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TOUROS DE  XENÉTICA FONTAO

OUTROS TOUROS

TOUROS SELECCIONADOS PARA 
A CAMPAÑA DE SEME 2011

ANO ano de nacemento do touro
LEITE valor xenético para quilos de leite
GR% valor xenético para porcentaxe de graxa
GR valor xenético para quilos de graxa
PT% valor xenético para porcentaxe de proteína
PT valor xenético para quilos de proteína
FIAP fiabilidade para a proba de produción
IPP índice de patas e pes

ICU índice combinado de ubre
ICAP índice de capacidade
IXT índice xeral de tipo
FIAT fiabilidade para a proba de tipo
RCS valor xenético para reconto celular
LONX valor xenético para lonxevidade
ICO índice xenético global
PERC percentíl

PROBAS CONAFE NOVEMBRO 2010 + INTERBULL DECEMBRO 2010

NOME REXISTRO ANO LEITE GR % GR PT % PT FIAP   IPP     ICU   ICAP IXT FIAT RCS LONX  ICO
Regancrest LONGTIME USAM0061898369 05 1.576 -0,36 17 -0,05 44 81 1,46 1,81 1,96 2,09 86 101 116 3.350
Schillview Oman GERARD USAM0052805723 05 1.117 -0,03 36 0,13 48 80 0,57 2,46 1,68 2,06 87 93 118 3.303
Sala Shottle PAROCAS ITAM5990047678 05 1.161 -0,06 35 -0,01 35 76 1,56 1,20 1,74 1,87 85 117 117 3.064
Gillette WINDBROOK CANM0007816429 06 919 0,22 54 0,03 31 81 2,35 1,92 2,04 3,06 85 95 110 3.026
Gillette JORDAN CANM0007588022 05 628 0,06 28 0,07 26 84 1,87 2,38 0,58 2,24 91 116 125 3.023
O-Man END-STORY FRAM4952815479 05 936 0,24 57 0,12 41 73 1,07 1,91 2,26 2,35 81 93 106 3.012
Jenny-Lou Mrshl TOYSTORY USAM0060372887 01 1.067 -0,05 33 -0,03 31 99 1,21 2,25 0,53 1,83 99 102 110 2.954
Regancrest ALTAIOTA USAM0061898306 05 662 0,34 56 0,16 36 79 0,32 1,98 2,29 1,96 85 107 114 2.895
England-Ammon MILLION USAM0061547476 03 712 0,19 43 -0,05 17 80 0,64 2,38 0,76 1,97 85 105 114 2.617

PROBAS NO PAÍS CO MAIOR NÚMERO DE FILLAS

NOME XENEALOXÍA LEITE GR % GR PT % PT FIAP IPP  ICU   IXT FIAT RCS LONX  INDICE 
Regancrest ALTAIOTA Oman X Juror Ito 807 0,14 66 0,06 41 93 1,25 2,11 2,32 90 2,82 3,00 2.127 TPI
O-Man END-STORY Oman X Jocko Besn 1.127 0,21 64 0,11 50 83 3,17 3,04 3,00 79 96 107 2.497 PFT
Schillview Oman GERARD Oman X Bw Marshall 1.356 -0,02 44 0,06 56 94 1,42 2,47 1,98 91 3,13 2,50 2.013 TPI
Gillette JORDAN Goldwyn X Durham 1.420 0,17 69 0,04 51 96 13 15 15 95 2,54 111 2.712 LPI
Regancrest LONGTIME Shottle X Stormatic 2.357 -0,52 26 -0,14 61 92 8 9 13 88 2,89 105 1.884 LPI
England-Ammon MILLION Outside X Bw Marshall 626 0,12 54 0,00 18 94 1,58 2,22 2,35 90 2,87 2,80 1.889 TPI
Sala Shottle PAROCAS Shottle X Britt 1.525 -0,07 49 -0,06 45 88 3,36 2,36 2,53 85 109 108 2.379 PFT
Jenny-Lou Mrshl TOYSTORY Bw Marshall X Patron 1.165 -0,01 39 0,00 35 99 1,46 2,10 2,17 99 2,91 1,40 1.880 TPI
Gillette WINDBROOK F B I X Blitz 1.340 0,29 80 0,05 50 92 16 16 20 88 3,07 102 2.616 LPI
NOTA: As probas de touros en distintos paises non son comparables entre si

NOME REXISTRO ANO LEITE GR % GR PT % PT FIAP   IPP     ICU   ICAP IXT FIAT RCS LONX  ICO PERC
Mario XACOBEO ESPM9202311402 03  1.187   -0,13 29 -0,05 33 96 1,77 2,69 0,92 2,78 94 101 117  3.263   99
Bos Boliver BOER ESPM1502468633 05  1.436   -0,28 22 0,00 46 88 0,29 1,56 0,14 0,61 84 104 111  3.120   99
Bos O-Bee Manfred ORDES ESPM1502482748 05  1.443   0,17 70 0,07 53 87 0,38 0,54 0,60 0,26 82 99 109  3.108   99
Bos O-Bee Manfred ONCE ESPM1502482745 05  1.351   0,39 89 0,10 53 89 -0,42 -0,54 1,80 0,47 89 97 103  2.725   99
Bos Morty MONROI ESPM1502419683 04  1.221   -0,34 9 -0,07 32 89 0,51 1,42 0,24 0,95 88 104 102  2.653   99
Mantoño DUNO ESPM2702530479 05  1.537   -0,39 14 -0,24 23 83 1,38 0,96 0,78 1,53 81 88 109  2.651   99
Bos Reggie REDENTOR ESPM1502482751 05  590   0,12 33 0,14 32 87 1,69 0,97 0,29 1,61 85 106 110  2.611   98
FEAN Waldster ESPM9202704559 05  701   -0,04 21 0,01 23 84 1,20 0,65 -1,06 0,31 81 115 116  2.486   98
Bos Titanic MARGOT ESPM1502419693 05  809   0,00 29 -0,05 21 89 0,96 1,01 1,79 1,34 87 109 103  2.382   97
ALH Elegant ESPM9201989634 01  422   0,01 16 0,11 24 99 2,32 0,37 0,65 0,97 99 95 112 2.333 96
Bos CID Allen Maciñeiro ESPM2702270383 03  570   -0,17 4 0,10 28 95 1,22 1,20 1,98 2,03 94 90 103  2.316   96
Bos Seijo J.J. TRUENO ROJO ESPM2702533155 05  208   0,07 14 0,22 27 91 0,63 1,65 0,59 1,53 89 95 108  2.279   96
Pena  Goldwyn Blitz (GOL) ESPM2702584042 06  285   -0,09 2 -0,03 6 81 1,45 1,70 0,46 1,83 81 119 118  2.266   96
Bos Seijo Talent MAGREBI ESPM2702419069 05  356   -0,07 6 -0,10 2 92 2,06 1,72 1,37 2,07 90 113 120  2.260   96
A.L.H. DANCER ESPM9202195610 03  218   -0,29 -19 -0,11 -3 97 1,43 2,88 0,84 2,18 97 113 111  2.211   95
A.L.H. AMSTERDAM ESPM9203318839 09 Touro con proba xenómica
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AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE 
VACA CON EL EMPLEO DE PROLACTUM, NUEVO 
INDUCTOR LÁCTEO DE TIMAC AGRO

El nuevo inductor lácteo desarrollado por Timac 

AGRO, PROLACTUM , basa su mecanismo de acción 

en el incremento de producción de ácido propiónico. 

Su eficacia ha sido probada mediante ensayos previos 

a la comercialización realizados en explotaciones ga-

naderas de Galicia y Navarra. Los aumentos de pro-

ducción pueden superar los 2 litros por vaca y día.

1.- INTRODUCCIÓN

Los rumiantes son capaces de digerir 

en el rumen gran parte del alimento que 

ingieren gracias a su microflora rumi-

nal. Alimentar un rumiante es, en pri-

mer lugar, nutrir su microflora ruminal. 

La simbiosis microflora-animal es muy 

beneficiosa para el rumiante ya que le 

permite cubrir una parte muy impor-

tante de sus necesidades energéticas, 

proteicas, etc. 

La microflora ruminal necesita prin-

cipalmente:

Azúcares digestibles: son la principal 

fuente energética para la microflora. Su 

metabolismo produce ácidos grasos vo-

látiles, que son el sustrato energético 

más importante para los rumiantes.

Proteínas degradables: permiten a 

la microflora asegurar la elaboración 

de sus propias proteínas, pudiendo así 

los microorganismos crecer y multipli-

carse.

La digestión de los hidratos de carbo-

no produce ácidos grasos volátiles, en 

torno a 3 kg/vaca/día, los cuales pueden 

cubrir hasta un 70% de las necesidades 

energéticas de las vacas lecheras. Son 

principalmente el ácido acético (C
2
, 45-

70%), el ácido propiónico (C
3
, 15-25%) y 

el ácido butírico (C
4
, 5-15%). 

Las proporciones de los ácidos gra-

sos volátiles principales, C
2
, C

3
 y C

4
, de-

penden del pH intrarruminal y de otros 

factores que pueden orientar las fer-

mentaciones y su intensidad, como por 

ejemplo el uso de ciertos aditivos, entre 

los que se encuentran algunos aceites 

esenciales. 

El ácido propiónico que se absorbe 

a través de la pared ruminal y pasa al 

hígado se transforma en glucosa, que 

a su vez se transforma en lactosa en 

la glándula mamaria. La concentración 

de lactosa en la leche es un valor cons-

tante en las vacas lecheras, por lo que 

un aumento en la síntesis de lactosa 

significa un aumento en el volumen de 

leche producido. El ácido propiónico es 
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importante asimismo para la proteosín-

tesis microbiana y mamaria.

El nuevo inductor lácteo desarrollado 

por Timac AGRO, PROLACTUM , basa su 

mecanismo de acción en el incremen-

to de producción de ácido propiónico. 

Su eficacia ha sido probada mediante 

ensayos previos a la comercialización 

realizados en explotaciones ganaderas.

2.- COMPOSICIÓN Y MECANISMO DE 

ACCIÓN DE PROLACTUM

El producto PROLACTUM tiene tres 

componentes fundamentales:

_Especificidad PROLACTUM (comple-

jo de aceites esenciales).

_Selenio (como levadura inactivada 

selenizada).

_Zinc (en forma orgánica, quelato de 

aminoácidos).

ESPECIFICIDAD PROLACTUM

Es un complejo de diferentes aceites 

esenciales especialmente diseñado para 

vacas lecheras. Por su actividad bacterici-

da selectiva sobre la flora ruminal es ca-

paz de modificar y orientar las fermen-

taciones ruminales dando como resulta-

do final una mayor producción de leche.

La actividad bactericida selectiva 

del complejo de aceites esenciales de  

PROLACTUM produce en último tér-

mino un aumento en la producción de 

ácidos grasos volátiles, fundamental-

mente propiónico y butírico y una dis-

minución de la formación de metano. 

El aumento en la síntesis de ácido 

propiónico induce un incremento de la 

síntesis de glucosa en el hígado y un 

aumento de la síntesis de lactosa en la 

glándula mamaria, lo que incrementa 

la producción láctea, tal como se ha ex-

plicado anteriormente. 

El aumento en la síntesis de propió-

nico mejora también la proteosíntesis 

microbiana en el rumen y la proteosín-

tesis mamaria, lo que contribuye a que 

aumente la producción de proteína lác-

tea total sin reducir la concentración de 

proteína en leche. 

Al aumentar la producción lechera 

podría esperarse una disminución de la 

concentración de grasa en la leche. Esto 

no se ha observado en los ensayos reali-

zados debido a que aumenta la produc-

ción de butírico, también precursor de 

la grasa en la leche, lo que compensa 

la menor proporción de acético, que no 

la cantidad total de acético sintetizado.

En cuanto a la disminución de la formación de metano, se estima que alrededor 

de un 5% de la energía en las vacas lecheras se puede perder por la formación de 

metano. Si reducimos la síntesis y emisión de metano conseguiremos que el ani-

mal tenga más energía disponible para producción y reproducción.

SELENIO y ZINC

El complejo de aceites esenciales de PROLACTUM ha sido reforzado con Selenio y 

Zinc en forma orgánica, por su mayor biodisponibilidad respecto a las formas inor-

gánicas. El Zinc y el Selenio son oligoelementos de gran eficacia a nivel del sistema 

inmune, prevención de mastitis clínicas y cojeras, reducción del recuento de células 

somáticas y mejora de la fertilidad principalmente. 

3.- ENSAYOS

Los ensayos realizados consistieron en la administración de PROLACTUM durante 

dos meses en 5 explotaciones de vacuno de leche.

El producto se mezcló previamente con el pienso o el corrector, y fue posterior-

mente incorporado en el unifeed para su administración a las vacas. 

Los datos presentados son las medias de los resultados proporcionados por las 

explotaciones, correspondientes al periodo de tiempo señalado en cada caso. Los 

datos iniciales son los resultados medios de los 15 días anteriores al ensayo.

ENSAYO 1

Lugar: A Coruña. Número medio de animales en ensayo: 64.
Fecha del ensayo: 05/10 a 06/12 del 2009 Dosis de producto utilizada: 25 g/vaca/día.
Ración: Silo de maíz 26 kg    Silo de hierba 9 kg    Concentrado 8 kg
RESULTADOS 1 mes 2 meses

Datos iniciales Resultados Variación Resultados Variación
Producción (L/vaca/día) 28,02 29,79 + 1,78 29,96 + 1,94
Días en leche 180 175 - 5 178 - 2
% Grasa 3,85 3,96 + 0,11 3,99 + 0,14
% Proteína 3,29 3,31 + 0,02 3,34 + 0,05
R.C.S.(miles/mL) 375 310 - 65 388 + 13

ENSAYO 2

Lugar: Lugo. Número medio de animales en ensayo: 57.
Fecha del ensayo: 02/10 a 03/12 del 2009. Dosis de producto utilizada: 25 g/vaca/día.
Ración: Silo de maíz 30 kg    Silo de hierba 13 kg    Heno de hierba 1 kg    Concentrado 7,5 kg

RESULTADOS 1 mes 2 meses
Datos iniciales Resultados Variación Resultados Variación

Producción (L/vaca/día) 32,28 33,69 + 1,41 34,56 + 2,28
Días en leche 220 225 + 5 215 - 5
% Grasa 3,21 3,26 + 0,05 3,29 + 0,08
% Proteína 3,08 3,11 + 0,03 3,10 + 0,02
R.C.S.(miles/mL) 146 178 + 32 148 + 2

ENSAYO 3

Lugar: Lugo. Número medio de animales en ensayo: 52.
Fecha del ensayo: 28/04 a 26/06 de 2010. Dosis de producto utilizada:  25 g/vaca/día.
Ración: Silo de maíz 25 kg    Silo de hierba 10 kg    Heno de hierba 0,5 kg    Concentrado 12 kg

RESULTADOS 1 mes 2 meses
Datos iniciales Resultados Variación Resultados Variación

Producción (L/vaca/día) 30,66 31,97 + 1,31 32,43 + 1,77
Días en leche 180 178 - 2 180 0
% Grasa 4,43 4,45 + 0,02 4,43 0,0
% Proteína 3,31 3,29 - 0,02 3,35 + 0,04
R.C.S.(miles/mL) 384 405 + 21 336 - 48
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ENSAYO 4

Lugar: Navarra. Número medio de animales en ensayo: 75.
Fecha del ensayo: 16/03 a 16/05 de 2009. Dosis de producto utilizada: 20 g/vaca/día.
Ración:  Silo de maíz 18 kg    Silo de hierba 20 kg    Concentrado 11 kg

RESULTADOS 1 mes 2 meses
Datos iniciales Resultados Variación Resultados Variación

Producción (L/vaca/día) 27,3 28,19 + 0,89 28,86 + 1,56
Días en leche 180 180 0 180 0
% Grasa 3,83 3,75 - 0,08 3,60 - 0,23
% Proteína 3,18 3,22 + 0,04 3,2 + 0,04
R.C.S.(miles/mL) 173 138 - 35 127 - 46

ENSAYO 5

Lugar: Navarra. Número medio de animales en ensayo: 72.
Fecha del ensayo: 01/04 a 30/05 de 2010. Dosis de producto utilizada: 25 g/vaca/día.
Ración: Silo de hierba 20 kg    Paja 1,5 kg    Mezcla seca 18,75 kg

RESULTADOS 1 mes 2 meses
Datos iniciales Resultados Variación Resultados Variación

Producción (L/vaca/día) 29,02 30,75 1,73 31,31 + 2,29
Días en leche 185 180 - 5 185 0
% Grasa 3,63 3,52 - 0,11 3,61 - 0,02
% Proteína 2,97 2,98 + 0,01 3,03 + 0,06
R.C.S.(miles/mL) 289 205 - 84 271 - 18

 

4.- CONCLUSIONES DE LOS ENSAYOS

1.- En todos los ensayos se observó un 

aumento consistente y significativo 

de la producción de leche al mes de 

iniciarse el consumo de PROLACTUM. 

Este incremento fue mayor en el segun-

do mes, alcanzándose incluso aumen-

tos de más de 2 litros/vaca/día. 

2.- En la concentración de grasa hubo 

resultados variables, en todos los ca-

sos no significativos. Se puede afirmar 

como conclusión de los ensayos que 

PROLACTUM no afecta a la concentra-

ción de grasa en la leche. 

3.- En la concentración de proteína, las 

variaciones obtenidas fueron muy pe-

queñas, en más casos positivas que ne-

gativas, pudiéndose afirmar que PRO-

LACTUM no afecta a la concentración 

de proteína en la leche.

4.- En cuanto al recuento de células 

somáticas, con PROLACTUM se obser-

vó una mayor frecuencia de reducción 

de las mismas.
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AUMENTA LA PRODUCCIÓN DE LECHE

INCREMENTOS PRODUCTIVOS
DE 1,5 A 2 LITROS/VACA/DÍA



 Cal é a clave dos bos programas reprodutivos? Que 
fórmulas milagrosas empregan? En realidade, non existen 
moitos segredos. Máis ben é unha cuestión de constancia 
e manexo. A clave do éxito dun bo programa reproduti-
vo radica nun exquisito manexo, na atención aos detalles 
e nunha boa monitorización de todos os procesos relacio-
nados. Son sistemas que se fundamentan nos principios da 
fisioloxía reprodutiva, a economía e o manexo. 

Non utilizan ningunha fórmula máxica nin hormonas de 
difícil localización. Ao contrario, adoitan buscar a sinxeleza 
de protocolos e a efectividade dos mesmos. Atreveríame a 
asegurar que, na maioría dos casos, os programas das explo-
tacións con bos resultados reprodutivos son máis sinxelos e 
económicos cós das explotacións que teñen malas taxas de 
preñez. E isto débese unicamente a que as segundas, ante 
a desesperación por conseguir vacas xestantes, embárcanse 
en complicados sistemas de sincronización coa crenza de 
que o máis caro e máis enrevesado é o máis efectivo, sen 
decatarse de que o seu erro radica no descoido do resto das 
áreas relacionadas coa reprodución. 

¿POR QUE FALLAN OS PROGRAMAS DE 
REPRODUCIÓN NAS EXPLOTACIÓNS LEITEIRAS?

Conseguir que as vacas queden preñadas 
é quizais unha das tarefas máis arduas 
e complicadas ás que debe enfrontarse o 
gandeiro de leite no seu traballo diario. Ter 
unha boa reprodución require moito esforzo 
e dedicación, aínda que, ao ser unha 
área multidisciplinar, os pequenos erros 
provocan que, en moitas ocasións, non se 
consigan os resultados buscados. Preñar 
unha vaca é un obxectivo máis difícil do 
que parece, e o valor dunha preñez nunca 
foi tan alto coma no momento actual.

Roberto C. Fernández Álvarez
Veterinario
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Vexamos isto cun exemplo. Unha explotación decide 
deixar de inseminar aos animais que non quedaron xes-
tantes con 220 días en leite para evitar intervalos entre 
partos superiores a 500 días. Que entren máis ou menos 
animais nese grupo de “non inseminar” dependerá da súa 
taxa de preñez. Con valores do 15% (baixa) chegarán un 
27% dos animais a ese límite, mentres que se aumentamos 
a súa taxa de preñez ao 25% (boa), só haberá un 10% de 
animais baleiros con máis de 220 días en leite. No primei-
ro caso, debemos eliminar anualmente un 27% do rabaño 
por problemas reprodutivos, o que, sumando ás baixas por 
morte ou accidente, nos dará valores por riba do 30% de 
eliminación. Este valor, ademais de ser moi alto, non dis-
crimina entre o valor xenético dos animais, deixándonos 
pouca marxe de manobra para poder desfacernos de vacas 
pouco produtoras ou con problemas de saúde. En cam-
bio, o segundo suposto permítenos poder eliminar animais 
pouco rendibles e manter unha taxa total de eliminación 
bastante aceptable, aumentando o valor xenético e produ-
tivo do rabaño á vez que melloramos a rendibilidade.

Ademais de mellorar as producións e diminuír os refu-
gallos voluntarios, unha boa reprodución tamén nos per-
mitirá empregar mellores touros para a inseminación e re-
ducir a necesidade de recría na explotación, mellorando a 
base xenética do rabaño e mesmo xerando algúns ingresos 
extras pola venda de xovencas. 

Vemos que os valores reprodutivos son unha parte im-
portante da economía de calquera granxa de leite, aínda 
que neste artigo evitaremos dar cifras sobre o que perde-
mos ou gañamos pola reprodución. Ao estar influída por 
tantos factores só poderiamos aproximarnos sen chegar a 
ofrecer un dato real. Só como puntualización, comentar 
que a nivel nacional e internacional barállanse datos ao re-
dor dos 6-10 euros por cada día que unha vaca permanece 
baleira por encima dos días abertos de referencia no seu 
programa reprodutivo, os cales adoitan estar en torno aos 
90 ou 100 días en leite. Pero xa digo que é só unha aproxi-
mación, cada granxa debería facer un estudo económico 
e valorar a súa propia realidade para axustar estes valores. 
Ademais, moita bibliografía que nos chega provén dos Es-
tados Unidos, onde existe un sistema de libre mercado e o 
valor que se asigna á perda de produción dun animal difire 
de Europa, onde traballamos con cotas de produción. 

Nos bos programas reprodutivos non hai lugar para os 
erros e nada se deixa ao azar. Somos humanos e, como tales, 
podemos equivocarnos en calquera protocolo. Con todo, o 
noso éxito basearase na detección precoz dos devanditos 
erros e na rápida instauración de sistemas que impidan que 
este feito repercuta negativamente na nosa produción.

CONSECUENCIAS DUNHA MALA REPRODUCIÓN 
Ante todo, o fallo reprodutivo é un referente económico 
para a nosa explotación. Non debemos esquecer que as va-
cas dan leite porque paren, polo que conseguir que queden 
xestantes e que cheguen con éxito ao parto é a base da nosa 
produción diaria.

Preñar as vacas no momento adecuado permitiranos 
maximizar as producións e aumentar a eficiencia de con-
versión da materia seca en leite a través dos días en leite 
que teña o rabaño. Canto máis próximos nos atopemos 
ao ideal de 365 a 390 días de intervalo entre partos, máis 
eficiencia de produción terán as nosas vacas, evitando as 
custosas colas de lactación. 

Tense a crenza de que ao aumentar as producións nun 
rabaño diminúe o rendemento reprodutivo, e iso non é 
certo. Cando melloramos os parámetros reprodutivos é 
cando conseguimos mellores producións, atopándose os 
animais no seu estado óptimo de lactación. Si é verdade 
que as vacas que producen 14.000 kg de leite teñen unhas 
necesidades fisiolóxicas e nutritivas moi superiores ás que 
producen 7.000 kg, polo que pequenos erros poden influír 
na súa capacidade para quedar xestantes. Pero unha vaca de 
alta produción que pode dar 13.000 ou 14.000 kg por lac-
tación significa que recibe un manexo e unha alimentación 
o suficientemente bos como para que poida desenvolver 
todo o seu potencial xenético, e, polo tanto, tamén estará 
en mellores condicións reprodutivas que se só producise 
9.000 ou 10.000 kg. 

Cando aumentamos a produción do rabaño debemos 
adaptar os sistemas de traballo e os patróns de alimenta-
ción á nova situación que viven as nosas vacas. Se reali-
zamos correctamente este traballo, non ten porque influír 
negativamente na nosa reprodución. O problema de moi-
tas explotacións é que van aumentando a súa produción 
sen mellorar o seu manexo ou a súa alimentación, co que 
os animais chegan a atoparse nunha situación fisiolóxica 
deficiente, mostrando problemas reprodutivos, pero tamén 
de produción e de saúde. O normal é que ao mellorar a 
alimentación e o manexo desas explotacións as vacas pro-
duzan máis… e preñen mellor.

O fallo reprodutivo tamén é unha das primeiras causas 
de refugallo voluntario nun rabaño, xunto coa baixa produ-
ción e a mastite. Ademais da connotación económica, estes 
refugallos teñen repercusións xenéticas e produtivas. 

O PERÍODO DE ESPERA VOLUNTARIO
É A REFERENCIA PARA EMPEZAR A 
INSEMINAR OS NOSOS ANIMAIS, PERO
HAI QUE EMPEZAR A TRABALLAR COAS
VACAS PARIDAS MOITO ANTES

O cow confort e o deseño das instalacións terán 
repercusión de forma directa sobre o rendemento 
produtivo do rabaño
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LÍDERES EN FABRICACIÓN DE
ASTILLADORAS HIDRÁULICAS 
VERTICALES Y HORIZONTALES 
DE 8, 12, 15, 20 Y 25T.

CORTABOLAS
DE SILO

FRESADORAS
DE 1 A 2,6M

ESPECIAL
LIMPIEZA DE
FINCAS

DISTRIBUIDORES
DE TRITURADORAS 
PICURSA PARA GALICIA 
Y ASTURIAS

LOS MEJORES
PRECIOS DEL 
MERCADO

ENCAMADORA DE ARENA

CORTASILOS DE 1,6M, 
2,0M Y 2,3M. OPCIONAL: 
POTRO DE ELEVACIÓN 

PRECIOS DE FÁBRICA
EN DESBROZADORAS DE
0,9 A 2 METROS EN UN
ROTOR Y CABEZAL FIJO O
DESPLAZABLE

 W W W . C O R B A R S L L . C O M

MAQUINARIA AGRÍCOLA CORBAR, S.L.L.
Polígono Industrial San Julián de la Vega, s/n 

27614 Sarria, Lugo // E-mail: Corbar@corbarsll.com
Telf. y Fax: 982 53 14 63 // www.corbarsll.com

VISÍTANOS O 
LLÁMANOS
TE HAREMOS UNA 
DEMOSTRACIÓN



PREPARACIÓN DA VACA 
Se facemos unha enquisa nas explotacións leiteiras sobre a 
mecánica que empregan para conseguir que as súas vacas 
queden preñadas, normalmente a resposta comeza como 
“O período de espera voluntario que estamos empregan-
do é…”. Esa formulación non é a correcta. Non podemos 
comezar a traballar cos animais aos 50 ou 60 días despois 
do parto. O período voluntario de espera é un índice moi 
importante que nos achega unha referencia do momen-
to correcto para comezar a inseminar unha vaca, non para 
empezar a avaliala no aspecto reprodutivo. É un erro que 
se comete con demasiada frecuencia e que nos distanciará 
dos nosos obxectivos.

Debido ao carácter multifactorial que inflúe sobre os no-
sos resultados reprodutivos, a preparación dunha vaca para 
que quede xestante comeza moito tempo antes do período 
voluntario de espera, atreveríame a dicir que case desde o 
mesmo momento en que é diagnosticada como preñada 
na lactación anterior. Si, parece unha tolemia, pero é que 
a consecución dunha preñez é unha carreira de fondo que 
dependerá de moitos factores, e un erro nalgún deles pode 
impedir que ese animal realice outra lactación. Durante 
todo o seu ciclo produtivo, a reprodución dunha vaca de 
leite dependerá tanto da alimentación, do manexo ou da 
saúde, que estos factores determinarán o seu éxito ou fra-
caso reprodutivo.

Cando atopamos unha vaca xestante, non podemos con-
siderar que ata dentro dun ano acabamos o noso traballo 
reprodutivo con ese animal. En primeiro lugar, debemos 
establecer un sistema de reconfirmacións de preñez. En to-
dos os rabaños se producen perdas fisiolóxicas de embrións 
que, xunto coa taxa de abortos de cada explotación, provo-
carán que un número de vacas estean baleiras a pesar de ser 
diagnosticadas como preñadas. Debemos detectar a eses 
animais cando aínda estean en condicións de volver ser in-
seminados, de forma que unha nova xestación non impli-
que un desfasamento excesivo no seu intervalo de partos. 

Así, vacas detectadas baleiras aos 160 días en leite poden 
volver reincorporarse ao grupo de preñadas con éxito, pero 
se, polo contrario, se atopan por riba dos 220 días en leite, o 
seu intervalo entre partos no caso de volver quedar xestan-

tes superará os 500 días, e probablemente xa non serán ani-
mais que interese volver inseminar. Ademais, a detección 
precoz destes animais e a súa reinseminación evitarán que 
sufran longos períodos de baixa produción ou de secado, 
os cales conducen a aumentos excesivos na súa condición 
corporal que determinarán unha serie de problemas no 
seguinte parto e posparto, afectando negativamente á súa 
concepción en futuras lactacións.

Unha vez que a vaca se atopa preñada e reconfirmada, o 
manexo e a alimentación que reciba influirán na evolución 
da súa condición corporal ata o secado. Debemos buscar 
niveis próximos a 3,5 puntos xusto antes do secado, permi-
tindo que, durante este, os animais non perdan condición 
corporal ou gañen un pouco. O secado debe durar ao redor 
de 6-8 semanas. Durante este período é básico monitorizar 
o estado de saúde e maximizar a inxestión de materia seca, 
permitindo que eses animais cheguen ao parto en condi-
cións óptimas para iniciar unha boa lactación.

A transición será un punto crucial no noso programa. O 
manexo e alimentación durante o preparto, unha asistencia 
óptima no momento do parto, extremando a hixiene e re-
ducindo o estrés do animal, xunto cunha correcta monito-
rización do posparto temperán, suporán que, nun período 
de apenas un mes, nos xoguemos a rendibilidade dese ani-
mal durante o próximo ano. Os feitos producidos durante 
este período terán a súa repercusión tanto na produción e 
na reprodución coma na saúde do animal durante toda a 
súa lactación, sentando as bases da eficiencia económica 
do rabaño.

Desde o mesmo día en que pare unha vaca, comeza a súa 
preparación para unha nova inseminación. Se realizamos 
correctamente os pasos anteriores, atoparemos animais 
fortes e con boa saúde, evitando enfermidades propias des-
te período, como son a retención de placenta, as hipocalce-
mias clínicas ou subclínicas e as cetoses, podendo orixinar 
calquera delas o fallo reprodutivo do rabaño. Aínda que 
se consideren como óptimas porcentaxes reducidas destas 
patoloxías, o noso obxectivo debe ser buscar o 0%, e canto 
máis nos aproximemos a el, maior será a nosa ganancia 
económica. 

O mantemento das vacas sobre pisos de 
cemento ocasiona problemas de saúde podal e 
de reprodución, dúas das causas principais de 
refugallo voluntario

A evolución da condición corporal das vacas ao 
longo da lactación sentará as bases para un bo 
período de transición e un óptimo rendemento 
reprodutivo en futuras lactacións

Un bo manexo reprodutivo implica unha boa 
detección de celos, para o que debemos observar 
aos animais tres ou catro veces ao día durante 15-
20 minutos

VACAS DETECTADAS BALEIRAS AOS 160 DÍAS EN LEITE PODEN VOLVER
REINCORPORARSE AO GRUPO DE PREÑADAS CON ÉXITO, PERO NON AS QUE SUPEREN
OS 220 OU 240 DÍAS EN LEITE
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Unha revisión posparto exhaustiva permitiranos traba-
llar coas vacas recentemente paridas desde o primeiro mo-
mento e buscar a súa plena recuperación no menor tempo 
posible. O obxectivo deste período é conseguir a maior 
porcentaxe de animais cun útero recuperado e limpo e co-
mezando a ciclar tras as catro primeiras semanas posparto. 
Este tipo de animais adoitan presentar bos celos aos 35 ou 
40 días en leite, polo que aos 55 ou 60 estarán en perfectas 
condicións para comezar a inseminar (coincidindo co noso 
período de espera voluntario).

Se esperásemos aos 50 ou 60 días para comezar a traba-
llar coas nosas vacas, calquera patoloxía posparto que sufrisen 
os animais poderíanos desviar no tempo ata os 100 ou 110 
días en leite para conseguir os primeiros celos fecundos (un 
ou dous meses máis tarde do que programaramos), atrasando 
o intervalo entre partos e diminuíndo a media produtiva da 
súa lactación. Lembrade que o período de espera voluntario 
é o que debemos esperar para empezar a inseminar as nosas 
vacas, non o que debemos esperar para empezar a traballar 
sobre elas. Traducindo este concepto en índices reprodutivos, 
as granxas que non traballan ben durante o posparto dos seus 
animais adoitan obter taxas de concepción moi baixas durante 
a primeira e segunda inseminación tras o parto, mellorando os 
valores a partir da terceira ou cuarta. Isto débese a que as pri-
meiras inseminacións adoitan ser programadas a tempo fixo 
e realízanse sobre vacas que ou ben non son cíclicas, ou non 
teñen o seu útero en boas condicións, polo que o tempo ne-
cesario para corrixir estes problemas é o que atrasa o aumento 
de fertilidade.

Se facemos as cousas ben, comezaremos a inseminar as 
nosas vacas ao redor dos 60 ou 70 días posparto, conse-
guindo que antes dos 100 días estea practicamente o 100% 
do rabaño cuberto e cunhas boas taxas de concepción. O 
noso obxectivo debe estar por riba do 45 ou 50% de con-
cepción á primeira inseminación. 

Non debemos adiantarnos a este período. É frecuente 
atopar nos rabaños animais inseminados aos 35 ou 38 días 
en leite porque, segundo o produtor, presentaban bo celo, 
e se llo deixaba pasar quizais despois non as conseguiría 
inseminar ata os 100 días ou máis. Este proceder orixina-
ranos perdas de produción e afectará ao rendemento dos 
nosos animais. 

Preñar animais paridos con pouco máis dun mes pro-
voca lactacións moi curtas e impide que poidan recuperar 
completamente a súa condición corporal e, no caso das xo-
vencas de primeira lactación, que completen correctamen-
te o seu crecemento. Se unha vaca presenta un bo celo aos 
35 días en leite, volverá presentalo aos 55 ou 56 pero con 
mellor condición corporal e cun útero máis limpo despois 
do ciclo anterior. Se o produtor deixa pasar ese celo e non 
observa os que se producirán nos días 56, 77 e 98 do seu 
ciclo produtivo, chegando aos 100 días sen cubrir esa vaca, 
o problema é do produtor, e non da vaca. Seguramente es-
tará realizando un mal manexo ou unha deficiente alimen-
tación, polo cal a vaca non presentará novos celos. Unha 
preñez de 35 días non compensa outra de 200, polo que 
sempre debemos buscar a homoxeneidade dentro do noso 
programa. 

Debemos buscar un bo deseño e mantemento nas superficies sobre as que se atopan os nosos animais, 
evitando os pisos sen raiar, que son a orixe de moitos accidentes e dunha baixa taxa de detección de celos

O SECADO DEBE DURAR AO REDOR DE 6-8 SEMANAS 
E NESE PERÍODO É BÁSICO MONITORIZAR O ESTADO
DE SAÚDE DA VACA E MAXIMIZAR A INXESTIÓN DE 
MATERIA SECA

Os solos de terra conseguen que os animais 
demostren o celo durante máis horas e que 
realicen maior número de montas
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DISPOÑEMOS DE 
CARROS USADOS
TOTALMENTE REVISADOS

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

ICOS S.C.G. presenta en CIMAG 2011  
o novo modelo de R.M.H. 
Despois dos excelentes resultados do modelo VSL, RMH 
lanza para o ano 2011 unha nova máquina, o R.M.H 
MIXELLIUM,  unha máquina que conserva tódalas vantaxes 
do seu  antecesor pero con unha nova imaxe e que sairá de 
serie coas seguintes características.

  Protección total de tódolos compoñentes da máquina

  Elevador de carga de 650 mm.

  Fresa de 2000 mm e opcional 3 deseños distintos de fresa.

  Cuba de mestura de aceiro inox a 1 m. de altura en todo o 
seu contorno.

  Nova cabina con maior visibilidade e ergonomía, aire 
acondicionado, asento neumático, ordenador, impresora, 
controles electrónicos de tódolos componentes….

  Contra – coitelas hidráulicas

  Descarga polos dous lados.

  Dúas cámaras de video e monitor color 7”.

  MÚLTIPLES POSIBILIDADES.

IMPORTADOR



Por último, lembrar que non debemos descoidar a saúde 
do rabaño. As enfermidades, tanto  clínicas como subclí-
nicas, son unha das causas polas que as nosas vacas poden 
non quedar preñadas. Deberemos prestar especial aten-
ción á saúde podal, atendendo aos animais afectados nas 
primeiras etapas da enfermidade e realizando un recorte 
funcional en todos os individuos do rabaño de forma pe-
riódica. Do mesmo xeito, será fundamental controlar o 
status sanitario do rabaño mediante analíticas e programas 
vacinais sólidos, para que enfermidades como o BVD ou 
o IBR non afecten ao rendemento reprodutivo do noso 
gando.

DETECCIÓN DE CELOS
A detección de celos segue sendo a clave. Isto dicíase fai 
vinte anos e séguese repetindo agora. A falta dunha co-
rrecta detección de celos é a primeira causa do fallo repro-
dutivo dun rabaño, converténdose nun problema común e 
custoso das nosas explotacións. Nunha granxa media, os 
problemas que orixina unha mala detección dos celos dé-
bense nun 10% dos casos a causas propias do animal, e nun 
90% a causas relacionadas co mal manexo.

Son moitos os factores que inducen a unha baixa taxa de 
detección de celos: o aumento do tamaño dos rabaños, unha 
menor dedicación en tempo a esta tarefa, a excesiva perma-
nencia dos animais sobre chans de cemento… Todas estas 
causas e moitas máis poden influír no éxito deste traballo. 
Os estudos realizados durante a última década proban que 
as nosas vacas cada vez demostran o celo durante menos 
tempo e realizan menor número de montas, o que nos obri-
ga a ser máis precisos e constantes na nosa observación.

Para obter preñeces, por suposto, primeiro hai que inse-
minar vacas. A maior número de deteccións de celo máis 
vacas cubriremos, o cal nos brinda máis oportunidades de 
beneficio. Pero ademais da detección dos primeiros celos 

tras o parto, será crucial a detección das vacas repetidoras 
que xa foron inseminadas e que retornan a celo. O obxec-
tivo de calquera programa reprodutivo debe ser detectar 
as vacas baleiras, e canto antes se logre mellor, para poder 
incorporar de novo a estes animais ao noso programa de 
inseminacións. Un bo traballo de inseminación non é aquel 
que cobre maior número de animais, senón que é o que 
cobre maior número de animais que realmente se atopaban 
en celo.

Un bo manexo implica a observación directa de celos 
durante 10-20 minutos e tres ou catro veces ao día. Mellor 
facelo a primeira ou a última hora do día, posto que o 70% 
das montas se producen entre as sete da tarde e as sete 
da mañá. Tamén será un bo momento para a observación 
cando esteamos movendo gando (nos cambios de curral, 
cando se levan currais á sala de muxido…), xa que é cando 
máis montas realizan as nosas vacas. Este proceder permi-
tiranos optimizar o tempo de observación e atopar máis 
vacas para inseminar. Non debemos caer no erro de obser-
var mentres realizamos outros traballos, xa sexa arrimados 
de comida no pesebre, arranxo de cubículos…, posto que 
os nosos resultados serán moi inferiores.

Durante a observación será crucial a pericia do opera-
rio para identificar as vacas que están realmente en celo. 
Ademais das montas debemos fixarnos nos signos secun-
darios de celo, posto que algunhas vacas nin montarán nin 
se deixarán montar, como é o caso das vacas coxas. Unha 
listaxe co historial reprodutivo dos animais que inclúa as 
últimas datas de celo e o seu status de preñez facilitaranos 
o traballo, permitíndonos prestar maior atención a aqueles 
que se atopen próximos aos 21 días dun ciclo e descartando 
aos que non valerían para inseminar. A correcta identifi-
cación dos animais é outro punto a ter en conta. De nada 
nos servirá unha boa observación se identificamos mal á 
vaca en cuestión, perdendo a oportunidade de inseminarla 
e cubrindo outra que, ou non se atopa en celo, ou pode 
estar mesmo preñada.

Aínda así, realizando unha observación constante e proto-
colizada, un 30% dos celos poden non ser vistos ou pode que 
os animais non os declaren. Por iso debemos complementar 
esta tarefa con outros sistemas que nos axuden a detectar 
e inseminar ese grupo de vacas. Os máis frecuentes son as 
inseminacións a tempo fixo, os programas informáticos con 
podómetros ou colares e as marcas na base da cola. 

Os protocolos de inseminación a tempo fixo permíten-
nos inseminar vacas que por algún tipo de problema non 
mostraron celo. 

Os programas informáticos que 
permiten o control da actividade do 
animal serán de grande axuda na 
detección de celos. Para esta tarefa 
podemos empregar podómetros ou 
colares
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En moitas explotacións están converténdose na base do 
programa reprodutivo e non nunha ferramenta, debido ao 
pouco tempo que se dedica á observación de celos. Son 
un bo sistema de apoio, pero non deben ser a muleta que 
axude a aguantar do noso traballo reprodutivo. Estes pro-
tocolos están indicados nos seguintes casos: para cubrir a 
todo o efectivo antes duns días en leite obxectivos (por 
exemplo, 100), tratar animais en anestro, tratar quistes 
ováricos e reducir o tempo de reinseminación en vacas 
diagnosticadas como baleiras. A vantaxe económica da in-
seminación programada dependerá do tipo de protocolo, 
pero cando a detección de celos mediante observación non 
alcanza o 50% convértese en necesaria e rendible. Neste 
tipo de programas, o que máis importa é a organización e 
a constancia, posto que se non se cumpren os protocolos 
os resultados adoitan ser moi pobres.

Doutra banda están os programas informáticos que se 
basean na medición da actividade dos animais a través de 
podómetros ou colares. Son moi útiles en especial en gran-
des rabaños. Facilítannos o traballo e pódennos achegar 
información suplementaria do animal, como a produción 
en sala de ordeño. Necesitan unha preparación do opera-
rio que os manexa e unha boa reglaxe técnica do aparello. 
Cando un se afai á súa utilización, convértense nunha fe-
rramenta imprescindible no traballo diario.

As marcas na base da cola son o outro sistema para a 
detección de celos. É práctico e económico, aínda que ne-
cesita de adestramento previo do operario, para que se fa-
miliarice coa sistemática de traballo, e bastante tempo de 
dedicación, xa que todos os animais deben ser repasados 
coa pintura diariamente.

IMPORTANCIA DA INSEMINACIÓN
Preparamos ao animal e observámolo en celo: agora toca 
inseminalo. Para realizar unha boa inseminación necesi-
tamos persoal preparado e que teña suficientes coñece-
mentos sobre inseminación artificial. Para aprender a in-
seminar só fan falta un par de días, pero inseminar ben 
conséguese a través da experiencia acumulada.

Hai que tomarse o seu tempo, non traballar á carreira 
porque poden cometerse erros. En primeiro lugar, fai falta 
un sistema de suxeición adecuado, que nos permita traba-
llar con garantías e que non poña en perigo a integridade 

física nin do inseminador nin do animal. Hai que identifi-
car correctamente ao animal, e se ten número de establo e 
número sanitario hai que cerciorarse de que ambos coin-
ciden. Inseminar ao animal equivocado pode traer moitos 
problemas nos futuros diagnósticos de preñez e consegue 
atrasar aos animais dos que non coñecemos con exactitude 
o seu status reprodutivo.

A preparación da dose seminal ten maior importancia 
da que a xente cre. Unha mala desconxelación ou o choque 
térmico da pajuela co instrumental poden provocar que 
todo o traballo realizado non sirva para nada. 

Primeiro hai que manexar con prudencia o tanque de 
nitróxeno líquido, procurando non expoñer á temperatu-
ra ambiente as doses almacenadas nel. Para evitar isto, o 
mellor é ter correctamente identificadas as doses almace-
nadas en cada departamento cunha folla colocada xunto 
ao tanque. 

Tras extraer a dose, desconxelarase en auga quente a uns 
370C durante 30-45 segundos. Secarase para evitar que 
queden restos de auga sobre a súa superficie e colocarase 
nun catéter previamente quentado. O emprego de catéte-
res a temperatura ambiente, sobre todo no inverno, pode 
provocar un shock por diferenza de temperatura na dose de 
inseminación, reducindo a súa fertilidade. 

Unha vez preparada a dose a empregar, cubrirase con pa-
pel ou outro material que nos permita manter a súa tempe-
ratura, e aplicarase inmediatamente no animal. Debemos 
evitar a tentación de preparar varias doses á vez para afo-
rrar tempo na inseminación, posto que perderemos fertili-
dade nas últimas vacas cubertas.

Antes de aplicar a dose na vaca, baleiraremos o recto e 
limparemos a zona da vulva, tentando sempre realizar a in-
seminación da forma máis limpa posible. Evitaremos rozar 
coa punta do catéter as paredes uterinas, e depositaremos 
o seme dentro do corpo do útero. Non é necesario deposi-
talo dentro do corno onde se vaia a producir a ovulación, 
posto que numerosos estudos demostran que o aumento 
de concepción que se consegue é practicamente nulo, e, en 
cambio, corremos o risco de lesionar a mucosa uterina con 
esta manobra.

Canto máis coidadosos sexamos e máis atención preste-
mos aos detalles, mellores taxas de preñez poderemos es-
perar. O segredo non está máis que na constancia e no bo 
manexo, o resto é só fisioloxía reprodutiva.  

SE PREPARAMOS VARIAS DOSES DE 
SEME Á VEZ PARA AFORRAR TEMPO NA 
INSEMINACIÓN PERDEREMOS FERTILIDADE 
NAS ÚLTIMAS VACAS CUBERTAS

O correcto manexo das doses seminais será determinante 
para non perder eficacia nas nosas inseminacións

As marcas de pintura na base 
da cola son un bo sistema de 
detección de celos, aínda que 
requiren formación do persoal 
e moito traballo diario
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distribución material gandeiro

COMEDEROS

TOLVAS PARA PIENSO

Gomas y Camas para Vacas

Limpiezas Automáticas

Estabulaciones Libres

CORNADIZAS



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

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

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

Polea de 400 mm

MÁS DE 50.000 LIMPIEZAS
INSTALADAS EN EUROPA

MÁS DE 1 MILLÓN 
DE VACAS DUERMEN EN 
COLCHONES BIORET

LA AUTÉNTICA LIMPIEZA ALEMANA, NO COMPRE IMITACIONES

LIMPIEZAS
AUTOMÁTICAS
DE CABLE



 Aínda que inseminamos máis animais e o facemos 
en períodos máis curtos de tempo, as taxas de concepción 
non sempre aumentaron da mesma forma, o que significa 
que hai algo que non estamos realizando correctamente. 
Non todo vale na IATF, a precisión que teñamos na ins-
tauración dos tratamentos, xunto co estado fisiolóxico que 
presenten as vacas, determinará o éxito destes programas. 
A alimentación, a condición corporal do animal, a sani-
dade ou o benestar animal terán moito que ver nos resul-
tados obtidos, pero neste artigo soamente imos revisar a 
mecánica e valoración dos IATF. Necesitamos coñecer a 
natureza destes tratamentos, a súa correcta aplicación e a 
repercusión económica que implican se queremos sacarlles 
o maior rendemento posible. 

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL A TEMPO 
FIXO. REVISIÓN E VALORACIÓN DOS 
PROTOCOLOS

Os programas de inseminación artificial a 
tempo fixo (IATF) ou inseminación artificial 
programada (IAP) convertéronse nos últimos 
anos nunha ferramenta fundamental no 
noso manexo reprodutivo. Estes sistemas 
de traballo permítennos sincronizar os celos 
das nosas vacas e conseguir que cheguen 
a realizalos nas mellores condicións 
fisiolóxicas posibles. Grazas a esta 
sistemática puidemos adiantar e aumentar 
o número de inseminacións que recibe 
cada vaca, e desa forma evitar que os 
nosos intervalos entre partos se disparen, 
repercutindo positivamente no rendemento 
produtivo final. 

Roberto C. Fernández Álvarez
Veterinario
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 (irmá materna de Duno)

Touro español número 1 en Qg. Leite

(BLIZT X JOLT X WADE)



valerémonos da exploración ovárica e do emprego de hor-
monas. Aínda que estes programas foron deseñados nun 
principio para poder desenvolverse sen necesidade de ex-
ploración rectal previa, veremos máis adiante que a súa 
combinación coa aplicación de hormonas consegue me-
llorar os resultados significativamente debido a que coñe-
cemos en que momento do ciclo estral se atopa o animal. 

SISTEMAS DE IATF
Son varios os programas que se empregan a día de hoxe, 
que ademais poden ser combinados entre eles para me-
llorar os resultados. Centrarémonos nos protocolos para 
vacas adultas, posto que en xovencas cambian os tempos 
e doses a aplicar, polo que se lles debe dedicar un estudo 
aparte. Todos estes sistemas teñen como obxectivo sincro-
nizar a ovulación das nosas vacas mediante o manexo hor-
monal. Para iso válense principalmente de tres hormonas, 
que son:

_A GnRH, tamén coñecida como hormona liberadora 
de Gonadotropina. Emprégase para controlar o crecemen-
to folicular e a ovulación e como reforzo no crecemento do 
corpo lúteo.

_A PGF2  (Prostaglandina F2 ). Esta hormona será 
a encargada de romper o corpo lúteo inducindo un novo 
ciclo estral.

_A Proxesterona, coñecida como hormona da xesta-
ción. É producida polo corpo lúteo e impide a maduración 
de novos folículos mediante o bloqueo doutras hormonas, 
evitando a aparición dun novo ciclo. Emprégase para sin-
cronizar a liberación ou acción doutras hormonas e, desa 
forma, sincronizar o celo. Tamén pode ser empregada para 
o reforzo do corpo lúteo durante a preñez. 

A cubrición das vacas paridas antes de que superen un 
obxectivo razoable de días en leite e a reinseminación tem-
perá daqueles animais diagnosticados como baleiros cons-
titúen todo un desafío no noso traballo diario, tanto para 
técnicos como para gandeiros. Neste aspecto, a detección 
de celos segue sendo fundamental nas explotacións. Nas 
últimas dúas décadas, as explotacións aumentaron conside-
rablemente o seu tamaño e cada vez é menor a porcentaxe 
de man de obra que se dedica a esta tarefa, polo que resulta 
difícil obter uns resultados adecuados. Aquí é onde entran 
en xogo os sistemas de IATF, definíndose como unha fe-
rramenta fundamental que nos permite aumentar o núme-
ro de inseminacións que recibe cada vaca, á vez que evita a 
presenza no rabaño de animais que, por causas fisiolóxicas 
ou de manexo, están longos períodos de tempo sen ser in-
seminados. 

Con todo, debemos considerar os IATF como o que son, 
unha mera ferramenta de apoio e non un substituto á de-
tección de celos. De feito, a combinación de ambos permi-
tiranos obter mellores resultados reprodutivos que se em-
pregamos cada un deles por separado. Desgraciadamente, 
en moitas explotacións instauráronse de forma excesiva 
por un tema de conveniencia, resultado da errónea crenza 
de que se sincronizamos as vacas evitaremos ter que obser-
var os celos, o cal pode ser unha tarefa aburrida e que nos 
quita tempo nos nosos labores diarios. Esta formulación 
implicará un aumento considerable do valor final da xes-
tación, así como unha redución da eficiencia reprodutiva.

Antes de instaurar calquera sistema de IATF debemos 
ter en conta en que situación nos atopamos, cara a onde se 
dirixen os nosos obxectivos e cales son os puntos débiles do 
programa reprodutivo da nosa explotación. Se unicamente 
realizando detección de celos obtemos menos do 50% de 
concepción a primeira inseminación, significa que non es-
tamos a ser todo o eficientes que deberiamos e que, polo 
tanto, necesitamos incluír algún tipo de axuda no noso 
sistema. Aínda realizando unha detección de celos moi 
precisa, aproximadamente un 30% dos animais non serán 
detectados en celo. Nestes casos, a IATF permitiranos que 
o 100% do efectivo sexa inseminado no prazo adecuado, 
por exemplo, antes dos 100 días en leite.

Outro punto fundamental será a resincronización dos 
animais diagnosticados baleiros durante a visita reprodu-
tiva. Aquí o máis importante será a rapidez de actuación, 
de forma que eses animais volvan ao grupo de vacas in-
seminadas no menor tempo posible. Debemos inseminar 
todas as vacas baleiras o maior número de veces posible 
para conseguir a súa preñez dentro dun intervalo de días en 
leite aceptable. A nosa efectividade neste aspecto evitará o 
aumento de días abertos nestes animais e, por conseguinte, 
a perda económica e produtiva asociada a eles. Os IATF 
axúdannos nesta tarefa, permitíndonos comezar a progra-
mación mesmo antes da propia visita veterinaria e reducir 
de forma considerable o tempo requirido para unha nova 
inseminación.

O noso obxectivo será conseguir que o maior número 
de animais sincronizados cheguen ao día programado de 
inseminación na fase correcta do seu ciclo estral, o cal nos 
permitirá obter unha maior taxa de concepción. Para isto 

O rexistro de datos é moi importante para 
a correcta realización dos protocolos
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SE COMBINAMOS OS MÉTODOS DE 
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL A TEMPO FIXO 
REALIZANDO UNHA PRESINCRONIZACIÓN,
AUMENTARÁ A EFICACIA DOS
TRATAMENTOS

Debemos inmobilizar correctamente aos 
animais para as manobras de manexo

O resultado reprodutivo, o tempo empregado e o custo 
total dependerán da combinación que fagamos destas hor-
monas e do manexo requirido. Unha correcta valoración de 
cada protocolo permitiranos adaptar ás nosas necesidades 
o método máis adecuado.

Os sistemas de IATF máis empregados son:
_Dobre PGF2 . Este sistema é máis de indución de 

celo que de sincronización, debido á variación temporal 
que se obtén nos resultados. Incluímolo nos programas de 
IATF polo seu emprego en combinación con outros pro-
tocolos para realizar unha presincronización. 

Consiste na aplicación de dúas doses de PG2  separadas 
11-14 días. Tras a segunda aplicación, a maior porcentaxe 
de celos prodúcese nas 60-72 horas posteriores, aínda que 
o intervalo pode estenderse ata 24 horas antes ou despois 
deste momento en función da resposta dos animais. As 
mellores taxas de preñez obtéñense cando se realiza unha 
detección de celos adecuada, evitando cubrir animais mal 
sincronizados. 

Unha das vantaxes deste sistema é que unha porcentaxe 
bastante alta de animais demostran o celo tras a primeira 
dose de PG2 , porcentaxe que se incrementa se realizamos 
a exploración ovárica previa e nos aseguramos da presenza 
dun corpo lúteo. Os animais que tras a primeira aplicación 
de PGF2  non saian en celo, pode ser que non estivesen 
ciclando ou que non tivesen un corpo lúteo activo. Como 
consecuencia desta primeira dose, ou por que estaban ovu-
lando neses días, iniciarán un novo ciclo. Desta forma, aos 
11-14 días terán un novo corpo lúteo (atopándose entre 
dúas ondas de ovulación) que responderá á segunda dose 
de PGF2  e provocará a aparición do celo.

_GPG (Ovsynch). É un método moi empregado e 
bastante efectivo. Consiste na aplicación dunha dose de 
GnRH, seguida por unha PG2  aos sete días e outra dose 
de GnRH ás 48-56 horas. A inseminación realizarase ás 
15-18 horas da última dose hormonal. A primeira dose 
de GnRH inducirá a ovulación dun folículo; no caso de 
non existir este, reforzará a estrutura dun corpo lúteo. Isto 
favorecerá que aos sete días exista un corpo lúteo no ovario 
e, polo tanto, a PGF2  poderá actuar sobre el, rompén-
doo e orixinando o desenvolvemento folicular. A segunda 
GnRH actuará sobre o folículo para que este ovule entre 
24 e 30 horas tras a aplicación (nós inseminaremos 8 a 14 
horas antes de que ovule). O mellor é que a segunda dose 
de GnRH coincida pola tarde-noite, de forma que a inse-
minación programada se realice a mañá seguinte.

_GP (Cosynch). É un sistema similar ao GPG (Ovs-
ynch), variando unicamente en que non se administra a 
segunda dose de GnRH, mantendo o resto de prazos de 
administración e inseminación. Debido a que se obtén 
unha menor sincronización, recoméndase a aplicación da 
GnRH no momento da inseminación para favorecer a 
ovulación. Ao final son as mesmas doses de hormonas pero 
cunha actuación menos sobre os animais.

_Dispositivo intravaxinal de liberación de proxestáxe-
nos. Existen varios modelos no mercado, aínda que os pro-
tocolos son similares. Colócase un dispositivo intravaxinal 
que libera un proxestáxeno e mantense durante 6-9 días. 
24 horas antes da súa retirada adminístrase unha dose de 
PGF2  e insemínase 56-72 horas despois da retirada.

ADAPTACIÓN DOS MÉTODOS DE IATF AOS NOSOS 
PROGRAMAS DE TRABALLO
En función dos nosos obxectivos e posibilidades de manexo, 
podemos decantarnos polo emprego dun ou outro método. 
Existe a posibilidade de combinalos realizando unha presin-
cronización, o cal aumentará a eficacia dos tratamentos. 

A sincronización dos celos prodúcese porque tras a ad-
ministración de PGF2  regresa o corpo lúteo e prodúcese 
unha ovulación espontánea, ou axudada pola GnRH, que 
nos permitirá inseminar aos animais. No caso de que a vaca 
non estivese cíclica ou non estivese nos días adecuados do 
seu ciclo estral pode non responder o tratamento e non 
presentar celo. As nosas vacas obteñen as mellores taxas 
de preñez cando se atopan entre os días 5 a 9 do seu ciclo. 
Desta forma, a presincronización permítenos comezar un 
novo protocolo nos animais que non respondesen ao pri-
meiro tratamento e facelo nos días máis propicios do seu 
ciclo, permitíndonos aumentar o número de inseminacións 
por animal e mellorar a taxa de preñez obtida.

O noso traballo reprodutivo tras o posparto comeza 
coa indución do celo para conseguir que todos os animais 
sexan inseminados da forma máis rápida posible unha vez 
superado o período de espera voluntario. O ideal será com-
binar varios protocolos e realizar a programación de forma 
sistemática; así, os animais que non respondan á primeira 
IATF serán enrolados de forma automática nun segundo 
protocolo que aumenta a súa eficiencia grazas á presincro-
nización realizada co protocolo anterior, conseguindo sin-
cronizacións próximas ao 100% do efectivo. 
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Temos que revisar dúas veces a 
identificación do animal, comprobando 
sanitario e número de cortello

O sistema tradicional de presincronización coñecido 
como Presynch+Ovsynch é o que máis se empregou nas 
granxas para conseguir aumentar o número de insemina-
cións tras o período de espera voluntario e mellorar a taxa 
de concepción á primeira inseminación. Consiste en reali-
zar unha presincronización mediante a aplicación de dúas 
doses de PGF2  separadas 11 a 14 días entre elas, para 
máis tarde comezar un protocolo de GPG 10 a 14 días tras 
a última PGF2 . O mellor é comezar a aplicar as primei-
ras doses de PGF2  antes do período voluntario de espera 
para que non se nos atrasen as inseminacións. 

Con este sistema obtemos dúas oportunidades de inse-
minación previamente a iniciar o GPG, co que os animais 
que non demostrasen celo sincronizaranse e cubrirán ao 
cabo dos 36 días, aumentando a taxa de concepción do 
GPG debido ás inducións realizadas polas PGF2 . Se o 
noso período voluntario de espera son 50 días, con este sis-
tema cubririamos practicamente o 100% dos animais antes 
do día 86 posparto. 

Aplicariamos unha dose de PGF2 , 14 días máis tarde a 
segunda dose, 12 días despois a primeira dose de GnRH, 7 
días despois a terceira dose de PGF2 , ás 48 a 56 horas a 
segunda dose de GnRH e inseminariamos ás 15-18 horas. 

Existe outro método desenvolvido de forma posterior 
ao Presynch+Ovsynch, e con vistas a mellorar os seus re-
sultados. É o dobre GPG (Ovsynch dobre). Consiste nun 
protocolo tradicional de GPG seguido dun segundo pro-
tocolo similar que comeza 7 días tras a segunda GnRH. 
Tras o primeiro GPG podemos inseminar aos animais que 
demostren celo, enrolando no segundo GPG ao resto que 
xa estarán presincronizados e que, polo tanto, nunha por-
centaxe moi alta non mostrarán anestro ou un momento 
inadecuado do seu ciclo estral. 

Aplicariamos unha dose de GnRH, seguida dunha 
PGF2  sete días despois, a segunda dose de GnRH ás 48-
56 horas, a terceira dose de GnRH sete días despois da 
anterior, a segunda PGF2  outros sete días máis tarde e a 
cuarta dose de GnRH ás 48-56 horas. Inseminariamos ás 

15-18 horas, coma no protocolo normal de GPG. Conse-
guimos unha redución de 9 días en leite en comparación 
co Presynch tradicional, ademais dunha mellora na taxa de 
concepción, xa que co primeiro GPG aseguramos que os 
animais ovulen antes de comezar un segundo protocolo.

Estes dous sistemas serían os máis empregados a día de 
hoxe nas nosas explotacións para conseguir inducir un celo 
temperán nos animais. Tamén existen outras dúas combi-
nacións de protocolos que contan cun menor uso pero que 
melloran da mesma forma os resultados fronte aos proto-
colos tradicionais. 

O primeiro sería o GPG xunto cun dispositivo intra-
vaxinal de proxestáxenos. O protocolo é o mesmo có do 
GPG tradicional, só que coa primeira dose de GnRH co-
locamos o dispositivo intravaxinal e retirámolo o mesmo 
día que aplicamos a PGF2 , mantendo o resto de prazos. 
Neste caso non aumentaremos as manobras co gando, uni-
camente encareceremos o tratamento. 

O segundo protocolo sería como un dobre GPG pero 
máis curto. Consiste na administración dunha PGF2 , 
seguida dunha GnRH dous días máis tarde, e o comezo 
dun protocolo de GPG tradicional aos 7 días da GnRH. 
Reducimos o protocolo de dobre GPG nunha semana, re-
ducindo unha dose de GnRH e unha manobra co animal, 
e conseguimos igualmente unha ovulación previa ao se-
gundo GPG.

Vemos que temos varias formas de conseguir sincro-
nizar aos nosos animais para obter unha inseminación 
temperá. Pero, ¿que ocorre co outro punto crítico do 
programa reprodutivo, cando se diagnostican animais 
baleiros tras a visita veterinaria? Neste caso, a sistemáti-
ca cambia. Unha vez que comprobamos que a vaca non 
está xestante debemos traballar contrarreloxo para con-
seguir que ese animal volva ser inseminado, posto que 
cada día que transcorre significa que estamos perdendo 
diñeiro na nosa empresa. Será importante a que días son 
diagnosticados os animais, pero tamén o será a nosa ca-
pacidade de reacción. 

A INSEMINACIÓN ARTIFICIAL A TEMPO FIXO PERMÍTENOS COMEZAR A PROGRAMACIÓN
ANTES DA VISITA DO VETERINARIO E REDUCIR O TEMPO REQUIRIDO PARA UNHA NOVA
INSEMINACIÓN
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Un sistema de dobre PGF2  implica que os animais se-
rán inseminados nun período de ata 17 días posteriores 
ao diagnóstico, e iso é demasiado (é case un ciclo estral 
completo). Un protocolo de GPG consegue reducir este 
período ata os 10 días posdiagnóstico, do mesmo xeito que 
un protocolo con dispositivo vaxinal, que roldará os 9 a 
10 días. Hai que dicir que, cunha primeira PGF2 , algúns 
animais demostrarán celo se tiñan un corpo lúteo ás 72 
horas do diagnóstico de preñez, pero se valoramos todo o 
grupo de animais será máis efectivo o GPG ou o disposi-
tivo intravaxinal. 

Cun diagnóstico de xestación aos 35 días postinsemi-
nación, con dúas PGF2  inseminaremos animais ata os 
52 días da inseminación inicial, mentres que co GPG e 
o dispositivo vaxinal farémolo aos 45 días. Aplicar unha 
PGF2  o día do diagnóstico e comezar o GPG 12 días 
despois mellorará a taxa de concepción, aínda que nos 
iremos a inseminar aos 57 días desde a primeira insemi-
nación. Na maioría dos casos, a taxa de concepción non 
compensará o aumento de días abertos nas vacas. 

Cun valor medio de 8 euros por cada día aberto por en-
cima dos 100 días en leite, conseguimos unha ganancia de 
56 euros por animal diagnosticado baleiro, se utilizamos 
o GPG fronte ás dúas doses de PGF2 , e de 96 euros, se 
utilizamos o GPG fronte á PGF2  + GPG. Un bo obxec-
tivo sería tentar inseminar os animais diagnosticados ba-
leiros nun período non superior aos 10 días posteriores ao 
diagnóstico.

Pero podemos ir máis aló. Se programamos a visita re-
produtiva con antelación, podemos comezar a realizar os 
protocolos de resincronización antes de diagnosticar os 
animais. Por suposto, non poderemos empregar PGF2 , 
xa que faría abortar ás vacas que estivesen preñadas, pero si 
que podemos empregar GnRH e proxestáxenos. 

Co diagnóstico aos 35 días, como viramos, podemos ad-
ministrar unha dose de GnRH ou colocar un dispositivo 
vaxinal a todos os animais que estean sinalados para a visita 
veterinaria unha semana antes, aos 28 días postinsemina-
ción. Desta forma, os diagnosticados baleiros pincharanse 
con PGF2  o día da visita e GnRH dous días despois e 
inseminaranse ás 15-18 horas desta última dose. Ou, no 
seu caso, aplicarase o protocolo co dispositivo intravaxinal 
de proxestáxenos. Aínda que, neste último caso, o custo 
engadido pode ser dificilmente asumible, sendo mellor 
empregar a GnRH para iniciar a resincronización antes do 
diagnóstico de preñez. 

Agora falamos de inseminar aos animais baleiros aos 38 
días da inseminación, 7 días antes que comezando os pro-
tocolos ao diagnóstico. O problema deste sistema é que 
teremos que administrar hormonas a todos os animais pre-
sentados para a visita veterinaria, estean baleiros ou non. 
Os animais xestantes non terán problema por este feito, 
ao contrario, estas hormonas reforzarán a estrutura do seu 
corpo lúteo, pero aumentará o custo económico dos proto-
colos. Para que sexa rendible debemos valorar a nosa situa-
ción. Se temos unha boa reprodución e unha boa detección 
de celos obtendo poucos animais baleiros na visita veteri-
naria non nos interesará aumentar o tempo de inicio, posto 
que non estaremos obtendo case ningún beneficio e admi-

nistraremos moitas hormonas sen necesidade. Pola contra, 
cando temos serios problemas reprodutivos, cunha taxa de 
éxito ao diagnóstico moi baixa, interésanos adiantar o ini-
cio dos protocolos, xa que haberá moitas vacas baleiras e 
melloraremos considerablemente o rendemento económi-
co da resincronización destes animais diluíndo os custos.

A este respecto, a detección de celos será clave. Non 
podemos nin sequera expornos a realizar estes protoco-
los e obter bos rendementos se descoidamos a detección 
de celos no ciclo seguinte á inseminación. Resincronizar 
celos mediante hormonas reportaranos beneficios, xa o vi-
mos, pero se parte deses animais diagnosticados baleiros 
se cubriron aos 21 días da inseminación, o beneficio será 
moi superior e as taxas de concepción tamén. Polo tanto, 
o emprego destes sistemas de traballo non pode ir en de-
trimento da detección de celos, xa que o maior beneficio 
obterémolo mediante unha combinación de ambos.

Para terminar este apartado, dicir que non podemos ba-
sear a resincronización no estado de ciclo que terá o animal 
en función dos días transcorridos desde a inseminación 
inicial. Só un 10% dos animais inseminados terán un celo 
o día 22 do ciclo, e só o 45% terano entre os días 20 a 24. 
Por iso, a identificación correcta das estruturas ováricas que 
presenta a vaca no momento do diagnóstico de xestación 
permitiranos axustar mellor os protocolos de resincroni-
zación, reportándonos grandes beneficios en concepto de 
taxa de preñez.

¿CAL É O MELLOR SISTEMA DE IATF? 
Esta é unha pregunta en cuxa resposta inflúen multitude 
de variables e que, polo tanto, non é de fácil solución. O 
que debemos facer é formularnos cales son as nosas nece-
sidades e que obxectivos temos no noso programa repro-
dutivo, para máis tarde avaliar con detemento os diferen-
tes programas e adoptar o máis conveniente para a nosa 
explotación. Non todos os programas funcionan igual en 
todas as explotacións, e é porque cada explotación ten un-
has necesidades e unhas características propias de traballo.

Para avaliar os sistemas de IATF basearémonos en ca-
tro puntos de valoración: o tempo empregado ata insemi-
nar unha vaca, a taxa de concepción que podemos esperar, 
o manexo requirido e o custo do tratamento. Un punto 
importante será cantos días diferentes necesitaremos 
para realizar o protocolo. Se podemos realizar as mano-
bras de manexo e inseminación en dous días unicamente 
(por exemplo, os martes e os venres), será moito máis fácil 
dispor do persoal necesario e compaxinar esta tarefa con 
outras necesidades da granxa que se o protocolo require 
catro días diferentes de actuación (luns, martes, xoves e sá-
bados). 

OS PROTOCOLOS SINXELOS REQUIREN 
MOITO MENOS TEMPO DE PREPARACIÓN 
DO ANIMAL CÓS COMBINADOS, UN GASTO
MOITO MENOR DE HORMONAS E MENOS
MANOBRAS DE MANEXO SOBRE OS
ANIMAIS
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DÍAS MANOBRAS DÍAS DOSES DOSES DISP
DURACIÓN DE MANEXO SEMANA GnRH PGF2 INTRAVAX

DOBRE PGF2 17 3 2 0 2 0
GPG (OVSYNCH) 10 4 3 2 1 0
COSYNCH 10 3 2 2 1 0
DISP. INTRAVAX. 10 4 3 0 1 1
PGF2 +GPG 36 6 3 2 3 0
DOBRE GPG 27 7 4 4 2 0
GPG+DISP. INTRAVAX. 10 4 3 2 1 1
PG+GPG 18 6 5 3 2 0

Observando este cadro vemos que os protocolos sinxelos 
requiren moito menos tempo de preparación do animal 
cós combinados, un gasto moito menor de hormonas e 
menos manobras de manexo sobre os animais. Onde non 
existe moita diferenza é nos días da semana nos que rea-
lizaremos as actuacións, a excepción do PG+GPG, onde 
teremos moito manexo e en cinco días diferentes, o que 
significa que seguramente non sempre será a mesma per-
soa a que realice os protocolos.

Á vista dos requirimentos de cada programa, necesita-
remos avaliar os resultados de taxa de concepción que nos 
brinda cada un para valorar cal é o que máis nos interesa, e 
se de verdade é asumible a diferenza económica e de ma-
nexo que presentan. As taxas de concepción deben avaliar-
se cun número suficientemente alto de datos, de forma que 
o erro sexa mínimo e o intervalo de confianza se aproxime 
o máis posible á realidade.

Partiremos da taxa de concepción (%TC) base obtida 
polo GPG tradicional para realizar unha comparación co 
resto dos protocolos. Esta %TC variará en cada explota-
ción e serviranos de punto de partida cando nos expoña-
mos iniciar un novo programa de IATF. 

Segundo estudos publicados pola Universidade Estatal 
de Kansas, o emprego de dous PGF2  antes do GPG ob-
tivo mellores resultados que o GPG tradicional: ao redor 
dun aumento de 10-15%TC. Se o comparamos co do-
bre GPG, este ten unha mellora de eficacia dun 10 a un 
15%TC fronte a 2PGF2 +GPG. Do GP+GPG só hai 
publicados resultados fronte ao GPG tradicional, sobre 
o que melloran un 10%TC. O emprego de dispositivos 
intravaxinais xunto co GPG non evidencian aumento 
da taxa de concepción fronte ao GPG tradicional, pero 
si que o fan se previamente se realizou unha presincro-
nización. Desta forma vemos que o emprego combinado 
de GPG+dispositivo intravaxinal será máis rendible cando 
traballemos con animais acíclicos que con animais cíclicos.

Vendo estes resultados, o dobre GPG terá mellor taxa de 
concepción que a combinación de 2PGF2 +GPG e este 
mellorará fronte ao GP+GPG, sendo todos eles moi supe-
riores neste sentido ao GPG tradicional. Porén, o problema é 
que tamén son máis caros, ata o punto de que o dobre GPG 
supón o dobre de custo que o GPG simple. Polo tanto, se 
son máis caros tamén deben dar mellores resultados para ser 
rendibles. Pero, ¿onde está o punto de equilibrio entre o custo 
e o rendemento? Na táboa adxunta pódese observar a taxa de 
concepción requirida para equilibrar o custo dos diferentes 
programas en base ao GPG simple, que é o máis económico 
(tense en conta o custo das hormonas e de man de obra, ex-
cluíndo o seme empregado na inseminación).

Necesidades de taxa de concepción de diferentes protocolos IATF para equipa-
rar o rendemento do GPG tradicional

%TC GPG tradicional
30 35 40 45

PGF2 +GPG 46 53 60 67

PG+GPG 48 55 64 70

Dobre GPG 57 68 73 -
(J. Stevenson, 2010)

Podemos observar que se, por exemplo, na nosa explota-
ción obtemos unha taxa de concepción do 35% co GPG 
tradicional, para que nos sexa rendible establecer un 
presynch+ovsynch necesitaremos aumentar esa taxa de 
concepción ata o 53%, co GP+GPG ata o 55% e co do-
bre GPG ata o 68%. Tamén debemos considerar que estes 
programas implican un maior manexo dos animais e, polo 
tanto, máis opcións de cometer erros, polo que a maior 
complexidade do protocolo máis precisos debemos ser para 
alcanzar os nosos obxectivos.

O ÉXITO DEPENDERÁ DO MANEXO
O éxito dos programas de IATF dependerá en gran medi-
da do noso traballo durante a súa programación e desen-
volvemento. A constancia e exactitude coa que apliquemos 
as diferentes hormonas e respectemos os prazos de tempo 
marcarán a diferenza na taxa de preñez obtida.

Estas son algunhas das consideracións que debemos ter 
en conta se queremos obter a máxima eficiencia nos nosos 
protocolos de IATF:
1. Valorar a condición corporal do animal e o seu esta-

do de ciclo estral antes de iniciar calquera protocolo de 
IATF.

2. Levar un bo rexistro do historial reprodutivo do animal 
tanto antes coma despois de ser incluído nun progra-
ma de IATF. Este rexistro facilitaranos a programación 
e toma de decisións cando instauremos un sistema de 
presincronización ou de resincronización.

3. Almacenar adecuadamente os produtos hormonais que 
vaiamos empregar, sempre seguindo as instrucións do 
fabricante.

4. Utilizar agullas e xiringas adecuadas ao tipo de admi-
nistración que realicemos. O calibre das agullas depen-
derá da vía de administración do produto, e o tamaño 
da xiringa debe ser acorde co volume a administrar. Así, 
empregaremos xiringas de 3 cc para dose de 2 a 2.5 cc, 
ou de 6 cc para dose de 5 cc. O emprego de xiringas 
excesivamente grandes (25 cc para administrar 3 cc) 
provocará que as doses non sexan as correctas.

5. Suxeitar ou inmobilizar axeitadamente os animais. A 
administración de doses hormonais a animais soltos 
favorecerá que se cometan erros como enquistamentos 
no punto de inxección ou perda de parte do produto.

6. Revisar dúas veces o número do animal antes de admi-
nistrar unha hormona. Administrar a hormona correcta 
na vaca correcta parece sinxelo, pero ás veces non se 
fai. Especialmente, debemos ter coidado co manexo das 
PGF2 , xa que unha administración incorrecta, ade-
mais de facer fracasar o noso protocolo, pode provocar 
un aborto nunha vaca xestante. 
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luns martes mércores xoves venres sábado domingo
PGF2

luns martes mércores xoves venres sábado domingo

luns martes mércores xoves venres sábado domingo
PGF2

luns martes mércores xoves venres sábado domingo

luns martes mércores xoves venres sábado domingo
GnRH

GPG
luns martes mércores xoves venres sábado domingo

PGF2 GnRH IATF

luns martes mércores xoves venres sábado domingo
GnRH

luns martes mércores xoves venres sábado domingo
1º  GPG

PGF2
luns martes mércores xoves venres sábado domingo

GnRH
luns martes mércores xoves venres sábado domingo

GnRH
   2º  GPG

luns martes mércores xoves venres sábado domingo
PGF2 GnRH IATF

luns martes mércores xoves venres sábado domingo
PG

PGF2 GnRH
luns martes mércores xoves venres sábado domingo

GnRH
GPG

luns martes mércores xoves venres sábado domingo
PGF2 GnRH IATF

Esquemas dos protocolos de IATF máis empregados

na realización dun dobre GPG de 10 animais e non serven 
para ser inseminados ao final do protocolo, a perda econó-
mica en función dos días abertos chegaría a ser de 27 días 
abertos x 8 euros x 10 animais, atopándonos con cantida-
des económicas considerables.

O éxito obtido na IATF será directamente proporcional 
á calidade de traballo que desenvolvésemos durante a súa 
aplicación. 

7. Manter os prazos correctos de tempo ao realizar o pro-
tocolo de IATF. Estes sistemas deseñáronse para ser 
realizados nun tempo moi determinado, se o variamos 
non conseguiremos a sincronización dos animais e, nal-
gúns casos, nin sequera a indución do celo.

8. Designar unha persoa encargada da realización dos 
protocolos. Cantos menos empregados interveñan nun 
protocolo menos erros se producirán, xa que cada per-
soa ten unha forma de desenvolver o seu traballo e uns 
horarios determinados.

9. Se algún animal demostra celo durante o protocolo de 
IATF, consultar co técnico encargado da reprodución 
sobre a conveniencia ou non de inseminalo.

10.Realizar un correcto manexo do seme durante a inse-
minación.  

Debemos lembrar que un erro en calquera etapa da nosa 
programación durante a IATF repercutirá en todas as de-
mais etapas do programa. Se nos equivocamos no momen-
to ou na dose da PGF2  durante un GPG, pouco impor-
tará que sexamos precisos coa administración da segunda 
dose de GnRH ou co momento de inseminación, porque a 
vaca xa non sería sincronizada e seguramente non realizará 
un celo. Se durante un GPG só realizamos correctamente 
o manexo no 90% dos casos durante as catro manobras 
que debemos realizar sobre os animais, non obteremos o 
90% de efectividade, senón que o resultado será do 65,6% 
(90x90x90x90%), así que só poderemos esperar conseguir 
dúas terceiras partes da concepción esperada para este 
protocolo (32,8% sobre 50% de taxa de concepción). Esta 
é unha das causas polas que non todos os programas de 
IATF xeran o mesmo resultado nas diferentes explota-
cións, e pola cal unhas granxas teñen moi boa reprodución 
e outras non empregando o mesmo sistema de traballo.

Cantas máis actuacións debamos realizar sobre os ani-
mais, máis posibilidades teremos de cometer un erro. Rea-
lizando un dobre GPG nun lote de 10 animais temos 70 
posibilidades de equivocarnos. Por iso, debemos realizar 
os protocolos de forma tranquila e concentrados, dedicán-
dolles o tempo suficiente e concienciados da repercusión 
económica que pode supor para a explotación. Se fallamos 

O EMPREGO DESTE MÉTODO DE INSEMINACIÓN NON PODE IR EN DETRIMENTO DA 
DETECCIÓN DE CELOS, XA QUE O MAIOR BENEFICIO OBTERÉMOLO MEDIANTE UNHA 
COMBINACIÓN DE AMBOS

Será importante utilizar agullas e 
xiringas adecuadas ao volume que 
administremos

2x PGF2
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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







SEGUROS DE ANIMAIS DE ALTO 
VALOR XENÉTICO EN EXPLOTACIÓNS 
EN CONTROL LEITEIRO

En canto á cobertura das dúas liñas (102 de gando vacún 
e 136 de gando vacún de alto valor xenético), será o sacri-
ficio polas causas que se detallan:

Asistentes a unha charla sobre 
seguros de AVX en Africor Lugo

O seguro agrario subvencionado creouse 
no ano 1978 co obxectivo de permitir aos 
agricultores e gandeiros reducir a súa 
exposición aos riscos derivados do medio 
en que se desenvolve a súa actividade. 
Entre as liñas de cobertura está a de 
animais de alto valor xenético (AVX). 

Cristina Vázquez Balboa
Responsable de Seguros Agrarios de Caixa Rural Galega

Grazas ao seguro agrario subvencionado, en primei-
ro lugar, redúcese a posibilidade de creba ou inviabilidade 
empresarial, permitindo manter o nivel de renda e a con-
tinuidade da explotación. En segundo lugar, evítase que as 
Administracións Públicas acometan medidas extraordina-
rias para compensar os danos nas explotacións. Para lograr 
isto, en caso de sinistro, os agricultores e gandeiros perci-
birían unha indemnización que se axusta ao dano sufrido e 
ao nivel da cobertura contratado.

Estes seguros benefícianse dunhas subvencións dende 
a súa creación, cuxos importes dependen das porcentaxes 
que aproben nos plans anuais ENESA (Entidade Estatal 
de Seguros Agrarios) e a comunidade autónoma, neste 
caso a Xunta de Galicia. Así mesmo, as cantidades subven-
cionadas dependerán tamén das características da propia 
explotación. 

ACCIDENTES E FEBRE AFTOSA
- Rotura de extremidades
- Estrangulamento
- Despenamento
- Atropelo
- Raio/incendio
- Animais cravados
- Ataque de animais salvaxes…

OPCIÓN A + PARTO 
- Parto difícil
- Morte da cría
- Reembolso dos honorarios por cesárea e prolapso de matriz 

OPCIÓN A + OPCIÓN B + MAMITE
- Mamite traumática 
- Mamite séptica

GARANTÍAS OPCIONAIS (Pódense contratar con 
calquera das anteriores)

- Síndrome respiratoria bovina para a recría (SRB)
- Enfermidades
- Meteorismo
- Carbunco
- Encefalopatía Esponxiforme Bovina (EEB)
- Saneamento:

compensación polo tempo que non poida repoñer os animais 
reprodutores sacrificados.
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DÚBIDAS NA CONTRATACIÓN DA LIÑA 136 DE AVX
Velaquí algunhas das dúbidas máis habituais para a con-
tratación da liña 136 de AVX:

Se un animal acada a valoración esixida no momento 
da contratación do seguro e ten un sinistro posterior á 
seguinte avaliación xenética, ¿cubriríao o seguro aínda 
que non acadase o percentil correspondente á primeira 
avaliación?

O certificado que conta é o da data de contratación para 
todo o ano.  

Se un animal non cumpre o requisito de AVX no mo-
mento da contratación, ¿é indemnizable se no momento 
do sinistro si que acada a valoración esixida?

Se non cumpre á data de contratación non cumpre para 
todo o ano.

Se un animal cumpre o requisito de AVX no momento 
da contratación pero non ten máis de dous anos e ten un 
sinistro unha vez cumpridos, ¿sería indemnizable?

No momento da contratación poderanse asegurar os 
animais que cumpran con puntos ICO e máis de 24 me-
ses. Os animais que vaian cumprindo ao longo do ano 
os 24 meses deberán ser incluídos na póliza a través dun 
“cambio de situación”, neste caso de “alta de animais 
asegurados”. 

¿Que ocorre se no momento da contratación do segu-
ro o gandeiro declara que ten só 3 animais que cumpren 
o requisito, cando realmente son máis, 6 por exemplo, e 
ocorre un sinistro con algún dos que non declarou?

Prodúcese o que se denomina infraseguro. No momento 
da contratación, é obrigatorio asegurar todos os animais 
que cumpran os requisitos, así como dar de alta aos que ao 
longo do ano vaian cumprindo os 24 meses.

¿Canto se sobrevaloran os animais que están cubertos 
ca liña 136 de gando vacún de alto valor xenético?

O valor medio increméntase en 600 euros. O valor do 
animal dependerá da súa idade.

No caso de que ocorra un sinistro con algún animal de 
AVX, ¿cal sería o procedemento para cobrar a sobrevalo-
ración correspondente á liña 136?

Sempre e só co certificado expedido por Africor.
¿Pódese contratar o seguro de AVX cando xa pasaron 

meses despois da renovación da póliza convencional?
Pódese contratar en calquera momento, sempre e cando 

estea contratada a liña 102.
¿Os animais de AVX están cubertos polas mesmas 

continxencias que o resto dos animais da explotación ou 
aplícanselles criterios diferentes?

As coberturas son exactamente as mesmas.
¿Esta liña de AVX é compatible con todas as restantes 

de Agroseguro ou ten restricións?
A liña 136 de AVX é complementaria á 102 de gando 

vacún.
Como conclusión podemos afirmar que a contratación 

do seguro de gando vacún co complemento de AVX consi-
dérase moi recomendable, tendo en conta o incremento de 
subvención que supón para o gandeiro no seguro de gando 
vacún (liña 102) e o incremento que supón na valoración 
dos animais que cumpren os requisitos de AVX aos efectos 
dun sinistro eventual. 

PARA PODER CONTRATAR A LIÑA DE 
AVX E BENEFICIARSE DA SUBVENCIÓN
ADICIONAL, O GANDEIRO DEBE SOLICITAR 
UN CERTIFICADO A AFRICOR

Na actualidade, e desde hai xa uns anos, estase a poten-
ciar o aseguramento combinado das liñas 102 e 136. Ao 
contratar as dúas, o gandeiro benefíciase dunha maior por-
centaxe de subvención e as reses da súa explotación incre-
mentan o seu valor medio en 600 euros en caso de sinistro.

Para poder contratar a liña de AVX e beneficiarse da 
subvención adicional, o gandeiro debe solicitar un certifi-
cado, no caso de Galicia a Africor, no cal se indicará o nú-
mero de reses que igualen ou superen os puntos de índice 
combinado de cualificación xenética (ICO) publicados na 
última avaliación xenética realizada por CONAFE, e que 
teñan máis de 24 meses de idade.

En canto aos datos de penetración, o seguro de AVX está 
en plena expansión. Durante o ano 2009, en Galicia esta-
ban asegurados o 0,64% dos animais pola liña 102, mentres 
que, a falta de datos para o ano 2010, sabemos que o nivel 
de contratación alcanzará cifras que superan amplamente 
os datos de 2009.

Ano 2009 Animais Porcentaxe Primas Porcentaxe

 Liña 102 239.585 100,00% 12.184.830 99,69%

 Liña 136 1.534 0,64% 37.982 0,31%

Totais 239.585 12.222.812

Fonte: Agroseguro. Datos correspondentes á Comunidade Autónoma de Galicia
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A FORZA DAS

RAZAS AUTÓCTONAS

GALEGAS

“Os seus produtos son únicos, tanto en sabor coma en textura.

É o resultado da súa xenética, a alimentación natural 

e a vida ao aire libre”

FEADER
Europa inviste
no rural

Francisco Manuel Penabad, 

criador de razas autóctonas

Caxigueira (Ortigueira)

7 vacas frieiresas

30 ovellas galegas

9 cabras galegas

20 galos Mos

15 galiñas de Mos

15 cabalos de pura raza galega

2 cans de palleiro



O centro de recría ocupa unha superficie 
de 30.000 metros cadrados

O centro de recría Ganxabar foi fundado no ano 2006 por 8 explotacións das comarcas 
de Xallas (concellos de Santa Comba e Mazaricos) e A Barcala (municipios de Negreira 
e A Baña). Na actualidade alberga 800 reses, sendo o maior centro de recría que 
funciona en Galicia.

 Os socios que constituíron o centro de recría Ganxa-
bar xa tiñan desde o 2002 a CUMA Xallas-Barcala.  Deci-
diron montar o centro para solucionar a carencia de espazo 
para a recría que sufrían todas as granxas asociadas: recria-
ban pouco e unha explotación mesmo enviaba as xatas ao 
rancho Las Nieves, de Zaragoza. 

Ganxabar púxose en funcionamento cun investimento 
inicial de 1,2 millóns de euros. O custo de estancia por 
animal e día que pagan os socios é de 2,20 euros. No 2008, 
as mesmas explotacións que forman a CUMA Xallas-Bar-
cala e mais o centro de recría,  crearon tamén o centro de 
forraxes Forxabar, anexo ao de recría.

Ganxabar consta de dúas naves: unha pequena, onde están 

os animais ata os 5 meses, e unha grande, na que se sitúan os 
lotes a partir desa idade. O centro ocupa unha superficie de 
30.000 metros cadrados, que proximamente se ampliará en 
10.000 máis. Estas obras, nas que prevén investir medio mi-
llón de euros, consisten na construción dunha terceira nave 
con 180 cubículos para vacas preñadas e mais na habilitación 
dun espazo de corentena nunha parte do almacén; polo de 
agora manteñen os boxes de corentena na nave pequena. 

As primeiras xatas que recibiu o centro de recría entra-
ron o 9 de outubro do 2006. A poboación inicial foi de 
384 animais. Na actualidade hai 800 reses. Nas 8 explota-
cións asociadas ao centro hai en total un milleiro de vacas 
en produción. 

PROTOCOLOS DO CENTRO DE 
RECRÍA CON MAIOR NÚMERO DE 
RESES DE GALICIA
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Os usuarios do centro seguen un protocolo antes de enviar 
os animais a Ganxabar: deben telos en boxes individuais ao 
aire libre e recibindo calostro de nais vacinadas contra a ro-
tocoroa. Ademais, é obrigatorio que as crías leven colocado 
o crotal ao efectuar o ingreso no centro de recría. 

En Ganxabar recíbense animais todos os xoves. A media 
de idade coa que entran as xatas é de 7 días, cunha media de 
peso de 42 quilos para as fillas de nais adultas e 39 para as de 
primerizas. No momento de entrar os animais colócaselles 
un segundo crotal de identificación, propio do centro.

ORGANIZACIÓN EN LOTES
Unha vez que chegan ao centro de recría, as xatas perma-
necen en boxes individuais, cunha dieta de penso e leite. 

Dentro deste lote utilízase un sistema de cintas de cores 
ideado para identificar distintos períodos. A cinta azul serve 
para identificar os animais durante os 20 primeiros días. A 
cinta vermella, entre os 20 e os 50 días. Estes dous subgrupos 
de animais aliméntanse con dúas tomas diarias de leite.

Coa cinta verde identifícanse as xatas unha semana antes 
do destete, cando o leite que se lles dá se reduce a unha 
toma. A maiores empréganse cintas amarelas para marcar 
boxes onde hai animais enfermos. 

O destete ten lugar en torno aos 58 días, aproximada-
mente, cunha media de peso de 74 quilos. As xatas pasan 
entón a lotes comúns de entre 6 e 8 animais, onde están ata 
os 5 meses. No primeiro mes posterior ao destete reciben 
penso e herba seca a libre disposición e a partir de entón, e 
ata os 150 días, toman raigrás deshidratado e penso.

Aos 5 meses, as vacas trasládanse á nave grande, onde 
ao principio están en lotes de 25 animais e, a partir dos 8 
meses, en lotes de 50. 

A primeira inseminación faise cando teñen como míni-
mo 13 meses e 420 quilos de peso. En xeral, a condición 
corporal é o criterio que determina os momentos de tran-
sición das vacas dun lote a outro, sendo as indicacións tem-
porais de días, semanas e meses meramente orientadoras.

Cando as xovencas están no quinto mes de preñez, son 
trasladadas a cubículos. 

A ración dos animais de entre 5 e 11 meses componse 
de 8 quilos de silo de millo, 1,5 quilos de alfalfa, 1 quilo 
de palla e 3,5 quilos de concentrado. Dende os 11 meses 
aproximadamente, e ata o diagnóstico de xestación, a ra-
ción das xovencas inclúe 2,5 quilos de palla, 2,5 quilos de 
concentrado, 6 quilos de silo de herba/1 e 5 quilos de silo 
de herba/2. Por último, no caso das xovencas preñadas, a 
ración faise con 3 quilos de palla, 2 de concentrado, 6 qui-
los de silo de herba/1 e 5 quilos de silo de herba/2.

O silo de herba  que se emprega na alimentación dos 
animais é producido no centro de forraxes Forxabar, onde 
se distinguen dúas clases en función da calidade: o silo de 
herba/1 ten un 50% de materia seca (MS) e o silo de her-
ba/2, de menor calidade, ten un 28% de MS. 

Nas racións dos últimos lotes de idade non se incorpora 
silo de millo para dar saída á gran cantidade de silo de her-
ba producido en Forxabar. Segundo afirma Rogelio Grille, 
responsable de Ganxabar, estes silos fibrosos de herba non 
son tan axeitados para vacas de leite pero, en cambio, fun-
cionan ben no gando de recría. 
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Ganadería 

Innovación, rendimiento 
y fiabilidad: La solución 

está en KUHN.

Aprovéchese de una solución adaptada a las caracterísitcas 
de cada explotación para el desensilado, empajado, mezcla 
de la ración y gestión de la alimentación. 

1 SPV: Fresa de gran capacidad 75 CV. Terminal T 75 para una 
gestión tanto de la máquina como de la ración. 2 SPH: Doble sinfín 
horizontal. Fresa de 100 CV. Distribución simultánea izquierda y 
derecha. 3 EUROMIX II: Distribución lateral o transversal. 4 PRIMOR: 
Modelos suspendidos y arrastrados. Empajado efecto lluvia. Modelo 
M: Posibilidad de distribuir pacas de ensilado. 5 PROFILE: Máquina 
polivalente adaptada a todo tipo de ganaderías.

wwww.kuhn.es
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O tráfico de gando está na actualidade nunha media de 
12-13 entradas de animais por semana e un número si-
milar de saídas, que se concentran nun único día ao mes. 
A alta ocupación do centro, ao 120% da súa capacidade, 
obriga a sacar os animais con 7 meses de preñez, cando 
inicialmente se facía con 8 meses.

PROTOCOLO SANITARIO
O control sanitario da cabana do centro iníciase cando in-
gresan as xatas. Pésanas, mídenas, tómanlles a temperatu-
ra e cóllenlles unha mostra de sangue para ver o nivel de 
inmunoglobina, e mais unha mostra de cartílago da orella 
para a proba de antíxeno da BVD.

Nos primeiros días tamén se lles aplica a vacina intrana-
sal de SRB e, a partir dos 90 días, as de IBR, BVD, pas-
teurella, SRB intramuscular e enterotoxemias. 

O protocolo continúa no lote de gando previo á inse-
minación, coa toma de mostras de sangue para analizar as 
neosporas e unha terceira vacinación. Os animais vacínan-
se por cuarta vez cando entran nos cubículos.

Os principais problemas sanitarios cos que se atopan 
en Ganxabar son as SRB e as diarreas bacterianas, e vense 
agravados pola elevada ocupación do centro. Este factor 
tamén lle afecta á mortandade, que, se ben é baixa (un 2,5% 
no 2010), podería reducirse ata o 1% de non existir esta 
sobrepoboación.

Os animais enfermos constitúen sempre un problema 
na recría, polos trastornos que causan a diferentes niveis. 
En especial, polos retrasos de crecemento, que aumentan 
o tempo de estancia no centro e, por tanto, o gasto para o 
gandeiro, ademais dos gastos en medicamentos.

REPRODUCIÓN
Respecto dos datos reprodutivos deste centro, a media de 
inseminacións por preñez nas xovencas é dun 1,7 e a taxa 
de fertilidade total sitúase nun 62%. A detección de celos 
resulta doada porque só hai 2 lotes específicos de insemi-
nación. De feito, a penas necesitan sincronizar celos. 

Para a primeira inseminación, no 2010 utilizaron seme 
de Xacobeo en todas as xovencas, excepto as da familia 
Marshall, que se inseminaron con doses de Shottle. Ese 
ano tamén se empregou seme sexado do touro canadense 
Jerryk, un fillo de Goldwyn, para animais de alto valor 
xenético. A taxa de fertilidade deste seme sexado baixa 
ao 48%.

En xovencas repetidoras, a inseminación faise con do-
ses de Garrett e Dancer e de touros en proba de Xenética 
Fontao.

A media de idade do primeiro parto é de 23,6 meses, cun 
peso das nais de 625 quilos. As 815 xovencas que saíron de 
Ganxabar durante o 2009 e o 2010 promediaron 640 kg 
á saída e 653 días de permanencia, o que dá un custo de 
1.436 euros. 

A nave pequena do centro está ocupada por xatas de ata 5 meses, 
en lotes de 10 animais

Na nave grande, os lotes de gando 
son de 25 ou 50 reses

O patio que separa as naves do centro úsase para sacar as 
xovencas en primavera e verán

O centro de forraxes Forxabar 
subministra silos de herba e millo 
para o centro de recría e as 8 granxas 
asociadas que o usan

Parte do almacén do centro 
transformarase proximamente en nave 
de corentena
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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

 A proteína é un nutriente esencial en todas as especies 
animais. As proteínas están compostas por unidades ele-
mentais chamadas aminoácidos, do mesmo xeito que unha 
palabra está formada por letras. As proteínas cumpren 
funcións estruturais (en tecidos e órganos) e metabólicas 
(forman parte de hormonas, enzimas…).

En ruminantes, o obxectivo da nutrición proteica é do-
bre. Por unha banda, satisfacer as necesidades de nitróxeno 
dos microorganismos ruminais, e pola outra, proporcionar-
lle aminoácidos ao animal. Os microorganismos do rume 
caracterízanse pola súa gran capacidade para sintetizar 
todos os aminoácidos, incluíndo os esenciais. Polo tanto, 
se os comparamos cos monogástricos, os ruminantes son 
menos dependentes da calidade da proteína inxerida.

Outra particularidade da alimentación dos ruminantes é 
que se pode administrar unha parte do nitróxeno en for-
ma de nitróxeno non proteico (NNP), en lugar de proteína 
verdadeira. Son NNP o nitróxeno amoniacal, os ácidos nu-
cleicos, os aminoácidos libres, os péptidos de cadea curta, 
as amidas, as aminas e a urea. 

NOVAS FONTES DE 
NITRÓXENO PARA 
OS RUMINANTES 

A nutrición nitroxenada no vacún 
admite o uso de nitróxeno non proteico 
(NNP), sobre todo naqueles casos nos 
que se conta con fontes de enerxía 
facilmente dispoñibles en rume. Non 
obstante, a súa rápida degradación 
limita maiores niveis de inclusión nas 
dietas. A aparición de produtos de 
nova tecnoloxía baseados en NNP de 
liberación controlada permite deseñar 
racións máis eficientes, máis seguras 
e máis respectuosas co 
medio ambiente.

Henrique Prado
Enxeñeiro agrónomo. Alltech Spain

Simuladores de 
fermentación de rume
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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



Os ingredientes usados na nutrición do vacún leitei-
ro conteñen nitróxeno non proteico (NNP) e nitróxeno 
proteico (ou proteína verdadeira). As forraxes conteñen 
maior proporción de NNP cós concentrados. E o contido 
en NNP é maior en ensilados que nas forraxes frescas, xa 
que a cantidade de NNP medra ca proteólise asociada ao 
proceso de fermentación.

Como amosa o Cadro 1, a descomposición no rume da 
proteína verdadeira e das substancias que conteñen NNP 
produce amonio (NH3). O amonio é empregado pola 
microflora ruminal para producir os seus aminoácidos 
e proteínas, sempre que se dispoña da enerxía necesaria 
(carbohidratos). Aínda que o amoníaco é a fonte principal 
de nitróxeno para os microorganismos, hai especies de bac-
terias que obteñen unha alta porcentaxe (20-50 %) do seu 
nitróxeno total a partir de aminoácidos e péptidos. É por 
isto que se acada unha maior síntese de proteína micro-
biana e unha maior eficiencia no uso do nitróxeno cando 
as dietas con alto contido de NNP son suplementadas con 
proteína verdadeira.

Parte do amonio liberado no rume que non puido ser 
fixado polos microorganismos, absórbese e lévase polo san-
gue ao fígado, onde se transforma en urea (menos tóxico). 
Parte desta urea recíclase a través da saliva e das paredes do 
rume. Tamén se difunde polo útero e a glándula mamaria. 
A detoxificación vía urea require de gasto enerxético que se 
detraerá do destinado á produción de leite.

O exceso de amonio ruminal pode ter un efecto po-
tencial negativo na fertilidade. A urea do sangue chega 
ao utero elevando o pH, compromentendo a viabilidade 
dos óvulos. De tódolos xeitos, a síntese de urea supón un 
custo enerxético apreciable, polo que a interconexión en-
tre o metabolismo da enerxía e do nitróxeno é importante. 
Cómpre prover aos microorganismos do rume con canti-
dades axeitadas e equilibradas de N degradable con enerxía 
fermentescible.

Por todo isto, dende o punto de vista técnico, a chave 
da suplementación con NNP radica en garantir un nivel 
constante de nitróxeno amoniacal no rume, co gallo de 
maximizar o metabolismo microbiano.

A fonte máis común de NNP que se vén empregando 
na alimentación de ruminantes é a urea. Este suplemento 
é NNP de rápida degradación ruminal. A urea contén un 

Cadro 1

46% de nitróxeno. Polo tanto, 100 gramos de urea equiva-
len a 287,5 gramos de proteína bruta (PB) para o animal 
(Kjeldahl, contido de nitróxeno por 6,25). Cando pensa-
mos en incorporar urea á dieta, motivados polo seu menor 
custo en relación con outra fonte proteica, debemos ter 
presente que só achegará nitróxeno.

Segundo se amosa no Cadro 2, que expón o patrón de 
comportamento da urea (liña azul), ás dúas horas da inxes-
tión prodúcese o pico de amonio en rume, volvendo aos ni-
veis rexistrados antes da inxesta pouco tempo despois. Polo 
tanto, a urea non garante unha dispoñibilidade constante 
de amonio ao longo do tempo.

Cadro 2

Como xa comentamos, a urea no racionamento é ben uti-
lizada cando vai combinada con cantidades axeitadas de 
carbohidratos. Este é o caso da meirande parte das racións 
que teñen como forraxe principal o ensilado de millo. Aín-
da máis, cando a explotación conta con gran húmido ou 
pastone integral. A forte dependencia destas explotacións 
da proteína que se ten que incorporar ao concentrado e 
mailo alto prezo das fontes tradicionais de proteína de 
orixe vexetal fan que, na actualidade, a urea sexa unha ma-
teria prima de inclusión frecuente.

Os límites de inclusión da urea na dieta teñen que ver 
co seu modo de acción no rume: temos que evitar que se 
descompoña a amonio en rume máis rápido do que as 
bacterias poden convertelo en proteína. Isto dependerá, 
ademais da cantidade de urea ofertada, da frecuencia de 
consumo, da homoxeneidade da ración, da dispoñibilidade 
de enerxía e do NNP e PDR do resto da ración. 

AS FORRAXES CONTEÑEN MAIOR
PROPORCIÓN DE NITRÓXENO 
NON PROTEICO (NNP) CÓS 
CONCENTRADOS. O CONTIDO EN 
NNP É MAIOR NOS ENSILADOS
QUE NAS FORRAXES FRESCAS
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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 



Polo tanto, sería recomendable combinar urea con outra 
fonte proteica de degradación máis lenta (fariña de soia), 
contar cunha fonte enerxética de fácil dispoñibilidade 
(como os ensilados de millo e/ou pastones) e garantir a 
completa homoxeneización da mestura para evitar eleva-
dos picos de amonio ruminal.

Outra estratexia sería diminuír a velocidade de produción 
de amoníaco con fontes de NNP de hidrólise máis lenta. 
Neste contexto están concebidas as ureas de liberación 
controlada. Este tipo de produtos son fontes de NNP que 
se degradan no rume de xeito controlado. Están compostos 
de partículas de urea recubertas por unha matriz lipídica 
porosa, que é a que lle confire a liberación gradual no rume. 
Deste xeito, garantimos que o amonio estea dispoñible de 
xeito sostido en todo momento, potenciando así o desen-
volvemento dos microorganismos ruminais.

Grazas aos simuladores de fermentación de rume po-
demos estimar cal é a curva de degradación das fontes de 
proteína máis frecuentes. No Cadro 3 pode comprobarse 
que a curva que describen as ureas de liberación controlada 
ten un ritmo de degradación moi semellante ao da fariña 
de soia. É dicir, aínda que pola súa composición é estrita-
mente NNP, o seu modo de comportamento aseméllase 
máis ao das fontes de proteína de orixe vexetal.
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Xirasol Fariña algodón Gluten feed
Fariña colza Soia extrusionada

Cadro 3

Se volvemos de novo ao Cadro 2, a dispoñibilidade de 
amonio que xeran estes produtos (liña vermella) describe 
un comportamento moi distinto ao da urea convencional. 
Non é de degradación tan inmediata e consegue, ao longo 
do tempo, achegar niveis de nitróxeno soluble por riba da 
concentración necesaria para optimizar o desenvolvemen-
to microbiano. Á vista deste cadro, mesmo se aprecia que 
se pode compatibilizar o uso de ureas de liberación con-
trolada coa urea tradicional para garantir, tanto no inicio 
como a medio e longo prazo, concentracións axeitadas de 
amonio en rume.

Así mesmo, no Cadro 4 evidénciase como, fronte á urea, 
as ureas de liberación controlada evitan os picos de amonio 
que requiren de enerxía para a súa metabolización. Esta 
enerxía habería que descontala para a produción de leite. 
Porén, o comportamento fronte ás proteínas vexetais é se-
mellante.

Tempo

Comida 1 Comida 2 Comida 3 Comida 4 Comida 5

Amoniaco de fontes
vexetais
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comida anterior GARANTE o nivel de 
amoniaco e rechea o vacío deixado polas 

outras fontes proteicas (ex. soia)

Amoníaco de urea de liberación controlada

Cadro 4

Polo tanto, o emprego de urea de liberación controlada 
maximiza o crecemento da flora ruminal. As bacterias fi-
brolíticas son as que se ven máis favorecidas porque em-
pregan NNP para o seu desenvolvemento. Isto redunda 
nun incremento da dixestión da fibra da ración. Este efec-
to fai que se lle asigne valoración enerxética (4,5 UFL ou 
7,67 Mcal por kg de materia seca). Lembremos que a urea 
tiña valor enerxético cero. Este incremento da dixestibili-
dade tamén se pode apreciar visualmente cun peneirado 
das feces, como se amosa nas seguintes fotografías, onde se 
compara unha ración control con outra isoenerxética que 
inclúe urea de liberación controlada.

A liberación controlada da urea ofrécenos unha marxe 
de seguridade que permite traballar con niveis de inclu-
sión maiores que coa urea convencional. En racións con 
cantidades importantes de silo de millo estase a traballar 
con achegas deste tipo de ureas, en torno aos 100 gr/vaca 
e día. Isto permite substituír, por exemplo, 650 gramos de 
fariña de soia.

Ademais, esta substitución permite liberar espazo na ra-
ción, que pode ser aproveitado para engadir máis forraxe 
e, polo tanto, máis enerxía, pero dun xeito “amigable” co 
funcionamento ruminal.

A maior eficiencia na alimentación proteica con urea 
de liberación controlada permite rebaixar a porcentaxe de 
proteína na ración, sen comprometer os niveis de produ-
ción. Isto, unido á mellora da dixestibilidade da fibra da 
ración, permite unha alimentación máis respectuosa co 
medio ambiente. 

O EMPREGO DE UREA DE LIBERACIÓN 
CONTROLADA MAXIMIZA O CRECEMENTO
DA FLORA RUMINAL E ISO REDUNDA 
NUN INCREMENTO DA DIXESTIÓN DA 
FIBRA DA RACIÓN
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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

Ángel Miranda González
Departamento de Alimentación da Cooperativa Os Irmandiños
angelmiranda@osirmandinos.es
A Rochela, s/n. 27795. Ribadeo. Lugo.
Tel. 982.123.410

MESTURAS SECAS EMPACADAS 
ESPECIAIS PARA AS VACAS SECAS

Aínda que é certo que as necesidades 
nutritivas das vacas secas son 
cuantitativamente baixas en relación 
coas de lactación, non se debe esquecer 
que as racións deben estar equilibradas. 
O emprego de alimentos inadecuados 
e a falla de equilibrio entre os distintos 
nutrientes é un problema frecuente nas 
racións das vacas secas de boa parte das 
explotacións de vacas de leite.

nexo inadecuado do periodo seco e veñen dados por des-
equilibrios nutricionais nesta fase.

As consecuencias destes desequilibrios son diversas, 
pero teñen un impacto económico considerable. Estes fac-
tores son máis importantes no período preparto, onde non 
só aumentan as necesidades, senón que diminúe a inxes-
tión e é precisa a adaptación dixestiva e metabólica a unha 
nova situación produtiva.

A IMPORTANCIA DA CONDICIÓN CORPORAL
As vacas secas deben manter unha condición corporal de 
3,25-3,75 e evitar que supere o 4. As vacas que paren fra-
cas terán menos reservas corporais para mobilizar, polo 
tanto, terán picos de lactancia máis baixos e tardarán máis 
en presentar celos, alongándose o intervalo parto-concep-
ción. As vacas que paren gordas terán unha maior depre-
sión do consumo ao redor do parto e serán máis propensas 
a ter problemas de fígado graxo e cetose como consecuen-
cia da mobilización da graxa acumulada. 

 A miúdo préstase unha grande importancia ás vacas en 
lactación, tanto na súa alimentación coma nas instalacións 
e manexo, pero deixamos marxinadas ás vacas secas e xo-
vencas, sendo estes dous grupos os que xeralmente ocupan 
as peores instalacións e os que consomen os alimentos de 
peor calidade da explotación.

Cando unha explotación está a ter problemas nas vacas 
de lactación nos primeiros 45 días posparto, a miúdo bus-
camos explicacións na ración de lactación, cando na maior 
parte dos casos estes problemas son consecuencia dun ma-

As racións das vacas 
secas teñen moitas 
veces problemas de 
falta de equilibrio de 
nutrientes  
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A miúdo emprégase esta fase para levar a cabo un axuste 
de reservas corporais do animal, ben porque chegou gordo 
ao secado e pretendemos que perda peso, ben porque che-
gou moi fraco e pretendemos que colla peso. Nin o un nin 
o outro é bo, o ideal é que o estado corporal se manteña e, 
como moito, que se incremente lixeiramente e que o ani-
mal chegue ao secado na condición óptima. Isto débese a 
dúas razóns fundamentais:

_En primeiro lugar, porque se o que pretendemos é que 
engorde, a vaca mentres está dando leite é máis eficiente 
dende o punto de vista metabólico e colle peso cun menor 
custo de alimentación. Ou sexa, que en termos de enerxía 
é máis caro recuperar condición corporal na vaca seca que 
mentres está dando leite.

_En segundo lugar, porque se o que pretendemos é adel-
gazala podemos pór en risco o éxito reprodutivo, dado que 
o desenvolvemento folicular iníciase entre 80 e 100 días 
antes da ovulación. Polo tanto, os primeiros folículos ovu-
latorios posparto empezan a desenvolverse durante a fase 
de secado, e se estes se forman estando o animal en balance 
enerxético negativo (é dicir, adelgazando), as probabilida-
des de que teñamos éxito nas primeiras inseminacións di-
minúen considerablemente.

Segundo o explicado anteriormente, é fácil entender que 
a ración de secas será de baixa concentración enerxética, 
cunha base forraxeira importante para estimular a rumi-
nación e manter o rume nun estado de cheo máximo, esti-
mulando a motilidade ruminal. Niveis de proteína ao redor 
do 11-12% son suficientes, cobrando grande importancia a 
adición de correctores vitamínicos minerais, especialmente 
ricos en vitamina E e selenio.

Deben evitarse alimentos ricos en calcio e potasio, como 
son as alfalfas, as pulpas de remolacha e os silos de herba 
tenros procedentes de cortes de limpeza (outono) ou que 
foran abonados con altas doses de xurros, por ser propen-
sos a xerar problemas de hipocalcemias.

Son moitas as variantes que nos encontramos no ma-
nexo das vacas secas nas nosas explotacións, que van dende 
o pastoreo (con e sen apoio con outras forraxes ou con-
centrados) ata o emprego de forraxes ensiladas con achega 
manual de penso, ou as racións unifeed.

Sen lugar a dúbida, a ración unifeed é a mellor maneira de 
controlar tanto as proporcións dos ingredientes coma a inxes-
tión de materia seca, se ben a miúdo prestamos pouca aten-
ción a estas racións e caemos no erro de preparalas cada 2 ou 
3 días, co que iso comporta de quecementos, malos cheiros e 
diminución da inxesta, xusto o contrario do buscado.

Sexa cal sexa a ración empregada, os obxectivos son :

moi fibrosa no periodo secado a unha ración con altos 
contidos de concentrado na ración de lactación. Este 
cambio debe ser progresivo e tarda unhas 3-4 semanas 
en producirse. Sempre ten que ocurrir, e de nosoutros 
depende que se faga de forma ordenada no preparto, 
coa subministración de cantidades cada vez maiores de 
concentrado, ou ben que se produzca de forma drástica 
unha vez ocorrido o parto, co risco que entraña de aci-
dose e outros problemas asociados.

En definitiva, o que se pretende é preparar ao animal 
para unha lactación exitosa.

MESTURA UNIFEED COMPLETA PARA VACAS SECAS

das vacas secas para acadar unha correcta lactación (altos 
picos de produción e persistencia), así como para minimi-
zar os problemas metabólicos no posparto e favorecer o 
reprodutivo, Os Irmandiños pon a disposición dos gan-
deiros de leite unha alternativa á alimentación tradicional 
das vacas secas, consistente nunha mestura unifeed com-
pleta elaborada con forraxes e concentrados, que se pode 
presentar a granel ou empacada. Esta última presentación 
está sendo a máis demandada pola súa versatilidade á hora 
de transportala, almacenala e distribuíla e incluso pola súa 
facilidade para empregala en comedeiros exteriores como 
complemento ao pasto.

A presentación en pacas fai que, por primeira vez, inde-
pendentemente do seu tamaño, as ganderías teñan á súa 
disposición a posibilidade de facer unha alimentación óp-
tima das súas vacas secas, algo que en moitos casos lles 
resultaba imposible, ben debido ao escaso número de ani-
mais presente nese lote, o que dificultaba facer diariamen-
te a ración das vacas secas, ben porque non dispoñían de 
instalacións adecuadas.

As pacas pesan uns 400 kg, teñen unhas dimensións de 
1,80 metros de largo por 0,80 m de ancho e 0,80 m de alto 
e son facilmente manexables co tractor.

A principal vantaxe derivada do emprego desta mestura, 
ademais da mencionada de comodidade, é que lle subministra 
ao animal unha achega de nutrientes equilibrada, garantindo 
un balance enerxético axeitado que impide o engraxamento 
da vaca e eliminando o risco de cetose e fígado graxo.  

A PRESENTACIÓN EN PACAS DA MESTURA
UNIFEED COMPLETA É A MÁIS DEMANDADA
POLA SÚA VERSATILIDADE Á HORA
DE TRANSPORTALA, ALMACENALA E 
DISTRIBUÍLA

A cooperativa Os Irmandiños ten 
o seu centro de alimentación no 
concello de Barreiros (Lugo) 
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As pacas pesan uns 400 kg e miden 1,80 metros 
de largo, 0,80 m de ancho e 0,80 m de alto

Porén, ao mesmo tempo incorpora cereais que manteñen ac-
tivada a flora amilolítica do ruminante, o cal facilitará a tran-
sición á ración de lactación. Ademais, conta con niveis altos de 
vitamina A, vitamina E e selenio e un balance mineral óptimo 
para minimizar os problemas asociados ao metabolismo do 
calcio (febre vitularia, retención de placenta, metrite, hipocal-
cemia subclínica…).

O emprego de diferentes forraxes (palla, raigrás e fes-
tuca deshidratada) permite unha alta achega de fibra, boa 
parte dela cunha alta dixestibilidade que favorece as altas 
inxestas. Isto redunda nunha maior inxestión no posparto, 
facendo que se alcance antes o pico de lactación e que este 
sexa máis elevado.

Dende sempre, o obxectivo do gandeiro foi que a inxesta 
diaria dunha vaca seca estivese nos 12-13 kg de materia 
seca (MS), algo que é fácil de alcanzar con esta mestura, e 
que é practicamente imposible de obter cando se traballa 
con racións que conteñen ensilados, en cuxo caso dificil-
mente se superan os 9-10 kg de MS/vaca e día.

Esta ración unifeed debe empregarse a libre disposición 
durante todo o periodo seco, suplementándoa na fase do 
preparto (3 semanas antes do parto) ben con concentrado 
ou ben mesturándoa ao 50% coa ración de lactación.

É moi importante que o gandeiro perciba a mestura 
unifeed completa para vacas secas como un investimento 
a moi curto prazo. É certo que supón un desembolso de 
diñeiro, pero non é menos certo que son moi superiores 
as perdas de ingresos que supoñen nun rabaño de leite os 
problemas do posparto asociados a enfermidades metabó-
licas con orixe nunha mala alimentación no periodo seco 
e preparto.

Para unha inxesta media de 12-13 kg por vaca e día, o 
custo para un periodo de seco de 45 días varía dende os 
110-125 €/vaca, que resulta ser moi inferior ao custo de 
calquera das enfermidades descritas no apartado seguinte, 
no que se mostran datos obtidos nas granxas polos ser-
vizos veterinarios da cooperativa Os Irmandiños, e que 
coinciden en gran medida coa bibliografía existente nesta 
materia.

REPERCUSIÓNS DAS ENFERMIDADES DO PERIPARTO
En base aos estudos e seguimentos levados a cabo no eido 
do programa de control reprodutivo da cooperativa Os Ir-
mandiños puidemos comprobar que o 25 % das vacas que 
cursan baixa nos rabaños de leite fano nos 60 primeiros 
días posparto.

Esta porcentaxe ten gran relevancia, dado que estas 
baixas no inicio da lactación son involuntarias, na súa gran 
maioría (preto do 90%). Dito doutro xeito, estes animais 
deixan un retorno mínimo por aproveitamento cárnico e 
leite producido que axuda á súa amortización, ao contrario 
do que que acontece cos animais eliminados ao final da 
lactación por problemas de tipo crónico (por exemplo, por 
problemas reprodutivos, produción...).

As principais causantes destas baixas prematuras son as 
coñecidas como patoloxías ou enfermidades do periparto: 
hipocalcemia, cetose, retención placentaria, metrite, des-
prazamento de abomaso, etc. A maioría destas enfermi-
dades teñen a súa orixe nunha desorde metabólica que xa 
comenza na fase do secado e preparto do animal.

As enfermidades de orixe metabólica que acontecen no 
período do posparto supoñen en torno ao 20% dos gastos 
totais en menciñas dunha granxa, independentemente de 
que este gasto de faga de xeito involuntario ou voluntario 
mediante protocolos preventivos.

Pero para calcular o custo real destas enfermidades hai 
que ter en conta as múltiples perdas que producen tanto 
de xeito directo como indirecto. No seguinte cadro faise 
unha aproximación do custo por cada caso das considera-
das como principais patoloxías posparto.

ENFER-
MIDADES

PERIPARTO

Clínica
Trata-
mento

Leite
Desbo-

tado

Perda  
Produ-

ción

Retraso
da Con-
cepción

% Vacas
Elimina-

das

% Vacas
Mortas

Total
Euros/
Caso

Hipocalcemia 25 0 150 13 5 4 197

Retención 60 200 275 25 6 1,5 568

Despr. 
Abomaso 180 75 440 15 8 2 720

Cetose 30 0 253 20 5 0,5 309

Metrite 40 150 200 20 5 3 418

Fonte: Datos propios do Programa de Control Reprodutivo da Coop. 
Os Irmandiños SCG

MESTURA COMPLETA PARA XOVENCAS
Outro dos produtos elaborados no centro de alimentación 
de vacún Os Irmandiños son as mesturas secas empacadas 
para a alimentación das xovencas.

Estes produtos, igual que as pacas para vacas secas, con-
cibíronse para utilizalos como único alimento e están a ter 
unha moi boa aceptación entre os gandeiros, xa que facilita 
o manexo e garante o conseguir uns crecementos óptimos 
e equilibrados en peso e altura, podendo reducir a idade o 
parto, co conseguinte aforro. 

O EMPREGO DE DIFERENTES FORRAXES
NA MESTURA (PALLA, RAIGRÁS E FESTUCA
DESHIDRATADA) PERMITE UNHA ELEVADA
ACHEGA DE FIBRA CON BOA DIXESTIBILIDADE
QUE FAVORECE INXESTAS ALTAS
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Vai ó seguro

Fertimón dá máis.

¡RAMONCÍN, 
NON TE PASES 

CO PURÍN!

Pradeiras: Purín + Fertimón a mellor solución

981 803 300  |  982 222 400  |  988 462 470  |  986 502 661

INFORMACIÓN

Este ano aforra coas fórmulas Fertimón
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CAUSAS DE ELIMINACIÓN
EN RABAÑOS LEITEIROS

Tradicionalmente, o estudo dos patróns de eliminación ou baixa de animais incluíu a 
eliminación “voluntaria” (baixa produción, razóns de manexo, etc.) e a “involuntaria” 
(enfermidades, lesións, infertilidade ou morte). A eliminación de animais por causas 
involuntarias limita as posibilidades de selección dos mellores exemplares para empregar 
como reprodutores. Por outra banda, mingua a capacidade de venda de excedentes de 
recría, ao ter que empregar todos os efectivos na reposición dos animais eliminados, coa 
conseguinte diminución de ingresos pola venda de animais.

Evolución dos prezos de leite e das baixas

 Na decisión de eliminar unha vaca pó-
dense considerar diversos factores, tanto de-
pendentes do animal coma económicos:

láctea, estado sanitario, carácter de vaca ou rendemento reprodutivo.

A lonxevidade dos animais é maior nas 
granxas na cornixa cantábrica

Para realizar unha avaliación da 
lonxevidade é fundamental coñecer 
as causas de eliminación

Ramiro Fouz (*), Eduardo Yus Respaldiza (**), Francisco Javier Diéguez (***) 
(*) Africor Lugo
(**) Unidade de Epidemioloxía e Sanidade Animal (Facultade de Veterinaria), 
Instituto de Investigación e Análises Alimentarias, Universidade de Santiago de Compostela
(***) Departamento de Anatomía e Produción Animal (Facultade de Veterinaria)
Unidade de Epidemioloxía e Sanidade Animal (Facultade de Veterinaria), Instituto de 
Investigación e Análises Alimentarias, Universidade de Santiago de Compostela
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Fontao - Esperante - Apdo. 128, 27080 LUGO - Tfno.: 982 284 391 / Fax: 982 284 626 - xeneticafontao.agri@xunta.es - www.xeneticafontao.com

Bos Rubens Antía Roja ET EX-90 (Nai de Trueno Rojo)

O único touro vermello
español no TOP 50 ICO

TRUENO ROJO
 (JORDAN RED X RUBENS X FACTOR)

Alta porcentaxe de proteína (+0,22%)

Gran proba de tipo
con moi bos ubres

LIÑA XENÉTICA
DIFERENTE PARA A 

HOLSTEIN VERMELLA

Camanzo Trueno Blanca BB-83 SM-85

Camanzo Trueno Blanca (Detalle de ubre)

Bos Talent Ania Roja MB-87 (Irmá materna de Trueno Rojo)



A situación ideal sería a que lle permitise ao gandeiro 
eliminar as vacas por produción (eliminación voluntaria) 
ao repercutir directamente na selección dos mellores ani-
mais para a explotación. Por iso, é importante entender 
cómo a eliminación de animais afecta á produción, por qué 
as vacas son eliminadas e cómo os programas de manexo 
afectan ás taxas de eliminación.

A vida útil dunha vaca está condicionada a que non exis-
tan razóns que motiven a súa saída do rabaño. Neste senti-
do, o coñecemento das causas de eliminación é básico para 
realizar unha avaliación da vida útil e da lonxevidade das 
vacas no rabaño, factores que determinan a rendibilidade 
das ganderías.

A produtividade dunha vaca dentro dun rabaño está 
influenciada polo tempo de permanencia no rabaño, polo 
número de partos/lactacións, a duración da lactación e o 
nivel de produción.

Os litros de leite producidos por cada vaca ata o momen-
to da súa baixa no rabaño (produción vitalicia) serán os que 
determinen o custo de amortización por litro de leite de 
todos os animais da gandería, incluídos aqueles que non 
chegaron ao parto.

A maior vida produtiva, maior produción de litros por 
vaca: isto fai que o custo de amortización dese animal teña 
menos influenza na conta de resultados.

A maior vida produtiva, menores necesidades de repo-
sición dentro dun rabaño, o que fai que se incrementen 
as posibilidades de ingresos por venda de excedentes de 
recría.

Cando se eliminan demasiados animais ou de xeito ur-
xente, os custos de reposición son excesivos e, pola contra, 
cando o gando permanece na explotación demasiado tem-
po, a mellora da produción láctea, o rendemento reprodu-
tivo e a mellora xenética poden verse diminuídos.

Distribución das baixas segundo o número de partos
Baixas segundo o número de partos

NP %

1 14,7

2 19,8

3 19,0

4 16,6

5 11,9

>5 18,0

Distribución das baixas nos primeiros 90 días posparto 
segundo o número de partos
Baixas con < 90 DEL

NP %

1 14,4

2 11,6

3 12,4

4 13,2

5 15,4

>5 14,2

A lonxevidade dos animais nun rabaño de produción de 
leite non debe ser un obxectivo en si, senón que debe en-
tenderse dende a perspectiva dos custos de reposición.

Evolución do número medio de partos por vaca e a 
porcentaxe de baixas
ano NP medio % baixas

2005 3,45 25,4

2006 3,58 28,0

2007 3,59 25,3

2008 3,61 27,7

2009 3,64 28,5

No gráfico pódese observar como na cornixa cantábrica 
(Galicia, Asturias e Cantabria) se está a traballar cunha 
maior porcentaxe de animais maiores de 7 anos que no 
resto de España. Isto vén condicionado polo manexo e o 
tamaño da explotación nesta área, o que tamén determina 
as producións medias por vaca. 
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Porcentaxe de animais para dous grupos de idade por CC.AA.

UNHA ESTRATEXIA A SEGUIR PARA 
INCREMENTAR O BENEFICIO É REDUCIR 
AS TAXAS DE ELIMINACIÓN

Xestionar a propia recría 
ofrece vantaxes competitivas 
respecto á compra exterior
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OS RABAÑOS “PECHADOS” PRESENTAN UNHAS MENORES TAXAS DE ELIMINACIÓN QUE 
AQUELES NOS QUE SE FAI A REPOSICIÓN COMPRANDO ANIMAIS

Unha produción vitalicia rendible por animal pódese 
acadar con producións medias e moitos partos ou con altas 
producións en poucos partos.

A elección dun ou outro sistema debe responder a unha 
estratexia empresarial, en función dos medios de produ-
ción e das condicións do mercado, e non en función do 
azar (causas involuntarias).

Evolución da produción vitalicia
produción vitalicia
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As explotacións en Galicia están en continuo crecemen-
to, o que, xunto a altas taxas de eliminación, fai que a re-
cría nunca chegue para cubrir as necesidades de reposición. 
Isto fai que sexa unha comunidade autónoma supeditada 
á compra de animais de fóra, coa conseguinte saída de di-
visas e a perda de valor engadido que xeraría a recría deses 
animais en Galicia (pensos, forraxes, etc.). A maiores débe-
se considerar o risco sanitario que supón ter que estar con-
tinuamente incorporando animais ao rabaño. Na provincia 
de Lugo, o 51% das ganderías fai a reposición alternando a 
compra de animais coa recría. Tan só un 49% fai a reposi-
ción exclusivamente en base á recría. 

A menor dependencia do “exterior” obsérvase unha 
maior vida produtiva. Os rabaños “pechados” presentan 
unhas menores taxas de eliminación que aqueles nos que 
se fai a reposición comprando animais. O fomento da re-
cría permite alongar a vida produtiva das vacas. Basear a 
reposición en base á recría debe ir parello a un programa 
de diminución das taxas de eliminación, a efectos de non 
encarecer os custos de reposición.

Cada parto que lle sacamos a maiores a unha vaca debe-
ráse considerar como un mérito para o gandeiro polo que 
implica, xa que o manexo que está a facer da explotación 
permítelle manter un animal rendible durante máis tempo 
e non ten que botar man de todos os seus efectivos de re-
cría para manter a produción (cota) da explotación ou para 
seguir medrando sen ter que depender do exterior.

Unha estratexia a seguir para incrementar o beneficio é 
reducir as taxas de eliminación.

Paralelamente ao fomento dos excedentes de recría dé-
bense crear canles de comercialización axeitadas para dar-
lles saída. As poxas, bolsas de recría, etc., son ferramentas 
potenciais que poden axudar neste sentido. De igual modo, 
o fomento dos centros de recría pode axudar a minorar a 

carga de traballo que supón traballar con taxas de recría 
máis elevadas.

O FUTURO DA REPOSICIÓN
A medio e longo prazo producirase un incremento impor-
tante nos custos de reposición: as xatas próximas ao parto 
ou as vacas recén paridas serán cada vez máis caras.

Os motivos deste incremento dos custos de reposición 
obedece basicamente a tres causas:

_Un mercado liberalizado de cotas de produción, que 
comportará un incremento da demanda de animais para 
facerlle fronte ás necesidades tanto de reposición coma de 
expansión.

_A desaparición crecente dun número importante de 
ganderías en toda Europa, que fará que se limite a oferta 
de animais.

_A aparición de países (Polonia, Rusia, China, etc.) que 
incrementan e potencian a súa gandería de leite, o que fai 
que se polaricen os recursos, entre eles os excedentes de 
recría de Europa.

As ganderías que poidan xestionar a súa recría acorde 
coas súas necesidades serán as que teñan unha vantaxe 
competitiva sobre aquelas que teñan que recurrir á compra 
de animais.

CAUSAS DE ELIMINACIÓN
Afondando na importancia de coñecer as causas de elimi-
nación para realizar unha correcta avaliación da vida útil e 
da lonxevidade das vacas no rabaño, expóñense a continua-
ción os principais motivos de eliminación nos rabaños de 
produción de leite.

Todos os datos corresponden a ganderías en control lei-
teiro da provincia de Lugo, referidos a animais dados de 
baixa no ano 2009.

Mensualmente, os controladores proceden a actualizar 
os censos, dando de baixa os animais que foron eliminados 
dende a última visita e recollendo o motivo da súa elimi-
nación.

O motivo de baixa codifícase do 1 ao 11 segundo a 
normativa específica que regula o control leiteiro (RD 
368/2005):
1. Morta: descarte por atoparse prostrada ou morta na ex-

plotación.
2. Sacrificio urxente: animal enviado ao matadoiro de ur-

xencia (accidente, toxemias, peritonite, pericardite, in-
fección sistémica, etc.).

3. Improdutividade: descarte por baixa produción.
4. Mamite: descarte por problemas de ubre; mamite, per-

da de cuarteróns, ubre descolgado, etc.
5. Infertilidade: descarte por problemas reprodutivos; 

abortos, metrite, infertilidade, esterilidade, fetos momi-
ficados, etc.

7. Outras causas: descarte por motivos non contemplados 
noutros puntos ou causas múltiples.

11.Coxeira: descarte por problemas do aparato locomotor; 
coxeiras, infeccións do pezuño, etc. 
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A LONXEVIDADE DOS ANIMAIS NUN 
RABAÑO DE LEITE NON DEBE SER UN 
OBXECTIVO EN SI, SENÓN QUE DEBE 
ENTENDERSE DENDE A PERSPECTIVA DOS 
CUSTOS DE REPOSICIÓN

O código 6 corresponde a baixa dentro dos programas 
oficiais de erradicación de enfermidades (zoonose), que 
pola súa escasa casuística é inusual. Os códigos 8 e 9 co-
rresponden a vendas de animais con destino a produción 
(venda para vida). O código 10 correspóndese con animais 
de explotacións de baixa en control leiteiro.

A valoración dos códigos por parte dos gandeiros é un 
proceso subxectivo e o feito de indicar unicamente unha 
causa de eliminación pode limitar a súa precisión, de igual 
modo que un abuso excesivo de “outras causas” como mo-
tivo de eliminación fai que se perda precisión.

Os motivos de eliminación pódense consultar nos infor-
mes de lactacións que recibe o gandeiro de forma semes-
tral, onde se inclúen os animais que foron dados de baixa 
no periodo de referencia.

Informe de lactacións finalizadas

RESULTADOS
Un elevado número de animais son descartados sen que se 
consigne unha razón específica, aquelas que se codifican 
como “outras causas”. Supoñen o 25,8% das causas de bai-
xa. Este motivo de baixa ten maior casuística a medida que 
aumenta o número de partos, sendo a causa do 49,7% das 
baixas en vacas de 4 ou máis partos. Isto pode ser debido 
a que a decisión do gandeiro de eliminar o animal obede-
ce a máis dunha causa, sendo frecuente a acumulación de 
motivos polos que optar pola eliminación: vacas con ma-
mite crónica, coxas e con problemas para quedar preñadas. 
Adoitan ser vacas ás que se lles aproveita a produción nesa 
lactación e son eliminadas por non rendibles. 

Causas de eliminación de animais segundo o número de partos

Causa de baixa (CB)
Número de parto (NP)

Non
paridas

1º
parto

2 º 
parto

3 º 
parto

4º ou 
máis partos

Total

Morte % de CB 18,5 13,9 18,2 18,0 31,4 100

% de NP 63,8 20,0 16,0 16,2 12,1 17,2

Sacrificio % de CB 6,1 16,2 19,8 18,1 39,7 100

% de NP 7,2 8,1 6,0 5,6 5,3 5,9
Improdutivi-
dade

% de CB 0,0 12,0 18,9 17,7 51,4 100

% de NP 0,0 7,2 6,9 6,7 8,3 7,2

Mamite % de CB 0,8 7,4 16,9 20,5 54,5 100

% de NP 2,4 9,7 13,4 16,7 19,1 15,6

Infertilidade % de CB 1,0 14,5 25,5 21,8 37,2 100

% de NP 4,3 24,7 26,3 23,1 16,9 20,2

Saneamento % de CB 6,7 6,7 20,0 6,7 60,0 100

% de NP 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1

Outras causas % de CB 4,0 11,2 18,5 16,7 49,7 100

% de NP 20,5 24,3 24,3 22,6 28,8 25,8

Coxeiras % de CB 1,1 8,9 17,0 21,4 51,7 100

% de NP 1,7 6,0 7,0 9,1 9,4 8,1

Total % de CB 5,0 11,9 19,6 19,1 44,5 100,0

% de NP 100 100 100 100 100 100

O 17,2% dos animais son descartados por atoparse 
prostrados ou por morrer na corte. Non existen rexistros 
sobre o motivo das mortes, estimando como causas as 
infeccións hiperagudas, a falta de atención terapéutica 
ou a falta de resposta ao tratamento. O sacrificio urxen-
te supón 5,9% das baixas. En moitos casos, a diferenza 
de codificación entre morte e sacrificio é que o gandeiro 
detectou a tempo o animal enfermo, diagnosticando que 
non tiña posibilidade de curación ou que o custo do seu 
tratamento non era rendible e foi enviado ao matadoiro 
(sacrificio urxente). A porcentaxe de animais sacrificados 
ou mortos increméntase de xeito evidente do primeiro ao 
cuarto ou máis partos.

O principal motivo de baixa é a infertilidade, co 20,2%, 
dato que coincide coa maioría dos estudos consultados. 
Obsérvase unha tendencia a manter os animais infértiles 
durante máis tempo na explotación canto menor é a idade 
do animal. Así, a media de días en leite con que se produ-
cen estas baixas pasa de 458 días nos animais de primeiro 
parto a 402 nos de terceiro parto. 

Respecto á data de baixa, non se observa ningunha ten-
dencia estacional para ningunha das causas estudadas.

Tampouco se observa que as porcentaxes de graxa e 
proteína do leite estean asociadas a algunha das cau-
sas de baixa nos animais de primeira, segunda e terceira 
lactación. 

Favorecer o benestar animal reduce as taxas de eliminación
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ENTEC®, la mayor innovación en el abonado de los cultivos 
forrajeros en los últimos años, permite obtener cosechas 
abundantes, de calidad y respetando el medio ambiente. 
El nitrógeno de ENTEC® se encuentra estabilizado por el 
inhibidor de la nitrificación DMPP, desarrollado por BASF 
y comercializado por K+S.
Ahora en K+S Nitrogen hemos adaptado nuestra estrategia 
para que todavía más agricultores puedan utilizar ENTEC® 
y beneficiarse de sus excelentes resultados en cultivos forrajeros.

®Marca registrada del grupo K+S

ENTEC® Cultivos forrajeros

El abonado rentable 
y eficaz de cultivos 
forrajeros.

K plus S Iberia, S.L. 
División K+S Nitrogen
Joan d’Àustria 39-47 08005 Barcelona
Tel. 93 224 72 22 Fax. 93 221 41 93
Una empresa del grupo K+S



A INFERTILIDADE É O PRINCIPAL
MOTIVO DE ELIMINACIÓN, TENDO MAIOR
INCIDENCIA CANTO MAIOR É A PRODUCIÓN 
MEDIA DO RABAÑO

En vacas en lactación obsérvase que, para todos os gru-
pos de idade, as baixas por morte e sacrificio son máis 
frecuentes nos 60 primeiros días posparto (de forma máis 
destacada a menor número de partos) e redúcense confor-
me avanza a lactación. Pola contra, como era esperable, as 
baixas por infertilidade concéntranse fundamentalmente 
ao final de lactación en todos os grupos, aínda que, sobre 
todo, nos animais de primeiro a terceiro parto.

A porcentaxe de vacas dadas de baixa por mamite incre-
menta a medida que avanza a lactación ata o día 240 para 
os animais de segundo ou máis partos. No caso de vacas de 
primeiro parto, pola contra, as porcentaxes mantéñense en 
valores estables durante os 240 primeiros días de lactación.

Respecto ás coxeiras, obsérvase unha tendencia a que es-
tas representen unha maior porcentaxe de baixas conforme 
aumenta a idade e os días en leite.

Como era de esperar, o reconto de células somáticas 
(RCS) dos animais eliminados por mamite é significativa-
mente superior ao daqueles eliminados por calquera outra 
causa, tanto observando os datos do último control coma 
a evolución dos últimos tres meses. As explotacións nas 
que se atopan estes animais, non obstante, non teñen RCS 
máis elevados có resto. A mamite parece ter unha menor 
influenza sobre o nivel produtivo dos animais que outros 
motivos de baixa. Así, outros procesos como as coxeiras pa-
recen ter un maior efecto sobre a diminución na produción 
que a propia mamite. Isto obsérvase de forma máis clara en 
animais de terceiro parto, onde, para o mesmo número de 
días en leite, os animais eliminados por coxeiras producen 
significativamente menos cós eliminados por mamite.

As vacas de primeiro parto que presentan un elevado 
RCS ao inicio de lactación teñen un maior risco de ser 
eliminadas na súa primeira lactación que as vacas con máis 
baixo RCS, aínda que as que presentan unha produción 
elevada teñen menos risco de ser eliminadas por este mo-
tivo.

Tendo en conta o tamaño do rabaño, obsérvase como 
a mamite e as coxeiras son unha causa máis frecuente de 
baixa en rabaños de menos de 50 vacas, en comparación 
con rabaños de maior tamaño. Pola contra, son os rabaños 
de maior tamaño os que eliminan máis vacas por improdu-
tividade (causa voluntaria de eliminación).

Causas de baixa (%) en función do tamaño do rabaño
TAMAÑO morte coxeira sacrif. improd. mamite infertil. outras
<50 17,0 9,0 6,8 6,5 16,1 19,2 25,3

50-99 18,4 7,5 6,0 6,6 14,4 21,4 25,7

100-149 18,7 5,0 5,6 7,9 12,7 21,0 29,0

>149 21,6 4,9 3,4 10,9 10,4 18,0 30,8

Tendo en conta o nivel medio de produción do rabaño, a 
característica máis salientable é que a infertilidade é unha 
causa máis frecuente de baixa en rabaños de maior pro-
dución, namentres que a mamite non ten unha relevancia 
significativa en comparación con rabaños de menor pro-
dución media.

Causas de baixa (%) en función da media de produción 
do rabaño
PRODUCIÓN morte coxeira sacrif. improd. mamite infertil. outras
>10.000 18,0 5,9 6,0 7,0 13,6 24,4 25,0
9.000 - 10.000 17,6 8,1 5,7 6,9 15,7 20,6 25,4
8.000 - 8.999 18,1 7,5 5,9 7,1 15,0 18,4 28,0
7.000 - 7.999 18,3 8,9 6,8 7,4 13,5 18,4 26,6
6.000 - 6.999 19,5 8,2 6,5 7,1 15,5 17,0 26,0

En animais non paridos, a “morte” foi a causa máis fre-
cuente de baixa (63,8% dos casos). A eliminación por in-
fertilidade representou un 4,3% das baixas neste grupo de 
idade, mentres que a mamite significou o 2,4% das baixas.

As taxas de mortalidade de femias de recría sitúanse nun 
9,8% (femias mortas nos tres primeiros meses de vida), o 
que evidencia unha deficiencia no manexo da recría. Estas 
taxas son aínda moito máis elevadas no caso dos machos, 
máis se son frisóns.

Constátase que a porcentaxe de gandeiros que lles pro-
porcionan os costros ás xatas antes das seis primeiras horas 
tras o parto é moi baixa, estando directamente relacionado 
coa mortalidade nos primeiros meses de vida do animal.

Para diminuír a taxa de mortalidade na recría, debemos 
ter en conta algúns aspectos:

-
ción corporal.

ou por inseminar xatas pouco desenvolvidas. Aconséllase 
seguir un programa de apareamentos.

xata antes de tempo, sen que a vaca estea totalmente dilata-
da, son prácticas que se relacionan cunha maior mortalida-
de das xatas e unha maior incidencia de metrite posparto.

desinfectada para asegurar unhas boas condicións hixiénicas.

e calidade suficiente, dentro das 6 primeiras horas de vida.

faga á temperatura idónea e na cantidade axeitada, respec-
tando os horarios de toma. 

O obxectivo debe ser sempre maximizar a produción vitalicia de cada vaca
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 Os titulares desta explotación polense son José Ma-
nuel López Tellado, actual presidente de Africor Lugo, e a 
súa tía, Josefa García. A granxa funcionou como unha CB 
ata 1998, cando contaba con 45 vacas e 327.000 quilos de 
cota. Convertérona nunha SC nese ano e incrementaron o 
número de vacas en produción ata as 50 actuais, para unha 
cota superior aos 510.000 quilos.

A cabana confórmana un total de 100 animais: ademais 
das 50 vacas de produción, 40 xatas de recría e 10 vacas 
secas. Os datos de control leiteiro son dun 3,97% de graxa, 
un 3,30% de proteína e un reconto de células somáticas de 
en torno ás 135.000. 

O reconto celular nunca se situou por riba das 200.000, 
e incluso durante todo un ano permaneceu por debaixo 
das 100.000, o que foi motivo para que lle concederan á 
gandería un premio ao leite de calidade no certame catalán 
Expoaviga. 

ALTA PRODUCIÓN, LEITE DE CALIDADE 
E UN ELEVADO NIVEL XENÉTICO

A Gandería Maseda, no concello de Pol, ten unha produción media de 36 litros por 
vaca e día, un reconto celular de arredor de 135.000 e unha media de ICO DE 1.801, 
ocupando o posto número 21 de España e o sexto de Galicia en granxas de menos de 
75 reprodutoras.

Outro dato destacable da granxa é a produción media 
de leite, que deu un salto notable no último ano de 10.700 
litros/vaca/ano a uns 12.000. Na actualidade, o promedio é 
de 36 litros por vaca e día. 

Estes resultados tan bos en calidade e produción son 
explicados por Tellado en base a varios factores. Son moi 
selectivos coa cabana gandeira, procuran ter só animais 
saudables e produtivos e recorren á reposición cando hai 
reses problemáticas que non cumpren estas expectativas. 

Tamén é fundamental na explotación o coidado no ma-
nexo e a atención ao benestar animal. Neste sentido, prac-
tícase unha separación do gando en lotes de produción, de 
recría en distintas idades e de vacas secas. 

As vacas de produción ocupan un establo con cubí-
culos a ambos lados do corredor central e cunha zona 
común rectangular ao fondo, tamén compartimentada 
en cubículos. 

A granxa ten 50 vacas en produción
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En canto ás xatas, os dous primeiros meses permanecen 
en lotes individuais. Entre os 2 e os 6 meses están nun box 
colectivo e, seguidamente, pasan a outro lote onde as teñen 
ata que as inseminan, con 14 ou 15 meses. As preñadas 
ocupan un lote específico. Por último, hai unha zona ex-
terior, cuberta e con comedeiro, destinada ás vacas secas.

Albíscanse na granxa máis detalles de cow confort, como 
as camas de palla, que se repoñen a diario. Segundo co-
menta Tellado, a palla contribúe a que os animais se sintan 
cómodos, do cal é un bo indicador o elevado número de 
vacas que están deitadas. Ademais, usan ventiladores e dis-
poñen dunha adecuada cantidade de espazo por animal. 

O RECONTO CELULAR DA GRANXA NUNCA 
SE SITÚA POR RIBA DAS 200.000, E 
DURANTE TODO UN ANO PERMANECEU 
POR DEBAIXO DAS 100.000

MAQUINARIA
USADA EN STOCK

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

VENTA Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

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

TRACTORES: JONH DEERE 7710, 6800, 6910
CARROS MEZCLADORES CON FRESA STORTI FARESFF IN G
DESBROZADORAS DE BRAZO, ABONADORAS TELESCÓPICAS, ETC

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

DISTRIBUIDORES PARA ESPAÑA

Nueva encamadora 
suspendida

VISITE NUESTRA 
NUEVA WEB:

www.bjorojo.com

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

Outro factor determinante no éxito da Gandería Ma-
seda é o uso da ración, dado que o notable incremento da 
produción leiteira que rexistraron no último ano conse-
guiuse, en parte, por un aumento de concentrado; aproxi-
madamente, de 2 quilos por animal. Non obstante, Tellado 
recalca que este feito por si só non determinaría o incre-
mento de produción sen a presenza dos factores sinalados 
anteriormente.

A ración actual para as vacas de produción é de 26 quilos 
de silo de millo, 16 quilos de silo de herba e 11 quilos de 
concentrado. As xatas e as vacas secas toman 10 quilos de 
silo de herba, 3 quilos de herba seca, 1 quilo de palla e 2 
quilos de penso. A maiores, as xatas de entre 6 e 15 meses 
reciben 1,5 quilos de penso para a recría. 

O control reprodutivo 
faise tanto cun programa 
informático coma co 
clásico calendario

López Tellado, cotitular 
da explotación, é 
tamén presidente de 
Africor Lugo
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REPRODUCIÓN E XENÉTICA
Nesta explotación, as taxas de inseminación por preñez son 
de 2,5 para as adultas e 1,4 para as xovencas. Usan maior-
mente seme de Xenética Fontao, pero tamén empregan 
doses de touros punteiros internacionais.

A vida útil das vacas sitúase en 2,5/2,6 partos. Tellado 
opina que “considerada a nivel global é unha media moi 
baixa, pero a nivel particular hai explotacións de dous par-
tos que son moi viables e outras de tres que non o son tan-
to”. O IPP é de 450 días, dato ao que tampouco lle dá de-

A PRODUCIÓN MEDIA DE LEITE PASOU NO 
ÚLTIMO ANO DE 10.700 LITROS/VACA/ANO
A UNS 12.000

masiada importancia: “Se tes unha reposición suficiente,e 
mantés un nivel produtivo alto, non é para preocuparse 
excesivamente”.

A explotación ten un rabaño cun nivel xenético moi 
alto: a media de ICO é de 1.801 e na actualidade hai 15 
vacas cualificadas como MB. Nos ránkings de Conafe de 
novembro deste ano, Gandería Maseda ocupaba o posto 
número 21 de España e o sexto de Galicia por ICO en 
granxas de menos de 75 reproductoras. A media de cuali-
ficación das vacas é de 82,4.  

A EXPLOTACIÓN TEN UN RABAÑO CUN 
NIVEL XENÉTICO MOI ALTO: A MEDIA DE 
ICO É DE 1.801 E NA ACTUALIDADE HAI
15 VACAS CUALIFICADAS COMO MB

A recría faise nun establo distinto 
ao das vacas de produción

As xatas permanecen en boxes individuais 
durante os dous primeiros meses

A sala de muxido conta con 10 puntos

As vacas secas permanecen nunha zona aberta

As camas de palla favorecen o confort dos animais

A calificación de leite certificado de cooperativa 
obriga a ter unha enfermería na granxa
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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

Entre os 2 e os 6 meses, as xatas están neste box colectivo

A palla para as camas sitúase nun andel elevado do establo de produción

A RACIÓN ACTUAL PARA AS VACAS DE 
PRODUCIÓN É DE 26 QUILOS DE SILO DE 
MILLO, 16 QUILOS DE SILO DE HERBA E 
11 QUILOS DE CONCENTRADO

SUPERFICIE, INSTALACIÓNS E MAQUINARIA
A superficie agrícola da granxa abrangue 45 hectáreas, 20 
delas alugadas, que están destinadas a millo (15 ha) e a her-
ba (30 ha). As colleitas destínanse integramente a ensilado. 
Na parroquia non houbo nunca concentración parcelaria, 
polo que a superficie atópase moi fragmentada nun amplo 
radio xeográfico e nun gran número de parcelas; as fincas 
máis grandes miden 3-4 hectáreas. 

En canto ás instalacións, distribúense en 2 establos e sala 
de muxido de espiña de 50 graos, con 2x5 puntos. Dis-
poñen ademais de 2 depósitos de xurro cunha capacidade 
conxunta de medio millón de litros destinados a abono.  

O parque de maquinaria en propiedade é unicamente o 
que Tellado considera “o imprescindible”: tractor, cisterna, 
grade de discos, pá telescópica e sulfatadora. O carro mestu-
rador que lle presta servizo á granxa pertence á cooperativa 
Poluga, á que esta granxa está asociada. A cooperativa ten 2 
carros que prestan servizo a 22 explotacións do concello de 
Pol e outros limítrofes. A maquinaria de laboreo que usan 
en Gandería Maseda tamén pertence á cooperativa. Tella-
do usa ademais outros servizos de Poluga, entre eles o de 
certificación. Conta coa calificación de leite certificado de 
cooperativa dende febreiro de 2010.  
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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
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AGROAMB-TRESIMA UTE
XESTIÓN E PRESTACIÓN DE SERVIZOS MEDIOAMBIENTAIS

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

TRESAMB
LOXÍSTICA ESPECÍFICA EN CONTEDORES

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

AGROAMB
VALORIZACIÓN E TRATAMENTO DE RESIDUOS BIODEGRADABLES

Titular da primeira planta cunha capacidade próxima a 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 Centro Tecnolóxico Agroalimentario de Lugo, en 
colaboración coa USC, a través dun proxecto subvenciona-
do polo Ministerio de Ciencia e Innovación, está a levar a 
cabo unha investigación para avaliar a situación nutricional 
das explotacións de gando vacún de leite do norte de Es-
paña, identificar factores que limitan a produtividade das 
explotacións de vacún en ecolóxico e propoñer medidas de 
corrección de tipo nutricional e de manexo. O CETAL e 
os seus socios neste proxecto pretenden obter un suple-
mento alimenticio axeitado para estas explotacións a partir 
de algas de baixo valor comercial.

Nos sistemas ecolóxicos, con importantes restricións de 
fertilizantes e suplementos, aparecen deficiencias clínicas 
difíciles de diagnosticar, que levan a unha diminución sig-
nificativa das producións.

As algas son elementos moi nutritivos cun alto contido 
proteico de elevada calidade, así como de macrominerais 
(calcio, fósforo e magnesio) e microminerais (destacando 
o iodo e o selenio) esenciais na produción de leite. Tráta-
se ademais de produtos de orixe local, que contribuirían 
a dinamizar outros sectores da economía galega, ademais 
de presentar un positivo impacto medioambiental, tendo 
en conta que se poden utilizar algas invasoras que causan 
danos no litoral.

Neste proxecto de investigación, que ten unha duración 
de 3 anos, preténdese nunha primeira fase analizar o esta-
do nutricional actual do gando vacún de leite en sistemas 
de produción ecolóxica do norte de España e a súa relación 
co estado sanitario e produtivo. 

Na segunda fase desenvolverase un proxecto de investi-
gación conxunto orientado á obtención dun suplemento 
alimenticio para a alimentación do gando vacún ecolóxico 
a partir de algas de baixo valor comercial, como son as algas 
de arribazón de Galicia.

Entre as contribucións científicas técnicas espera-
bles deste proxecto de investigación cabe mencionar:
1) Coñecer os factores nutricionais, sanitarios e de manexo 
que limitan a produtividade das granxas ecolóxicas de va-
cún de leite.

2) Revalorizar o uso de produtos propios da explotación 
ecolóxica fronte á importación de materias primas na ali-
mentación animal. 

3) Desenvolver novos produtos para a alimentación ani-
mal. O emprego de algas como fonte de proteína de alta 
calidade e macro e micronutrientes. Unha proposta alta-
mente innovadora, non comercializada a nivel español. 

Nesta investigación do CETAL, liderada pola doctora 
Marta López Alonso da USC, participan ademais investi-
gadores do CIFA de Cantabria, CIAM de Mabegondo e 
o Departamento de Economía Aplicada da Universidade 
de Vigo. Este proxecto contará tamén coa participación do 
CRAEGA.

O CETAL INVESTIGA UN 
SUPLEMENTO ALIMENTICIO A 
PARTIR DE ALGAS

OS CUBÍCULOS MELLOR 
ACONDICIONADOS COS NOSOS 
DISPENSADORES

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

160 cubículos acondiciónanse en 5-6 minutos

Os usuarios aforran ata un 50 % en material de base

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

TODOS OS DISPOSITIVOS PARA 
O TRATAMENTO INTEGRAL DO 
PURÍN

UNHA COMPLETA GAMA DE 
BEBEDEIROS BASCULANTES 
INOXIDABLES

Con ou sen protección

Con válvula de alto rendemento de 25 litros/minuto

Modelos de 45 e 75 litros

Revolvedores
sumerxibles en ferro 
e aceiro inoxidable

Separadores

Trituradores

CARGA AUTOMÁTICA
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_O Agro e Labranza teñen un carácter moi didáctico, 
¿seguirán nesta liña?

_Ese é o seu trazo distintivo. A información agraria, das 
cousas que pasan no agro, como as de índole política ou os 
conflitos, xa aparecen nos telexornais, na prensa diaria...  O 
noso obxectivo é a información de carácter máis técnico, 
que é máis difícil de atopar. Sobre todo érao antes. 

_¿Sobre que temas cres que hai que incidir máis a día 
de hoxe?

_Eu penso que o sector agrario cambiou moito. Nes-
tes catorce anos que levo nestes programas xa se notou 
unha evolución grande. A poboación ocupada e o número 
de explotacións reducíronse, as explotacións que quedan 
son máis profesionais e tamén cambiou o acceso á infor-

MANUEL CRUZ, NOVO DIRECTOR DOS PROGRAMAS “O AGRO” E “LABRANZA”

“O RECOÑECEMENTO SOCIAL DO AGRO 
TERÍA QUE SER MAIOR. ESPERO QUE 
CONTRIBUAMOS A LEVANTAR A SÚA IMAXE”
Manuel Cruz pegou o salto da facultade de Xornalismo de Santiago de Compostela aos 
programas O Agro e Labranza da TVG no ano 1996. É dun lugar (O Barco de Valdeorras, 
Ourense) onde non hai unha soa explotación profesional de leite, pero facendo unha 
das súas primeiras reportaxes sobre un concurso autonómico de raza frisona de 
Fefriga quedou namorado do bo ambiente, dos animais e da paixón dos gandeiros. A 
súa especialización en información agraria veu da man dun dos grandes neste eido, 
Anxo Vázquez Pernas. En outubro do 2010, Anxo pasoulle a testemuña dos espazos 
televisivos que el creou. 

Equipo dos programas O Agro e Labranza, con Manuel Cruz, o novo director, terceiro pola dereita 
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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.

mación: hai máis medios especializados, está Internet...
Antes había que ir a temas básicos e agora hai que es-
tar igual de especializados que os propios gandeiros. Xa 
non só se trata de explicarlles os sistemas dun muxido 
en condicións, por exemplo, senón que ademais hai que 
tratar outros aspectos, como as novas tecnoloxías que se 
van incorporando. 

_¿Como é a relación coa vosa audiencia potencial? 
¿Recibides deles críticas, demandas concretas de temas?

_É algo que temos que potenciar máis, a nosa relación 
coa audiencia, porque os medios ofrecen posibilidades para 
ter un maior contacto cos espectadores. Dende que La-
branza está en Internet [no ano 2007 entra na páxina www.
crtvg.es e dende o 2008 está tamén na web agalegainfo.
crtvg.es] nótase máis esa cercanía e ese intercambio de in-
formación. Sobre o que nos demandan...  ¡cada un mira 
polo seu! Na época da vendima, os de leite quéixanse, e 
iso que é o tema que máis tratamos, porque é o que ten 
máis representatividade no sector. De feito, cando facemos 
temas de frisona, os programas teñen máis audiencia. Son 
seguidos por gandeiros e técnicos de fóra de Galicia.

_Os dous programas son dos máis vistos na TVG. ¿Con-
sideras que ocupan o lugar e tempo adecuados na grella? 

_Temos a sorte de ter unha audiencia moi fiel e bos re-
sultados de audiencia. Os programas están nos mesmos 
lugares dende hai anos e os datos respaldan que están ben 
situados. É un bo horario para que a audiencia potencial 
poida velos. Quizais O Agro podería emitirse máis ben cara 
ás dúas, en vez de á unha e cuarto.

_Pasas da redacción á dirección, ¿cambia moito a pers-
pectiva?

_Non cambia absolutamente nada. Somos un programa 
moi humilde, no que traballamos moi pouca xente. Si que 
colles un pouco máis de responsabilidade á hora de coor-
dinar, pero todos os membros do equipo saímos gravar. Eu 
saio gravar igual que sendo redactor. 

_¿Planeas introducir ideas novas ou novas liñas no 
programa?

_Eu son dos que pensa que se unha cousa funciona, 
non hai por qué inventar a pólvora. É un formato que está 
funcionando ben, a xente respáldao. No Agro, cos 6 ou 7 
minutos diarios, dános tempo de ofrecer información de 
actualidade, e Labranza dispón de 25 minutos para dous 
ou tres temas que necesitan un tratamento máis profundo. 
O que intentaremos será, sobre todo, fomentar a interre-
lación coa audiencia, para que nos poidan mandar a súa 
opinión. Outra idea que temos é a dunha axenda dentro do 
Agro, porque hoxe hai moitas actividades: cursos, xornadas, 
seminarios…

_Anxo Vázquez retírase despois de ser unha referen-
cia agrogandeira, ademais do teu xefe nos últimos anos. 
¿Como se produciu o “traspaso de poderes”? ¿Deuche 
algún consello?

_Consellos penso que poucos me deu porque despois de 
catorce anos xuntos xa me coñece. ¡Xa leva catorce anos 
dándome consellos! Ademais, aínda que se retirou, segue 
sendo un colaborador e penso que o vai seguir sendo moi-
tos anos porque os dous programas naceron da súa inicia-
tiva, son o froito do seu traballo. 
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_¿Cal é, na túa opinión, o legado profesional de Anxo?
_O seu legado é fundamental porque estes programas 

naceron da súa iniciativa. Están na televisión pública de 
Galicia pero antes xa estaban na televisión pública espa-
ñola, pasaron por varias encarnacións, con varios nomes, e 
o que sempre estivo detrás buscándolles cabida na grella 
e dándolles o punto didáctico foi el. E creo que conse-
guiu plenamente ese obxectivo. Nós vémolo cando xente 
doutras partes de España coñece o programa e trata de 
seguilo por Internet. Ese é o legado de Anxo: facer un pro-
grama dirixido aos gandeiros e agricultores e pensado para 
eles. Sen excluír ao resto da audiencia...

_¿Vai haber cambios no equipo de O Agro e Labranza?
_¡Espero que non! Levamos 5 anos co mesmo equipo. 

Somos tres redactores, con Anxo como colaborador, un 
cámara e un produtor. 

_¿Como preparades os sumarios dos programas? 
_Unha cousa que ten o sector agrario é que é cíclico, e 

existen temas de tempada, como vedimas ou colleitas, que 
sabes que tes que cubrir. É fundamental tamén manter o 
contacto coa xente do sector. Nos cursos e seminarios vaste 
enterando de temas novos cos gandeiros, técnicos... que 
son os informadores. Dicía que o noso equipo é pequeno, 

“O QUE INTENTAREMOS SERÁ, SOBRE
TODO, FOMENTAR A INTERRELACIÓN 
COA AUDIENCIA, PARA QUE NOS POIDAN
MANDAR A SÚA OPINIÓN”

pero se contamos a esta xente que te chama e te informa 
somos un equipo moi grande.

_¿Cres que o voso programa chega a capas de po-
boación urbanas? 

_Si, si, temos a constatación de espectadores que nolo 
comentaron. En Galicia, a maioría da poboación, se non é 
na primeira xeración, na segunda ou na terceira ten antece-
dentes no campo. Interésalles coñecer as cousas que están 
pasando. Si que notamos que hai unha audiencia urbana. 

_¿Contribúe entón o programa a elevar a valoración 
social do agro en Galicia? 

_Espero que si, porque esa é a nosa intención. Sempre 
houbo o tópico do sector agrario coma un sector atrasado 
e nós temos constancia, e queremos transmitir, que non é 
así. Eu sempre digo que o gandeiro é coma un home do 
Renacemento, porque ten que dominar moitos temas dife-
rentes: veterinaria, agronomía, maquinaria, administración, 
xestión... O recoñecemento social desta profesión tería que 
ser maior. Nós, mostrándoa, espero que contribuamos a le-
vantar esta imaxe. 

_Desde o teu coñecemento do sector lácteo, ¿como ves 
o futuro inmediato da produción de leite en Galicia?

_O futuro máis inmediato... se o soubera, tería a chave 
de moitas cousas. Penso que o sector está pasando por mo-
mentos moi difíciles por distintas circunstancias. Téñenlle 
dado moitas voltas... Do que estou convencido é de que 
a medio ou longo prazo Galicia, polas condicións da súa 
terra, ten que seguir sendo un país produtor de leite.

O perito agrónomo lucense Anxo Vázquez Pernas (Pol, 1945) creou e dirixiu 
durante 30 anos o mítico programa O Agro _que tamén se emite os domingos 
como Labranza_, converténdoo nun dos espazos máis antigos e máis vistos 
da TVG. E fíxoo en permanente diálogo co sector, convencido da importancia 
de divulgar información técnica e de concienciar aos labregos da necesidade 
dun cambio. Hoxe, recén xubilado, continúa con esta teima e pensa en facer 
unha revisión da historia da agricultura en Galicia. 

“SEMPRE NOS PREOCUPOU 
ESTAR UNIDOS AO SECTOR”

ANXO VÁZQUEZ, CREADOR DOS PROGRAMAS “O AGRO” E “LABRANZA”

_¿Como leva a despedida despois de tantos anos ao 
timón deste espazo?

_Despois de tantos anos facendo programas de divulga-
ción, dicir adeus sempre impacta un pouco. Pero aí queda 
xente que o sabe facer moi ben. 

_O programa xurdiu para divulgar información útil 
para gandeiros e labregos. Notaría grandes cambios no 
contido e no tratamento desta información...

_Realmente houbo moitos cambios no contido, que 
van acompasados coas circunstancias do sector en cada 
momento. Isto comeza nos anos 80, cos primeiros pro-
gramas de divulgación agrogandeira que fixemos no 
centro rexional de Televisión Española. A conxuntura 
da Comunidade Europea mirábase a longo prazo. O es-
tado das explotacións e o nivel técnico dos gandeiros 
eran moi baixos. Non era unha agricultura orientada ao 
cen por cento ao comercio. Daquela íanse recollendo as 
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novidades adaptadas a esa realidade. O programa cam-
biou, a divulgación cambiou e a agricultura cambiou. 
Cambiou tamén a produción gandeira. Quedan moi 
poucas explotacións en produción de leite e antes ha-
bía moitísimas. Tamén houbo cambios na produción de 
viño. No 81 empezaba a facerse con uvas autóctonas, e 
agora é impensable facelo doutro modo. 

_Estes cambios reflicten a evolución do agro galego. 
¿Que aspectos destacaría como claves para comprender 
ben esta evolución?

_Os aspectos para min decisivos son varios. A redu-
ción das explotacións tan drástica respecto doutras zo-
nas desenvolvidas, a introdución de novas técnicas de 
produción, as melloras nas vacas (que non se parecen en 
nada ás de antes), o tamaño das unidades de produción... 
O que está claro é que non hai un desenvolvemento se 
non hai unha formación do home para adquirir esa ca-
pacidade. Se hai técnicos, gandeiros e agricultores for-
mados, cada vez se avanza máis. 

_Labranza e O Agro sempre traballaron moi en contac-
to co sector, con explotacións, asociacións, cooperativas… 
¿Que demandas de información suxerían estas fontes?

_Non ten sentido facer un programa de agricultura illa-
do do propio sector. Foi unha preocupación moi fonda a de 
estar unidos a eles, entendendo as súas mensaxes e o nivel 
técnico das queixas. Non queriamos ser só escoitadores, se-
nón participar. Iso vese ben no equipo, na especialización 
dos xornalistas. E nunca estivemos illados do sector grazas 
ás asociacións. Algunhas son máis comunicativas, porque 
acaparan un maior número de gandeiros, como a de frisón. 
Traballamos moito coas de leite e vacún. Os temas hai que 
facelos co sector e véñenche de moitas maneiras. O funda-
mental é a comunicación, saber cales son as inquietudes, 
facer de vehículo das experiencias, as tecnoloxías, a forma-
ción... Era condición indispensable que houbera conexión 
sobre todo coas asociacións profesionais e cooperativas, 
interlocutores moi válidos porque canalizan moitas acti-
vidades. 

_O enfoque foi moi didáctico dende o principio, ¿é a 
fórmula para que se manteña tanto tempo en antena?

_Que sexa didáctico é porque a persoa que deu orixe ao 
programa pertencía a un organismo didáctico ao cen por 
cento, que era o Servizo de Extensión Agraria. Fun axen-
te de Extensión Agraria, funo durante a realización dos 
programas e sono agora. E a persoa que leva o programa 
marca moito as súas liñas. Neste caso, tratábase de cubrir 
unha necesidade nun sector en cambio permanente. Nece-
sitamos que haxa información técnica e conciencia sobre a 
necesidade dun cambio. A nosa idea é esa. 

_Teñen unhas cifras de audiencia notables.
_Procurei non preocuparme destas cifras, pero se o pro-

grama subsiste despois de tanto tempo é polo éxito de au-
diencia. Levamos moitos anos sendo líderes de audiencia e 
somos un dos programas máis vistos da Televisión de Ga-
licia. No de Labranza, que se pode medir máis, a audiencia 
chega ao 15-25%, o que, tendo en conta a competencia, 
como a Fórmula 1, está moi ben. A Revista, que é o pro-
grama no que se inclúe a emisión de O Agro pola semana, 
tamén ten moita audiencia.  

www.agromarket.es

www.agromarket.es
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_Entón, o programa non se resentiu en audiencia, se-
nón todo o contrario, a pesar de que hai cada vez menos 
xente vivindo do sector primario…

_Si, no sector primario cada vez hai menos xente, pero 
existe unha inquietude xeral en Galicia por estes temas 
porque todos, ou case todos, temos a nosa orixe na aldea 
e queremos saber o que pasa nela. De todos modos, nós 
facemos programas para os agricultores, non de agricultura 
e información xeral. É unha maneira de centrar a idea do 
programa e darlle profesionalidade. 

_¿Está contento co lugar que ocupan Labranza e O
Agro na grella televisiva?

_Eu sempre considerei que o mediodía era o momen-
to óptimo deste tipo de programas, e non a noite ou as 
franxas de maior audiencia. Emítense nunha hora franca-
mente boa, que seguen mantendo. 

_Houbo unha etapa na que era o único redactor e pre-
sentador do programa e agora remata a súa etapa cun bo 
equipo e con máis medios. ¿Satisfeito?

_Eran épocas distintas, dende logo. Ata o 90 había un pro-
grama duns vintecinco minutos, aproximadamente. Ese era 
o formato e fíxeno eu como redactor e director único. ¡Podo 
presumir de que traballei o meu! Iamos cumprindo como 
podiamos. A partir dos 90 ampliouse a programación de O
Agro como diaria e ampliouse o equipo. Necesitábanse dous 
equipos traballando fóra. Dediqueime entón máis a dirixir e a 
buscar temas, porque pasamos de entre dous e catro temas á 
semana a catorce ou quince. Pensa que antes era un monográ-
fico, os tres primeiros programas, se non recordo mal, estaban 
dedicados a un tema que me interesaba moito, o da produción 
leiteira: a muxir, á calidade do leite e á mamite. O Agro emi-
tíase no centro rexional de TVE os martes a mediodía [ano 
1981]. Así estiven ata que empezou a Televisión de Galicia, 
inda que eu non empecei en xullo do 85, senón en xaneiro do 
86. A última semana de 1985 fixen o programa para a TVE 
e a primeira semana de 1986, para a TVG. Era un programa 
chamado A Terra. Así estiven dous ou tres anos. Logo foi O
Noso Agro e nos 90 recollémolo en dous espazos: O Agro e 
Labranza. ¡Somos todo un fito histórico!

_Di vostede que lle interesaba especialmente a pro-
dución leiteira, ¿como ve o futuro inmediato do sector 
lácteo galego?

_Somos un sector cada vez máis profesionalizado que 
soubo adaptarse ás circunstancias e que agora non está exento 
de afrontar novos retos. Hoxe fan falta posibilidades de pro-
ducir aquí, a prezos máis baratos, forraxes e grans. As explo-
tacións en Europa son máis autosuficientes en alimentación. 
O camiño vai por aí. Mellorouse en animais, mecanización, 
tecnoloxía... pero o máis inmediato é rebaixar os custos de 
alimentación. En realidade, este é un camiño que nunca se 
acaba: a agricultura está en reconversión dende mediados do 
século XIX, e seguimos. O noso cambio foi posterior porque 
outros sectores en Galicia tamén tardaron e porque o pro-

ceso de desruralización foi máis tardío... no século XX, coa 
redención dos foros. O cambio fíxose con 60 ou 70 anos de 
diferenza e iso supuxo para nós un hándicap. Hoxe aínda hai 
un apego á terra tremendo e aínda non se deu un proceso de 
desruralización. Pódense ter innovacións técnicas, novos sis-
temas de produción... pero para que sexan asumidos fan falta 
cambios de mentalidade e formación, e levan anos. Aí é onde 
estamos xogando nós, mostrándolle á xente os cambios. 

_¿Tiña algún programa agrogandeiro como referente?
_Non había moitas referencias de programas de agricul-

tura. A principios dos 70 facíase El Campo, dende Madrid, 
que se emitía pola tarde e era moi xeralista, pois trataba a 
agricultura de toda España. Cando empezamos nós, outros 
centros rexionais de TVE empezaron tamén, pero moitos 
non seguiron. Sacaban outro tipo de temas. Nós iamos ver 
cómo se muxía, cómo era a poda dun piñeiro, etcétera. Hai 
que ir a unha información máis asequible. Pode dicirse que 
nós somos o referente neste campo. 

  _¿Cara onde poderían tirar O Agro e Labranza?, ¿que-
doulle algo por facer que lle queira apuntar ao novo di-
rector?

_O novo director, Manuel Cruz, xa coñece as miñas in-
quietudes porque levamos moito tempo traballando xun-
tos. E si, hai algo que me gustaría tratar nesta última fase, 
como colaborador, e sería a evolución do que foi a agri-
cultura, de cómo cambiaron as cousas. Coller os últimos 
trinta ou corenta anos e ver as inquietudes, os fallos, as 
propostas... Analizar, coa perspectiva dos anos, as circuns-
tancias da época. Hai unha boa base documental dende 
o 85 precisamente a través deste programa. Como remate 
profesional daríalle un último toque á historia. 

_¿Continuará vinculado ao sector?
_Eu preténdoo, quedar vinculado, aínda que non coa 

mesma intensidade, tanto ao sector agrario coma aos me-
dios de comunicación. Despois de trinta anos é difícil saber 
facer outras cousas, ¡xa está un demasiado orientado!

_Terá moitas anécdotas con máis de 1.000 programas 
emitidos...

_¡Sempre! Eu empecei por casualidade. Era afeccionado 
ao vídeo industrial, ao que era facer documentais en cine, e 
dentro de Extensión Agraria había un servizo cinematográ-
fico cunha produción moi ampla, que seguía a tradición do 
Ministerio de Agricultura. Extensión Agraria colleu o rele-
vo e os que tiñamos esta inquietude iamos con eses equipos 
ver cómo era a comunicación iconográfica. Estando con esa 
idea de facer produción en película, un día veu pola oficina 
de Extensión Agraria de Pontedeume Eugenio Pena, que 
era o director do centro rexional de Televisión Española, a 
consultar certas cousas porque se estaba facendo agricul-
tor. Despois de comunicarnos moito propúxome facer un 
programa de televisión de agricultura. Así que houbo que 
solventar as barreiras mentais e administrativas (porque era 
funcionario)… E, agora, xa ves, xubilado por idade. 
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O CARRIZAL- A RIGUEIRA
A PASTORIZA, 27286 LUGO
TLF: 982.33.24.20
FAX: 982.33.24.21

 SUPERMERCADO
 TÉCNICO EN CALIDADE DE LEITE
 TÉCNICO EN REPRODUCCIÓN
 SERVICIO DE TESTAXE
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

O XEIXO, S.COOP.GALEGA
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COBACTAN SECADO 150 mg pomada intramamaria
Composición: Cada jeringa precargada de 3 g de Cobactan Secado contiene: Cefquinoma (como sulfato) 150,0 mg Especies a las que va destinado el medicamento: Bovino (vacas en periodo de secado). Indicaciones de uso: Para el tratamiento de 
mamitis subclínicas justo antes del periodo de secado y prevención de nuevas infecciones bacterianas de la ubre durante el periodo de secado en vacas lecheras producidas por los siguientes organismos sensibles a cefquinoma: Streptococcus uberis, 

-
-

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

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

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

Cobactan® Secado

El tratamiento de secado 
del siglo XXI

la salud animal es nuestra pasión



Nº1

Nº2

Nº3

Meno Xacobeo Bonita 2401

Chousa Boer Salomé

XACOBEO
(BW MARSHALL X RUDOLPH)

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

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




