
P R O D U C I Ó N  D E  L E I T E  D E  G A L I C I A

Nº 92
A N O  X V I I

Maio-Xuño 2011

A F R I G A
DOSSIER: MAMITE

EN CIRCULACIÓN A GUÍA TERAPÉUTICA SOBRE MAMITE BOVINA 
VANTAXES DO TRATAMENTO DA MAMITE NO PERÍODO SECO
PRESENTE E PERSPECTIVAS FUTURAS DA MAMITE

N A C I O N A L  D E  C O N A F E       M O E X M U      C O N C U R S O  D E  S A R R I A

GRANXA CESARES HOLSTEIN

OS PRODUTORES RESPONDEN A UNHA ENQUISA SOBRE CONTRATOS,  CUSTOS E XENÉTICA

RECRÍA: A ADMINISTRACIÓN 
DO CALOSTRO E A XESTIÓN 
REPRODUTIVA CON XOVENCAS

XORNADA TÉCNICA EN 
MUIMENTA CO PROFESOR 
JUD HEINRICHS 



El TPI busca los toros más rentables
para los ganaderos del mundo

O-Style

Verpara

creer !! CRI:
5 de los 9MEJORES

TOROS DEL TPI

1#

Super

2#

Freddie

5#

Hill

7#

Logan

9#

...y en Galicia, consulta con nuestro equipo de ventas o Escolmo.



AFRIGA  ANO XVII - Nº 92

SUMARIO 3

Edita: AFRIGA, Asociación Frisona Galega. Xunta de Goberno de Afriga: 
PRESIDENTE, Juan Francisco Novo García. VICEPRESIDENTE, Fernando Couto Silva. 
SECRETARIA, Josefina Iglesia Andión. TESOUREIRO, Manuel Berdomás Tejo. VOCAIS, 
José Ramón Pazos Fondevila, José Rodríguez Berbetoros e José Mercador Fontenla.

Produce: TRANSMEDIA Comunicación & Prensa. 
DIRECTOR, Manuel Darriba. 
DIRECTOR COMERCIAL, José Manuel Gegúndez. 
DIRECTOR DE ARTE, Marcos Sánchez. 
COORDINACIÓN-EDICIÓN, Verónica Rodríguez Gavín. 
REDACCIÓN, José Luís Ramudo, Begoña Gómez Rielo.
Enderezo: Ronda das Fontiñas, 272, Entreplanta A. 27002 LUGO. 
Teléfonos: 982 221 278, 636 952 893, 610 215 366. 
Email: transmedia@ctransmedia.com. Web: www.ctransmedia.com

Administración: AGER Servicios Empresariais SL. Praza da Mercé de Conxo 1, 
1º B. 15706 Compostela. Teléfono: 981 534 350. Email: ager@ager.com.es. 
Web: www.ager.com.es

Imprime: Gráficas Rigel SA. Tirada: 10.000 exemplares.

Depósito Legal: C-1.292/94 - Afriga non se responsabiliza do contido dos 
artigos e colaboracións asinados.

A F R I G A
P R O D U C I Ó N  D E  L E I T E  D E  G A L I C I A

CONVOCATORIAS
Poxa de Santa Comba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Nacional de CONAFE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Subasta Top Bos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Moexmu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Concurso de criadores de Sarria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Xornada técnica de produción de leite . . . . . . . . . . . . . .  16

DOSSIER: RECRÍA
Xestión reprodutiva na recría de xovencas . . . . . . . . . . .  19
O encalostrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

EXPLOTACIÓN
Granxa Cesares Holstein (Lousame . . . . . . . . . . . . . . . . .  38

PRODUCIÓN
Enquisa sobre contratos, custos e xenética . . . . . . . . . .  42
Entrevista a De Antonio (Coop. Agro-alimentarias . . . .  52

SANIDADE
A criptosporidiose como causa de diarrea . . . . . . . . . . .  56

SANIDADE / DOSSIER: MAMITE
Presente e futuro da mamite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64
Guía terapéutica sobre mamite bovina . . . . . . . . . . . . . .  73
Tratamento da mamite no período seco . . . . . . . . . . . . .  78

AFRIGA

www.revistaafriga.com

SIGUENOS TAMÉN EN





OS COMPRADORES FIXAN O PREZO
MEDIO DAS 27 XOVENCAS VENDIDAS 
EN SANTA COMBA EN 2.261 EUROS
A XIII edición desta consolidada poxa caracterizouse por contar cunha 
asistencia de público e compradores menor cá en convocatorias 
anteriores. A pesar da boa meteoroloxía, o ambiente estivo marcado 
pola frialdade dos compradores.
RESULTADOS DA POXA
XOVENCA VENDEDOR/A COMPRADOR/A PREZO VENDA
3952 FARRAPA TALENT SAT A FARRAPA SAT FONTECOBA 2.100 €
CASTRO DOLMAN ROMERA 7852 CASTRO SEGADE MESTRE S.C. 2.000 €
ARO 470 NEMETON 157 COOP. DE ARO OVIDIO MANCEBO 1.750 €
FERRO LUPITA LUPINO FERRO MESTRE S.C. 1.900 €
DUPA SHOTTLE ROCA VERA CASA GRANDE RODÍS JORGE MÍGUEZ PRADO 3.350 €
XIROME RULA SIX XIROME JOSÉ ANDRÉS GARCÍA 2.000 €
FONTE CAN 1806 CHAMOSO FONTE DO CAN SANTA CRISTINA S.C. 1.800 €
CARREIRA ELEGANT 904 CARREIRA S.C. SANTA CRISTINA S.C 2.000 €
VILAR AGUILA CHAMOSO PEREZ DE VILAR SAT RIAL 2.000 €
NEREA 427 AIRRAID VILAFERREIROS JOSÉ LUIS CAO LISTE 2.250 €
MARAÑON VILAR MONTAÑA MARAÑON S.C. JOSÉ NÚÑEZ QUEIJA 2.100 €
SAAMIL SPIRTE 2684 PURA SAAMIL JORGE MÍGUEZ PRADO 2.250 €
XOLLOS ELENA ELEGANT SAT XOIOS Mª ELISA CARBALLO LOIS 1.900 €
ARO 440 ELEGANT 154 COOP. DE ARO SAT RIAL 2.050 €
DAKOTA ROJA SAT XOIOS SANTA CRISTINA S.C 2.100 €
BALEXO AINE 6174 CASA BALEXO SANTA CRISTINA S.C. 1.850 €
CESARES PARGA DANCER CESARES HOLSTEIN JOSÉ LUIS CAO LISTE 2.250 €
GRC 493 TOYSTORY LANDEIRA S.C.G. JOSÉ ANDRÉS GARCÍA 2.500 €
XOLLOS DIVINA DIVINO SAT XOIOS SANTA CRISTINA S.C 2.200 €
SARTES RODOLFA BOLTON BENDAÑA BELLO EDELIO GÓMEZ BOQUETE 1.900 €
BALEXO ACIBRO 6172 CASA BALEXO JOSÉ ANDRÉS GARCÍA 1.950 €
NUVEIRA PAMPA BUCKEYE NUVEIRA JORGE MÍGUEZ PRADO 2.200 €
RAPOSA 8910 TRIBUTE GRANXA ARAN EDELIO GÓMEZ BOQUETE 1.750 €
BOS MAC ORCA ET UTE BOS FEFRIGA GANDERÍA SINESIO S.C. 2.800 €
BOS DAMION RUADA ET UTE BOS FEFRIGA SAT SAN VICENTE NIVEIRO 3.600 €
GRC 473 LOU LANDEIRA S.C.G. JOSÉ ANDRÉS GARCÍA 2.100 €
BOS PRONTO LIZIPAINA ET UTE BOS FEFRIGA SAT BUSTO CORZÓN 4.400 €

TOTAL VENDAS 61.050 €
PREZO MEDIO 2.261 €

 Os baixos prezos do leite e as malas 
perspectivas de futuro sobre a garantía 
da recollida e cobro deste produto inci-
diron negativamente nas transaccións, a 
un prezo medio de 2.261 euros. Algúns 
dos gandeiros presentes comentaban ao 
final da poxa que necesitaban mercar 
xovencas, pero que os gastos de abona-
do das fincas e a sementeira do millo 
non permitían afrontar pagos extra. 

Non obstante, a pesar destas cir-
cunstancias pouco favorables, con-
seguíronse vender 27 dos 32 animais 
que acudiron á cita. O montante to-
tal ascendeu a 61.050 euros, un prezo 
bastante máis alto cós 44.000 euros da 
pasada edición.

O animal que alcanzou o prezo máis 
alto foi Bos Pronto Lizipaina ET, unha 
xovenca procedente da Unidade de 
Transferencia Embrionaria de Bos que 
se adxudicou en 4.400 euros. Un pouco 
por debaixo quedou Bos Damion Rua-
da ET, tamén da UTE, que foi vendida 
en 3.600 euros. Estas dúas femias ani-
maron a poxa por acumular varias xe-
racións de EX e MB na súa xenealoxía. 
Tamén espertou gran interese entre os 
compradores Dupa Shottle Roca Vera, 
da gandería Casa Grande de Rodís, 
vendida en 3.350 euros. Neste caso, os 
motivos que incitaron os compradores 
a puxar foron a correcta morfoloxía e 
as boas patas que amosou o exemplar 
durante o seu desfile pola pista.

A poxa foi organizada por Africor 
Coruña coa colaboración do Concello 
de Santa Comba. Tamén participaron 
no patrocinio desta actividade varias 
entidades comerciais do sector. Ade-
mais, os compradores contaban co in-
centivo, por cada animal adquirido, de 3 
doses de seme de Xacobeo e 3 de Boer, 
obsequio de Xenética Fontao. 

Bos Pronto 
Lizipaina ET, 
o animal máis 
cotizado 

Bos Damion 
Ruada ET 
vendeuse en 
3.600 euros
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XIII SUBASTA DE XOVENCAS. SANTA COMBA, 10 DE ABRIL



 O XIII Concurso Nacional de Primavera de CONA-
FE, celebrado o 26 de marzo en Torrelavega (Cantabria), 
no Mercado Nacional de Ganados “Jesús Collado Soto”, 
contou coa participación de 194 frisonas achegadas por 59 
ganderías de seis comunidades autónomas. O xulgamento 
das vacas correspondeulle ao galego Javier Álvarez Lastra, 
xuíz internacional de CONAFE. 

A gandería cántabra Llera Her SC destacou no certa-
me ao conseguir dúas das máximas distincións: a de gran 
campiona nacional de vacas, con Llera Ariel Goldwyn ET 
(vaca intermedia campiona), e a de xovenca gran campio-
na, con Llera Adeen Gotelin, que é descendente de touros 
de Xenética Fontao. Desde que no ano 1991 o consegui-
ra La Argomota, non se volvera dar este caso de dobrete 
no palmarés en toda a historia do concurso. Llera Her SC 
levou tamén o premio á vaca nova campiona, con Llera 
Goldwyn Gala ET.

Como gran campiona nacional reserva resultou gañado-
ra Pacho Goldwyn Telva, da gandería Diplomada Badiola 
(Asturias), que ademais se fixo cos títulos de mellor rabaño, 
mellor criador, vaca intermedia subcampiona e vaca adulta 
subcampiona. 

A GANDERÍA CÁNTABRA 
LLERA HER OBTIVO AS DÚAS 
MÁXIMAS DISTINCIÓNS DO 
CERTAME

XIII CONCURSO NACIONAL DE PRIMAVERA CONAFE 2011. TORRELAVEGA, 24-26 DE MARZO

Llera Ariel Goldwyn, vaca gran campiona
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Distribuidores para Galicia
LUGO
MILLARES TORRÓN, SL.
Ctra. Santiago, km. 5
Lugo
Tel. 982 221 966 

LA CORUÑA
JULIO NAVERIA 
C/ Peñasco, s/n
Órdenes (La Coruña)
Tel. 981 681 204

LA CORUÑA
MUIÑO SUMINISTROS, S.L.
San Sadurniño
Curveira-Bardaos (La Coruña)
Tel. 981 404 515

LA CORUÑA
TALLERES LANDEIRA, S.C.
Ctra. General Sanfoga - A Picota
Mazaricos (La Coruña)
Tel. 981 852 425

ORENSE
AGRÍCOLA SUÁREZ, S.L.
Zona Armada, 26
Xinzo de Limia  (Orense)
Tel. 988 461 127

PONTEVEDRA
MAXIDEZA, S.L.
Ctra. Santiago - Filgueira, 37
Lalín  (Pontevedra)
Tel. 986 781 468



Así mesmo, Álvarez Lastra elixiu a Mijaqui Dorita Jasper 
(Cal Marquet, Lleida) como xata campiona, e a La Flor Aslin 
Titanic (La Flor, Cantabria) como vaca adulta campiona. 

Asturias foi nomeada como mellor autonomía pola calida-
de dos lotes presentados, mentres que os gandeiros cántabros 
Germán Fernández, Miguel Expósito e Alberto Llera se 
erixiron coma os mellores manexadores do concurso. 

A participación galega correu a cargo de gandeiros lu-
censes, que concorreron con catro animais. Salientou a re-
presentación da gandería Callobro de Trabada, que acudiu 
cunha vaca de segundo parto, Callobro Vértigo Plastilina, 
e a súa filla, Callobro Xacobeo Valdeteja, quedando de se-
gunda e terceira de sección, respectivamente. As dúas son 
fillas de touros de Xenética Fontao e, ademais, a nai de 
Plastilina é unha filla de Chamoso. 

O Nacional de Primavera está organizado pola Confe-
deración de Asociacións de Frisona Española-CONAFE 
coa colaboración da Asociación Frisona de Cantabria-
AFCA, e o patrocinio do Goberno rexional de Cantabria, 
o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mari-
ño e o Concello de Torrelavega. 

Asturias, nomeada 
como mellor autonomía
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PALMARÉS
GANDERÍA

XATA 8-10 MESES
Reto Almalinda Maughlin Storm . . . . . . . . SD CP Reto a la Esperanza (Cantabria)
XATA 11-13 MESES
Manolero Jasper Teresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ganadería Manolero SC (Asturias)
XATA 14-16 MESES E XATA CAMPIONA
Mijaqui Dorita Jasper ET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cal Marquet (Lleida)
XOVENCA 17-19 MESES
Comas Novas Adrirosa Shottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cal Marquet (Lleida)
XOVENCA 20-22 MESES, XOVENCA CAMPIONA E GRAN CAMPIONA
Llera Adeen Gotelin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Llera Her SC (Cantabria)
XOVENCA 23-26 MESES
Argomota Jasper Hello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Casa Flora (Asturias)
VACA NOVA ATA 30 MESES
Badiola Jasper Claudia . . . . . . . . . . . . . .Ganadería Diplom. Badiola SL (Asturias)
VACA NOVA 31-35 MESES E VACA NOVA CAMPIONA
Llera Goldwyn Gala ET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Llera Her SC (Cantabria)
VACA INTERMEDIA 36-41 MESES
Badiola Roy Laury . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ganadería Diplom. Badiola SL (Asturias)
VACA INTERMEDIA 42-47 MESES,
VACA INTERMEDIA CAMPIONA E GRAN CAMPIONA
Llera Ariel Goldwyn ET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Llera Her SC (Cantabria)
VACA INTERMEDIA 4 ANOS E GRAN CAMPIONA NACIONAL RESERVA
Pacho Goldwyn Telva . . . . . . . . . . . . . . . .Ganadería Diplom. Badiola SL (Asturias)
VACA ADULTA 5 ANOS
Badiola Goldwyn Shangay . . . . . . . . . . . .Ganadería Diplom. Badiola SL (Asturias)
VACA ADULTA 6 ANOS OU MÁIS E VACA ADULTA CAMPIONA
La Flor Aslin Titanic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .La Flor (Cantabria)
MELLOR AUTONOMÍA
Asturias
MELLOR RABAÑO
Ganadería Diplomada Badiola SL (Asturias), 98 puntos
MELLOR CRIADOR
Ganadería Diplomada Badiola SL (Asturias), 96 puntos
MELLORES MANEXADORES
Germán Fernández (1º)
Miguel Expósito (2º)
Alberto Llera (3º)

Empajadoras

DESENROLLADORA 
DE BOLAS DE SILO
PARA ALIMENTACIÓN 
DE GANADO

EQUIPOS DE PREPARACIÓN DE SUELOS

Palas y cazos 
distribuidores
MAILLEUX

Distribuidor de:

Ctra. de Santiago, Km. 5 - 27210 Lugo
Teléfono: 982 221966 - Fax: 982 242921
E-mail: correo@millarestorron.com
www.millarestorron.com
www.diazytorron.com



distribución material gandeiro

Gomas y Camas para Vacas

Limpiezas Automáticas

Estabulaciones Libres

SAT MURADO 
ROMUALDO DE 

POUSADA 
(A PASTORIZA-LUGO)

Gomas y Camas 
para Vacas

Tubular 
Bovino

Limpiezas
Automáticas

MEJORES GANADERÍAS
NUESTROS PRODUCTOS

LAS

ELIGEN 



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

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

Distribuidor en Asturias: 

distribución material ganadero

4 LIMPIEZAS AUTOMÁTICAS 
DE CABLE, CUBÍCULOS, 
CORNADIZAS, BARRERAS, 
BEBEDEROS INSTALADOS EN 
SAT MURADO ROMUALDO



Planet Mirta ET por 13.000 euros, unha xovenca de dous 
anos que xa ten contrato para o primeiro macho que teña 
e para 8 embrións. 

Outro dos animais que superaron a barreira dos 10.000 
euros foi Bos Shottle Diamante ET, adquirida pola gan-
dería Hermanos Senovilla de Ávila por 12.200 euros. Trá-
tase dunha xovenca de dous anos descendente dunha das 
familias de vacas máis destacadas de Canadá.

Bos Pronto Mandarina ET, vendida en 10.100 euros á 
gandería Flora de Asturias, completa o ranking dos cinco 
animais máis caros da poxa.

Das 28 reses que se puxeron á venda nesta edición, 19 
foron mercadas por gandeiros galegos, mentres que as 9 
restantes marcharon para explotacións de Cantabria, Ávila 
e Asturias. 

 O animal que acadou o prezo máis alto foi Bos 
Shottle Selena ET, adquirida pola gandería cántabra Ponde-
rosa Holsteins por 21.000 euros para incorporala ao centro 
de alta xenética que están desenvolvendo no Pireneo catalán. 
Os antecedentes desta xovenca de 18 meses (a máis nova de 
todas as femias poxadas) permiten facerse unha idea da súa 
excelente calidade, xa que a súa nai foi vendida por 160.000 
dólares. Ademais, Selena foi destacada en probas xenómicas 
e de mérito, adquirindo 2.465 puntos co sistema dos Estados 
Unidos e Canadá, e logrando colocarse na clasificación dos 
dez mellores animais do continente.

A seguinte res máis pagada foi Bos Allen Jeny ET, unha 
vaca de cinco anos cuxa calidade non pasou desapercibi-
da na pista e que foi adquirida pola gandería Ponderosa 
Holsteins por 13.700 euros. Para Cantabria foi tamén Bos 

REXISTRADOS OS VALORES MÁIS ALTOS DUNHA POXA
EN ESPAÑA, CUN PREZO MEDIO DE 6.000 EUROS

A décimo quinta edición da poxa de gando selecto de Bos, celebrada o 15 de abril nas 
instalacións da Unidade de Transferencia Embrionaria de Bos (Guísamo), será recordada 
por terse acadado os rexistros máis altos dunha poxa en España. As 28 vacas e xovencas 
postas á venda acadaron unha cotización media de 6.600 euros e cinco delas superaron 
a barreira dos 10.000. A recadación total foi de 184.800 euros.

XV SUBASTA TOP BOS. FINCA DE BOS, 15 DE ABRIL

Bos Shottle Selena ET foi vendida por 21.000 
euros, o prezo máis alto da poxa

Bos Talent Ania Roja, a única vaca de factor 
vermello da poxa

RESULTADOS DA POXA
ANIMAL PREZO REMATE COMPRADOR LOCALIDADE PROVINCIA
BOS ROUMARE SPA ET 5.400 SAT A CAMPA CURTIS A CORUÑA
BOS SIDNEY DALILA ET 2.800 NETRANSA, SC FRADES A CORUÑA
BOS TALENT LORIANE 2.400 GANDERÍA CRUCEIRO LALÍN PONTEVEDRA
BOS SHOTTLE LAILA ET 3.400 SAT RIAL SANTA COMBA A CORUÑA
BOS MAC SHOWGIRL ET 5.400 SAN RIÁN BRIÓN A CORUÑA
BOS STORMATIC ESCADA 3.100 SAT SAN VICENTE DE NIVEIRO VAL DO DUBRA A CORUÑA
BOS GOLDWYN MALVA 5.000 CANDENDO & DUBRA TORDOIA/TRAZO A CORUÑA
BOS PRONTO DEDRA ET 3.300 SAT RIAL SANTA COMBA A CORUÑA
BOS PAGEWIRE DESEO ET 3.000 CASA PIÑEIRO SARRIA LUGO
BOS PLANET MIRTA ET 13.000 PONDEROSA HOLSTEINS PUENTE SAN MIGUEL CANTABRIA
BOS CALYPSO GYORGIA ET 7.400 SAT TEIXEIRO A PASTORIZA LUGO
BOS LAURIN SALADA ET 4.400 SAN A MELLA ARZÚA A CORUÑA
BOS GOLDWYN DELITA 4.800 PONDEROSA HOLSTEINS PUENTE SAN MIGUEL CANTABRIA
BOS BAXTER CARLA ET 3.500 CASA GABINO FRIOL LUGO
BOS SHOTTLE DIAMANTE ET 12.200 AGROP. HNOS. SENOVILLA, S.L. VILLANUEVA DEL ACERAL ÁVILA
BOS PRONTO RIHANNA ET 8.000 PONDEROSA HOLSTEINS PUENTE SAN MIGUEL CANTABRIA
BOS CHAMPION TARA ET 4.000 SAT SAN VICENTE DE NIVEIRO VAL DO DUBRA A CORUÑA
BOS FINAL CUT ELECTRA 8.200 PONDEROSA HOLSTEINS PUENTE SAN MIGUEL CANTABRIA
BOS PRONTO EVELYN ET 5.100 GANDERÍA FLORA, S.C. VALDÉS ASTURIAS
BOS SHOTTLE SELENA ET 21.000 PONDEROSA HOLSTEINS PUENTE SAN MIGUEL CANTABRIA
BOS MARION MARIONA ET 5.500 UGASMA, S.C.G. BOIMORTO A CORUÑA
BOS TALENT ANIA ROJA 6.100 GANDERÍA PERNAS, S.C. XERMADE LUGO
BOS ALLEN JENY ET 13.700 PONDEROSA HOLSTEINS PUENTE SAN MIGUEL CANTABRIA
BOS PRONTO MANDARINA ET 10.100 GANDERÍA FLORA S.C. VALDÉS ASTURIAS
BOS BAXTER LANDRA 3.800 VICENTE VARELA MONFERO A CORUÑA
BOS FREELANCE LAUSINA ET 4.000 SAT SAN VICENTE DE NIVEIRO VAL DO DUBRA A CORUÑA
BOS SEPTEMBER CUMBIA 6.600 SAT A FARRAPA NEGREIRA A CORUÑA
BOS PRONTO EVERYTHING ET 9.600 GANDERÍA MANTEIGA S.C. VILA DE CRUCES PONTEVEDRA

TOTAL:  184.800
MEDIA: 6.600
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 Na mañá do sábado disputáronse as seccións de ani-
mais máis novos. O título de xata campiona foi para a 
gandería Cid, de Barreiros, con Cid Spirte Orfa, con-
seguindo igualmente o de xata subcampiona con Cid 
Dancer Leluya, que destacou pola súa calidade de óso e 
mellores patas.

A gran campiona de xovencas foi Callobro Xacobeo Val-
deteja, da gandería Callobro de Trabada. Este animal, cun-
ha extraordinaria estrutura e capacidade, quedou terceiro 
no pasado Concurso Nacional de Primavera. 

Xa pola tarde chegou a quenda para as vacas en lac-
tación. O título de vaca nova campiona recaeu en Rego 
Airraid Claudina, da gandería Rego de Láncara. Esta 
femia destacou polo seu sistema mamario e a calidade 
das súas patas. 

Ademais de alzarse como gran campiona de vacas, 
Callobro Vértigo Plastilina, da gandería Callobro, conse-
guiu o título de campiona na sección de vacas intermedias. 
Unha clara gañadora para o xuíz, que a valorou coma un 

A XXV EDICIÓN DA MOEXMU DESTACOU 
POLO ALTO NIVEL DAS RESES PARTICIPANTES 
NO CONCURSO DE GANDO FRISÓN
O concurso de gando frisón que acolleu Muimenta o 2 de abril reuniu no recinto feiral 
Manuel Vila López 68 animais presentados por 22 ganderías da provincia de Lugo, agás 
unha da provincia de Pontevedra. Malia que o número de participantes foi menor có de 
convocatorias anteriores, o xuíz asturiano Francisco Javier Freije Freije destacou o bo 
nivel das reses concorrentes. 

res moi longa e equilibrada. Vértigo foi segunda de sección 
no Nacional de marzo, por detrás da campiona nacional. 

Na sección de adultas, a gandería Cid levou o campiona-
to con Cid Roy Muesle, por diante de Pozo Allen Mimosa, 
da gandería Pozo de Lugo, que quedou como adulta sub-
campiona. A primeira impúxose á segunda polo seu mellor 
ubre, sobre todo o posterior, máis ancho e alto, e pola súa 
mellor calidade de óso.

O título de mellor criador foi para o grupo presentado 
pola gandería Rey de Miñotelo (A Pastoriza), que o xuíz 
cualificou como un grupo extraordinario, moi compacto e 
equilibrado. Pola súa banda, a gandería Pozo fíxose co de 
mellor rabaño.

POXA
A XIII poxa de gando frisón da Moexmu, celebrada o 3 
de abril con moita afluencia de público, ofertou 15 ani-
mais entre os que, ademais de tres touros achegados pola 
Granxa Gayoso Castro (Inludes), este ano se atopaban, 

XXV MOSTRA EXPOSICIÓN DE MUIMENTA. COSPEITO, 1-3 DE ABRIL

Callobro Xacobeo Valdeteja, 
xovenca gran campiona

Cid, de Barreiros, foi o mellor criador

Callobro Vértigo Plastilina, vaca gran campiona
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como novidade, tres procedentes da Finca de Bos (Fefri-
ga). Adxudicáronse finalmente 14 reses a un prezo medio 
de 2.168 euros, superando o volume de vendas os 30.000 
euros.

O animal que alcanzou o prezo máis alto da poxa foi 
Bos Pronto Ellen, polo que se pagaron 3.900 euros. Trátase 
dunha xovenca preñada con Gabor con sete xeracións cua-
lificadas excelentes no seu pedigrí e descendente da familia 
Krull Broker Ellegance.

Por grupos, o prezo medio das de Bos foi de 2.933 
euros, mentres que nas presentadas polas ganderías de 
Lugo a media situouse nos 2.219. Destes últimos, o ani-
mal de maior prezo foi Outeiro Howie Koroza, da gan-
dería Outeiro de Chantada, unha primeiriza parida en 
marzo,con nai e avoa MB. 

MANEXADORES
Durante a xornada do domingo tamén tivo lugar a XI edi-
ción do concurso de manexadores, organizado polo Clube 
de Xóvenes Gandeiros de Galicia e cuxo xulgamento esti-
vo a cargo de Francisco Javier Freije Freije, xuíz nacional 
de CONAFE.

Na sección de 10 a 15 anos, o primeiro posto foi para 
María Manteiga Rodríguez; na de 16 a 21, para Alberto 
Iglesia Vila; e na de maiores de 21, a gañadora foi Alba 
Núñez Núñez. Posteriormente disputouse un campionato 
entre os dous primeiros clasificados de cada sección, pro-
clamándose campiona Alba Núñez. 

PALMARÉS
GANDERÍA

XATAS ATA 8 MESES
Cid Dancer Leluya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cid
XATAS 8-10 MESES E XATA CAMPIONA
Cid Spirte Orfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cid
XATAS 11-13 MESES
Pozosaa Dolman 6928 Vanesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pozo
XATAS 14-16 MESES
Carteiro Dolman Pantoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Carteiro
XOVENCAS 17-19 MESES
Capón-Holstein Dolman Copa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capón
XOVENCAS 20-26 MESES, 
XOVENCA CAMPIONA E GRAN CAMPIONA DE XOVENCAS
Callobro Xacobeo Valdeteja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Callobro
VACAS ATA 30 MESES
Sandamil M.S. Megamagic Melani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandamil
VACAS 31-35 MESES E VACA NOVA CAMPIONA 
Rego Airraid Claudina 2485 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rego
VACAS INTERMEDIAS DE 3 ANOS, 
INTERMEDIA CAMPIONA E GRAN CAMPIONA DE VACAS
Callobro Vértigo Plastilina G.Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Callobro
VACAS INTERMEDIAS DE 4 ANOS
Cid Gibson Forxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cid
VACAS ADULTAS DE 5 ANOS 
OU MÁIS E VACA ADULTA CAMPIONA 
Cid Roy Muesle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cid
MELLOR CRIADOR
Rey de Miñotelo
MELLOR RABAÑO
Pozo
MELLOR DESCENDENCIA DE VACA
Pozosaa Jasper 9888 Erma (Pozo)
MELLOR GANDERÍA DE NOVA PARTICIPACIÓN
Carteiro (Carballedo)
MELLOR CONCELLO
Lugo

RECK – Technik GmbH & Co. KG
Alemania, contact@reck-agrartec.com 
www.reck-agrartec.com

Soluciones profesionales

Por sus características especiales
es una de las mejores batidoras de
estiércol, más de 43 modelos, para
depósitos abiertos y cubiertos, 
lagunas y depósitos tipo torre.
Estiércol homogéneo para 

RECK batidora de estiércol para
rejillas en establos bovinos y 
porcinos. Remover canales de 
estiércol obstruidos
directamente a través de las 
rejillas – sin tener que levantar 
los elementos pesados del suelo de
listones. Se puede utilizar a partir
de rejillas de 1,7 cm de ancho y 
15 cm de largo.

RECK distribuidor de ensilaje de 
hierba – para el silo plano o pilas
libres. Ensilaje de hierba más 
sabroso y sano para conseguir un
mayor rendimiento de carne y de 
leche con un forraje básico a buen
precio.

batidora de estiércol 
basculante

batidora de estiércol para 
balsas

43 modelos
37 tipos de hélices
más de 1000 variantés

Turbo = modelo básico
Jumbo = versión extra fuerte

4 tipos básicos
3 diámetros de rulo
18 anchuras de maquina

para bovinos y porcinos
3 longitudes de espadas
18 variantes

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

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

batidora para rejillas distribuidor de ensilaje 
de hierba
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 Un dos requisitos imprescindibles para participar nes-
te certame é que todos os animais que se presentan sexan 
nacidos na propia explotación ou ben nun centro de recría. 
Nesta ocasión, ata 20 animais foron presentados por gan-
derías da comarca de Sarria, o que evidencia a importancia 
e a calidade da cabana bovina da zona.

Callobro Xacobeo Valdeteja, da gandería Callobro de 
Trabada, volveu facerse co título de xovenca gran cam-
piona, como xa o fixera na Moexmu no mes de abril. 
Valdeteja defínese como unha femia moi alta e ben ba-
lanceada, cunha estrutura impresionante á vez que con 
moito carácter leiteiro. Cabe destacar tamén que o seu 
pai, o touro Mario Xacobeo, procedente de Xenética 
Fontao, foi o que máis fillas tiña presentes no concur-
so (un 24%), con notable diferenza respecto dos demais 
sementais.

Na sección de xatas, a campiona resultou Cid Spirte 
Orfa, da gandería Cid de Barreiros, que tamén foi unha 
clara gañadora na súa sección (xatas 8-10 meses). Dela sa-

CALLOBRO XACOBEO VALDETEJA CONTINÚA 
COA SÚA COLECCIÓN DE TÍTULOS AO 
ALZARSE COMO XOVENCA GRAN CAMPIONA
A cuarta edición do concurso de criadores San Isidro Labrador, celebrada na tarde do 
sábado 8 de maio, reuniu en Sarria 19 ganderías da provincia de Lugo que competiron 
con 51 exemplares de gando frisón, e cuxo xulgamento lle correspondeu ao asturiano 
Paulino Badiola, xuíz nacional de CONAFE. 

lienta a súa estrutura e apertura de costela, así como a súa 
boa motilidade na pista.

O galardón ao mellor criador do concurso foi para a gan-
dería lucense Pozo, cun lote de tres primeiras de sección 
–as xatas Pozosaa Spirte 0377 Susi e Pozosaa Dolman 
6928 Vanesa, e a xovenca Pozosaa Jasper Paula–. Na cate-
goría comarcal foi a gandería Cancela, de Sarria, a que se 
fixo co premio ao mellor criador. Esta mesma explotación 
obtivo tamén o título de mellor xovenca da comarca con 
Cancela Goldwyn Kira.

POXA
Sarria acolleu este ano a segunda poxa de gando que se 
celebra no marco deste certame bovino. Aínda que só se 
presentaron 12 xovencas, todas elas próximas ao parto e 
tres procedentes da Finca de Bos (Fefriga), foi unha poxa 
moi concorrida, na que se venderon todos os animais cun 
prezo medio de 2.340 euros. O volume total de vendas as-
cendeu a 28.100 euros.

IV CONCURSO DE CRIADORES SAN ISIDRO LABRADOR. SARRIA, 7-8 DE MAIO

A gandería Pozo, mellor 
criador do concurso

Callobro Xacobeo Valdeteja, 
xovenca campiona e gran 
campiona de xovencas
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O animal que acadou o prezo máis alto, de 3.000 euros, 
foi Bos Shootle Roseta, unha xovenca de 24 anos preñada 
de Pine Tree Sid do 1 de outubro, con 2.812 puntos de 
ICO e da familia da Freurehaven Rosaline. Das presen-
tadas polos gandeiros, a máis cotizada foi Outeiro Lugh 
Tabita, unha xovenca que chegou aos 2.500 euros. Esta filla 
de Bos Shottle Lugh estaba preñada de oito meses con 
Million, cunha nai BB82, que en dúas lactacións produciu 
máis de 28.000 quilos de leite co 3,35% de proteína.

MANEXADORES
O domingo pola mañá tivo lugar o Concurso de Ma-
nexadores Sarria 2011, organizado polo Clube de Xóve-
nes Gandeiros de Galicia e xulgado por Paulino Badiola. 
Organizouse en catro seccións e un campionato posterior 
entre os dous mellores clasificados das seccións 1, 2 e 3. 

Na sección 1, na que compiten os maiores de 21 anos, 
a gañadora foi Alba Álvarez Silvela, da gandería Silvela. 
Na sección 2, de 16 a 21 anos, José Alberto Iglesia Vila, da 
gandería pastoricense Rey de Miñotelo, fíxose co primeiro 
posto. E na sección 3, de 10 a 15 anos, resultou gañadora 
María Manteiga Rodríguez. 

No concurso posterior, José Alberto Iglesia Vila e Alba 
Álvarez Núñez proclamáronse campión e subcampiona, 
respectivamente.

Este certame sarriao está organizado pola asociación de 
produtores Gandeiros á Cabana e Africor Lugo, coa colabo-
ración da Deputación de Lugo e do Concello de Sarria. 

PALMARÉS
GANDERÍA

XATA MENOR DE 8 MESES 
Pozosaa Spirte 0377 Susi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pozo
XATA 8-10 MESES E XATA CAMPIONA
Cid Spirte Orfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cid
XATA 11-13 MESES 
Pozosaa Dolman 6928 Vanesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pozo
XATA 14-16 MESES
Rey 509 Ninfa Spirte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rey de Miñotelo
XOVENCA 17-19 MESES
Pozosaa Jasper Paula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pozo
XOVENCA 20-22 MESES, XOVENCA CAMPIONA 
E GRAN CAMPIONA DE XOVENCAS
Callobro Xacobeo Valdeteja GZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Callobro
XOVENCA 23-26 MESES
Rey 487 Sopresa Glinye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rey de Miñotelo
MELLOR XOVENCA DA COMARCA DE SARRIA
Cancela Goldwyn Kira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cancela
MELLOR CRIADOR
Pozo (Lugo)
MELLOR CRIADOR DA COMARCA DE SARRIA
Cancela (Sarria)

Frontón SAT
Frontón, Pantón 
27437 Lugo (Galicia)
(+34) 673 828 844
www.frontonsat.com
info@frontonsat.com

Vista xeral do recinto
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OS EFECTOS DA NUTRICIÓN NO PUNTO DE MIRA

 Jud Heinrichs abriu a xornada técnica explicando como 
as explotacións lácteas poden sacarlle mellor rendemento 
económico á alimentación das xovencas, dado que esta 
constitúe un dos custos máis importantes da produción na 
recría. Na súa opinión, existen dúas estratexias de manexo 
factibles, sempre que non minguen o potencial produtivo: 
reducir o tempo ata o primeiro parto e lactación ou reducir 
os insumos necesarios para criar os animais novos. 

Heinrichs recomendoulles aos gandeiros facer medicións 
do peso corporal, a inxesta e as análises das forraxes para po-
der controlar ben a alimentación na primeira fase da crianza, 
cando as xovencas crecen estruturalmente (en altura da cruz, 
altura e anchura de cadeiras e perímetro torácico). 

MUIMENTA FOI SEDE DUNHA XORNADA 
TÉCNICA SOBRE A RENDIBILIDADE DUNHA 
BOA ALIMENTACIÓN DO GANDO DE LEITE
Africor Lugo e Afriga organizaron o pasado 6 de maio unha xornada técnica de produción 
de leite na casa da cultura de Muimenta (Cospeito). O profesor Jud Heinrichs, doutor 
da Universidade de Pensilvania, abordou os efectos positivos dunha boa alimentación 
do vacún leiteiro e, en concreto, das xovencas na recría. Posteriormente, o relator e os 
asistentes ás charlas visitaron a explotación Gandería Novo, tamén en Cospeito, e o 
centro de recría Anoca, en Castro de Rei. 

O relator apuntou ademais a necesidade de proporcio-
narlles a cantidade axeitada de auga limpa e de boa ca-
lidade e de vixiar a composición nutricional da dieta das 
xovencas frisonas co obxectivo de manter nela uns niveis 
adecuados de proteína e enerxía. Así, por exemplo, aconse-
llou incrementar a achega de enerxía cando fai frío, se hai 
humidade ou barro no establo ou se as áreas de descan-
so son malas, e, en cambio, alertou da sobrealimentación 
de enerxía en animais ben estabulados. Deu, así mesmo, 
estoutras pautas: destetar a tempo, medir os crecementos 
antes e despois da puberdade e a condición corporal pos-
tpubertal, observar a consistencia no grupo de animais e os 
partos aos 22-24 meses. 

A xornada xuntou un bo número de 
gandeiros e veterinarios no salón de actos 
da casa da cultura de Muimenta

Heinrichs patentou 
este sistema cribador 
da ración das vacas 
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OS CUBÍCULOS MELLOR 
ACONDICIONADOS COS NOSOS 
DISPENSADORES

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

160 cubículos acondiciónanse en 5-6 minutos

Os usuarios aforran ata un 50 % en material de base

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

TODOS OS DISPOSITIVOS PARA 
O TRATAMENTO INTEGRAL DO 
PURÍN

UNHA COMPLETA GAMA DE 
BEBEDEIROS BASCULANTES 
INOXIDABLES

Con ou sen protección

Con válvula de alto rendemento de 25 litros/minuto

Modelos de 45 e 75 litros

Revolvedores
sumerxibles en ferro 
e aceiro inoxidable

Separadores

Trituradores

CARGA AUTOMÁTICA

O FUNCIONAMENTO DO RUME
A segunda charla desta xornada, tamén a cargo de Jud 
Heinrichs, estivo orientada á análise tanto do funciona-
mento do rume das vacas de leite coma dos aspectos que o 
condicionan, como as rutinas de alimentación. 

A dinámica ruminal vese alterada cando as vacas poden 
escoller o que comen da ración e o que non, cando non se 
preparan as racións cos compoñentes necesarios na dieta 
ou se o espazo do comedeiro non é o suficiente para que 
todas as vacas dispoñan de alimento, por exemplo. Outro 
punto crítico na inxesta e a conduta alimentaria é o tamaño 
da partícula, que debe estar baseado nas necesidades quí-
micas e físicas do rume e que está relacionado coa dixesti-
bilidade da forraxe e da ración. 

Ao respecto, ofrecerlles aos animais a ración ben mes-
turada, procedente do carro mesturador, é garantía de que 
van recibir unha ración equilibrada en cada bocado e de 
que non van poder separar ningún dos seus compoñentes 
mestres comen, unha práctica moi frecuente nos animais e 
moi daniña para o rume. Non obstante, Heinrichs indicou 
que hai que ter coidado de non picar tampouco en exceso 
a forraxe para que non perda a súa capacidade de estimular 
a mastigación. 

Heinrichs compartiu co público indicacións útiles 
para aproveitar mellor a ración. Algunhas delas son dar-
lles de comer ás vacas oito ou máis veces ao día, inda 
que é mellor se incluso chegan ata as 15; verificar se-
manalmente as materias secas das forraxes, así como as 
inxestas cada día, para axustalas en consecuencia; anti-
cipar cambios meteorolóxicos que lle poidan afectar á 
inxesta, e usar levaduras que melloren a dixestibilidade 
da fibra. 

Despois das charlas visitáronse a granxa 
Gandería Novo e o centro de recría Anoca 

HEINRICHS RECOMENDA MESTURAR 
BEN AS RACIÓNS PARA QUE O ANIMAL 
NON POIDA ESCOLLER O QUE COME E 
O QUE DEIXA
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Debido á nosa ubicación e ao coñecemento da actividade gandeira e, 
sobre todo, aos cambios nas políticas medioambientais que se van 
levar a cabo, especializámonos na construción de balsas de polietileno 

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

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

-

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

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

BAP S.C.

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

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

POTASIO 225 UF de K20 225 260 225 360

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

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

AFORRO PARA SUPOSTO 10 Has 1750 €
Anos para amortizar balsa purín de 800 m3 3,5 anos

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

PROXIMAMENTE BAP S.C. TERÁ A DISTRIBUCIÓN  DE DEPÓSITOS DE 
ALMACENAMENTO DE AGUA DE ATA 500 m3.

PUBLIRREPORTAXE
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 Moitos dos obstáculos aos que nos enfrontaremos du-
rante a recría e que poden impedir un correcto desenvol-
vemento do programa poderán ser liquidados dunha for-
ma máis ou menos adecuada. Por exemplo, ante a falta de 
crecemento nunha fase reduciremos os obxectivos de peso 
para acelerar o avance dos lotes, cando se produza superpo-
boación nun lote variaremos o tempo de permanencia nel, 
ou ante unha acumulación de partos podemos aplicar unha 
desteta precoz. Todo iso son solucións puntuais que con-
seguirán que o noso programa avance e non se produzan 
estancamentos ou aglomeracións. Pero, que ocorre cando 
as xatas non quedan preñadas? 

Esta situación xa non ten unha solución tan sinxela. Se 
non preñamos as xatas atrasaranse e/ou acumularanse na 
zona de inseminación, aumentando os custos, reducindo a 

XESTIÓN REPRODUTIVA NA 
RECRÍA DE XOVENCAS
A xestión da reprodución no noso programa de recría de xovencas constituirá un dos 
puntos críticos máis importantes de todo o proceso. O obxectivo final de todo programa 
non é só conseguir un desenvolvemento adecuado, senón conseguir que as xatas se 
convertan en vacas de produción e, para iso, necesitamos que queden xestantes en 
forma e tempo adecuados. Se unha xovenca de 700 kg está baleira xa non é un logro, 
senón unha gran perda.

eficiencia do programa e creando un tapón que nos impedirá 
un manexo adecuado e agravará cada vez máis a situación.

O obstáculo máis insalvable que nos atoparemos na re-
cría dunha xata cara a unha vaca de produción é a obten-
ción da súa preñez. Este aspecto pode marcar a diferenza 
entre o éxito ou o fracaso do noso programa de recría.

O obxectivo cara ao primeiro parto na recría de xovencas 
Holstein está establecido actualmente nos 23-24 meses de 
idade, cun peso de 620 a 650 kg. Isto permitiranos obter 
o máximo rendemento económico tanto na cría das xo-
vencas como na produción leiteira. Pero para conseguilo 
dependemos do ritmo de crecemento e do momento en 
que esta queda preñada e, á súa vez, ambos os parámetros 
estarán relacionados. A maior ritmo de crecemento antes 
inseminaremos a xovenca para conseguir a súa preñez. 

Roberto C. Fernández
Veterinario asesor de explotacións leiteiras

RECRÍA 19

AFRIGA ANO XVII - Nº 92



HIPRABOVIS® BALANCE. Vacuna trivalente frente al virus de la Diarrea Vírica Bovina, el virus de la Parainfluenza tipo 3, y el virus Respiratorio Sincitial 
Bovino. Composición por dosis (3 ml): Virus de la Diarrea Vírica Bovina, cepa NADL inactivado…SN ≥ 20  (≥ 106 DICT

50
 antes de la inactivación); 

Virus de la Parainfluenza-3, cepa SF4 inactivado…IHA ≥ 16  (≥ 480 UHA antes de la inactivación); Virus Respiratorio Sincitial Bovino, cepa Lym-56 
vivo…≥ 104 DICT

50
. INDICACIONES: Bovinos adultos (vacas y novillas): Prevención de la Diarrea vírica bovina (incluida la enfermedad de las mucosas) 

(BVD). Terneros: Prevención de la Parainfluenza-3 (PI3), Enfermedad de las mucosas o Diarrea vírica bovina (BVD) y Neumonía por Virus Respiratorio 
Sincitial Bovino (BRS). Puede utilizarse en cualquier momento durante la gestación y durante la lactancia. VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular, 
en los músculos del cuello, o subcutánea en la región de la papada. Resuspender la fracción liofilizada con la fracción líquida y agitar antes de usar. 
Administrar la vacuna cuando esté a temperatura ambiente, entre +15 y +25ºC. POSOLOGÍA: Administrar una dosis (3 ml) a partir de las 4 semanas 
de edad. Terneros: Primovacunación: Administrar 1 dosis (3 ml). Es aconsejable administrar una segunda dosis a los 21-30 días, sobre todo si se 
vacunan animales muy jóvenes. Revacunación: Dosis de recuerdo una vez al año. Vacas: Primovacunación: Administrar 1 dosis (3 ml), seguida de una 
segunda dosis a los 21-30 días. Revacunación: Dosis de recuerdo una vez al año. Novillas: Primovacunación: Administrar 1 dosis (3 ml), seguida de 
una segunda dosis a los 21-30 días, un mes antes de la primera cubrición. Revacunación: Dosis de recuerdo una vez al año. El inicio de la inmunidad 
es a las 3 semanas desde la primera administración y la duración de la inmunidad es de 12 meses. TIEMPO DE ESPERA: Cero días. PRECAUCIONES 
ESPECIALES: Conservar y transportar entre +2 y +8ºC. No congelar. NÚMERO DE REGISTRO: 1907 ESP PRESENTACIÓN: Caja 5 ds (fracción liofilizada 
+ fracción líquida). Caja 30 ds (fracción liofilizada + fracción líquida). Prescripción veterinaria.

Recupera el equilibrio

Vacuna trivalente (BVD, PI-3, BRSV) para bovino

HIPRABOVIS® BALANCE

La primera vacuna trivalente que completa cualquier programa de IBR.

Doble indicación: Reproductiva (BVD) y respiratoria (BRSV, PI-3).

Aplicable en terneros de primera edad, novillas y vacas (también durante la gestación).



La primera vacuna del mundo con doble deleción (gE-/tk-)

que optimiza la seguridad vacunal

HIPRABOVIS® IBR MARKER LIVE
Vacuna viva de IBR doble delecionada gE-/tk- para bovinos

HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE. Liofilizado y disolvente en suspensión inyectable para bovino. Composición: Cada dosis de 2 ml contiene: Liofilizado: Herpes 
Virus Bovino tipo 1 vivo con deleción genética doble gE-  tk- (BoHV-1), cepa CEDDEL: 106,3 – 107,3 DICC

50
 . Disolvente: Disolución tampón de fosfato. 

Especies de destino: Bovino (terneros y vacas). Indicaciones de uso, especificando las especies de destino: Para la inmunización activa de bovino a partir 
de los 3 meses frente al Herpes Virus Bovino, tipo 1 (BoHV-1) para reducir los signos clínicos de la Rinotraqueítis bovina infecciosa (IBR) y la excreción del 
virus de campo. Establecimiento de la inmunidad: 21 días después del programa de vacunación básico. Duración de la inmunidad: 6 meses después del 
programa de vacunación básico. Precauciones especiales para su uso en animales: Sólo se deben vacunar animales sanos. Uso durante la gestación, la 
lactancia o la puesta: Puede utilizarse durante la gestación y la lactancia. Posología y vía de administración: Bovino: a partir de los 3 meses. Reconstituir 
el liofilizado con todo el contenido del disolvente incluido para obtener una suspensión inyectable. Programa de vacunación recomendado: La dosis inicial 
recomendada es 1 inyección de 2 ml de la vacuna reconstituida por animal. El animal debe ser vacunado 3 semanas después con la misma dosis. A partir de 
entonces, se debe administrar una dosis de recuerdo de 2 ml cada seis meses. El modo de administración es por vía intramuscular, en los músculos del cuello. 
Las inyecciones deben ser administradas preferentemente en lados alternados del cuello. El disolvente debe alcanzar una temperatura entre 15ºC y 20ºC 
antes de la reconstitución del liofilizado. Agitar bien antes de usar. Evitar la introducción de contaminación durante su reconstitución y uso. Usar únicamente 
agujas y jeringas estériles para su administración. Tiempo de espera: Cero días. Período de validez: Período de validez del liofilizado acondicionado para su 
venta: 2 años. Período de validez del disolvente acondicionado para su venta: 2 años. Período de validez después de su reconstitución: 6 horas. Conservar 
y transportar refrigerado (entre 2ºC y 8ºC). No congelar. Formatos: Caja de cartón con 1 frasco de 5 dosis de liofilizado y 1 frasco de 10 ml de disolvente. 
Caja de cartón con 1 frasco de 25 dosis de liofilizado y 1 frasco de 50 ml de disolvente. Titular de la  autorización de comercialización:  Laboratorios Hipra, 
S.A., Amer (Girona), ESPAÑA. Números de registro: 5 dosis: EU/2/10/114/001. 25 dosis: EU/2/10/114/002. Encontrará información detallada sobre este 
medicamento veterinario en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) http://www.ema.europa.eu.

HIPRABOVIS® IBR MARKER LIVE



O PESO IDEAL PARA A CUBRICIÓN ESTARÁ EN TORNO AO 55% DO PESO ADULTO DO ANIMAL

A eficacia do noso programa reprodutivo será crucial 
para obter estes resultados. Canto mellor sexan os nosos 
índices reprodutivos, menor tempo empregaremos en ob-
ter unha xestación e máis se achegará o momento do parto 
á nosa formulación.

O programa reprodutivo fundamentarase en tres aspec-
tos principais: alimentación, instalacións e manexo. Todos 
eles serán determinantes tanto no aspecto técnico como no 
económico, polo que non podemos deixar ningún deles ao 
azar. Un fallo en calquera destes puntos pode pór en perigo 
a consecución dos nosos obxectivos.

OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO CORPORAL 
PARA A CUBRICIÓN
En primeiro lugar, debemos establecer en que momento 
imos inseminar as nosas xatas e cales son as condicións 
que deben ter para iso. Hai que recordar que para lograr os 
obxectivos de desenvolvemento corporal no momento da 
inseminación é necesario que durante as fases anteriores 
se fosen conseguindo uns crecementos parciais adecuados. 
Un programa de recría é como unha carreira de fondo e os 
resultados finais dependerán de todas e cada unha das fases 
polas que pasen os animais.

Unha pregunta importante e que durante anos foi obxec-
to frecuente de discusión no mundo gandeiro é se o mo-
mento de inseminar vén determinado pola estatura, polo 
peso ou pola idade dos animais. A resposta é polo peso; 
isto é debido a que nas xatas a aparición da puberdade de-
pende do peso e non da idade e prodúcese aproximada-

O momento da cubrición estará determinado 
polo peso corporal dos animais

mente cando alcanzan o 45% do seu peso adulto. A maior 
velocidade de crecemento, antes aparecerá a puberdade e 
poderán reducirse a idade ao parto e o custo económico do 
programa. Se só tomásemos en conta a idade ou a estatura 
atopariámonos con animais que chegan ao primeiro par-
to con pesos moi baixos, aumentando o risco de distocia 
e reducindo a produción leiteira. Terá menos problemas 
durante o parto e producirá máis leite unha xata insemina-
da con 13,5 meses e 400 kg que outra inseminada aos 16 
meses con 300 kg. 

Debemos obter bos desenvolvementos durante as primeras fases para poder 
inseminar a unha idade temperá (Xatas do centro de recría Anoca)

Valores de peso (kg) a primeira cubrición e a primeiro parto en función da 
ganancia media diaria (gr/día)

meses a 1ª IA meses a 1º parto

13 14 15 16 17 22 23 24 25 26
0,700 319 340 361 383 404 511 532 553 575 596

0,750 338 361 384 407 430 544 567 590 613 636

0,800 358 383 407 431 456 578 602 627 651 675

0,850 378 404 430 456 482 611 637 663 689 715

0,900 398 425 453 480 508 645 672 700 727 755

Aínda que un crecemento acelerado pode ser moi van-
taxoso economicamente, debemos establecer uns límites 
adecuados. Se o crecemento é moi rápido, pode producirse 
un engraxamento excesivo da glándula mamaria despra-
zando o tecido graxo ao parénquima e reducindo a pro-
dución durante a primeira lactancia do animal. Ademais, 
tampouco é conveniente conseguir partos con idades de-
masiado temperás polo risco de distocia que poden ocasio-
nar, polo que se establece como obxectivo que os partos se 
produzan a partir dos 23 meses. 
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BATIDORES DE PURÍN 
REFORZADOS, RÍGIDOS
O ARTICULADOS DE 4 
A 8 M”
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DE SILO
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ASTILLADORAS HIDRÁULICAS
VERTICALES Y HORIZONTALES
DE 8, 12, 15, 20 Y 25T.

CORTABOLAS
DE SILO
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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



Con esta información podemos establecer que o peso 
ideal para a cubrición estará en torno ao 55% do peso 
adulto do animal. O peso final dependerá da xenética e 
da alimentación, pero se o noso obxectivo é lograr animais 
en primeiro parto cun mínimo de 620 kg (85% do peso 
adulto) deberemos inseminar as xovencas cando alcancen 
os 390-400 kg.

A idade para a cubrición virá determinada polo ritmo de 
crecemento que esteamos obtendo no noso programa. Así, 
con crecementos medios diarios de 830 g/día poderemos 
inseminar aos 14 meses, pero con 750 g/día teremos que 
irnos case aos 16 meses. Polo que se o noso obxectivo cara 
ao primeiro parto son 23-24 meses, debemos conseguir 
crecementos antes de inseminar as xatas de 800 a 850 g/día 
para inseminalas ao redor dos 13,5 a 14,5 meses de idade.

Por último, a estatura ideal para a inseminación debe ser 
superior aos 1,32 cm á anca (1,27 cm se tomamos como re-
ferencia a altura á cruz). Este factor non debe ser determi-
nante para decidir se imos cubrir ou non unha xovenca, xa 
que se verá moi influenciado pola xenética do animal. Pero 
si que é verdade que se realizamos un programa de crece-
mento adecuado é bastante sinxelo alcanzar esta estatura.

PROGRAMA NUTRICIONAL 
O programa nutricional debe cubrir dúas necesidades 
moi importantes durante este período. En primeiro lu-
gar, debe cubrir unhas necesidades básicas de crecemento 
para que os animais manteñan a súa ganancia de peso e 
estatura mentres están enroladas no programa reprodutivo. 
Se conseguimos un índice de preñez bastante alto, haberá 
moitas xatas que só permanezan seis semanas no lote de 
reprodución (11 días de media para a inseminación e 28 
días para o diagnóstico), pero unha porcentaxe dos animais 
deberá permanecer 12 ou 14 semanas para quedar xestan-
tes. Este é un período de tempo demasiado longo para que 
diminúan o seu ritmo de crecemento, polo que o desenvol-
vemento corporal seguirá a ser un obxectivo primario do 
programa nutricional durante esta fase.

En segundo lugar, a alimentación debe buscar o máxi-
mo de eficiencia reprodutiva intentando incrementar a 
fertilidade todo o posible. Isto conseguirémolo man-
tendo unhas achegas equilibradas que cubran as nece-
sidades básicas de reprodución á vez que contribúen ao 
crecemento corporal.

Traballaremos con xovencas ao redor dos 13-15 meses 
de idade, cuxo consumo estimado debería atoparse nuns 
9,5 a 10 kg de materia seca por día, o que nos servirá de 
referencia para os cálculos.

Os requirimentos de proteína bruta durante este período 
serán dun 14% sobre materia seca. É importante avaliar o 
aproveitamento deste nutriente mediante controis rutinei-
ros de urea plasmática porque, aínda que algúns estudos 
contradín este protocolo, demostrouse que valores por riba 
de 20 a 25 mg/dl de urea plasmática teñen consecuencias 
negativas na fertilidade das xovencas.

Respecto da enerxía, as necesidades son de 2 a 2,25 Mcal 
de Enerxía Neta de mantemento, dependendo das condi-
cións climatolóxicas ás que se atopen expostos os animais. 
Debemos revisar periodicamente a condición corporal e 
axustar as achegas enerxéticas da ración para evitar en-
graxamentos durante este período. Crecementos moi altos 
durante a fase de reprodución, por riba de 1.000 g/día, po-
den comprometer a fertilidade das nosas xovencas.

A achega de vitaminas e minerais deberá cubrir os re-
quirimentos establecidos polo NCR 2001, tanto nesta fase 
como nas anteriores. 

INSTALACIÓNS E COW COMFORT
O aloxamento proporcionado aos lotes de animais en 

idade de inseminar condicionará en gran medida os resul-
tados obtidos, tanto na detección de celos como na taxa 
de preñez. As necesidades en cow comfort e en deseño de 
instalacións serán moi similares ás establecidas para os ani-
mais adultos, e só será necesario adaptar as medidas do 
aloxamento ao tamaño destes animais. 

En moitas ocasións, as antigas instalacións das vacas en 
produción son utilizadas para aloxar a recría e as vacas se-
cas. Este procedemento reduce un bo número de custos 
durante a recría, pero será necesario realizar unha adap-
tación previa dos aloxamentos para evitar problemas que 
co tempo non orixinarán máis que perdas económicas e 
eliminacións de animais. A reestruturación das vellas naves 
para utilizalas coas xovencas non se debe ver coma un cus-
to, senón coma un investimento. A ración debe buscar o máximo de eficiencia reprodutiva 

á vez que mantén o crecemento (Centro de recría Anoca)

O confort das xovencas será determinante para 
conseguir bos resultados reprodutivos

DECANTARÉMONOS POLA CAMA QUENTE, 
DEBIDO A QUE FACILITARÁ EN GRAN 
MEDIDA A EXPRESIÓN DOS CELOS POR 
PARTE DOS ANIMAIS
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lonxitude total 200 cm, unha lonxitude interior de 140-
150 cm e unha anchura de 100-105 cm. A barra educadora 
deberemos adiantala cando os animais non estean habi-
tuados a este sistema. Os corredores non deberían ter unha 
anchura inferior aos 3,5 m.

Respecto da zona de alimentación, é recomendable o 
emprego de cornadizas fronte ao comedeiro corrido para 
facilitar o manexo durante a inseminación e os controis 
reprodutivos. En calquera dos dous casos, o espazo por 
animal debe ser de 50 a 55 cm.

En calquera instalación para xovencas en idade de re-
produción, é importante incrementar o espazo dispoñible 
cando realizamos o deseño inicial. Isto permitiranos tra-
ballar con maior marxe de manobra en situacións nas que 
se produza unha aglomeración de animais nesta fase, xa 
sexa por unha caída nas porcentaxes de preñez ou por unha 
concentración de partos.

MANEXO REPRODUTIVO
As xovencas virxes teñen unha expresión dos celos moito 
maior á das vacas adultas, tanto en duración como en nú-
mero de montas. Por iso, a forma máis eficaz de obter unha 
boa taxa de preñez é a observación directa destes.

O mellor momento do día para realizar a observación 
será á primeira hora da mañá e á última da tarde, coin-
cidindo cos momentos de maior actividade dos animais. 
Tamén poden producirse un número alto de montas cando 
se movan grupos de animais, polo que debemos estar aten-
tos durante as manobras de manexo. Dedicaremos entre 15 
e 20 minutos á observación dos celos, tres veces ao día, e 
será a única tarefa que se realice neste período. Non serve 
que esteamos presentes unha hora se estamos realizando 
outras manobras, xa que isto nos distraerá do noso labor e 
orixinará moitos erros de identificación.  

O deseño das instalacións debe ser adaptado 
a cada fase do programa de recría

Podemos empregar dous tipos básicos de instalacións 
durante este período, a baseada nunha cama quente e a 
baseada en cubículos. Calquera delas pode producir bos re-
sultados sempre que o manexo, mantemento e dimensións 
sexan adecuados. De todos os xeitos, se temos a opción de 
utilizar calquera dos dous sistemas decantarémonos pola 
cama quente, debido a que facilitará en gran medida a ex-
presión dos celos por parte dos animais. A maior detección 
de celos, maior será a nosa taxa de preñez e menos tempo 
precisaremos para conseguir unha xestación.

Os sistemas baseados en cama quente teñen o incon-
veniente do maior custo producido no mantemento, pero 
moitas vantaxes. Os animais teñen menos probabilidades 
de sufrir golpes ou accidentes e redúcense os casos clínicos 
de coxeiras e teñen mellor mobilidade funcional. Tamén 
realizan máis exercicio, co que aumenta o seu desenvol-
vemento muscular fronte á deposición graxa, e os niveis 
de inxestión de materia seca vense aumentados fronte ao 
sistema con cubículos; todo iso mellora a expresión e dura-
ción dos celos, así como a súa detección.

Pola contra, os sistemas con cubículos teñen un menor 
custo de mantemento pero con taxas inferiores de detección 
de celos. Ademais, as xovencas necesitan ser habituadas ao 
emprego deste sistema antes de alcanzar esta fase. Se non foi 
así, podemos atoparnos graves problemas de manexo e unha 
importante caída nas inxestións de alimento.

Como estamos nunha fase onde lle daremos prioridade 
á eficiencia reprodutiva, os sistemas de cama quente resul-
tarannos moito máis adecuados para as xovencas próximas 
a inseminar.

Respecto das superficies do chan, é preferible o emprego 
de patios de terra que de cemento polo tema de detección 
de celos. Se non é posible este sistema pola climatoloxía 
da nosa zona ou porque xa temos a instalación construída, 
debemos prestar moita atención ao raiado e mantemento 
destas superficies. O que non se debería empregar durante 
esta fase da recría son as grellas, debido a que reducen de-
masiado a suxeición e a estabilidade dos animais.

As recomendacións en dimensións das estruturas deben 
vir establecidas polo tamaño dos animais que teñamos. 
Como orientación, en xovencas Holstein de 13 a 16 meses 
de idade e cun peso aproximado de 390 a 450 kg debe-
riamos utilizar 3,6 m2 de zona de descanso e 30 a 32 m2

de zona de exercicio por animal. Estes valores deberán ser 
incrementados cando os lotes sexan moi reducidos.

Se utilizamos un sistema de cubículos, deberían ter unha 

DEDICAREMOS ENTRE 15 E 20 MINUTOS 
Á OBSERVACIÓN DOS CELOS, TRES VECES 
AO DÍA, E SERÁ A ÚNICA TAREFA QUE SE 
REALICE NESTE PERÍODO

Medidas recomendadas de cubículos
peso
xovencas

lonxitude
total

lonxitude
interior

ancho
total

altura
barra

135-180 1,2-1,3 0,9. 0,7. 0,7-0,8

180-270 1,5-1,7 1,2. 0,8. 0,85-0,90

270-360 1,7-1,8 1,3. 0,9. 0,9-0,97

360-450 1,8-2,0 1,4. 1,0. 0,97-1

450-500 2,0-2,1 1,5. 1,1. 1,0-1,1

500-590 2,1-2,3 1,6. 1,2. 1,1-1,12

590-725 2,3-2,5 1,7. 1,22. 1,12-1,22
Asociación Americana de Ingenieros Agrícolas, 1990
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Para obter uns bos resultados durante esta tarefa é im-
portante ter ben identificados os animais, detectar cal é o 
animal que realmente está en celo, valorar se se atopa ao 
comezo ou ao final do seu período fértil e coñecer o seu 
historial reprodutivo. Como as xovencas adoitan expresar 
o seu celo durante períodos prolongados de tempo, unha 
detección temperá permitiranos calcular o momento ópti-
mo para a súa inseminación, o cal se sitúa ao redor das 12 
horas do inicio do estro.

Un sistema que pode axudarnos é o emprego dos marca-
dores de pintura na base da cola, moi útiles cando manexa-
mos un volume importante de animais. Requiren pouca 
formación previa e o seu custo é moi alcanzable, aínda 
que precisan unha dedicación de tempo máis importante 
ca a observación simple. Débense repasar as marcas dia-
riamente, comprobando se os animais teñen signos de ser 
montados. Hai que ter coidado porque algunhas xovencas 
poden perder a marca por rascarse contra superficies ou 
por lambidas doutras, polo que se recomenda a revisión 
dos días dende o último celo e a presenza doutros signos 
para confirmar o celo.

Darémoslle prioridade á inseminación con celos naturais 
fronte ás sincronizacións hormonais, polo seu menor custo 
e a súa maior taxa de preñez. De todos os xeitos, haberá 
unha porcentaxe máis ou menos alta de animais que non 
demostren de forma clara o seu celo, ou non o fagan nun 
período de tempo adecuado, polo que os sistemas de sin-
cronización ou indución de celo tamén deben estar presen-
tes no noso programa reprodutivo.

O método máis empregado é a inxección de dúas do-
ses de PG2  separadas 14 días e a observación directa. 
En xovencas adoita producir moi bos resultados cando se 
combina cunha boa detección de celos e atrasa pouco tem-
po a súa inseminación. Está indicado en animais que non 
mostran un celo claro tras o seu paso ao patio de insemi-
nación e son considerados cíclicos tras a exploración rectal, 
e en animais diagnosticados non xestantes que presenten 
un corpo lúteo. Unha das vantaxes da utilización deste mé-
todo é a cubrición temperá das xovencas tras o período 
voluntario de espera establecido, o que adianta a obtención 
da súa preñez.

Para os animais non cíclicos ou que non responden á 
aplicación de PG2 , empregaremos o Ovsynch ou os dis-
positivos intravaxinais con proxestáxenos.

O noso obxectivo nesta fase debe estar en torno ao 62% 
de Taxa de Concepción (TC) e ao 55% de Taxa de Preñez 
(TP), considerando que se obtemos valores inferiores en 
máis de dúas visitas consecutivas debemos revisar a nosa 
formulación.

Con valores do 60% TP conseguiremos deixar xestantes ao 
95% dos animais en seis semanas. Con todo, se a TP cae ao 
25% necesitaremos 210 días para conseguir o mesmo núme-
ro de xestacións. Isto atrasará a media de idade ao primeiro 
parto case dous meses, coa consecuente perda económica e 
produtiva que iso supón. Tamén nos complicará o manexo 
por unha acumulación de animais na zona de inseminar e 
atrasará o momento de cubrición dos lotes posteriores.

O último punto importante deste período será a biose-
guridade e/ou sanidade. Debemos traballar con animais 

libres de enfermidades para evitar un fallo reprodutivo. É 
importante realizar controis serolóxicos de forma periódica 
que nos informen do estado sanitario no que se atopa o 
noso rabaño, e así poder tomar decisións sobre o programa 
de vacinación máis adecuado.

A aplicación de vacinas, en concreto as concernentes ao 
IBR e BVD, debe realizarse como mínimo 4 a 6 sema-
nas antes de entrar no lote de inseminación para que os 
animais desenvolvan unha inmunidade adecuada, e sempre 
antes de entrar en contacto con animais xestantes ou que 
poidan estalo.

CONCLUSIÓNS
Unha boa xestión reprodutiva durante a recría das nosas 
xovencas reportaranos importantes beneficios a distintos 
niveis, como son:

-redución dos custos de recría
-retorno temperán do investimento
-redución das necesidades de xovencas de substitución
-aumento do progreso xenético
-homoxeneidade nos lotes
-mellora no manexo
-mellor condición ao parto
-aumento da produción leiteira
-aumento da vida produtiva
Debemos lembrar que esta fase é un punto crítico nos 

nosos programas de recría, e o que máis inflúe na idade ao 
primeiro parto obtida. Optimizar o rendemento reprodu-
tivo pode reportarnos grandes beneficios a medio e longo 
prazo, polo que se constitúe como un alicerce fundamental 
da eficiencia económica de todo o rabaño.

Un desenvolvemento corporal adecuado xunto cunha 
preñez temperá son as mellores recomendacións para con-
seguir boas vacas produtoras e cunha longa vida útil. 

DARÉMOSLLE PRIORIDADE Á 
INSEMINACIÓN CON CELOS NATURAIS 
FRONTE ÁS SINCRONIZACIÓNS 
HORMONAIS, POLO SEU MENOR CUSTO E A 
SÚA MAIOR TAXA DE PREÑEZ

As marcas de pintura na base da cola axudarannos 
na identificación dos animais en celo
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A DEPUTACIÓN INICIA AS 
OBRAS DO CENTRO DE 
RECRÍA CUMPRINDO OS 
PRAZOS ESTABLECIDOS
As máquinas comezaron a preparar o terreo onde se 

construirán as 13 naves para 3.000 xovencas e as 370 

casetas nas que se realizará a recría. Logo do rema-

te destes traballos, dotarase de equipamento o interior 

das naves e instalarase a depuradora para converter en 

enerxía 28.000 m3 de purín, ou sexa, o 100% dos resi-

duos.

Tal e como anunciou o 29 de 

abril o presidente da Depu-

tación, José Ramón Gómez 

Besteiro, durante a sinatura 

do convenio coa empresa Tragsa, o or-

ganismo provincial iniciou o 2 de maio 

as obras do Centro de Recría da Granxa 

Gayoso Castro, dotadas con 6 millóns 

de euros e financiadas na súa totalidade 

pola institución provincial. 

A licitación da infraestrutura acomé-

tese en dúas fases co fin de axilizar os 

traballos bloqueados tanto pola Xunta, 

administración que tardou máis dun 

ano en conceder a declaración de im-

Os operarios empezaron a preparar o terreo coas máquinas 
para levar a cabo as tarefas de roza e valado

pacto medioambiental (DIA) imprescin-

dible para iniciar as obras, coma polo 

anterior equipo de goberno provincial, 

que mantivo estas instalacións sen li-

cenza de actividade. O deputado e al-

calde de Castro de Rei, Juan José Díaz 

Valiño, salientou que “malia as trabas 

do Executivo galego, Deputación e Con-

cello poñemos en marcha as obras do 

proxecto gandeiro máis revolucionario 

en Galicia nas últimas décadas, que re-

dundará no beneficio dos veciños dunha 

provincia eminentemente gandeira”.  

Os operarios empezaron a preparar o 

terreo coas máquinas para levar a cabo 

as tarefas de roza e valado. Estas ac-

tuacións prolongaranse durante todo o 

mes, de xeito que a principios de xuño 

comezarase coa construción das 13 na-

ves que van acoller as 3.000 xovencas e 

as 370 casetas para a recría, que ocupa-

rán 25.000 metros cadrados. 

Simultaneamente acometerase a 

instalación do saneamento, abaste-

cemento de auga e servizo eléctrico, 

ademais do traslado do invernadoiro no 

que realizan prácticas os alumnos das 

titulacións relacionadas coa Horticul-

tura e Xardinería do Instituto de Castro 

de Rei. Concluídas estas obras, que te-

ñen un prazo de execución de 9 meses, 

iniciaranse os trámites para a segunda 

adxudicación. Esta parte inclúe a urba-

nización, a dotación interior das naves 

e a instalación da estación depuradora, 

que permitirá que o Centro sexa auto-

suficiente, é dicir, con capacidade para 

xestionar o 100% dos residuos que xe-

ren na Granxa, converténdoos en ener-

xía. As 3.000 xovencas xerarán 28.000 

metros cúbicos de purín ao ano, o que 

obriga a facer unha xestión racional.

O Centro de Recría é o proxecto máis 

ambicioso levado a cabo en Galicia nos 

últimos anos. Triplica a capacidade dos 

14 que existen actualmente na Comuni-

dade e permítelles aos gandeiros facer 

máis rendibles as súas explotacións, 

reducir os custos que supón a recría e 

mellorar a calidade xenética da cabana 

gandeira.

Ademais, o Centro de Recría con-

vértese nun escenario de investigación 

aberto aos alumnos de Veterinaria e  

doutras facultades, e especialmente 

innovador no seu modelo de xestión 

medioambiental de residuos. 

A principios de xuño comezarase 
coa construción das 13 naves
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 O calostro é a primeira comida que reciben as nosas 
xatas tras o seu nacemento. Achega nutrientes esenciais e, o 
que é máis importante, anticorpos maternais que formarán 
a base do seu sistema inmune durante os primeiros meses 
de vida. Este feito é fundamental para a súa supervivencia, 
xa que nese momento apenas teñen reservas corporais e o 
seu sistema inmunolóxico aínda non é funcional.

Moito se escribiu sobre a forma correcta de encalostrar 
durante as últimas décadas e, aínda así, a día de hoxe se-
gue a ser un dos puntos críticos de todos os programas de 
recría nas granxas leiteiras. Melloramos moito o manexo 
e as instalacións para as primeiras fases da recría e, con 
todo, as porcentaxes de morbilidade e mortalidade non se 
reduciron de forma equitativa, o cal significa que as nosas 

O ENCALOSTRADO COMO BASE 
DUNHA BOA RECRÍA

O protocolo de administración e a composición do calostro repercutirán directamente sobre 
o rendemento dos animais durante as primeiras fases do noso programa de recría. Un bo 
encalostrado suporá melloras na conversión do alimento, aumentará a ganancia de peso 
media diaria e reducirá as porcentaxes de enfermidade e de mortalidade, mellorando os 
índices económicos do noso programa e facilitando o manexo. 

xatas non están a recibir unha protección temperá de for-
ma correcta.

Os alicerces básicos dun bo encalostrado son unha ad-
ministración temperá, unha boa composición do calostro 
e un alto nivel de hixiene tanto nas instalacións como no 
manexo.

CARACTERÍSTICAS E MANEXO DO CALOSTRO
Pódese definir o calostro como a secreción da glándula ma-
maria durante as 24 horas posteriores ao parto. Aínda que 
non se considera leite como tal ata as 72 horas posparto, 
entre as 24 e 72 horas a composición do calostro atoparíase 
nunha fase de transición, polo que xa non mantén todas as 
súas propiedades específicas. 

Roberto C. Fernández
Veterinario asesor de explotacións leiteiras

O manexo e a 
alimentación 
durante o período 
seco serán 
fundamentais 
para a calidade do 
calostro
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OS ALICERCES DUN BO ENCALOSTRADO
SON UNHA ADMINISTRACIÓN TEMPERÁ, 
UNHA BOA COMPOSICIÓN DO CALOSTRO E 
UN ALTO NIVEL DE HIXIENE

Se o comparamos co leite normal, o calostro destaca polo 
seu alto contido en sólidos totais, pois achega o dobre de 
graxa e ata catro veces máis de proteína pero, sobre todo, 
a súa característica máis importante é a achega de inmu-
noglobulinas (Ig), cunha presenza 65 veces superior á do 
leite. Se observamos o cadro adxunto, podemos comprobar 
como a medida que se suceden as primeiras muxiduras a 
calidade do calostro vai diminuíndo, ata equipararse á do 
leite a partir das 48-72 horas tras o parto. Desta evolución 
deriva a necesidade de administrar estes primeiros calos-
tros ás nosas xatas e, sempre que sexa posible, conservalos 
para continuar a súa administración durante as primeiras 
48 horas de vida do animal.

O manexo que realicemos co calostro será de grande im-
portancia, tanto para a conservación das súas característi-
cas nutricionais como polo seu status sanitario. É frecuente 
que o calostro se obteña na mesma parideira onde naceu 
a xata, ou na sala de muxidura, pero sen gardar as medi-
das hixiénicas que se utilizan para o leite de venda. Tamén 
adoita ocorrer que sexa muxido nunha cántara e mantido a 
temperatura ambiente durante algún tempo ata a súa ad-
ministración; isto é un erro moi grave. Débese extremar a 
limpeza cando muximos por primeira vez as vacas acaba-
das de parir, xa que esta tarefa se realiza con frecuencia nun 
ambiente altamente contaminado e deste factor dependerá 
a transmisión de xermes aos acabados de nacer. Por poñer 
un exemplo, o número de colonias de bacterias coliformes 

A obtención do calostro debe realizarse nas 
mellores condicións hixiénicas posibles

que se atopan nestes primeiros calostros poden dobrar o 
seu número a 300C de temperatura cada 20 minutos, o cal 
nos obriga a refrixeralos se non van ser administrados in-
mediatamente ás xatas.

Tamén debemos ter coidado porque o calostro pode ser 
fonte de enfermidades, xa que, se provén de nais porta-
doras de patóxenos transmisibles, como a paratuberculose, 
a leucose ou a salmonela, transmitiránllelos ás xatas. Hai 
que coñecer o status sanitario das nais antes de empregar 
o seu calostro e, ante a dúbida, administrar o doutra vaca 
que teñamos analizada e cuxos calostros conservemos para 
estas situacións.

Todas as explotacións leiteiras deberían manter unha re-
serva de calostro para afrontar situacións nas que a nai non 
dá suficiente para a xata, ou cando sospeitemos que o ca-
lostro recollido non é de boa calidade. Este pode manterse 
refrixerado por un tempo non superior a unha semana, ou 
conxelado durante seis meses, e sempre etiquetado para 
coñecer a procedencia e o tempo de conservación. O me-
llor é almacenalo en cantidades equivalentes a unha toma, 
de xeito que non cumpra preparar máis cantidade da nece-
saria cando recorramos a el. Para a súa preparación quen-
tarémolo ao baño maría ata os 40 ou 410C de temperatura, 
de forma que a xata o tome a 38 ou 390C.

Só como anotación, nas explotacións nas que por situa-
ción sanitaria, ou simplemente porque queren diminuír 
o contido de patóxenos no calostro administrado, estean 
pensando pasteurizalo, cómpre lembrarlles que o protoco-
lo é diferente ao do leite normal, debido ás variacións en 
composición que presentan. Debemos ter presente que o 
seu contido en sólidos modificará a condución da tempe-
ratura e que o noso obxectivo é diminuír a súa carga mi-
crobiana sen alterar as súas propiedades nutricionais. Para 
iso recoméndase unha temperatura de 600C durante 30 
minutos. A unha temperatura inferior non se eliminan os 
xermes, pero se é superior desnaturalízanse as inmunoglo-
bulinas presentes nel e non se transfire inmunidade. 

O calostro das vacas adultas 
terá mellor calidade có das 
xovencas primeirizas

Composición do calostro
nº muxido

1 2 3 leite
peso específico 1.056 1.040 1.035 1.032

% sólidos 23,9 17,9 14,1 12,9

% proteína 14,0 8,4 5,1 3,1

% graxa 6,7 5,4 3,9 3,7

% caseína 4,8 4,3 3,8 2,5

% lactosa 2,7 3,9 4,4 5,0

g/l Inmunoglobulinas G 48,0 25,0 15,0 0,6

Foley y Otterby ; Journal of Dairy Science, 61:1033
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IMPORTANCIA DUN ENCALOSTRADO TEMPERÁN 
O calostro, ademais de achegar nutrientes esenciais para o 
crecemento das xatas, é o encargado de transferir a inmu-
nidade pasiva proveniente da nai a través das inmunoglo-
bulinas presentes nel. A resistencia fronte ás enfermida-
des durante os primeiros meses de vida, e polo tanto a súa 
supervivencia, dependerá directamente do nivel de inmu-
nidade adquirida nestas primeiras tomas. Pero este feito 
non é constante no tempo, senón que a xata ten un tempo 
limitado para poder recibir esa inmunidade, xa que a súa 
capacidade de absorción cambia rapidamente tras o nace-
mento, polo que o éxito temperán dos nosos programas 
de recría dependerá en gran medida do manexo aplicado 
neste período. 

A importancia dun rápido encalostrado baséase en dous 
feitos fundamentais, a perda de capacidade de absorción 
de inmunoglobulinas e a colonización do intestino por 
bacterias patóxenas. O primeiro suposto está condicionado 
pola maduración intestinal dos animais acabados de nacer. 
Durante as primeiras horas de vida o intestino das xatas 
comeza a segregar encimas e a desenvolver a súa 

DE QUE VACAS SE OBTÉN O MELLOR CALOSTRO?
Sempre se dixo que é mellor o calostro dunha vaca adulta 
có dunha xovenca, xa que teñen unha maior concentración 
de anticorpos e, xa que logo, a transferencia de inmunidade 
será maior. Isto é certo na maioría das situacións, pero de-
bemos facer algunhas puntualizacións.

Se comparamos estudos de composición de calostros 
durante os últimos vinte anos, o que máis nos chama a 
atención é que a porcentaxe de vitaminas e minerais au-
mentaron considerablemente. Isto débese a que cada vez 
manexamos e alimentamos mellor as nosas vacas en tran-
sición e prestámoslles maior atención ás súas necesidades 
nutricionais e, polo tanto, enriquécese o calostro. Non de-
bemos esquecer que a calidade deste é directamente pro-
porcional á alimentación recibida polas vacas durante o seu 
período seco. Pero non todo é positivo nestes estudos, xa 
que a composición de sólidos totais diminuíu e con iso a 
concentración de inmunoglobulinas presentes no calostro. 
É unha consecuencia directa da maior produción das nosas 
vacas, xa que ao aumentar os litros que se obteñen duran-
te a primeira muxidura tamén se dilúen os compoñentes 
presentes no calostro. Está todo relacionado. Manexamos 
e alimentamos mellor durante o secado, polo que a vaca 
producirá maior cantidade de leite tras o parto, máis rica 
en micronutrientes pero con menor proporción de sólidos 
totais. Por esta mesma situación, o calostro das xovencas 
que paren por primeira vez tamén mellorou tanto en com-
posición coma en calidade, aínda que nas mesmas condi-
cións segue a ser preferible o calostro das vacas multíparas.

Para evitar os problemas asociados á alta produción, de-
bemos muxir as vacas recentemente paridas o máis pronto 
posible tras o parto, e sempre que sexa posible durante as 
dúas horas seguintes a este. Así evitaremos que o ubre al-
macene unha cantidade excesiva de leite e dilúa os seus 
compoñentes. Ademais, a vaca tras o parto comeza a reab-
sorber inmunoglobulinas do ubre cara ao seu organismo, o 
que asociado ao aumento do leite implica unha redución 
en porcentaxe considerable. Como veremos máis adiante, 
as xatas deben tomar o seu primeiro calostro nas dúas ho-
ras seguintes ao nacemento e é o momento indicado para 
realizar a primeira muxidura da vaca; desa forma faremos 
coincidir no mesmo período ambas as pautas de manexo.

Tamén evitaremos no posible muxir os animais antes do 
parto, xa que este proceso provoca perdas no valor do ca-
lostro obtido tras o nacemento do xato.

Os condicionantes que debe reunir un animal para obter 
un bo calostro son:

-vaca multípara
-menos de 7 litros durante a primeira muxidura (muxi-

dura a fondo)
-máis de 40 días seca
-sen mastite nin muxidura preparto
-vacinada durante o secado
-libre de enfermidades transmisibles

Tras o parto, as nosas xatas estarán expostas a diferentes contaminantes ambientais, polo que é vital que reciban rápido as primeiras tomas de calostro 

TODAS AS EXPLOTACIÓNS LEITEIRAS
DEBERÍAN MANTER UNHA RESERVA 
DE CALOSTRO PARA CANDO A NAI NON 
DÁ SUFICIENTE PARA A XATA OU O 
RECOLLIDO NON É DE BOA CALIDADE
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RECOMENDACIÓNS DE ADMINISTRACIÓN 
O ideal é administrar unha cantidade de calostro equivalen-
te o 10% do peso vivo da xata antes das seis horas de vida, e 
sempre que sexa posible antes das dúas horas, para favorecer 
a absorción de inmunoglobulinas. Esta cantidade en xatas 
frisonas equivalería a 4-5 litros de calostro por toma.

Pódese administrar con biberóns, pero se o animal non 
quere mamar por sufrir un parto difícil é mellor adminis-
trarllo con sonda esofáxica para asegurarnos de que o inxi-
re. A partir desta primeira toma, recoméndase continuar 
administrando estes primeiros calostros durante os dous 
primeiros días de vida (4 a 6 tomas), porque, aínda que a 
capacidade de absorción diminúa, poderemos aproveitar o 
contido en nutrientes para mellorar as reservas corporais 
da xata.

Para o control do encalostrado nas nosas granxas em-
pregaremos os niveis de proteína sérica presentes en soro 
sanguíneo. Débense realizar recoñecementos a animais 
con menos dunha semana de vida, e comprobar que o 
85-90% teñen valores superiores a 5,2 g/dl. Valores supe-
riores a 5,5 consideraríanse moi bos, de 5 a 5,5 aceptables 
e inferiores a 5 implican un fallo na transmisión de inmu-
nidade. Cando máis do 20% dos animais mostren valores 
inferiores a 5 g/dl, debemos reformularnos o noso proto-
colo de manexo e tomar medidas. Neste aspecto debemos 
ter coidado cando empregamos calostros artificiais, xa 
que estes adoitan dar como resultado valores superiores 
de proteína sérica que non implican necesariamente un 
aumento da inmunidade. 

A mensaxe que debemos lembrar é que o crecemento 
e a supervivencia da xata durante as súas primeiras se-
manas de vida dependerán directamente da cantidade e 
calidade do calostro administrado, e do tempo que tar-
daron en recibilo. 

Debemos 
proporcionarlles ás 
xatas un ambiente 
seco e quente 
durante as primeiras 
semanas

capacidade para descompor nutrientes que logo absorberá. 
Isto provocará que en pouco tempo as inmunoglobulinas 
que alcancen o intestino serán descompostas en aminoáci-
dos e non poderán absorberse como tales nin transferirlle 
inmunidade ao animal. 

Ás dúas horas de vida a xata é capaz de absorber o 75% 
das inmunoglobulinas presentes no calostro; non obstante, 
ás dez horas esta capacidade vese reducida ata o 50% e ás 
vinte horas xa só poderá absorber un 25%. Este patrón de 
absorción condicionará os resultados obtidos, polo cal os 
animais acabados de nacer deberán recibir unha cantidade 
adecuada de calostro no menor tempo posible para poder 
aproveitar a vantaxe biolóxica que nos supón a capacidade 
de absorción que presentan.

Doutra banda están os microorganismos patóxenos pre-
sentes no ambiente e que tras o nacemento se converterán 
en potenciais causas de enfermidade. Cando nacen as xatas, 
o seu intestino pode considerarse estéril, xa que non existe 
presenza ningunha de patóxenos que poidan orixinar en-
fermidades. Pero enfróntanse a un ambiente hostil cheo de 
xermes patóxenos provenientes da nai, o ubre, a cama e as 
persoas encargadas do seu manexo, polo que están en grave 
risco ao non ter un sistema inmune funcional. En pouco 
tempo, estes patóxenos comezan a colonizar o seu orga-
nismo a través do sistema dixestivo. A diferenza entre que 
desenvolvan ou non unha enfermidade dependerá da súa 
capacidade inmune para contrarrestar as infeccións. É de 
vital importancia que as xatas reciban de forma rápida as 
súas primeiras tomas de calostro para que poidan adquirir 
defensas que aseguren a súa supervivencia. 

O nivel de encalostrado e a súa administración temperá 
reducirán drasticamente as porcentaxes de animais enfer-
mos ou mortos durante as primeiras semanas de vida.

Outra vantaxe do encalostrado temperán é a achega de 
nutrientes. As nosas xatas nacen cun 3 a 4% de graxa cor-
poral e con escasas reservas de glicóxeno, o cal non achega 
moitas reservas enerxéticas ao seu organismo. Se tras o na-
cemento sofren períodos de tensións ou son sometidas a 
temperaturas moi frías, estas reservas son consumidas rapi-
damente, debilitando o animal e facéndoo máis susceptible 
de contraer enfermidades. Un calostro rico en nutrientes 
achegaralles suficiente enerxía e micronutrientes ás xatas 
para afrontar os seus primeiros días de vida. Ademais, se 
non teñen reservas enerxéticas diminúe de forma drástica a 
súa capacidade de desenvolver unha resposta inmune. 

O IDEAL É ADMINISTRAR UNHA 
CANTIDADE DE CALOSTRO EQUIVALENTE 
AO 10% DO PESO VIVO DA XATA ANTES 
DAS 6 HORAS DE VIDA

Absorción de lg calostrais tras o nacemento
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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

Colchóns Elmega: 
confort, duración, suavidade 
e impermeabilidade

TANQUES DE FRÍO
Baixo consumo e alto rendemento

Arrimadores 
de comida 
mecánicos

Salas de ordeño



 Na parroquia de Vilacoba, no municipio coruñés de 
Lousame, atópase a explotación Cesares Holstein, propie-
dade dos irmáns Juan Carlos e Domingo Ces Ares. Juan 
Carlos (40 anos) é o que se encarga do traballo diario da 
granxa, mentres que Domingo (42) actúa de socio capi-
talista. A súa dedicación profesional é a de calificador de 
CONAFE, pero tamén colabora coas diferentes tarefas 
gandeiras cando está na casa.

Aínda que os seus avós e bisavós xa se dedicaban á gande-
ría, a orixe desta granxa remóntase ao ano 1965, cando o seu 
pai comprou as primeiras vacas frisonas. Anos despois, can-
do os irmáns tomaron o relevo do negocio, había arredor de 
20 vacas en produción, unha cifra que foi aumentando ata as 

MANEXO AXEITADO E MELLORA
XENÉTICA, SEGREDOS PARA CONSEGUIR 
UNHA BOA SELECCIÓN GANDEIRA
Os propietarios da granxa Cesares Holstein, Juan Carlos e Domingo Ces Ares, están 
convencidos de que unha boa xenética sen máis non equivale a unha boa produción. 
Entre a súa cabana gandeira encóntrase Cesares Boeza Dancer, a xovenca gran 
campiona do I Concurso da Raza Frisona de Arzúa celebrado en marzo.

case 90 femias rexistradas na actualidade. O salto definitivo 
produciuse no ano 2001, fai agora dez anos, coa construción 
das novas instalacións, máis amplas e adaptadas ás necesida-
des de produción e de benestar animal.

Cesares Holstein está integrada en Feiraco, sociedade 
cooperativa da que Domingo é vicepresidente do Consello 
Reitor. O obxectivo de Feiraco é comercializar o mellor 
posible o produto dos seus cooperativistas. O sistema de 
prezos baséase nun prezo estándar máis un complemento 
que varía cada mes. Os cooperativistas non teñen contratos 
de prezos mínimos, pero o compromiso da cooperativa é 
pagar, como mínimo, a media do que se cotizou o leite do 
conxunto das explotacións galegas.

As amplas aberturas son a principal característica da nave

GRANXA CESARES HOLSTEIN S.C. (LOUSAME)
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Entre os servizos que ofrece Feiraco encóntranse a ven-
da de pensos ou a asistencia sanitaria. No primeiro caso, a 
venda do penso non se vincula co prezo do leite. En canto 
ao aspecto sanitario, na granxa Cesares Holstein optaron 
por continuar cos servizos de Seragro, con quen levan tra-
ballando desde hai varios anos.

A cabana actual componse de 46 vacas adultas e 42 
xatas e xovencas. Destas últimas, 24 atópanse no centro 
de recría Rancho Las Nieves (Zaragoza).

Con 42 vacas de produción, a cota da granxa tamén se foi 
ampliando progresivamente, ata alcanzar os 420.000 quilos 
actuais máis outros 60.000 en réxime de alugueiro.

As instalacións novas, dispostas a partir dunha estrutura 
metálica en combinación con bloque, abranguen uns 750 
metros cadrados que engloban a nave (con estabulación li-
bre en cubículos), a leitería e a sala de muxido (sistema tipo 
tándem de 6 puntos). A elas hai que engadirlles o establo 
vello, que alberga as xovencas.

Os elementos de benestar animal, aos que tanto Juan 
Carlos como Domingo lles conceden moita importancia, 
son visibles na explotación. Os colchóns dos cubículos son 
de biomasa feita por eles mesmos a partir de restos resul-
tantes da limpeza das fincas. Por riba levan unha capa de cal 
e serrín que axuda a previr infeccións, aínda que Domingo 
está seguro de que o máis importante para evitar enfermi-
dades é o manexo diario e non tanto o material empregado. 
Os colchóns cámbianse cada dous meses aproximadamen-
te, aínda que as camas se removen tres veces ao día coa 
finalidade de optimizar as condicións sanitarias.

A nave, cun total de 50 cubículos, caracterízase polas 
súas amplas aberturas, evitando así a necesidade de venti-
ladores artificiais. Está orientada para protexer o gando dos 
temporais da época invernal, de modo que a propia leite-
ría lle dá abrigo. O sistema de limpeza é o de arrobadeira 
arrastrada, programado para pasar cada 8 horas.

O establo conta tamén cun cepillo mecánico que permite 
que os animais se poidan rascar nas distintas partes do corpo 
(cabeza, pescozo, lombo e grupa) cada vez que senten nece-
sidade. Trátase dun sistema que favorece o confort e o aseo 
da cabana e axuda a previr enfermidades como a sarna. 

Juan Carlos e Domingo Ces Ares, xunto á nave
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A granxa conta con dous depósitos de xurro, con capa-
cidade para 980.000 litros e situados debaixo da nave. De 
momento non separan o sólido e o líquido, se ben é algo no 
que xa pensaron de cara ao futuro.

Todo o gando está estabulado e practican a separación 
por lotes. As vacas de produción están separadas das secas, 
mentres que as xovencas permanecen nas instalacións ve-
llas. Á súa vez, estas últimas organízanse por lotes de ida-
de para controlar a súa alimentación e desenvolvemento. 
Ademais, faise pastoreo coas vacas secas e coas xovencas 
próximas ao parto.

En canto á recría, non toda se realiza na granxa. Unha 
parte vai para o Rancho Las Nieves aos poucos días de nacer, 
onde permanece ata que a xovenca, xa preñada, está próxima 
ao parto. E non toda se destina á propia produción leiteira, 
xa que a cría é moi superior á capacidade da granxa, polo que 
venden unha media de catro xovencas ao ano. 

A idade media da primeira inseminación é aos 15 meses, 
se ben as do centro de recría se inseminan aos 13 ou 14 en 
función do tamaño e o peso. A media de inseminacións por 
preñez é de dúas doses e media e o intervalo entre partos 
sitúase en torno aos 400 días. 

RACIÓN E FORRAXES
En Cesares Holstein optan por unha alimentación equili-
brada, pero tamén sinxela e económica debido aos actuais 
prezos do leite. A ración faise para 42 vacas, non varía en 
función dos litros de leite que produce cada unha e está 
integrada por 250 gramos de palla, 8 quilos e medio de 
penso, 9 quilos e medio de silo de herba e 28 quilos de silo 
de millo. A que si varía é a dieta das vacas secas, a base de 
palla, herba seca e pastoreo. En canto ás xovencas, a súa 
ración componse de herba seca, palla e penso. 

Cesares Holstein conta con 17 hectáreas de superficie 
agrícola propias e outras 10 alugadas. O terreo divídese en 
18 fincas caracterizadas polas súas pequenas dimensións e 
pola dispersión xeográfica existente entre elas.

A maior parte (20 hectáreas) dedícase ao cultivo de millo 
(ciclo 300 e ciclo 400) para silo, aínda que antes se sacan 
dous cortes de herba westerwold. As boas condicións do 
terreo para o cultivo do millo quedan demostradas cuns 
resultados medios de 65 toneladas por hectárea. Outras 
dúas hectáreas e media destínanse a raigrás (dous cortes 
para silo e un para seco). O resto emprégase para pastoreo.

A maquinaria coa que traballan téñena en propiedade. 
Trátase de tres tractores de 161, 100 e 70 cabalos, respec-
tivamente, carro mesturador de arrastre horizontal, dous 
rastrillos, dúas cisternas, un remolque, un autocargador, 
unha abonadora e un arado de tres regos. Tamén posúen 
unha fresadora, unha sulfatadora e unha rotoempacadora 
en sociedade con outro gandeiro da zona. Por outra parte, 
para a realización de tarefas como a campaña do millo op-
tan polo sistema de contratación externa do servizo.

MELLORA GANDEIRA
Segundo Domingo Ces Ares, o segredo para conseguir 
unha boa selección gandeira está na elección dos touros. 
Pero tamén recoñece que unha boa xenética sen máis non 
equivale a unha boa produción. En cambio, unha vaca cun-
ha xenética normal chegará a ser unha boa produtora lei-
teira se conta cun bo manexo, un bo confort e unha boa 
alimentación.

Na granxa inclínanse por touros moi equilibrados. O en-
cargado da selección é Domingo. O primeiro no que se fixa 
é na morfoloxía do animal, sobre todo na profundidade 
do ubre (que sexa superior a +5 en touros canadenses e a 
+1,5 nos nacionais e americanos) e nas patas (sobre todo 
no ángulo podal e na vista posterior). Ademais, repara en 
que teñan boa calidade de óso e angulosidade.

Aos datos de produción non lles dá tanta importancia, 
aínda que busca touros que non sexan negativos en graxa e 
proteína. Así mesmo, préstalle especial atención ao nivel de 
células somáticas (que sexa o máis baixo posible), así como 
á saúde e á vida produtiva do animal.

Vista xeral dos comedeiros

Os xatos acabados de nacer 
permanecen en boxes colocados no 
exterior da nave

Os cubículos, situados na parte central da nave, son de biomasa 
sobre a que se deposita unha capa de cal e serrín

A RACIÓN É EQUILIBRADA, SINXELA 
E SIMILAR PARA TODAS AS VACAS EN 
LACTACIÓN

As vacas poden rascarse cando queren 
con este cepillo mecánico
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Sala de muxido tipo tándem de seis puntos

Nesta explotación cómprase unha media de tres semen-
tais ao ano. O obxectivo é criar un lote de fillas de cada un 
(arredor de 15 preñeces) para que a cabana sexa o máis 
homoxénea posible e fácil de manexar.

Aínda que non teñen familias de vacas destacadas, con-
tan con varias xeracións de familias MB e dúas vacas EX 
feitas na casa. A medio ICO no ano 2010 foi de 1.573 
puntos, mentres que a última cualificación morfolóxica foi 
de 83,24 puntos.

Seguros agrarios 

Información suxeita ás condicións de cada póliza, así como ás condicións de subscrición. Seguros Agrarios Combinados, pólizas contratadas con Agroseguro. SegurCaixa, S.A. de Seguros e 
Reaseguros. VidaCaixa, S.A. de Seguros e Reaseguros. Caixa de Aforros e Pensións de Barcelona, av. Diagonal, 621-629, 08028 Barcelona, con NIF G-5889999/8. Inscrita en el RM de Barcelona, 
tomo 20397, folio 1, folla B-5614, número 3003. Operador de bancaseguros exclusivo de VidaCaixa, S.A., con CIF A-58333261, e autorizado de SegurCaixa, S.A., con CIF A-28011864, 
inscrito no rexistro administrativo de mediadores da DXSFP co código C0611G58899998, e autorizado para a distribución de seguros CASER, en virtude do convenio de distribución entre 
VidaCaixa e Caixa de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros e Reaseguros, S.A. (CASER), con CIF A-28013050.

www.laCaixa.es/agrocaixa

Máis que
protección

En ”la Caixa” dispoñemos dunha extensa 

gama de seguros para  cubrir os riscos da 

súa actividade agraria. Poderá asegurar os 

ingresos da súa colleita e gando ante calquera 

imprevisto, dispoñerá de amplas coberturas 

para a súa maquinaria agrícola e para a súa 

explotación, e tamén obterá protección para 

vostede, a súa familia e os seus traballadores. 

Falamos?

Patrocinador do Equipo
Olímpico Español

Con respecto á proba xenómica, Domingo afirma que se 
trata dun avance moi importante de cara á selección xené-
tica, xa que permite aforrar moito tempo ao facilitar infor-
mación temperá de trazos de rendemento de touros novos 
sen necesidade de que teñan descendencia. Non obstante, 
recoñece que de momento debe empregarse con prudencia 
porque a fiabilidade aínda non é o suficientemente alta ao 
haber poucos xenotipos analizados.

Entre as xovencas da explotación encóntrase Cesares 
Boeza Dancer, a xovenca gran campiona do I Concurso da 
Raza Frisona de Arzúa celebrado no mes de marzo. Porén, 
os concursos non son algo prioritario para os irmáns Ces 
Ares. A súa granxa está claramente enfocada á produción 
de leite e recoñecen que preparar o gando para asistir a es-
tes certames require moito tempo. Non obstante, afirman 
que os concursos cumpren unha función moi importante: 
a de crear afición entre a xente nova.

Na actualidade, a produción media da explotación é de 
10.700 litros/vaca/día, a un 3,80% de graxa, 3,24% de pro-
teína e un reconto de células somáticas de 194.000. 

OS CONCURSOS NON SON PRIORITARIOS 
PARA OS IRMÁNS CES ARES; A SÚA 
EXPLOTACIÓN ESTÁ CLARAMENTE 
ENFOCADA Á PRODUCIÓN DE LEITE
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AFRIGA ANO XVII - Nº 92



MANUEL TEIJEIRO
Gandería: SAT Teixeiro
Concello: A Pastoriza
Vacas en lactación: 86

“BENEFICIOSO OU NON, TODO SEGUE ESTAN-
DO EN MANS DAS EMPRESAS”

1. Creo que son unha cousa máis. Beneficioso ou non, todo 
segue estando en mans das empresas. Non achegará nada 
aínda que negociemos nós o prezo do leite. Tampouco xe-
rará unha gran estabilidade, porque só teñen vixencia por 
tres meses.

2. Miramos de reducir custos, pero nunca pasando do lí-
mite a partir do cal empezas a perder produción. O prezo 
dos pensos estase disparando, polo que tentamos producir 
na propia granxa a maior cantidade de forraxe e da maior 
calidade posible. 

3. Levamos anos traballando coa xenética. Os tiros van por 
aí. Os animais son cada vez máis lonxevos e máis correctos, 
polo que tamén funcionan mellor na corte. Trátase de que 
aguanten o maior número de partos posible, porque aí é 
onde está a rendibilidade. 

1. SERÁN OS CONTRATOS HOMOLOGADOS OBRIGATORIOS UNHA SOLUCIÓN PARA 
NORMALIZAR AS RELACIÓNS ENTRE A INDUSTRIA E OS GANDEIROS?

2. QUE FACEDES NAS VOSAS GRANXAS PARA MANTER CUSTOS A PESAR DA SUBIDA 
DE PENSOS E CEREAIS?

3. QUE IMPORTANCIA LLE DADES Á XENÉTICA NA VOSA EXPLOTACIÓN? 

OS PRODUTORES OPINAN: 
CONTRATOS, CUSTOS E XENÉTICA

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

EMILIO RODRÍGUEZ
Gandería: SAT Emilio do Jaime
Concello: Cospeito
Vacas en lactación: 96

“A XENÉTICA É UNHA FERRAMENTA ESEN-
CIAL PARA TRABALLAR”

1. Poden ser beneficiosos, sempre que se cumpran e se es-
tableza unha comisión de seguimento para garantir que se 
aplican como se teñen que aplicar. Se son como os ensaios 
que houbo ata agora, todo quedará en nada, porque as in-
dustrias non os cumprirán.

2. Tratamos de ensilar toda a forraxe que podemos e gas-
tar o mínimo posible en alimentos comprados. Non po-
des baixar demasiado a cantidade de penso, pero tentamos 
conseguir unha forraxe propia de calidade para que as va-
cas dean máis leite. 

3. A xenética é unha ferramenta esencial para traballar. 
Trátase de ter animais que produzan, que duren moitos 
partos e que non dean problemas. Iso é o bonito e o bo. 
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ESCOLMO, S.L.
Distribuidor para Galicia y Asturias

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

www.aberekin.com

ABEREKIN, S.A.
Centro de Inseminación

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

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

GODIN ALEXI DUPLEX (EX-94)

Mesland DUPLEX

Canadá Abril de 2011:
EL NÚMERO 1 EN CONFORMACIÓN 
EN CANADÁ CON +18
+13 EN SISTEMA MAMARIO
+12 EN PATAS
+18 EN ESTRUCTURA LECHERA
+15 EN GRUPA

AH! Y MÁS DE 1000 KILOS DE 
LECHE CON +0,12 % PROTEÍNA

Imbatible una vez másNúmero 1 mundial

aAa 315246
Excelente







XOSÉ FERNÁNDEZ
Gandería: SAT Xerlea
Concello: Cospeito
Vacas en lactación: 160

“OS CONTRATOS PODEN SER FAVORABLES SE 
SE CUMPREN OS PREZOS ACORDADOS”

1. Hai diversidade de opinións. Creo que poden ser favo-
rables, sempre que se faga un seguimento sobre o seu cum-
primento e sobre os prezos acordados. Se asinamos uns 
contratos e a industria segue facendo o que lle dá a gana, 
evidentemente non se resolverá nada. Se son obrigatorios 
uns prezos de referencia, que figuren neses contratos, claro 
que serán positivos.

2. Melloramos a calidade das nosas forraxes, polo que esta-
mos utilizando máis forraxes e menos concentrados. 

3. A xenética ten moita importancia. Hai que buscar un 
índice xenético cada vez máis alto. Antes, as explotacións 
medíanse por número de cabezas, agora mídense por litros 
de leite e por quilos de cota. 

JESÚS LÓPEZ 
Gandería: Gandería Pernas
Concello: Cospeito
Vacas en lactación: 80

“DESPOIS DA ALIMENTACIÓN, A XENÉTICA É 
O ASPECTO MÁIS IMPORTANTE” 

1. Haberá que ver como se presentan. Non sei que dicir. O 
normal é que fosen bos, pero todo dependerá de como se 
apliquen.

2. Tentamos aguantar o tirón, porque a cousa está moi xus-
ta. Nótase moito a subida dos pensos, pero de momento 
non aumentamos a produción de forraxe. 

3. Dámoslle moita importancia, porque despois da ali-
mentación, a xenética é o aspecto máis importante dunha 
explotación. Boa alimentación e boa xenética. É o funda-
mental.

ANXO DONO
Gandería: Gandería Dono
Concello: Frades
Vacas en lactación: 38

“OS CONTRATOS AXUDARÁN PORQUE INCLUI-
RÁN PREZO E GARANTÍA DE RECOLLIDA”

1. Será unha ferramenta que non solucionará todos os pro-
blemas que temos no campo, pero axudará porque serán 
uns contratos que incluirán prezo, garantía de recollida e 
espazo temporal. 

2. Perder diñeiro, así de claro, sobre todo na miña comarca, 
que é unha zona moi leiteira, onde non se mobiliza a base 
territorial. Temos praderías, monte e plantacións en terreos 
agrogandeiros. Así é imposible reducir custos, porque de-
pendemos da alfalfa e da palla de Castela. 

3. A xenética é importantísima. Temos que ter uns animais 
morfolóxica e xeneticamente capaces de producir grandes 
cantidades de leite e que coman a maior cantidade posible 
de forraxe. Os animais son máquinas, por utilizar un símil, 
porque todo o que comen prodúceno en leite. 

JOSÉ MANUEL BOTANA
Gandería: Gandería Botana
Concello: Ribadeo
Vacas en lactación: 30

“TENTAMOS ABARATAR CUSTOS CON MOITO 
PASTOREO E MELLORES FORRAXES”

1. Esperamos, polo ben do sector, que funcionen, pero sen 
un prezo de referencia non servirán para nada. 

2. Tentamos abaratar custos con moito pastoreo e mellores 
forraxes. Queremos quedarnos con algún terreo que quede 
pola zona para reducir todo o que poidamos a cantidade de 
concentrado que se consome na granxa.

3. A xenética é bastante importante, aínda que nós hai 
pouco que comezamos a traballar nese campo. 

DISTRIBUCIÓN
A CUALQUIER 
PUNTO DE 
ESPAÑA Y 
PORTUGAL

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

VENTA DE 

ABONO DE 

POLOS
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¡EL HIJO DE OMAN QUE TODOS 
ESTÁBAMOS ESPERANDO!

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

DISTRIBUIDO EN GALICIA POR
LUIS CARRO, TELF. 636.496.238

+898 Leche
+0.06% Proteina
+2.24 en TIPO
2.06 en Ubres

124 hijas en USA
GENOMIC USDA PRUEBA 4/2011

TPI
2156

Parkview Iota 4009
Parkview Dairy; Delhi - CA

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

Parque de Negocios Európolis

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

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

Create Value  Build Trust  Deliver Results

  Lineal 04/2011 -2 -1 1 2

 Estatura   +2.28  Alta
 Fortaleza   +2.20  Fuerte
Prof. corporal  +2.21  Gran prof. 

 Carac. lechero   +1.52  Anguloso 
 Angulo de Grupa sotla.qsI82.0-
 Ancho de grupa   +2.04  Ancha
 Patas lateral satceR61.0-
Patas posterior  +0.99 Rectas

 Angulo del pie   +1.07  Alto
 Score Patas   +1.30  Alto
 Ubre Anterior   +2.45  Bien sujeta
 Alt. ubre post.  +3.09  Alta
 Ancho ubre post.  +4.05  Ancha
 Soporte central   +2.10  Fuerte
 Prof. de ubre  +1.28 Poco prof. 
 Coloc. pezones   +2.28  Correcta
 Colocación Pezón Trasero   +1.95  Correcta
Largo pezones sotroC57.0-



MARISOL FERNÁNDEZ
Gandería: Gandería Capón
Concello: Chantada
Vacas en lactación: 50

“A XENÉTICA É O 90% DA NOSA EXPLOTACIÓN”

1. Servirán para ter unha seguridade, polo menos durante 
tres meses. Queda moito por facer. Un contrato por tres 
meses implica que tes o prezo asegurado por ese tempo, 
pero nós vendemos leite os 365 días do ano. Aos tres me-
ses, o prezo volven a fixalo as industrias, co cal sempre es-
tamos pillados. 

2. Nós somos de pastoreo. Aínda que notamos a subida 
dos cereais, non estamos tan angustiados como a xente que 
os utiliza máis para alimentar aos seus animais. Aínda así, 
nótase. Tratamos de pastorear un pouco máis e, aínda que 
baixamos un pouco as medias, tentamos cubrir gastos. 

3. A xenética é o 90% da nosa explotación. Xa non só por-
que teñamos animais de concurso, senón porque esas vacas 
adoitan ser as máis rendibles da casa. Son as reses máis 
grandes, con maior produción, con mellores patas e con 
mellor sistema. Nunha palabra, son os mellores da explota-
ción e nótase no rendemento e na lonxevidade. 

JOSÉ ALBERTO IGLESIA
Gandería: SAT Rey de Miñotelo
Concello: Pastoriza
Vacas en lactación: 70

“TRAEMOS PALLA E PENSO. O RESTO DAS FO-
RRAXES SON DE PRODUCIÓN PROPIA”

1. Creo que poden ser útiles, pero o importante é que se 
cumpran. 

2. Ensilamos bastante, tanto herba como millo, e compra-
mos moi poucos cereais. Traemos palla, pero moi pouca, e 
penso. O resto das forraxes son de produción propia. 

3. A xenética ten moita importancia. A min gústanme non 
só as vacas de moita produción, senón tamén as de concur-
so. Son animais con boas patas e con bos ubres, que ao fin e 
ao cabo van durar máis partos e, polo tanto, darán maiores 
ganancias. E todos vivimos do leite.  

MANUEL SANDAMIL
Gandería: SAT Sandamil
Concello: Castro de Rei
Vacas en lactación: 43

“REALMENTE NON LOGRAMOS COMPENSAR 
TODA A SUBIDA DOS PREZOS”

1. Se realmente os contratos homologados levasen asocia-
do un prezo mínimo, servirían de algo. Se o prezo de refe-
rencia se basea no que suceda noutros países, e logo cada 
industria fai o que lle dea a gana, non creo que sirvan de 
moito. 

2. Tratamos de compensar coa calidade das forraxes e, so-
bre todo, cun bo manexo. Tentamos combinar ambas cou-
sas. Realmente non logramos compensar toda a subida dos 
pensos, pero procuramos facer as cousas ben para que a 
explotación sexa un pouco rendible. 

3. A xenética ten moita importancia. Unha granxa con boa 
xenética ten máis potencial en canto a produción de lei-
te. As vacas teñen mellor morfoloxía e máis lonxevidade. 
Todo iso, traducido en euros, vai sumando rendibilidade.

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

Asociación Nacional Criadores Vacuno Fleckvieh España
Entidad Colaboradora del Ministerio

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

  GANADERO, SI DESEAS ADQUIRIR NOVILLAS DE ESTA MAGNIFICA RAZA, CONTACTA CON LA ASOCIACIÓN Y PIDE INFORMACIÓN
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MANUEL BRANTUAS 
Gandería: S.C. Casblanco
Concello: Santa Comba
Vacas en lactación: 66

“SE AS EMPRESAS SE POÑEN DACORDO PARA 
TIRAR OS PREZOS, O CONTRATO NON VALE-
RÁ PARA NADA”

1. Os contratos serán beneficiosos sempre que haxa un 
prezo mínimo e capacidade para negociar unha subida 
se os custos de produción tamén soben. Pola contra, se 
as empresas se poñen dacordo para tirar os prezos, o 
contrato non valerá para nada. Trátase de que non poi-
dan baixar dese prezo mínimo e, a partir de aí, que se 
poida negociar. Por iso, polo menos de momento, son 
unha arma de dobre fío.

2. Nós non cultivamos moito cereal, porque as extensións 
de terreo tampouco son grandes. Tentamos que o silo de 
herba teña a máxima proteína posible e procuramos que o 
millo chegue nas mellores condicións, para evitar perdas. 
Este ano tamén sementamos trevo, para probar.

3. É o que che axuda a sobrevivir. Canto mellor é a xenética 
da granxa, menos problemas tes cos animais e ves que o que 
fixeches serve para algo. Aínda me lembro daquelas vacas 
que daban quince litros de leite. Agora temos animais que 
producen 70. Con todo, agora a ver que pasa coa finca de 
Bos. Penso que as multinacionais nos comerán outra vez. 
No canto de ser exportadores de xenética, volveremos ser 
importadores. Era mellor que os políticos non malgastasen 
noutras cousas e mantivesen este servizo.  

DOSINDO REI
Gandería: Gandería Candendo S.C.
Concello: Tordoia
Vacas en lactación: 60

“NECESITAMOS UN PREZO DE REFERENCIA, 
QUE CONTEMPLE O QUE ESTÁ A SUCEDER EN 
FRANCIA”

1. Os contratos son necesarios, pero coa condición de que o 
gandeiro saia un pouco beneficiado. Necesitamos un prezo 
de referencia, que contemple o que está a suceder en Fran-
cia, pero non só iso, porque tamén ten que ter en conta a 
subida de custos de produción. 

2. Tentamos recoller forraxes de mellor calidade e empre-
gamos gran húmido para conseguir que cada animal pro-
duza máis leite con menos custo. Se é necesario, tamén 
secamos algunha vaca para reducir custos.

3. Desde que estamos nesta crise, baixamos un pouco o 
gasto en xenética, pero seguimos apostando por ela. Com-
pramos embrións e animais de alta calidade de Bos, e non 
reducimos gastos na compra de seme. 

JOSÉ MANUEL LADO
Gandería: Gandería Nuveira
Concello: Mazaricos
Vacas en lactación: 96

“HAI MOITOS ANOS QUE IMPLANTAMOS EM-
BRIÓNS, PERO AGORA COMPRAMOS SEME”

1. Creo que servirán de pouco, porque non establecen un 
prezo de referencia. Aparentemente, son mellores para a 
industria que para o gandeiro. Seguramente, serán mellor 
que nada, pero penso que teñen moitas lagoas.

2. Pouco podemos facer, porque acabamos de coller as lei-
ras da concentración parcelaria e non poderemos aumentar 
a produción de forraxes propias, polo menos nun ano ou 
dous. Algúns terreos estaban a monte. Nós sementamos 
cereal de inverno, porque tal e como están as parcelas, se 
cadra non sacamos boas colleitas de millo.

3. Á xenética dámoslle bastante importancia, porque se 
tes uns bos animais, coa mesma alimentación conséguese 
mellor produción. Hai moitos anos que implantamos em-
brións, pero agora compramos seme. 
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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



   _El proceso de gestación del reglamento comunita-
rio ha sido largo y, de hecho, aún no ha acabado. Y sin la 
fijación de un precio mínimo...

_El reglamento de Bruselas no va a fijar el precio base. 
Lo que va a permitir es que las organizaciones de pro-
ductores con una estructura, y con una serie de compro-
misos de los ganaderos, puedan negociar en su nombre 
con las industrias. ¿Ese precio cuál va a ser? Pues el que 
acuerden entre ellos. Lo que no está tan claro, o creo 
que va a ser un poco difícil, es que ese precio pueda ser 
impuesto por fuera. Es decir, la interprofesión lo que va 
a hacer, que yo creo que es muy útil, es dar una serie de 
informaciones de índices de referencia, de indexación...
que van a mejorar la transferencia y elevar la capacidad 
de negociación a la hora de regular ese contrato entre 
ganaderos e industrias. La extrapolación de lo que diga 
la interprofesión directamente al contrato, es decir, fijar 
un precio mínimo, es poco probable. 

_¿Cuál es su opinión sobre el Real Decreto?
_Este Real Decreto, cuyo texto se ha nutrido de lo que 

en estos momentos se está viendo en Bruselas, en regla-
mento comunitario, es un intento de buscar una serie de 
instrumentos para evitar la volatilidad de los mercados y el 
reequilibrio de la cadena de valor. Podemos valorar si los 
instrumentos van a ser al cien por cien útiles o no, pero éste 
es el intento. Evidentemente, nosotros como cooperativa 
pensábamos que, sobre todo en la constitución de asocia-
ciones de productores, podía haber tenido otra reacción, 
pero ahora pensamos que, con lo que ha salido y los po-

“PER SE EL CONTRATO ES BUENO, PERO 
SI NO HAY EQUILIBRIO ENTRE LOS 
GANADEROS Y LA INDUSTRIA, LA TESITURA
SERÁ REGULAR PARA LOS PRODUCTORES”

Los nuevos contratos homologados del sector lácteo, obligatorios en España para la 
venta de leche cruda, serán aplicables previsiblemente a partir de septiembre. Su 
entrada en vigor está a la espera de la publicación de la normativa europea. Entretanto, 
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha aprobado el Real Decreto por 
el que regula el papel de las organizaciones de productores y de las interprofesionales 
en la negociación de los contratos. El director del Departamento de Ganadería de 
Cooperativas Agro-alimentarias de España, Fernando de Antonio, ha mantenido 
reuniones informativas con ganaderos de todo el país con este mensaje: “No es la 
situación que queríamos, pero vamos a trabajar para que funcione lo mejor posible”.

sibles cambios que puedan hacerse, habrá que trabajar en 
aras a buscar ese reequilibrio y transparencia en la cadena.

_Ha habido alegaciones por el Real Decreto, del que 
cayeron varios apartados tras la intervención del Mi-
nisterio de Economía y de la Comisión Nacional de la 
Competencia. En contrapartida, ¿cuáles son sus aspec-
tos positivos?

_Los que se han intentado buscar han sido la vertebra-
ción del sector en los tres pilares, que son contratos, or-
ganizaciones de productores y la interprofesión. Creemos 
que el papel que se le da a la interprofesión es muy positivo 
y puede ayudar a que los dos otros instrumentos funcionen. 
En cuanto  al tema de los contratos… pensamos que se ha 
regulado bien, per se el contrato es bueno, pero si no hay 
equilibrio entre los ganaderos y la industria, la tesitura será 
regular para los productores. Para haber logrado la mejora 
de la capacidad de negociación de los productores tendrían 
que haber profundizado más en el tema de las organizacio-
nes de productores. 

_¿Cómo?
_Me explico. Consideramos que estas organizaciones 

son un instrumento básico y hubiéramos deseado que no 
sólo se pudiesen constituir para el tema de una negociación 
de un precio, sino también para cumplir un programa de 
actuaciones de los ganaderos, relacionado con la calidad, 
regular oferta y demanda, costes… Para ello habría sido 
mejor que fuese condición sine qua non que los produc-
tores hubieran tenido activos económicos dentro de esa 
organización. 

FERNANDO DE ANTONIO. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE GANADERÍA DE COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ESPAÑA

Fernando de Antonio
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IMPORTADOR

www.rmhmixer.com 

Icos S.C.G. celebra su VI 
aniversario como importador 
nacional de carros 
mezcladores autopropulsados 
RMH entregando la unidad 
nº 90 en el mercado español.

Lo hace con la primera máquina del modelo 
MIXELLIUM 140. Máquina que conserva todas 
las ventajas de su predecesora en cuanto 
a fiabilidad, alto rendimiento y calidad de 
trabajo, incorporando importantes innovaciones 
tecnológicas.

El líder mundial en fabricación de carros 
mezcladores “R.M.H.” presenta una gama de 
producto adaptada a cada necesidad: ganaderías 
individuales, CUMAS, cooperativas, grandes 
centros de mezclas, plantas de biogás, etc. 
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Es decir, que no fuera una organización creada simplemen-
te para poner un precio, sino con un compromiso económi-
co. Creemos que eso hubiera facilitado lo que se buscaba 
de dar mayor poder al sector productor. 

_¿Más adelante será posible?
_Lo será, pero el camino va a ser un poco más largo, por-

que, mientras tanto, se van a poder crear agrupaciones de 
productores simplemente por el hecho de intentar nego-
ciar un mejor precio, sin nada más. Y esas estructuras que 
ya se han visto en otras ocasiones a veces tienen resultados 
muy negativos que pueden incidir perjudicialmente sobre 
los efectos de las organizaciones de productores en general.

_El papel de las organizaciones de productores de le-
che es novedoso en el ordenamiento jurídico.

_Sí, es novedoso en el sector lácteo. Ya existía en el sec-
tor de las hortalizas y últimamente en un sector ganadero 
como es el ovino, que es mucho más pequeño que la leche, 
pero en el que ya llevan tiempo funcionando las organiza-
ciones de productores. ¿Cuál es la diferencia entre las de 
ovino y caprino y las de leche? Pues las de ovino y caprino 
son muy similares en sus funciones, también tienen unas 
necesidades muy altas de activos juntos, pero hay un mayor 
compromiso ganadero para estar allí y además hay algo que 
en la normativa comunitaria no se ha redactado, y en la 
española tampoco, que es que para alguna serie de actua-
ciones de estas agrupaciones hay un apoyo económico por 
parte de la Administración. Eso, hoy por hoy, Bruselas no 
lo va a poner, y el Estado tampoco, pero yo creo que habría 
que seguir insistiendo porque Bruselas da opción a que 
esas agrupaciones se puedan beneficiar de alguna manera 
del dinero procedente de los planes de desarrollo rural. No 
habría ninguna incompatibilidad en dedicar una parte a las 
actuaciones que puedan llevar a cabo las organizaciones de 
productores.  

_¿Qué modelo de contrato van a crear?
_La normativa lo único que recoge es lo que dice Bru-

selas. Bueno, primero, España, ante la posibilidad de hacer 
contrato o no obligatorio se ha decantado por hacerlo obli-
gatorio, se ha decantado por poner una duración mínima 
de un año y, luego, los contenidos del contrato son lo que 
dice Bruselas. Es decir, cantidad recogida, fórmula de pago, 
modo de pago... digamos que sólo marca una estructura 
pero no se mete en cuál va a ser el tipo de contrato, se 
mete con el contenido y el contenido refleja al cien por 
cien lo que va a decir Bruselas. Lo único, que España ha 
ido a mayores en la obligatoriedad de que toda la leche 
cruda que se venda en España tendrá que ser bajo contrato. 
Eso, en principio, podía ser considerado algo muy positivo
pero si esa obligatoriedad no va unida a un reequilibrio de 
la capacidad de negociación de las partes, pues podría ser 
un aspecto negativo para el que menos fuerza tenga en esa 
negociación. 

_En caso de incumplimiento de contrato o de no llegar 
a un acuerdo, ¿qué ocurre?

_Está en la mente de todos que se va a hacer a través 
de la interprofesión. Igual que se está haciendo ya en el 
contrato tipo homologado, que está hecho por la inter-
profesión y hay una comisión de seguimiento y arbitraje, 
aquí se quiere hacer lo mismo. Lo que pasa es que ahora 

sólo se ha definido en un renglón en el Real Decreto en 
el que dicen que el Ministerio de Agricultura, de alguna 
manera… aunque no va a ser el garante de esto, podría 
firmar acuerdos de colaboración con la interprofesión para 
el buen cumplimiento de la normativa. En estos momentos 
tendríamos que iniciar, sino ya mismo, el convenio entre 
el Ministerio y la Inlac [Interprofesional Láctea] para ver, 
entre otras cosas, cuáles serían las funciones: el tema de ar-
bitraje, conciliación  Eso sí sería factible, lo único que pasa 
es que tenemos que sentarnos para definir ese convenio y 
aún no nos hemos sentado.

_¿Qué mensaje le transmite a los ganaderos ante esta 
nueva situación?

_Pues que con lo que tenemos hay que trabajar. Y que la 
normativa no es ni buena ni mala, pero desde luego es me-
jor a como estábamos antes, y que la normativa no te va a 
dar más capacidad de negociación simplemente porque se 
publique en el BOE. No. Hay que trabajarla y desarrollarla, 
con el ánimo de tener más fuerza. Que no nos va a venir 
impuesto ni la fuerza ni el precio ni por el Ministerio ni 
por Bruselas. Eso tendremos que ganarlo nosotros a pulso. 

_En las reuniones informativas que está manteniendo 
con ellos, ¿hay muchas reticencias a esta normativa?

_Se muestran escépticos, porque la normativa no es fácil, 
porque la gestión no está siendo fácil, pero bueno, nuestra 
labor es irlos convenciendo poco a poco. Sí que es verdad 
que nos encontramos que ese escepticismo va unido a veces 
a una utilización un poco política de algo tan complejo 
como esto en Bruselas y en los distintos estados miembro, 
y eso, que es el pan nuestro de cada día, dificulta también el 
desarrollo de estas cosas. 

_¿Cómo ve el futuro del sector lácteo?
_El futuro no lo sé pero futuro tenemos porque aquí 

cerrar no vamos a cerrar. Evidentemente, tendremos que 
seguir produciendo, y Galicia tendrá que ser la comunidad 
que produzca leche, de eso no cabe la menor duda. Ahora, 
¿quién la va a producir?, ¿en qué estructuras?, ¿vamos a ser 
más ganaderos o menos? No van a ser los mismos y con la 
misma forma de trabajar, habrá que cambiar. Pero, desde 
luego, Galicia va a ser la zona en la que se va a concentrar 
la mayor produción de leche de España, eso es incuestiona-
ble. Ahora, desde luego no con el modelo que tenemos. Es 
decir, habrá que cambiarlo. No podemos seguir un modelo 
que no atienda a que el mercado de la leche está total-
mente globalizado y la leche de Polonia puede llegar aquí. 
Eso tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que cambiar 
algunos discursos. Yo tengo capacidad para producir pero 
me tengo que dar cuenta de que el mundo está cambiando 
a una velocidad y que mi capacidad para producir no se 
puede venir abajo porque nadie me la va a garantizar si no 
me la garantizo yo.  

Fernando de Antonio, en 
una charla organizada 
por Africor Lugo con los 
ganaderos de la provincia 
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Planeta ganadería
Del 13 al 16 de septiembre

Rennes - Francia

www.space.fr

EL SALÓN INTERNACIONAL DE LA GANADERÍA
Tél. : +33 223 48 28 80 - international@space.fr
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 ANTECEDENTES
A criptosporidiose é unha enfermidade parasitaria de 
distribución mundial causante de procesos diarreicos en 
moitas especies de animais vertebrados, alcanzando gran-
de interese económico en ruminantes moi novos (de 1-3 
semanas de vida) como causa de diarrea. En España, o 
problema das diarreas neonatais en ruminantes é espe-
cialmente grave e moi frecuente, estando implicados va-
rios enteropatóxenos de natureza bacteriana (Escherichia 
coli enterotoxixénicos, Salmonella spp, Campylobacter spp e

A CRIPTOSPORIDIOSE EN RUMINANTES 
COMO CAUSA DE DIARREA
Numerosos estudos identificaron a Cryptosporidium como o patóxeno illado con maior 
frecuencia en xatos neonatos con diarrea, con prevalencias moi elevadas que oscilan 
entre o 40-60%. Estes procesos diarreicos son unha das causas máis importantes 
de perdas económicas nas explotacións de gando de renda, polo que o seu control é 
unha peza clave para mellorar a produtividade das granxas. A aparición de diarreas 
neonatais nun rabaño é economicamente moi negativo xa que implica perdas 
directas, debido á mortalidade e aos gastos terapéuticos, e indirectas, ao reducirse 
considerablemente o crecemento dos animais.

Clostridium spp), vírica (Rotavirus e Coronavirus) e parasi-
taria (Cryptosporidium spp, Eimeria spp e Giardia spp), que 
poden actuar illadamente ou combinados. 

Diversos estudos epidemiolóxicos sinalan porcentaxes 
de infección por Cryptosporidium moi variables dependen-
do da idade, sintomatoloxía, especie animal ou réxime de 
explotación. En España comprobouse que a presenza de 
Cryptosporidium en brotes diarreicos en ruminantes do-
mésticos lactantes é elevada (Táboa 1), 

Díaz, P.1; Soilán, M.1,2; Pato, F.J.1; Pérez, A.1; Panadero, R.1; López, C.M.1; Morrondo, P.1; Díez-Baños, P.1
1 Parasitoloxía e Enfermidades parasitarias. Departamento de Patoloxía Animal. Facultade de Veterinaria. 
Universidade de Santiago de Compostela. Campus Universitario de Lugo
2 ADSG Vacasan. Sobreira-Fornas, 27518, Chantada

O mantemento dos animais en cubículos individuais limpos reduce 
considerablemente as probabilidades de infección con Cryptosporidium

Fo
to

: A
na

 G
on

zá
le

z,
 A

DS
G 

Va
ca

sa
n

SANIDADE56

AFRIGA ANO XVII - Nº 92





mentres que os estudos lonxitudinais adoitan mostrar 
prevalencias acumuladas do 100%. Estas porcentaxes de 
infección tan importantes débense principalmente a tres 
características do parasito: a súa baixa dose infectante, a 
elevada excreción de formas de resistencia nas feces (que 
en animais neonatos pode superar incluso os 10 millóns 
por gramo) e a súa gran resistencia no medio.

Táboa 1. Porcentaxes de infección por Cryptosporidium
en xatos sen destetar con diarrea
Zona Prevalencia Referencia
Norte de España 57,8% Quílez e col. (2008)

Aragón 56,9% Quílez e col. (1996)

Centro de España 52,3% De la Fuente e col. (1999)

Galicia 49,2% Díaz e col. (2010)

León 35,7% Martín e col. (1995)

Cabe destacar que varias especies de Cryptosporidium
spp. teñen potencial zoonósico, é dicir, poden transmitir-
se dende os animais ao home. A estreita relación das per-
soas co gando, así como a posibilidade de que as feces de 
animais infectados (fundamentalmente esterco ou xurros) 
contaminen os acuíferos ou os alimentos, constitúen un 
risco para a aparición de brotes de criptosporidiose huma-
na. O parasito pode alcanzar elevadas cifras de morbilidade 
e mortalidade, sobre todo en poboacións de especial risco, 
coma nenos, vellos e inmunodeprimidos. Por este motivo, 
a comprobación da presenza destes axentes tamén ten es-
pecial interese en Saúde Pública. 

COMO SE PRODUCE A INFECCIÓN? 
Cryptosporidium é un protozoo parasito que se multiplica 
activamente nas células epiteliais do intestino delgado dos 
seus hospedeiros, e alí reside a súa principal acción patóxena. 

Todas as fases do parasito se desenvolven no mesmo hos-
pedeiro. A infección prodúcese coa inxestión de ooquistes 
ou formas de resistencia presentes en alimentos, na auga 
ou no medio ambiente, e que se desenquistan no tracto 
gastrointestinal do animal. Os parasitos atópanse, polo xe-
ral, no epitelio do intestino delgado e groso, se ben se ob-
servan con máis frecuencia na porción distal do intestino 
delgado. Nesta localización prodúcense diversas fases do 
desenvolvemento do ciclo que levan finalmente á elimina-
ción de numerosos ooquistes que se excretan coas feces xa 
esporulados, sendo directamente infectantes. 

A invasión celular do parasito causa inflamación intesti-
nal e destrución dos enterocitos, o que conduce á atrofia, 
fusión e diminución da lonxitude das vilosidades intesti-
nais, quedando a superficie de absorción moi diminuída. 
As células epiteliais das vilosidades do intestino delgado 
restitúense a base de células relativamente indiferenciadas 
das criptas, con baixa capacidade encimática e de absor-
ción. Todas estas alteracións desencadean un proceso de 
mala absorción que orixina a diarrea. A actividade da lac-
tasa intestinal parece estar diminuída, observándose restos 
de leite sen dixerir nas feces dos animais. O intestino del-
gado presenta un cadro de enterite conxestiva, coa mucosa 
hiperémica e o contido intestinal amarelento e acuoso con 
abundantes acúmulos de gas.

O tempo que transcorre dende que o animal se infecta 
ata que comeza a eliminar ooquistes en feces (período de 
prepatencia) oscila entre os 2 e os 7 días nos ruminantes 
domésticos, aínda que pode ser maior dependendo da ida-
de do animal e da dose infectante. A dose infectante media 
que se necesita para que comece a criptosporidiose é moi 
pequena, xa que se estima que tan só con 5 ooquistes pode 
bastar para iniciala.

ALGÚNS FACTORES QUE PROPICIAN A 
CRIPTOSPORIDIOSE
Os ooquistes son extremadamente resistentes no medio, 
aínda que tamén son moi sensibles ao desecamento e á 
conxelación. Os ooquistes permanecen infectantes durante 
2-6 meses a 40C, pero só resisten 30 minutos a 650C ou 24 
horas a -180C. Así mesmo, son moi resistentes á desinfec-
ción química; o hidróxido amónico ao 5% ou a formalina 
ao 10% só son eficaces se actúan durante 18-24 horas e o 
peróxido de hidróxeno debe actuar durante 5-10 minutos. 
A cloración da auga, ás doses usuais, ten escaso efecto pois 
os ooquistes presentan certa resistencia ao ozono e á clo-
ración.

A vía oro-fecal é a principal forma de transmisión, polo 
tanto, a orixe máis frecuente de infección para un rumi-
nante acabado de nacer é a contaminación do seu contorno 
por parte doutros animais novos que manifestan diarrea 
por Cryptosporidium. A infección non depende da dose in-
fectante, aínda que o período de prepatencia alóngase en 
infeccións experimentais con doses baixas. As diferenzas 
de virulencia atribúense, entre outros factores, ás posibles 
variacións entre cepas e á diferente receptividade do hos-
pedeiro.  

O risco de adquirir a criptosporidiose aumenta ao mesturar xatos de diferentes 
idades en instalacións pequenas e difíciles de limpar

A POSIBILIDADE DE QUE AS FECES DE 
ANIMAIS INFECTADOS CONTAMINEN
OS ACUÍFEROS OU OS ALIMENTOS
CONSTITÚEN UN RISCO PARA A APARICIÓN
DE BROTES DE CRIPTOSPORIDIOSE 
HUMANA
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Nas explotacións de gando vacún adoita haber condi-
cións que propician o aumento da presión de infección e, 
polo tanto, das porcentaxes de infección por Cryptospori-
dium, xeralmente asociadas a hixiene deficiente e manexo 
incorrecto dos animais. Neste sentido, varios estudos sina-
laron que os chans fáciles de limpar (cemento ou grella de 
metal), o uso diario de desinfectantes nas instalacións e o 
mantemento da zona de parideira en excelentes condicións 
de limpeza supoñían un menor risco de adquirir criptospo-
ridiose. Pola contra, a prevalencia de criptosporidiose au-
menta en animais que se manexan en grupo e onde o chan 
sexa de terra ou palla.

O tamaño do rabaño condiciona moito a presentación da 
infección, existindo unha maior frecuencia nos máis gran-
des, condicionado probablemente pola maior densidade de 
animais, por maior carga de patóxenos e menor posibilida-
de de realizar baleirados sanitarios axeitados; non obstante, 
estas condicións poden empeorar en granxas pequenas con 
manexos deficientes.

Comprobouse que os anticorpos do costro non teñen un 
efecto protector fronte á infección en ruminantes neona-
tos, aínda que reducen a intensidade dos síntomas e incre-
mentan a resistencia dos animais a outros patóxenos enté-
ricos. Ademais, non parece existir relación entre a presen-
tación clínica da criptosporidiose e a alimentación natural 
ou artificial. Porén, obsérvase maior mortalidade cando a 
alimentación é insuficiente ou incorrecta, dado que os ani-
mais enfermos requiren maior cantidade de enerxía que os 
sans para manter a súa temperatura corporal.

En condiciones naturais, os ruminantes adquiren as in-
feccións ao pouco de nacer, e as porcentaxes de infección 
máis elevadas obsérvanse en xatos de unha a tres semanas 
de idade, superando con frecuencia o 60%. Pola contra, os 
valores de prevalencia en animais adultos son moito máis 
reducidos (menos do 8%). A aplicación de técnicas de bio-
loxía molecular revelou a existencia dunha relación entre a 
idade e a presenza de determinadas especies de Cryptospo-
ridium no gando vacún, de xeito que os xatos menores de 
8 semanas están máis predispostos á infección por C. par-
vum, responsables en gran medida da aparición de impor-
tantes brotes de diarrea neonatal. Varios estudos realizados 
en España indican que C. parvum é a única especie iden-
tificada en xatos con diarrea menores de 21 días. Ademais, 
estes animais constitúen o principal reservorio de C. par-
vum para humanos, sendo considerada, xunto a C. hominis,
como a especie más comúns en brotes de criptosporidiose 
en persoas. 

IDENTIFICACIÓN DA CRIPTOSPORIDIOSE
As infeccións por Cryptosporidium spp en xatos sen deste-
tar caracterízanse pola aparición dunha diarrea profusa de 
cor amarelo e consistencia acuosa asociada a unha elevada 
excreción de ooquistes (máis de 106 por gramo de feces) 
que se presenta de forma aguda. En infeccións experimen-
tais comprobouse que a diarrea aparece moi pronto, aos 3 
días postinfección, e dura de 4 a 14 días. Outros signos son 
depresión, debilidade, prostración, anorexia, dor abdomi-
nal, perda de peso e febre. Se as condicións medioambien-
tais son adversas e o manexo da explotación non é correcto 
poden producirse brotes con elevada mortalidade, debida 
principalmente á deshidratación.

As infeccións por Cryptosporidium caracterízanse pola aparición dunha diarrea 
profusa de cor amarelo e consistencia acuosa

As manifestacións clínicas dependen sobre todo da ida-
de do hospedeiro e do seu estado inmunitario, así como da 
dose infectante do parasito e a súa xenética. Cabe destacar 
que non existen signos característicos que permitan dife-
renciar ben a criptosporidiose doutros procesos causados 
por diversos enteropatóxenos, por iso debe facerse o diag-
nóstico laboratorial para identificar as causas e adoptar as 
medidas correctoras necesarias.

RECOMENDACIÓNS PARA CONFIRMAR A SOSPEITA 
DE CRIPTOSPORIDIOSE
Aínda que a epidemioloxía e sintomatoloxía orientan cara á 
criptosporidiose, hai que confirmala no laboratorio. As téc-
nicas máis empregadas baséanse na detección das formas 
de resistencia do parasito nas feces do hospedeiro. Entre as 
máis utilizadas pola súa eficacia e sensibilidade atópanse 
o Ziehl-Neelsen modificado, a tintura negativa de Heine, 
a auramina-rodamina ou a inmunofluorescencia. Outros 
métodos utilizados para o diagnóstico da criptosporidiose 
son o exame histolóxico, así como técnicas serolóxicas e 
moleculares que permiten incluso demostrar a presenza de 
animais chamados “portadores mudos” ou asintomáticos, 
que son importantes no mantemento da infección. 

A ORIXE MÁIS FRECUENTE DE INFECCIÓN 
PARA UN RUMINANTE ACABADO DE 
NACER É A CONTAMINACIÓN DO SEU 
CONTORNO POR PARTE DOUTROS ANIMAIS
NOVOS QUE MANIFESTAN DIARREA POR 
CRYPTOSPORIDIUM
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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



Empregando o método Ziehl-Neelsen modificado pódense observar os ooquistes 
do parasito tinguidos de cor vermello

EVITAR OU CONTROLAR A CRIPTOSPORIDIOSE
Para previr a criptosporidiose o máis aconsellable é impe-
dir o contacto cos ooquistes viables. Por iso, a instauración 
de medidas hixiénicas e de manexo axeitadas permite pre-
vir ou diminuír sensiblemente a presentación da infección, 
sen esquecer o posible contaxio a persoas en contacto cos 
animais enfermos debido ao carácter zoonósico do parasi-
to. Non obstante, levar a cabo estas medidas con eficacia 
resulta ás veces complicado, dada a resistencia dos ooquis-
tes aos desinfectantes máis utilizados nas explotacións. En 
todo caso, hai estudos que sinalan que a pesar dunha boa 
hixiene das explotacións non é estraña a presenza de certos 
niveis de infección por criptosporidiose.

As principais medidas profilácticas a adoptar poden re-
sumirse en:

persoal a cargo dos animais.
-

var a cama con palla limpa e abundante para evitar a acu-
mulación de materia fecal contaminada. Do mesmo modo, 
os comedeiros e bebedeiros deberán estar limpos.

-
tes idades. En caso de brotes de diarrea, os animais enfer-
mos illaranse, respectando un período de corentena.

o amoreamento na sala de partos ou nas instalacións onde 
se atopen os animais neonatos.

as formas de resistencia do parasito, mentres que os desin-
fectantes que mostraron unha maior eficacia son aqueles 
que conteñen peróxidos ou compostos de amonio cuater-
nario. Para reducir a carga de ooquistes de maneira eficaz, 
as instalacións deben ser de fácil limpeza e desinfección. 

en cantidade suficiente é de vital importancia para que os 
recén nacidos non se vexan afectados.

-
do un problema xa que, na actualidade, non se dispón de 
fármacos completamente eficaces fronte ao parasito. Varios 
estudos indican que a paromomicina, o lasalocid, o deco-

-
te ao parasito en ruminantes, aínda que na actualidade o 

de halofuxinona (Halocur®), que administrado durante 7 
días consecutivos (100 μg de halofuxinona base/kg p.v./
día) reduce a eliminación de ooquistes e os síntomas clíni-
cos. É moi importante pensar que nunha explotación onde 
se diagnosticou criptosporidiose deben tratarse todos os 
recén nacidos de maneira “preventiva”, sobre todo conside-
rando que nos neonatos que teñan unha diarrea de máis de 
24 horas o tratamento será tardío.

Ademais, e tendo en conta a ausencia dun fármaco com-
pletamente eficaz fronte ao parasito, non debe esquecerse 
a instauración dun tratamento sintomático, fundamental-
mente fluidoterapia e antibioterapia, que mellora os sínto-
mas de enfermidade e é capaz de reducir a morbilidade e 
mortalidade no rabaño. O primeiro sería a administración 
oral de solucións de electrolitos que conteñan suficiente 
concentración de glucosa, aminoácidos, sodio, potasio e 
cloruros. Ademais, débese restrinxir a lactación materna ou 
artificial para evitar que o leite sen dixerir chegue ao intes-
tino groso, onde a acción da microflora produciría diarrea 
de tipo fermentativo. Tamén se desaconsellan as substan-
cias inhibidoras da motilidade intestinal (parasimpatico-
líticos), posto que os movementos intestinais favorecen a 
eliminación de axentes patóxenos e dos seus produtos.

A falta dun composto totalmente eficaz para o trata-
mento e prevención da enfermidade fixo que a busca de 

campos de investigación da criptosporidiose. Por agora, os 
intentos de desenvolver unha vacina eficaz fronte a Cryp-
tosporidium non obtiveron o éxito agardado, aínda que a 
administración de costro proveniente de vacas hiperinmu-
nizadas con ooquistes/esporozoítos do parasito en neona-

parasitarias en feces e a duración da sintomatoloxía.

CONCLUSIÓN
Cryptosporidium é un dos enteropatóxenos causantes de 

-
munidade galega, cun impacto negativo moi notable na 

o antes posible facilitará a instauración inmediata de medi-
das paliativas e preventivas, segundo se requiran. Ademais, 
a combinación de prácticas de hixiene axeitadas, quimio-
terapia e medidas de tratamento sintomático correctas 
debería ser suficiente para alcanzar o control efectivo da 
criptosporidiose. 

O ÚNICO COMPOSTO REXISTRADO PARA O 
TRATAMENTO PREVENTIVO E CURATIVO É 
O LACTATO DE HALOFUXINONA
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INTRODUCIÓN
Os compoñentes que inflúen no incremento da incidencia 
de determinadas mamites nos últimos anos inclúen o au-
mento da adaptación dos patóxenos mamarios ao hospe-
dador bovino, o incremento da susceptibilidade das vacas 
a mamites clínicas ao estar relacionada cunha maior pro-
dución láctea e a diminución da motivación dalgúns gan-
deiros para establecer programas de control de mamite nas 
circunstancias de crise económica actuais.

En relación con este último aspecto, o gandeiro debe 
estar en contacto continuo co técnico veterinario que xes-
tiona o programa de control de mamite e mellora da cali-

MAMITE BOVINA: ASPECTOS ACTUAIS 
E PERSPECTIVAS FUTURAS
Actualmente, a mamite bovina segue sendo a enfermidade que máis perdas económicas 
ocasiona nas explotacións de gando vacún leiteiro, sendo o impacto económico directo 
sobre a produción láctea de aproximadamente 78 euros por vaca e ano e ata de 140 euros 
no caso de mamites clínicas. Por iso, é fundamental concienciar a cada gandeiro da 
importancia de diagnosticar precozmente as mamites nas súas granxas e de establecer o 
tratamento e as medidas de prevención e control adecuadas.

dade do leite para que lle asesore en todos os aspectos das 
mamites bovinas.

Doutra banda, son necesarios máis coñecementos sobre 
os xermes causantes das mamites, un diagnóstico máis pre-
coz das mesmas e medidas de prevención e control máis 
eficaces. 

Eduardo Yus1, Gonzalo Fuentes2, Miguel Pico3, Mª Luisa Sanjuán1, Fº Javier Diéguez1

1Unidade de Epidemioloxía e Sanidade Animal, Instituto de Investigación e Análises 
Alimentarias. Universidade de Santiago de Compostela
2Veterinario. Técnico de Calidade do Leite. Puleva Food S.L.
3Veterinario. Técnico de Calidade do Leite. Lactalis Compras y Suministros S.L.U.
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Neste artigo téntase revisar brevemente que tendencias 
mostran os avances nos coñecementos sobre a mamite bo-
vina partindo da situación actual.

CAMBIOS NOS AXENTES CAUSANTES E NA 
EPIDEMIOLOXÍA
Nos últimos anos, as mamites subclínicas, polo xeral, pre-
sentan menor incidencia. En cambio, as mamites clínicas 
incrementan a súa gravidade e necesitan unha maior aten-
ción do técnico veterinario para o seu control e prevención. 
Ademais, as mamites crónicas son bastante frecuentes, 
causando un elevado reconto de células somáticas (RCS) 
no leite de tanque e mamites clínicas recorrentes. 

Segundo datos do Laboratorio Interprofesional Galego de 
Análise do Leite (LIGAL) e do Laboratorio de Sanidade e 
Produción Animal de Galicia (LASAPAGA) do ano 2008, a 
incidencia das mamites causadas por patóxenos contaxiosos 
(Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Mycoplasma spp.)
está diminuíndo, mentres que se eleva a presenza de mami-
tes por patóxenos ambientais (Streptococcus uberis, Streptococcus 
dysgalactiae, enterobacterias, Corynebacterium bovis, estafilo-
cocos coagulasa negativos ECN), como se ve na gráfica 1. 

Gráfica 1. Distribución dos microorganismos causantes de 
mamite bovina

Estas tendencias obsérvanse tamén noutras comunida-
des autónomas de España e noutros países europeos. Así 
mesmo, modificouse o comportamento epidemiolóxico 
dalgunhas bacterias consideradas ambientais, pois o seu 
contaxio prodúcese tanto en instalacións sucias como du-
rante o muxido. Ademais, existen explotacións que realizan 
un mal uso de antibióticos ou unha aplicación pouco hixié-
nica dos mesmos, o que ocasiona a aparición de microor-
ganismos dos xéneros Candida e Prototheca.

Algunhas características das infeccións mamarias cau-
sadas polos microorganismos de maior prevalencia son as 
seguintes:

- As mamites causadas por Str. uberis e Str. dysgalactiae
son as que producen maiores perdas económicas dentro 
dos patóxenos mamarios considerados como ambientais, 
aínda que se comprobou a súa transmisión vaca-vaca a tra-
vés da máquina de muxido. Existe unha gran variedade de 
cepas de Str. uberis, tanto en camas contaminadas coma 
nos animais (pel, aparato xenital e dixestivo). A infección 
por esta bacteria pode dar lugar tanto a mamites clínicas 
como subclínicas con elevados RCS en leite de tanque.

- O modo máis habitual da introdución de infeccións 
mamarias por S. aureus nunha granxa é pola compra de 
vacas novas infectadas, transmitíndose tamén no lote de 
xovencas se existen xatas mamonas e colonizando facil-
mente a pel e feridas de mamilas e as mans do muxidor. O 
curso das infeccións pode ser subclínico -o máis frecuen-
te-, agudo, sobreagudo -mamite gangrenosa- ou crónico. A 
maioría das mamites prodúcense nos primeiros meses de 
lactación, presentando unha baixa porcentaxe de curación 
bacteriolóxica durante a mesma.

- C. bovis está considerado un patóxeno menor, aínda 
que a infección mamaria pódese caracterizar por unha re-
dución da produción láctea e un aumento lixeiro do RCS. 
Probablemente se trate de microorganismos colonizadores 
da canle da mamila e non de causantes de mamites.

- As infeccións intramamarias causadas por ECN es-
tán aumentando a súa presenza nos últimos anos, estando 
considerados na actualidade como patóxenos emerxentes. 
Preséntanse máis en xovencas de primeiro parto (mamite 
por S. chromogenes) ca en vacas adultas (infeccións por S. 
simulans), tendo ambas as dúas especies orixe animal (en 
pel e vaxina das vacas). Os ECN non son tan patóxenos 
coma outros axentes mamarios e causan xeralmente ma-
mites subclínicas, aínda que ocasionalmente poden cau-
sar mamites persistentes que incrementan o RCS do leite 
de tanque, diminuíndo a súa calidade. A minoración da 
incidencia destas mamites lógrase mediante medidas de 
control de patóxenos contaxiosos como o baño de mami-
las posmuxido, observándose unha porcentaxe de curación 
espontánea elevada. 

PRESENZA DE MAMITE EN XOVENCAS
Durante os últimos anos comprobouse que o nivel de in-
feccións mamarias en xovencas de primeiro parto se sitúa 
entre o 29-75% no preparto e un 12-45% no periparto, di-
minuíndo durante a lactación. Os ECN son as causas máis 
frecuentes de mamites subclínicas e clínicas, mentres que 
estas últimas tamén poden estar provocadas por patóxenos 
ambientais e S. aureus. Os principais factores de risco deste 
tipo de infeccións están relacionados coa presenza de mos-
cas na transmisión de S. aureus, unha dieta alimenticia alta 
en enerxía días antes do parto, determinados factores da 
glándula mamaria, coma o edema e o goteo de leite previos 
ao parto, e cambios no manexo e introdución das xovencas 
no lote de vacas en muxido.

Para diminuír o risco de infeccións mamarias en xoven-
cas aconséllanse as seguintes medidas de control:

- Aloxar as xatas en boxes individuais limpos e secos que 
eviten que se mamen unhas a outras e que se transmitan 
bacterias que causen infeccións persistentes moi cedo.

- Non alimentar as xatas lactantes con leite infectado 
procedente de vacas adultas e reducir o concentrado na ra-
ción alimenticia previa ao parto en xovencas.

- Proporcionar áreas de partos limpas, secas e confortables.
- Control de moscas no ambiente, sobre todo en climas 

e estacións calorosas.
- Aplicación de seladores externos ou internos en am-

bientes moi contaminados ou mesmo de baño de mamilas 
premuxido.
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- Valorar a administración de antibióticos no caso de 
mamites clínicas agudas e crónicas ou infeccións laten-
tes con xermes patóxenos, ou cando existe unha lesión 
da mamila ou do ubre. A aplicación sería sempre en 
condicións estritas de hixiene e sen danar a mamila. Po-
deríase mesmo establecer tratamentos parenterais como 
preventivos en rabaños de alta incidencia de mamite e 
manexo deficiente.

O PERÍODO SECO COMO FASE CRÍTICA
O período seco, e especialmente o período de transición (3 
semanas previas ao parto), é unha fase esencial no manexo 
do vacún leiteiro das explotacións modernas, xa que pode 
representar un elevado risco para a adquisición de novas 
infeccións intramamarias, e de incremento na incidencia e 
gravidade de mamites clínicas ocasionadas por patóxenos 
ambientais na seguinte lactación. Así, máis do 60% das no-
vas mamites ocorren durante o período seco e aproximada-
mente un 75% das mamites clínicas atribúense a infeccións 
adquiridas neste período. En vacas adultas, bacterias coli-
formes son capaces de causar graves infeccións mamarias, 
mentres que as xovencas son infectadas frecuentemente 
por ECN, como xa se mencionou.

Por todo iso, establecer un protocolo de manexo axeitado 
nesta fase é clave para optimizar a saúde do ubre e previr a 
aparición de novas infeccións intramamarias, especialmen-
te nas primeiras semanas da seguinte lactación.

A rutina de secado
- O momento de secado debe calcularse restando a 280 

días aproximadamente (duración media de xestación) o 
número de días de secado desexado, normalmente entre 50 
e 60, aconsellándose reducir a produción por baixo de 20 
litros de leite ao día.

- O secado brusco consiste en deixar de muxir de modo 
repentino e separar a vaca do resto dos animais en lacta-
ción, con diminución do concentrado e adición de palla á 
dieta uns días previos ao secado. 

- Unha adecuada terapia antibiótica de secado xenerali-
zada prescrita polo veterinario, así como unha aplicación 
hixiénica da mesma.

- A aplicación de seladores internos asociouse a unha 

protección similar ou mesmo superior que o tratamento 
de secado. O uso combinado de tratamento antibiótico 
e seladores internos pode dar lugar a unha probabili-
dade dun 30% menor de desenvolver novas infeccións 
intramamarias durante o período seco e dun 33% menor 
de desenvolver unha mamite clínica entre o secado e os 
dous primeiros meses da seguinte lactación que a soa 
aplicación antibiótica. 

Durante o período seco
- Minimizar o risco de contacto con patóxenos pro-

cedentes do contorno, proporcionando un ambiente ben 
ventilado, limpo e seco, e aconsellándose material de cama 
inorgánico, como area, con obxecto de reducir a multipli-
cación dos patóxenos. Ademais, a utilización dunha pari-
deira individual diminúe o risco de infeccións mamarias 
no periparto.

- Maximizar as defensas das vacas secas proporcionando 
unha adecuada alimentación durante o período seco, mi-
nimizando o balance enerxético negativo, mantendo unha 
elevada toma de materia seca e suplementando a dieta con 
micronutrientes coma o cobre, o selenio e as vitaminas A, 
B e E.

INSTALACIÓNS E SISTEMAS DE PRODUCIÓN
A falta de benestar nos animais repercute negativamente 
sobre a produción de leite debido a un efecto directo do es-
trés e aos efectos específicos de problemas concretos como 
coxeiras, altas temperaturas, mutilacións, redución do tem-
po de descanso, medo, etc. 

Continúan producíndose mamites relacionadas con pro-
blemas no equipo de muxido ou con rutinas de muxido 
inadecuadas, con ambientes que presentan hixiene defi-
ciente e problemas puntuais co consumo de alimentos en 
mal estado. 

Aínda se cometen erros frecuentes no deseño dos corte-
llos, construíndose moi pechados, con deficiente ventilación 
e ocasionando estrés por calor, número e medidas escasas en 
corredores, cubículos, comedeiros e bebedeiros, sistemas de 
limpeza non apropiados, chans esvaradíos, etc. As instala-
cións deberán planificarse e construírse baixo o asesoramen-
to e supervisión de profesionais especializados. 

Deseño axeitado da sala de muxido Establo ben deseñado
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HIGIENE GANADERA

PREVENCIÓN,
SEGURIDAD y CALIDAD

Hablamos de mamitis?



Nos últimos anos, a introdución de robots de muxido nas 
explotacións máis modernas e de maior número de animais 
xeralmente empeorou a sanidade dos ubres durante, polo 
menos, o primeiro ano. Así, fallos na detección de mami-
tes clínicas ou subclínicas e a limpeza das mamilas previa 
ao muxido son factores de risco a ter en conta. Por iso, é 
esencial o deseño apropiado de instalacións que manteñan 
as vacas limpas e un correcto fluxo de animais, así como 
a necesidade de avanzar en desenvolvementos técnicos 
que melloren o diagnóstico das mamites nestes sistemas 
de muxido. O muxido robotizado non significa unha di-
minución nas competencias do propietario ou persoal da 
explotación, xa que unha observación coidadosa das vacas 
e un coñecemento de como usar os datos proporcionados 
polo sistema son aspectos fundamentais. 

Doutra banda, o número de granxas ecolóxicas está au-
mentando no sector de vacún leiteiro. Este tipo de explo-
tacións son de tamaño máis pequeno e a produción láctea 
é menor, debido probablemente a unha menor achega de 
concentrado na dieta alimenticia, e os aloxamentos de ani-
mais son similares aos das granxas leiteiras convencionais. 
Neste tipo de produción obsérvanse un menor número 
de mamites clínicas, pero os criterios para detectalas non 
son similares; ademais, non se observaron ata o momento 
diferenzas entre o reconto de células somáticas (RCS) en 
leite de tanque e a taxa de casos de mamites tratados polo 
técnico veterinario. 

As granxas ecolóxicas en Europa adoptan terapias con-
vencionais ou alternativas (produtos botánicos ou séricos, 
suplementos vitamínicos e homeopatía) para o control das 
mamites, aínda que non existen estudos que demostren a 
eficacia clínica dos mesmos. A porcentaxe de cepas bacte-
rianas illadas que mostran certas resistencias a antibióticos 
son similares ás observadas nas granxas convencionais.

DIAGNÓSTICO DA MAMITE
Tradicionalmente, os métodos de detección de mamite in-
cluíron a determinación do RCS mediante o test de Ca-
lifornia (CMT) como indicador indirecto ou Fossomatic, 
ou a identificación dos microorganismos causais realizando 
cultivos bacterianos. Así, a lexislación vixente reflicte que 
o RCS de leite de tanque sexa inferior a 400.000 células/
ml; no entanto, un obxectivo alcanzable para o gandeiro é 
lograr que non pase das 250.000 células/ml como indica-
dor dun nivel aceptable de mamite. Ademais, recentemen-
te comprobouse que RCS individuais elevados tras o parto 
aumentan a probabilidade de presentar un RCS tamén alto 
durante a lactación, así como no secado.

O CMT previo ao muxido e o control leiteiro mensual 
seguen sendo na actualidade ferramentas fundamentais 
para o diagnóstico e monitorización das mamites bovinas 
e para a toma de decisións en base a elas.

Con utilización menos xeneralizada, tamén se poden 
aplicar métodos baseados nos cambios na condutividade 
eléctrica ou pH do leite, así como ensaios calorimétricos 
para medir a concentración de encimas no leite; no en-
tanto, todos estes métodos teñen os seus inconvenientes e 
necesítanse técnicas máis rápidas, sensibles e fiables. 

Por unha banda, a técnica de reconto celular baseada 
en espectrometría de impedancia ou a vídeo-microscopia 
automática determinaron valores de RCS bastante fia-
bles, permitindo o seu uso en condicións on-line durante 
o muxido, cun diagnóstico de mamite máis inmediato e 
unha determinación do RCS en cada momento con obxec-
to de refugar para o tanque leite con elevado RCS.

Diversas técnicas diagnósticas innovadoras deben des-
envolverse para unha detección precoz das cada vez máis 
frecuentes cepas bacterianas adaptadas ao hospedador e 
de difícil illamento polos métodos convencionais. De tal 
modo que o diagnóstico da mamite por métodos encimá-
ticos (ELISA), moleculares (PCR) ou mediante biomarca-
dores son as técnicas do futuro para unha rápida e eficaz 
identificación de patóxenos do ubre e determinación das 
resistencias a antibióticos. Poderían ser probas de aplica-
ción na granxa, nalgúns casos, e on-line noutros, rápidas, 
fiables e cuxos custos, aínda elevados, se poderán ir redu-
cindo a medida que se xeneralice máis o seu uso e se logre 
unha maior robotización do procedemento.

TRATAMENTO DAS MAMITES
Nos últimos anos, a frecuente detección de resistencias a 
diversos antibióticos foi observada en diferentes países eu-
ropeos entre os que se atopa España. Por iso, o tratamen-
to de animais con infeccións mamarias debe basearse nun 
coñecemento do tipo de mamite a tratar e dos patróns de 
resistencia a antimicrobianos observados, desenvolvendo 
guías terapéuticas para un uso apropiado dos antibióticos 
en mamite bovina. 

Os tratamentos efectivos baséanse nun diagnóstico correc-
to do microorganismo causante da mamite e unha duración 
apropiada do mesmo. En base aos resultados obtidos recente-
mente, os antibióticos de primeira elección para o tratamento 

O TEST DE CALIFORNIA PREVIO 
AO MUXIDO E O CONTROL LEITEIRO 
MENSUAL SEGUEN SENDO FERRAMENTAS 
FUNDAMENTAIS PARA O DIAGNÓSTICO 
DA MAMITE BOVINA

Realización dun Test de California
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Hay cuatro cosas

que son siempre seguras:

Prevenir una mamitis 

es más fácil y más 

barato que curarla

Puntas de pezón rugosas

abren la puerta a 

nuevas infecciones

4XLA ayuda a mejorar

la condición de la punta

del pezón y reduce las

infecciones por  mamitis

Una copia nunca es tan

buena como el original

Sellador Germicida para Pre- y Post- Ordeño

4XLA es una marca registrada de Ecolab en 2006

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

Distribuidores en Galicia:

José Luis Nieto (Pontevedra)  -  659 917 418

Manuel Muiña (Lugo)  -  659 677 809

Francisco Javier Espiña (A Coruña)  -  648 262 656



de mamite por estafilococos e estreptococos serían cefalospo-
rinas, e ampicilina e penicilina, respectivamente, mentres que 
fronte a patóxenos ambientais do grupo das enterobacterias 
estarían indicados tamén os betalactámicos, así como os ami-
noglósidos, quinolonas e tetraciclinas. 

Para optimizar a terapia das mamites débense desenvol-
ver, baixo asesoramento do técnico veterinario, protocolos 
estandarizados de tratamentos en cada granxa para as ma-
mites clínicas e no secado segundo o perfil bacteriolóxico 
da explotación. Non debería haber máis de tres ou catro 
tipos de tratamentos para evitar os erros por unha excesiva 
complexidade dos mesmos. 

O tratamento preparto en xovencas é vantaxoso debido 
a que a taxa de curación é moito máis elevada que durante 
a lactación, non se produce perda de leite nin risco de resi-
duos antibióticos; con todo, debe realizarse en condicións 
estritas de hixiene e sen danar a canle da mamila. Ademais, 
o éxito da terapia é puntual e non garante necesariamente 
a diminución do RCS do tanque e o incremento da produ-
ción láctea no rabaño.

En canto a tratamentos de lactación, estudos recentes 
sobre mamites subclínicas persistentes causadas por Str. 
uberis, outros estreptococos ambientais e S. aureus demos-
traron que a terapia prolongada (5-8 días) durante a lac-
tación é máis eficaz en relación á curación microbiolóxica 
que os tratamentos convencionais (2-3 días). 

A selección de animais para aplicarlles este tipo de 
tratamentos debe basearse na avaliación da presenza de 
factores de risco que inflúen na taxa de curación. As va-
cas novas cun único cuarteirón infectado recentemente 
e con RCS baixo son as mellores candidatas. Novos es-
tudos son necesarios para valorar, ademais dos aspec-
tos mencionados, outros factores coma o incremento na 
produción láctea na seguinte lactación, a redución na 
diseminación dos patóxenos mamarios, a redución das 
mamites clínicas e a menor eliminación de vacas por 
mamites recorrentes ou clínicas.

O tratamento de secado é máis eficaz fronte a mamites 
causadas por estreptococos, S. aureus e ECN en compara-
ción con outras etioloxías, calculándose unha taxa de cura-
ción case do dobre en cuarteiróns tratados en comparación 
cos non tratados. A cloxacilina e outros antibióticos de se-
cado seguen sendo eficaces na curación bacteriolóxica e na 
prevención de novas infeccións, especialmente en cuartei-
róns infectados por estafilococos e estreptococos, durante 
o período seco e ata os 21 días posparto. 

Cando o risco de novas infeccións intramamarias é ele-
vado, o tratamento de secado xeneralizado ten un impac-
to favorable no descenso do número de novas infeccións, 
mentres que cando o risco é moi baixo, o uso dun selador 
interno ou un tratamento selectivo podería ser considerado 
despois dunha valoración económica axeitada.

PREVENCIÓN E CONTROL DA MAMITE
Na actualidade, a prevención e control das mamites bo-
vinas continúa baseándose nos dez puntos indicados pola 
National Mastitis Council reflectidos na táboa 1; no en-
tanto, pódense indicar algunhas consideracións:

Táboa 1. Medidas recomendadas pola National 
Mastitis Council para aplicar na prevención e control 
das mamites bovinas
OS 10 PUNTOS NA PREVENCIÓN E CONTROL DE MAMITE
1. Unha correcta rutina de muxido e axeitado funcionamento do equipo de muxido

2. Desinfección dos tetos posmuxido

3. Tratamento precoz das mamites clínicas

4. Tratamento con antibióticos de todos os cuarteiróns ao secado

5. Eliminación das vacas con infección crónica

6. Establecemento de obxectivos para a saúde do ubre

7. Mantemento dun ambiente confortable, limpo e seco

8. Mantemento dunha boa recollida na explotación

9. Mantemento da bioseguridade na explotación

10. Monitorización periódica do estatus de saúde do ubre

- Desenvolveranse controis aos animais (vacas ou xo-
vencas) que se compren para evitar introducir infeccións 
mamarias: revisar o historial de calidade de leite da explo-
tación de orixe e dos animais incorporados, realizar CMT 
e cultivo de cuarteiróns positivos, así como unha proba de 
detección de antibióticos antes de incorporar o leite ao 
tanque.

- Débense establecer protocolos de manexo que permi-
tan un diagnóstico precoz das mamites bovinas, adoptando 
pautas de tratamento progresivas cando o manexo dos ani-
mais é o apropiado. 

- A distribución dos patóxenos mamarios en cada ex-
plotación deberá avaliarse polo menos unha vez ao ano e, 
como mínimo, deberíanse realizar cultivos bacteriolóxicos 
de polo menos un 10% das vacas con RCS altos, especial-
mente das próximas ao secado e das vacas con mamites 
clínicas. 

- En zonas calorosas é conveniente reforzar a vixilancia 
das mamites nas épocas de primavera e verán, e nas épocas 
de sementeira, colleitas ou outras actividades que distraen 
a atención do produtor cara aos seus animais. 

- A aplicación das vacinas durante o período seco fronte 
a mamites causadas por S. aureus e E. coli estanse xenerali-
zando. No primeiro caso comprobouse que as vacinas que 
empregan novas tecnoloxías e bacterinas -bacterias mor-
tas- de longa duración son as que dan mellores resultados, 
mentres que no caso de E. Coli, a súa eficacia é dubidosa na 
prevención deste tipo de mamite, aínda que non en reducir 
a gravidade das mamites clínicas. 

- Os actuais programas de selección xenética xa non se 
dirixen unicamente a buscar unha vaca coa máxima pro-
dución de leite, senón que se traballa en compatibilizalo 
con outros aspectos que inflúen moito na rendibilidade das 
explotacións, como son a lonxevidade das vacas, a facili-
dade do parto, as taxas de mortalidade ao nacemento, etc. 
Ademais, algúns expertos sinalan que as vacas de menor 
tamaño viven máis tempo, son mellores convertedoras de 
alimentos, presentan mellor saúde e fertilidade, e mesmo 
poden producir máis nas súas primeiras lactacións.

Por último, indicar que a investigación para avanzar nos 
coñecementos sobre a mamite bovina necesita ser aplicada 
nas explotacións para levar a un incremento na calidade do 
leite, reducir a incidencia de mamite e mellorar o benestar 
animal e a rendibilidade das granxas. 
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GUÍA TERAPÉUTICA EN
MAMITIS BOVINA

Esta guía terapéutica é unha fonte de información resumida, 
dirixida fundamentalmente a veterinarios, na que se presentan 
os resultados analíticos de case 90.000 mostras de leite pro-
cedentes de vacas con mamite. Trátase dunha publicación de 
consulta rápida e práctica, pensada para axudar a unha mellor 
utilización dos antibióticos no tratamento de mamites bovinas.

O obxectivo da guía é optimizar os medios dos que dispoñemos 
á hora de realizar un tratamento de mamite bovina co maior rigor 
científico posible e coa máxima eficacia desexable: por unha 
banda, o diagnóstico de laboratorio coa identificación do mi-
croorganismo causante da mamite e o seu antibiograma e, pola 
outra banda, os antibióticos que se atopan no mercado.

Distribuidor: Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite
Edificio de Laboratorios Agrarios
Estrada AC-542, Km. 7 - Mabegondo
15318 Abegondo (A Coruña)
Telf: 881 240 750        Fax: 881 240 787
e-mail: info@ligal.es
www.ligal.es

Prezo con IVE: 25 €



INTRODUCIÓN
Aínda cando o obxectivo principal dun programa de con-
trol de mamite é previr as infeccións da glándula mamaria, 
isto non é sempre posible, malia que se cumpra correcta-
mente cos puntos principais de prevención, coma son o 
funcionamento adecuado do equipo de muxido, o axeitado 
manexo no muxido e o mantemento dun bo deseño e de 
medidas de hixiene nas instalacións. Sempre existe unha 
porcentaxe de animais nos que é necesario facer un trata-
mento antibiótico.

GUÍA TERAPÉUTICA EN MAMITE BOVINA: 
UNHA NOVA FERRAMENTA PARA OPTIMIZAR
OS TRATAMENTOS ANTIBIÓTICOS 
A Guía Terapéutica en Mamitis Bovina é o primeiro documento deste tipo editado en España 
e é unha ferramenta máis de traballo dos veterinarios dos programas de mamites. Esta 
publicación é beneficiosa para os gandeiros, xa que vai permitir optimizar os tratamentos 
antibióticos que sexa necesario realizar, evitando o uso de principios activos non indicados 
e mellorando así a eficiencia produtiva das explotacións leiteiras.

Dende o descubrimento dos antibióticos, nos anos 20, 
estes foron unha ferramenta fundamental no tratamen-
to das infeccións por bacterias tanto no home coma nos 
animais. Con todo, pronto se detectaron algúns casos de 
fracasos na resposta a estes tratamentos. Este feito foi ex-
plicado pola existencia de diferentes mecanismos de re-
sistencia que lles facilitaban aos microorganismos evitar a 
acción dos antibióticos. A principal causa do fracaso dun 
tratamento é a utilización dun antibiótico non adecuado 
para a cepa que produce unha mamite. 

Gonzalo Fernández1, María Luisa Barreal2, María Belen Pombo2, Antonio Méndez3, Isabel Vilariño4, Francisco Sesto5, Javier González-Palencia2

1 Dpto. Patoloxía Animal, Universidade de Santiago de Compostela
2 LIGAL
3 Laboratorio de Sanidade e Produción Animal de Galicia
4 Agris Sociedade Cooperativa Galega
5  Seragro Sociedade Cooperativa Galega

A guía foi presentada en abril no Centro de 
Investigacións Agrarias de Mabegondo
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Para solucionar este problema foise xeneralizando o en-
vío de mostras a laboratorios para illar o microorganismo 
causante da mamite e realizar probas para determinar a 
resposta deste fronte a diferentes antibióticos (antibiogra-
ma). Isto presentou unha gran vantaxe en relación á prác-
tica de realizar tratamentos con diferentes antibióticos a 
cegas á espera de conseguir un éxito terapéutico. A devan-
dita práctica provocaba a utilización innecesaria de distin-
tos principios activos (co maior gasto e a maior posibilida-
de de crear novas resistencias que conlevaba) e facilitaba 
unha maior lesión do tecido mamario, que se reflectía na 
cronificación do proceso ou mesmo na non recuperación 
funcional da mama.

Nos últimos anos optimizáronse nos laboratorios as téc-
nicas para a realización de antibiogramas, introducindo 
sistemas expertos que facilitan a interpretación dos resulta-
dos emitidos, así como a automatización e informatización 
dos datos obtidos. Ademais, tamén se facilitou a aplicación 
de técnicas epidemiolóxicas para o estudo das resistencias, 
que poden ser de grande utilidade para o seu coñecemen-
to nos diferentes microorganismos que producen mami-
te. Estes estudos epidemiolóxicos permiten clasificar aos 
antibióticos para cada un dos microorganismos, de forma 
que poidan ser utilizados sen necesidade de realizar anti-
biogramas e esperar os resultados en cada caso de mamite 
concreto.

Dende o ano 1994, o Laboratorio Interprofesional Gale-
go de Análise do Leite (LIGAL) está a realizar un servizo 
de diagnóstico de mamites bovinas no que se desenvolven 
técnicas de illamento, identificación, antibiograma (con 
determinación da Concentración Mínima Inhibitoria ou 
CMI) e reconto de células somáticas a partir de mostras de 
animais individuais e de tanque. 

Precisamente, en base á problemática existente no trata-
mento destas infeccións mamarias en vacas produtoras de 
leite, e coa finalidade de optimizar o uso de antibióticos no 
tratamento destas enfermidades, xorde no LIGAL a nece-
sidade de elaborar unha guía terapéutica. 

Partiuse dos resultados dunhas 90.000 mostras, envia-
das ao longo do ano 2008 polos veterinarios e gandeiros 
galegos ao LIGAL e ao Laboratorio de Sanidade e Pro-
dución Animal de Galicia (LASAPAGA), e durante ese 
ano e o 2009 elaborouse unha guía terapéutica que contén 
información de utilidade para o veterinario e, a través des-
te, para o seu servizo ao gandeiro. Neste proceso, ademais 
dos laboratorios mencionados, tamén participaron a Uni-
versidade de Santiago de Compostela, a través do departa-
mento de Patoloxía Animal da Facultade de Veterinaria de 
Lugo, e veterinarios de calidade de leite das cooperativas 
Agris e Seragro, sendo, polo tanto, un traballo en equipo 
onde se procurou que estivesen representadas todas as par-
tes implicadas.

O obxectivo da guía terapeútica é utilizar toda a infor-
mación dispoñible para que sirva de ferramenta adecuada 
para a selección de antibióticos. Isto vai redundar nunha 
maior eficacia clínica e eficiencia económica dos tratamen-
tos e na redución do número de tratamentos antibióticos 
necesarios. 

A GUÍA TERAPÉUTICA
Unha guía terapéutica é unha fonte de información resu-
mida en relación a todo o que se coñece sobre as resisten-
cias dos microorganismos aos antibióticos nunha ou varias 
patoloxías concretas, neste caso nas mamites bovinas. Por 
iso, nesta publicación preséntase unha serie de apartados 
de información xeral dos distintos microorganismos im-
plicados na etioloxía das mamites bovinas e mais dos anti-
bióticos que se utilizan nos tratamentos, e tamén se inclúe 
unha serie de conceptos que deben ser comprendidos para 
unha mellor utilización da guía terapéutica.

Así mesmo, a guía do LIGAL recolle a información 
dos resultados obtidos nos antibiogramas realizados na 
poboación. Trátase dos resultados dos dous laboratorios 
máis importantes de Galicia, o LIGAL e o Laboratorio 
de Sanidade e Produción Animal de Galicia. O estudo 
abrangue miles de cepas illadas en mostras procedentes de 
vacas con mamite de Galicia e representan dunha forma 
estatisticamente significativa a situación das resistencias na 
poboación.

As técnicas estatísticas utilizadas sobre esta información 
permitiron clasificar os antibióticos que poden ser usados 
para cada microorganismo sen necesidade de realizar un 
antibiograma previo, os que soamente se deben utilizar se 
se ten o antibiograma da cepa concreta ou os que non de-
ben ser empregados en ningún caso.

Ademais, posibilita estudar as concentracións ás cales os 
antibióticos inhiben o crecemento do microorganismo e, 
polo tanto, diferenciar entre aqueles antibióticos clasificados 
como sensibles, os efectivos a concentracións máis baixas, o 
que pode axudar á hora de escoller o antibiótico máis ade-
cuado para o tratamento dun animal concreto entre os que 
teñan un resultado de sensibilidade no antibiograma.

Outra fonte de información é o coñecemento dos meca-
nismos de resistencia descritos. Isto permite, na interpreta-
ción dun antibiograma, non basearse soamente no resulta-
do de resistencia ou sensibilidade a antibióticos concretos, 
senón na detección de mecanismos de resistencia. O coñe-
cemento dos mecanismos de resistencia dunha cepa facilita 
aínda máis a selección dos antibióticos a utilizar, dado que 
moitos mecanismos de resistencia bacterianos implican a 
diferentes antibióticos e non se expresan sempre en todos 
eles nun antibiograma. Se se detecta un mecanismo de re-
sistencia nun mircroorganismo que lle infire a resistencia 
contra varios antibióticos, ningún debe ser utilizado no 
tratamento, aínda presentando algún deles sensibilidade 
no antibiograma. Esta información é tida en conta polos 
sistemas expertos que utilizan os laboratorios do LIGAL e 
de Sanidade e Produción Animal de Galicia e é reflectida 
nos resultados que se emiten.

Equipo autor da guía terapéutica
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Tamén na guía terapéutica se teñen en consideración as 
resistencias naturais que son coñecidas e permanentes e 
que, independentemente do resultado dun antibiograma, 
invalidan a un antibiótico para ser utilizado na terapéutica. 
Os sistemas expertos antes mencionados contemplan esta 
información e é reflectida nos resultados emitidos.

Por último, é coñecido que a sensibilidade in vitro (no 
antibiograma realizado no laboratorio) non implica que 
sempre exista unha resposta adecuada in vivo (no animal), 
polo que na guía terapéutica téñense en conta os resultados 
de eficacia dos tratamentos nos animais en diversas situa-
cións (microorganismos, antibióticos, doses, vía adminis-
tración, presentación ), que tamén poden axudar á hora de 
establecer un tratamento.

UTILIDADE PRÁCTICA 
O obxectivo desta publicación é facilitarlles aos veterina-
rios e técnicos en laboratorios unha fonte de información 
resumida e práctica que permita unha mellor utilización 
dos antibióticos no tratamento das mamites bovinas.

As aplicacións prácticas da utilización da GuíaTerapéuti-
ca en Mamitis Bovina pódense esquematizar en:

resistencias observadas e as súas relacións, utilización ade-

empregados nos antibiogramas e os dispoñibles para o tra-
tamento dos animais.

-
tar o microorganismo causal, sen necesidade de realización 
dun antibiograma previo.

-
quía de elección: antibióticos de primeira elección e, can-
do sexa recomendable, aqueles que sexan de segunda ou 
terceira elección.

-
tibiograma previo, dos que é necesario un antibiograma 
previo ou daqueles que nunca se deben usar nas infeccións 
dun microorganismo concreto.

aos antibióticos en relación á súa eficacia antimicrobiana, 

90
 e % de sensibilidade. Esta informa-

ción non soamente é de utilidade no momento da deci-
sión dun tratamento, tamén é de interese na valoración da 
información que debe acompañar calquera presentación 

a determinar as indicacións máis adecuadas dese fármaco, 
aínda que sexa de nova comercialización ou non se teña 
unha experiencia previa sobre o seu uso.

betalactamasas de espectro estendido ou a resistencia á meti-
cilina por estafilococos. Estas resistencias teñen grandes im-
plicacións na decisión de manexo, tratamento ou eliminación 
dos animais. Este tipo de resistencias, aínda que non moi 
frecuentes en mamites bovinas, están a aumentar nos últimos 
anos e a súa importancia radica en que implican mecanismos 
de resistencias que afectan a diversos antibióticos.

Por último, inclúense diversos anexos con exemplos ex-
plicativos de como se debe usar a guía segundo o tipo de 
consulta que se pretenda realizar, de forma que o veterina-
rio se poida familiarizar facilmente co seu manexo. 

LA ALTENANCIA PERFECTA EN HIGIENE DE PEZONES

 Pol. Ind. Lalín 2000 · Parc. C42/43 · 36512 LALÍN · Pontevedra - España 
 Tfno.: 986 787 537· Fax: 986 787 603 · info@proquideza.es · www.proquideza.es
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-
Conseguir que o robot apenas 

necesite intervencións non progra-
madas é un reto no que os Entreca-
nales levan traballando varios anos. 
A experiencia indícalles que para 
conseguir minimizar ao máximo as 
intervencións non programadas hai 
que poñer moitos recursos e moita 
atención nas visitas programadas (os 
mantementos). Estas son realizadas 
por dous técnicos cada dous ou tres 
meses, dependendo do modelo de 
robot. Desta maneira, poden ampliar 
os puntos de supervisión máis alá 

Os xerentes de Agrotec Entre-
canales, Telmo e Óscar Entre-
canales, pertencen a unha co-

ñecida familia gandeira de Cantabria e 
posúen a súa propia granxa robotizada 
e ampla experiencia no sector. Para 
afrontar o novo reto levaron a cabo un 
importante aumento do cadro de per-
soal e contan con novas instalacións 
en Outeiro de Rei (Lugo).

O primeiro obxectivo marcado por esta 
empresa é a toma de contacto cos 
clientes Lely radicados en Galicia para 
estudar a súa situación actual e axu-
darlles a facer máis rendibles as súas 
explotacións.

 comenta que en 
Cantabria e Asturias hai un modelo de 
traballo que funciona moi ben e a idea 
é trasladalo a Galicia. Este modelo de 
traballo pretende sacarlles o máximo 
rendemento ás máquinas co menor 
custo posible.

Para Telmo hai dous puntos fundamen-
tais que teñen que funcionar á perfec-
ción nunha granxa robotizada:

As vacas teñen que 
ir voluntariamente e con asiduidade 
cara ao robot. Isto ten que funcionar 
sempre e en todo lugar. Se non suce-
de así é que algunha variable da ex-
plotación está mal calculada (espazo 
diante do robot, calidade do concen-
trado, distribución concentrado robot-

-
mizado supón máis muxidos, máis 
produción, máis liberdade e menos 
traballo para o gandeiro.

comercial que xa están traballando en Galicia

Telmo e Óscar Entrecanales, xerentes de Agrotec 
Entrecanales SL.

dos establecidos polo propio manual 
de mantementos e mais facer tarefas 
de mantemento preditivo. O resultado 
deste modelo de traballo situou á em-
presa neste último ano nunha media 
dunha intervención non programada/
robot/ano. O contrato de mantemen-
to é un piar básico para poder imple-
mentar o modelo de traballo Lely.

 explica que o 
modelo de negocio de Agrotec é sinxe-
lo: “Vendemos robots de ordeño que 
instalamos e integramos en la granja 
del ganadero haciendo su negocio más 
rentable. La satisfacción del ganadero 
transmitida hacia otros ganaderos es lo 
que nos permite afrontar nuevos pro-
yectos de venta”.

Óscar sinala ademais que non coñe-
cen as últimas estratexias de merca-
dotecnia, nin tampouco saben vender 
se non é con argumentos baseados na 
experiencia de Lely ou na súa propia 
experiencia. “Nos gusta demostrar lo 
que decimos comprobándolo en nues-
tras granjas. Nuestros clientes (todos) 
son nuestro mejor aval”.

A empresa ten dous grandes retos a 
curto prazo. O primeiro é trasformar 
o parque de robots actualmente insta-
lados en Galicia e o segundo é iniciar 
novos proxectos de robotización. 

-



LELY ASTRONAUT A4
LA MANERA NATURAL DE ORDEÑAR...

AGROTEC ENTRECANALES SL
LELY CENTER
LOS CORRALES DE BUELNA
Tel: +34 609 85 77 09
loscorralesdebuelna@cor.lelycenter.com

www.lely.com
Innovators in agriculture

Como ocurre con todas nuestras soluciones para el sector lácteo, el nuevo robot de 
ordeño Lely Astronaut A4 ha sido desarrollado con una prioridad muy clara: la vaca. 
El robot garantiza la máxima calidad de la leche y sus instrumentos de gestión únicos 

Y en nosotros. Las 24 horas del día, todos los días del año.



 INTRODUCIÓN 
Que acontece no ubre cando se instaura o período seco? O 
paso da etapa produtiva ao período seco conleva unha se-
rie de mudanzas hormonais, fisiolóxicas e mesmo inmunes 
que condicionarán o manexo deste grupo de animais. O 
mecanismo hormonal que regula a produción láctea dimi-
núe ata niveis basais, mentres que a fisioloxía do ubre pasa 
de estar totalmente centrada en producir leite a reparar 
e/ou substituír os tecidos produtivos desgastados. 

No tocante á inmunidade tamén se producen cambios 
relacionados coa diminución, tanto das células defensivas 
a nivel do ubre, como de enzimas como a lactoferrina, tan 

VANTAXES DO TRATAMENTO DA MAMITE
NO PERÍODO SECO
O período seco nas vacas de produción leiteira é un tempo de descanso produtivo 
que se intercala entre dúas lactacións consecutivas. No devandito período, o 
animal vai experimentar unha serie de mudanzas que precisarán dun manexo 
específico, tanto do propio animal coma do medio no que habita.

importantes no control do crecemento de microorganis-
mos causantes de mastite. 

Unha vez se seca a vaca, o tapón de queratina que selará 
durante o período seco a canle do teto tarda aproximada-
mente unha semana en instaurarse. Este feito, xunto coa 
non eliminación dos xermes da canle do teto e da cisterna 
do ubre polo efecto de arrastre do leite durante o muxido, 
farán destes primeiros días do período seco un punto crítico 
na saúde do ubre. Así pois, deberase suplir este bloqueo nas 
defensas inespecíficas e físicas do animal cun bo manexo, o 
máis hixiénico posible, e coa aplicación de terapias antibió-
ticas preventivas, o que se coñece por terapia da vaca seca.

Marcelino Rodríguez Magadán e Xabier Bermúdez Salgueiro
SERIVET Asturgalaico S.L.
Área de Calidade do Leite
Ribadeo-Vegadeo
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DEBERÁ SUPLIRSE O BLOQUEO 
NAS DEFENSAS DO ANIMAL CUN BO 
MANEXO E A APLICACIÓN DE TERAPIAS 
ANTIBIÓTICAS PREVENTIVAS

Os obxectivos que pretendemos acadar, desde un punto 
de vista técnico, están relacionados con:

-
-

-

DURACIÓN DO PERÍODO SECO 

-

NON SECADO 

un 10 e un 15%, asociadas ao non descanso do tecido 

Gandería Contarelo S.C. A Devesa (Ribadeo-Lugo)
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SECADO AOS 7 MESES DE XESTACIÓN 
Os dous meses de período seco foi o tempo que se consi-
derou como máis axeitado pola case totalidade do mundo 
científico ata hai poucos anos. Tendo en conta que a du-
ración do período seco inflúe na proliferación das células 
secretoras do leite na mama e que esa rexeneración vai dun 
62% en vacas sen período seco a un 98% en vacas con 60 
días poderiamos dicir, pois, que este período é o ideal. Na 
súa contra poderíase argumentar a perda de produción na 
lactación presente así como, en determinadas vacas, o au-
mento da condición corporal, tras un parón produtivo tan 
longo, que pode carrexar desaxustes metabólicos que po-
den acabar desencadeando problemas no posparto, como 
cetose subclínica ou clínica, hipocalcemias, deslocamentos 
de abomaso... 

SECADO AOS 45 DÍAS PREPARTO
A día de hoxe, este parece ser o tempo de período seco 
con máis consenso entre o mundo científico, pois está a 
cabalo entre os dous anteriores. Conseguimos 15 días máis 
de vida produtiva da vaca, na lactación que finaliza, fronte 
ao secado de 60 días. Corenta e cinco días considérase un 
período suficiente de descanso para o ubre e minimízase o 
tempo de pausa produtiva, reducíndose as mudanzas para 
o animal. Aínda así, hai moitos traballos que aconsellan 
que en primeirizas e vacas de segundo parto o tempo de 
secado tenda a ser longo (60 días) fronte ás vacas de 3 ou 
máis partos, onde podemos acurtar este período sen risco 
de perder produción na lactación vindeira.

No tocante á saúde do ubre, non semellan existir dife-
renzas significativas entre períodos de secado longos ou 
acurtados (máximo 45 días), sempre que se utilice antibio-
terapia. Polo tanto, a duración do tempo de período seco 
é unha decisión orientada puramente ao estatus produtivo 
da vindeira lactación.

MÉTODOS NA INSTAURACIÓN DO PERÍODO SECO 
Valoraremos os dous xeitos tradicionais de practicar o se-
cado, o brusco e o alterno.

Secado brusco. Cando chega a data prevista para secar 
a vaca, e tras efectuar o último muxido a fondo do animal, 
aplicamos o tratamento intramamario escollido. O enchi-
do da mama nos días posteriores ao secado inhibe a síntese 
de leite e, paseniño, irase producindo a absorción do leite 
glandular e da cisterna, o que orixinará o repregamento 
do ubre. Para chegar a isto débese ser consciente de que o 
animal debe ter un estatus produtivo baixo e, de non telo, 
débese provocalo. En vacas que chegan ao inicio do perío-
do seco con producións altas (máis de 25 litros) é necesario 
que sufran un descenso na súa produción antes de aplicar 
o secado, o que pasa necesariamente por unha mudanza na 
alimentación. Así pois, pódese ter a vaca uns días antes con 
ración de secas ou ben aplicar un plan máis brusco que po-
dería consistir en deixar o lote de vacas que queremos secar, 
entre muxiduras, na sala de espera só con auga. Ese sería 
o primeiro lote a muxir na seguinte muxidura. Unha vez 
muxidas a fondo aplicaríase o tratamento correspondente 
e trasladaríanse ao lote asignado ás vacas secas, evitando así 
erros a posteriori.

Secado alterno. Con anterioridade ao cese do muxido 
aplícanse unha serie de pautas, tanto sobre o animal coma 
sobre o nivel do ubre. Pretendemos, pois, diminuír o leite 
sintetizado e a adaptación do animal á nova situación á que 
será sometido. Con este método aplicaremos de xeito simul-
táneo unha redución da achega enerxética da ración xunto 
a un muxido secuenciado (entre tres e cinco días) da vaca. 
Propoñemos este método só en casos excepcionais, pois leva 
asociada unha serie de desvantaxes tales como: 

Vacas secas en pastoreo. S.A.T. O Palomar. (Láncara-Lugo)
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Aún no eres 
uno de los 
nuestros

¿ ¿

Únete a la nueva fuerza antimamítica

Ubrolexin® Suspensión intramamaria. Composición: Cada jeringa intramamaria de 10 g (12 ml) contiene: Cefalexina (como monohidrato) 200 mg; Kanamicina (como 
monosulfato) 100.000 U.I. Indicaciones: Tratamiento de mastitis clínicas en vacas lecheras en lactación causadas por bacterias susceptibles a la asociación de cefalexina 
y kanamicina como Staphylococcus aureus,  Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis y Escherichia coli. Especies a las que va destinado: Bovino (vacas lecheras 
en lactación). Dosificación: Para uso intramamario. Tratar el/los cuarto(s) infectado(s) dos veces, con un intervalo de 24 horas entre tratamientos. Utilizar el contenido 
de una jeringa por cuarto y tratamiento. Cada jeringa es de un solo uso. Recomendación para una correcta administración:  Antes de la infusión, la ubre debe ordeñarse 
completamente, el pezón debe limpiarse y desinfectarse por completo y deben adoptarse precauciones para evitar que la cánula de la jeringa se contamine. Contraindi-
caciones: No usar en vacas lecheras en lactación con hipersensibilidad conocida a la cefalexina y/o kanamicina. No usar 
en bovino fuera del período de lactación. No usar si se conoce que hay resistencia. Tiempo de espera: Carne: 10 días. 
Leche: 5 días. Uso durante la gestación y la lactancia: Gestación: Los estudios de laboratorio efectuados en animales no 
han demostrado evidencias de efectos teratogénicos. Los estudios de campo efectuados en vacas lecheras no han de-
mostrado evidencias de efectos teratogénicos, tóxicos para el feto, ni tóxicos para la madre. El producto puede usarse en 
vacas gestantes. Lactancia: El producto está indicado para el uso en lactación. Presentación: 20 jeringas intramamarias 
de 10 g (12 ml), incluyendo 20 toallitas para pezón. Registro nº.: 1917 ESP. Sólo para el tratamiento de animales. Para ser 
suministrado únicamente bajo prescripción del veterinario. Titular: Boehringer Ingelheim España, S.A. Prat de la Riba, 
s/n. Sector Turó de Can Matas. 08173 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona).



- Xérase máis traballo na sala de muxido. 
- Se a vaca sufre nalgún dos cuartos mamite subclínica, 

este método non fará máis que agravala pois, ao espaciar as 
muxiduras, estamos a favorecer a multiplicación dos mi-
croorganismos. 

- Este método non nos asegura ao cento por cento que se 
eviten perdas de leite, pois ás veces estas débense a factores 
anatómicos e/ou estruturais dos tetos.

SECADO SANITARIO 
Enténdese por este concepto o secado que se practica en 
cuarteiróns illados de animais na metade da lactación, ben 
por traumatismos, ben por mamites crónicas. Se a mamite 
causou un forte dano estrutural no cuarteirón e o mermou, 
aconséllase o cese do muxido do mesmo, sen máis. No caso 
de que a produción sexa media-alta procederase á elimina-
ción do cuarto mediante medios abrasivos, coma o iodo. En 
calquera dos casos búscase o aproveitamento dos cuarteiróns 
sans eliminando do leite que vai a tanque os cuartos enfer-
mos, e evitando así recontos altos innecesarios. Coas vacas 
que arrastren máis dun cuarteirón crónico lactación tras lac-
tación é aconsellable plantexarse o seu sacrificio, pois levalas 
a un novo período seco non é máis que adiar o problema.

APLICACIÓN DO TRATAMENTO ANTIBIÓTICO 
DE SECADO 
Recóllense as indicacións do N.M.C. (National Mas-
titis Council) norteamericano.

- Desinfección e secado dos tetos.
- Desinfección da zona do esfínter con panos empa-

pados en alcohol.
- Aplicar a pomada intramamaria, introducindo só 

a punta da cánula e descargando a totalidade do 
produto.

- Aplicar seguidamente o selador interno (de usalo).
- Inmersión dos tetos co selador.
- Marcar axeitadamente os animais secos, median-

te pinturas en ubre e patas, e segregalos aos patios 
destinados a vacas secas.

Detalle da desinfección do esfínter, previa á aplicación do 
tratamento intramamario de secado

ONDE METO AS MIÑAS VACAS SECAS? 
A resposta a esta pregunta depende das infraestruturas 
propias de cada explotación. En ganderías con base terri-
torial suficiente as vacas secas poden estar a pastoreo desde 
a primavera ao outono, mesmo no inverno se as condicións 
climáticas non foran moi adversas. Neste caso aconsélla-
se aplicar selador interno, sobre todo desde finais da pri-
mavera a mediados do outono, para evitar problemas coas 
mamites de verán das que falaremos máis adiante. Tamén 
se aconsella revisar o estado do ubre das vacas en pasto-
reo dun xeito regular, para poder detectar con precocidade 
desequilibrios, inflamacións ou outras anomalías que nos 
indiquen unha posible mamite neste período.

Se a gandería dispón de instalacións para vacas secas te-
remos que ter en conta que o manexo será diferente se as 
vacas están en cama quente ou en cubículos. En lotes con 
cubículos o índice de ocupación dos mesmos non deberá 
superar o 80% (por un 115% que se permite nos lotes en 
lactación), así como a relación de trabantes/animais será 
maior de un. Estes factores buscarán o máximo comfort
das vacas secas, evitando a competencia entre elas polas 
camas ou pola comida. Do mesmo xeito, no sistema de 
cama quente evitarase o amontoamento e gardarase unha 
relación positiva de trabantes por vaca, así como tamén se 
extremará a hixiene nos patios. Buscaranse camas secas e 
moi confortables. 

DEBERASE EXTREMAR A HIXIENE NO 
MANEXO DOS PRODUTOS DE SECADO
INTRAMAMARIO
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PERÍODOS CRÍTICOS NO SECADO PARA AS 
INFECCIÓNS INTRAMAMARIAS
Como se vén vendo, o manexo e os coidados durante o 
período seco na vaca deben ser extremos. Deste xeito, o 
descanso do ubre achegará solucións e non problemas en 
canto ás novas infeccións clínicas e subclínicas. A suscep-
tibilidade da glándula mamaria ás novas infeccións no pe-
ríodo seco é dez veces maior que durante a lactación.

Como se pode observar na gráfica, o ratio de novas in-
feccións nas vacas de leite aumenta nas dúas semanas pos-
teriores ao secado, así como na semana antes do parto e nas 
2-3 semanas posparto. Os xermes maioritarios implicados 
nestes períodos son os Streptococcus uberis, nos días poste-
riores ao secado, e o Escherichia coli, no periparto. Despois 
do secado, o tapón de queratina que fecha a canle do teto 
tarda unha semana en instaurarse. Este período é moi crí-
tico, pois a “entrada” ao ubre está franca e a acumulación 
de leite nos primeiros días supón un caldo de cultivo exce-
lente para o crecemento dos xermes. Deberase extremar a 
hixiene no manexo dos produtos de secado intramamario, 
así como ter as vacas nas mellores condicións hixiénicas 
posibles. 

Frecuencia das novas infeccións IIMs durante o ciclo de lactación/período seco. 
Bradley 2009

No periparto, a vaca comeza a sufrir unha serie de mu-
danzas hormonais relacionadas fundamentalmente cun 
aumento dos estróxenos e cunha activación do metabo-
lismo do calcio, o que derivará no coñecido como edema 
preparto. Por outra banda, as mudanzas de lotes e o propio 
parto xeran un estrés que orixina unha baixada de inmuni-
dade que, unido ao enchido do ubre e ás posibles perdas de 
leite por exceso de presión, crean un marco perfecto para a 
aparición de novas infeccións. Se se traballa con parideiras 
aconséllase pasar a vaca para estas xusto no momento do 
parto, sempre que sexa posible, e non antes.

Nos programas de calidade do leite que xestionamos, 
traballamos cuns obxectivos tanto para curación das infec-
cións que veñen da lactación anterior, coma para as novas 
infeccións preparto: 

- Curación de vacas infectadas (máis de 200 mil C.S.) na 
lactación anterior maior ao 60%.

- As novas infeccións no posparto, o que se coñece por 
novas infeccións a parto, deben ser inferiores ao 10.

Durante tres anos, levamos recopilando datos sobre os 
secados específicos que usamos nas nosas explotacións no 
programa de calidade do leite. A aquelas vacas que chegan 
infectadas ao período seco e que teñan algún illamento du-
rante a lactación que xustifique o seu tratamento singular, 
aplícaselles un tratamento intramamario máis un trata-
mento parenteral (táboa 1). Os resultados obtidos non nos 
permiten aseverar ou concluír efectividades dunha ou outra 
molécula, pois non se trata dun estudo de investigación ao 
non existir grupos brancos, nin lotes escollidos ao azar para 
aplicar un ou outro tratamento, nin tampouco se deter-
mina na totalidade das ocasións se hai ou non curación 
bacteriolóxica. Simplemente, é un traballo de recopilación 
de datos de controis leiteiros antes e despois do secado e a 
avaliación dos mesmos, tomando por vacas “curadas” aque-
las que estando por riba das 200 mil C.S. no último control 
da lactación anterior, presentan menos de 200 mil C.S. nos 
dous primeiros controis da lactación seguinte.

Agás para o Staphylococcus aureus, que ten unha baixa in-
cidencia nas nosas explotacións, nos outros dous casos, de 
Streptococcus uberis e outros Gram (+), os resultados supe-
ran os obxectivos de máis do 60%. Sábese que Streptococcus 
uberis é un xerme con alta tendencia a provocar mamites 
crónicas. Pois ben, o feito de traballar con historiais de 
granxa permítenos saber que animais son crónicos lacta-
ción tras lactación e cales foron novas infeccións. Isto ten 
moita relevancia, como se pode ver na táboa 2.

Curación de vacas con Str. Uberis

PORCENTAXE DE CURACIÓNS EN VACAS CON Str. Uberis

Nº animais % curacións

Novas infeccións 115 78%

Crónicas 52 27%

En ámbolos casos, tanto a vacas de uberis crónicas coma 
a novas infeccións, aplicouse o mesmo tratamento comen-
tado na táboa 1. Os datos de campo indican que se trata-
mos as vacas con uberis no secado, cando a infección foi 
recente, pódense obter moi boas taxas de curación. Pola 
contra, cando se tratan vacas de uberis moi crónicas 

Nº animais Microorganismo aillado Tratamento intramamario Tratamento parenteral % Curacións

167 Streptococcus uberis

100 mg penetamato iohidrato 

10 g de penetamato iohidrato/24 h 62%280 mg penicilina benetamina 

100 mg sulfato framicetina

26 Staphylococcus aureus 600 mg Cloxacilina 60 M.U. espiramicina adipato/24 h 53%

125 Outros Gram (+) non aureus, non uberis 150 mg cequinoma sulfato 200 mg tilosina/24 h 78%

Táboa 1. Resultados de % de curacións en vacas crónicas tras o tratamento no período seco

AFRIGA ANO XVII - Nº 92

SANIDADE84 DOSSIER: MAMITE



Avda. Sant Julià, 147 - 08403 GRANOLLERS (Barcelona)
Tel. +34 938 617 120 - Fax +34 938 494 988
E-mail: agricola@geagroup.com
www.gea-farmtechnologies.es

GEA Farm Technologies Ibérica, S.L.

GEA Farm Technologies
La elección correcta

GEA Farm Technologies WestfaliaSurge

CALIDAD DE LA LECHE BUENA INVERSIÓNAHORRO DE ENERGÍA

Una producción láctea de calidad superior asegurada.
EFICACIA ENERGÉTICA: Consumo eléctrico más bajo respecto a otras marcas.
SEGURIDAD DE LAVADO: Un proceso de limpieza que no deja restos bacterianos.
MÁS ECONÓMICO: Un índice de calidad/precio muy bueno.

EURIBOR +0,25% hasta 5 años.*
Ahora puedes disfrutar de condiciones de pago excepcionales

que te permitirá realizar la mejor inversión del año.

Descubre nuestras facilidades de pago con

¡Tu nuevo tanque
TCOOL de 8.000 L.
por 460€ /mes!*

* Precio de un tanque de 8.000 L. 4 ordeños grupo compacto con 2 compresores de 6,5 caballos con una financiación Euribor +0,25% a 5 años con pago inicial del 10%.
Condiciones vigentes a día de hoy 07/04/2011 y sujetas al cambio del Euribor y del acuerdo con BBVA. Para más información contacta con tu distribuidor.



(varias lactacións infectadas) os resultados son pobres. Es-
tes datos permiten tomar decisións sobre a continuidade 
destes animais nas explotacións.

MAMITE DA “MOSCA”/MAMITE DE VERÁN OU DA 
VACA SECA
Finalmente, abórdase un tema de moita importancia na 
nosa área de traballo que ten que ver co manexo da vaca 
seca. Na comarca da Mariña e tamén na do Occidente as-
turiano, as vacas, cando secan, sométense, en moitos casos, 
a un manexo en pastoreo. Arredor dos meses da primavera, 
verán e principio de outono aumenta a incidencia da coñe-
cida como mamite da “mosca” tanto en xatas coma en vacas 
secas a pastoreo. O xerme causante desta doenza é o Arca-
nobacterium pyogenes, que para provocar a infección adoita 
precisar da picadura dunha mosca (Hidrotea irritans) en 
zonas próximas ao esfínter. As mamites producidas adoitan 
ser hiperagudas, con afectación sistémica do animal (febre, 
depresión, toxemia e incluso posibles abortos), e no cuar-
teirón obsérvase unha enorme inflamación, que desequili-
bra totalmente a glándula mamaria e que causa dor e perda 
de funcionalidade do/s cuarteirón/s afectado/s.

Os mecanismos terapéuticos postos en marcha desde 
uns anos para acó minimizaron a incidencia desta mamite, 
como se pode ver na gráfica. Estes mecanismos foron fun-
damentalmente dous: a aplicación de sistemas repelentes 
de moscas, ben pour-on, ben sistemas liberadores de insec-
ticida tipo crotal, e a aplicación de seladores internos tras a 
aplicación do secado intramamario.

SE TRATAMOS VACAS CON UBERIS
NO SECADO, CANDO A INFECCIÓN FOI 
RECENTE, PÓDENSE OBTER BOAS TAXAS
DE CURACIÓN
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