas as axudas en 

conxunto será de 10.000 euros por vi-

venda unifamiliar, e de 300.000 euros 

en edificios do sector terciario, agás 

axudas outorgadas a empresas, cuxo 

límite está nos 200.000 euros. 

Poden optar a estas subvencións as 

persoas físicas ou xurídicas e propie-

tarias de vivendas ou edificios do sec-

tor terciario situados en Galicia, que 

deberán tramitar a súa solicitude a 

través dalgunha das entidades colabo-

radoras adheridas ao Plan. A lista dos 

instaladores publicarase no Diario Ofi-

cial de Galicia. 

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES

En xeral, subvenciónase a substitución de 

fiestras que separen estancias calefactadas 

do exterior por outras de igual ou inferior 

tamaño, sempre que cumpran os requisitos 

de dispoñer de marcado CE e as esixencias 

mínimas de eficiencia enerxética. 

Serán subvencionables as ventás de 

carpintería de madeira ou PVC e acrista-

lamento e as de carpintería metálica con 

rotura de ponte térmica de 12 mm ou su-

perior. En todos os casos deberán dispor 

dunha persiana, contra ou cortinón com-

pletamente opaco, capaz de pechar toda a 

superficie da fiestra. Se este elemento é 

novo, o seu importe incluirase no investi-

mento total do custo da obra. 

Tamén se conceden axudas para a 

colocación dunha nova fiestra paralela á 

existente (dobre fiestra) e mais para as 

portas balconeiras, é dicir, as que dan a 

un balcón ou terraza pechados. 

As persoas que desexen obter máis 

información ou resolver dúbidas poden 

dirixirse ao Inega por correo electrónico  

(renovefiestras1@inega.es) ou por teléfono 

(981.541.500, 981.957.803 e 981.541.507). 

A contía da axuda ascenderá 

a un máximo de 100 euros 

por metro cadrado, cuns 

límites de 5.000 euros por 

vivenda unifamiliar e de 

100.000 euros en edificios do 

sector terciario

Eliseo Diéguez 
García, director do 
Inega, presentando 
o Plan Renove
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Dis t r ibu idor  en  Ga l i c ia :  SERGEGA (Manue l  Re i ja )  Móv i l  610  52  67  85

Nº1

Nº2

Nº3

Meno Xacobeo Bonita 2401

Chousa Boer Salomé

Meno Xacobeo Bonita 2401

XACOBEO
(BW MARSHALL X RUDOLPH)

A estabilidade do líder: 
Nº 1 por ICO por 6ª vez consecutiva!!!

Chousa Boer Salomé

BOER
(BOLIVER X BW MARSHALL) 

ORDES
(O MAN X OUTSIDE) 

Perilla 418 7802 Ordes

BATENDO RÉCORDS

Fontao - Esperante - Apdo. 128, 27080 LUGO - Tfno.: 982 284 391 / Fax: 982 284 626 - xeneticafontao.agri@xunta.es - www.xeneticafontao.com

Nº4 Nº6 Nº7 Nº8

Lado Tuna Tunno C. Andrés Once Beatriz Rodri Monroi Rula O Eixido Duno Lema

3 TOUROS SUPERAN OS 3.000 PUNTOS DE ICO
7 TOUROS ENTRE OS 8 MELLORES POR ICO

TUNNO
(MORTY X BELLWOOD)

ONCE
(O MAN X STORM) 

Nº 1 en graxa e proteína

MONROI
(MORTY X RUBENS) 

DUNO
(BLITZ X JOLT) 

Nº 1 en leite


