
 
 

ANEXO B 

INFORME DE RESULTADOS  

ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA 2009 

 
   Nº DE PROTOCOLO:   
     

 

 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: Demostración das prácticas recomendadas para a 
prevención da contaminación con micotoxinas en ensilados de millo 
 
 
2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA ORGANIZADORA: Centro de Investigacións 
Agrarias de Mabegondo. 
(centro de investigación/CFEA/OAC...) 
 
3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: 
Enderezo: Mabegondo, pk 7.5 Estrada Betanzos-Santiago  
Concello: Abegondo 
Provincia: A Coruña 
 
4.- RESPONSABLE: Bruno Fernández Lorenzo  Tlf.: 981 647902 
 
 

5.- DATOS DO COLABORADOR: 
Nome e apelidos: Seragro S.C.G.  Tlf.: 981 941784 
Enderezo: Castiñeiras, Nev 112, A2, Milladoiro 
Concello: Ames 
Provincia: A Coruña 
NIF: F-15771793 
 
6.- INTRODUCIÓN: 
As micotoxinas son perxudiciais para a saúde animal e humana 
Niveis elevados de micotoxinas nos alimentos para animais poden provocar efectos perxudiciais 
para a saúde animal e a productividade das explotacións. Os primeiros inclúen desordes 
reproductivas como a morte de embrións e abortos; desordes nerviosas como tremores ou falla 
de coordinación; alteracións hepáticas; cancro; inmunosupresión e aumento da incidencia de 
enfermidades en xeral. As perdas de productividade tamén pódense deber á diminución da 
inxesta, diminución da produción de leite, perda de ganancia de peso vivo e incremento dos 
custes veterinarios.  
Segundo o estado actual do coñecemento, o risco para a saúde humana debido á contaminación 
dos alimentos para animais con micotoxinas é despreciable, agás no caso de AFB1. Isto é debido 
á baixa taxa de transferencia en carne e leite, 0,6 e 0,2 %, respectivamente (medias das taxas 
estimadas en aflatoxinas, DON, OCA, T2 e ZEA). Sen embargo, AFB1 é excretada no leite en 
forma de aflatoxina M1 (AFM1), unha toxina de maior toxicidade e cunha taxa de transferencia 
superior ás demais, entre 1 e 6 %. O seu contido en leite cru está limitado pola lexislación 
europea a 0,05 ppb. 
 



A presenza de micotoxinas producidas por Fusarium e aflatoxinas é moi probable nos ensilados 
de millo de Galicia  
 
Existen prácticas recomendadas para a prevención da contaminación con micotoxinas en 
ensilados de millo 
A meirande parte das estratexias para previr a contaminación con micotoxinas no ensilado de 
millo teñen por obxectivo reduci-la infestación durante o cultivo e o proceso de ensilado.  
1. Prácticas agronómicas recomendadas 
As prácticas culturais, como a rotación de cultivos, o laboreo, a data de sementeira e colleita, a 
fertilización nitroxenada, a elección de variedades e o control de plagas, poden reducir a 
infección e a conseguinte produción de micotoxinas en campo, pero non erradicalas (7). 
2. Prácticas de manexo do silo recomendadas 
Nun traballo de investigación desenvolvido polo CIAM entre os anos 2004 e 2007, sobre unha 
mostra de 63 explotacións galegas, identificáronse as prácticas recomendables para reducir o 
risco de contaminación do millo durante o proceso de ensilado (5). Entre estas destacaron o uso 
de inoculantes a base de Lactobacillus buchneri, a boa compactación do millo, o correcto selado, 
a colocación dunha boa carga sobre o plástico e o uso de desensiladoras de tacos. Asemade, 
concluiuse que é recomendable extremar as precaucións nos meses de verán, que nunca se debe 
alimentar ao gando con ensilado valorecido e que, en caso de contaminación, débese desbotar a 
capa superior do silo.  
 
Existe a necesidade de difundir e divulgar os coñecementos anteriores 
A información das investigacións sobre seguridade alimentaria, desenvolvidos no CIAM e 
noutros centros, pode ser de grande interés para os gandeiros e os técnicos asesores das 
explotacións de vacún de leite de Galicia.As orientacións da PAC e da Consellería do Medio 
rural en materia de calidade e seguridade alimentaria, obrígannos a adaptar a produción primaria 
neste sentido. 
 

 
7.- MATERIAL E MÉTODOS: 
Desde o mes escaso que transcorriu desde a data na que se aprobou definitivamente este 
proxecto, o 15 de decembro de 2009, ata hoxe, realizáronse as seguintes actividades: 
 
1) SELECCIÓN DE EXPLOTACIÓNS COLABORADORAS 
Durante o mes de decembro, escolléronse un total de 12 EXPLOTACIÓNS DE VACÚN DE 
LEITE cun número de vacas en lactación igual ou superior a 20, repartidas entre as distintas 
áreas xeográficas de Galicia con producción de leite. Entre éstas, seis eran explotacións que nos  
últimos 5 anos teñen sofrido algún problema de saúde animal asociado coa alimentación. Entre 
as seis restantes, unha foi a explotación do CIAM. Para o proceso de seleción e posterior 
mostreo, contouse coa colaboración externa dos servizos técnicos de SERAGRO S.C.G. 
 
2) ENQUISA DAS EXPLOTACIÓNS 
Visitáronse as 12 explotacións e recabarar información sobre aspectos relativos ao clima, 
agronomía e manexo do silo. Estes datos serán utilizados como posibles variables explicativas.  
• Variables agronómicas: como o tipo de rotación de cultivo nos últimos 5 anos, a técnica de 
laboreo do chan, as datas de sementeira, floración feminina e colleita, tipo de variedades, dose 
de abonado, presenza de taladros (si/non) e tratamentos insecticidas.   
• Variables climáticas: como os datos de temperaturas, humidade e precipitacións durante o 
cultivo, especialmente durante a época de floración. Os datos tomaranse das estacións 
meteorolóxicas máis próximas, de entre as 72 que MeteoGalicia ten espalladas por toda Galicia.   



• Variables de manexo do silo: como o tipo de silo (silo en plataforma sobre terra, 
plataforma sobre formigón, trincheira de terra ou trincheira de formigón),  as dimensións do silo 
(lonxitude, altura e anchura en metros), duración do  ensilado en días, tipo de aditivo utilizado, 
tipo de desensiladora (de tacos, fresa ou pinzas), velocidade de avance da fronte en cm/día, 
tempo de retorno ao mesmo punto da fronte en días, disposición do plástico no silo, tipo e 
cantidade de carga sobre o plástico e una valoración subxectiva da calidade do silo. 
Tamén se tomaron datos sobre a saúde animal e a ración do rabaño. 
• Saúde animal: como a incidencia de distintas patoloxías (mamite, laminite, desprazamiento 
del callar, hipocalcemia, etc.) e o número de vacas afectadas. 
• Ración: composición media da ración das vacas, nos seus distintos lotes (vacas en 
lactación, xovencas, vacas secas e recría). 
 
Nestes momentos vaise comezar co mostreo dos silos de millo. Prevese que estea rematado a 
mediados de febreiro. Unha vez rematado o mostreo, procederáse as ánalises das mostras: 
Análise de micotoxinas 
Análise de composición química 
Análise de calidade fermentativa  
Análise de materia seca 
Análise de estabilidade aeróbica en cámara isoterma 
 
Unha vez obtidos os datos procederase a realizar o plan de divulgación, segundo o previsto. 
 
 
8.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
Debido ao curto espazo de tempo transcorrido desde a aprobación do proxecto (apenas 1 mes), 
aínda non temos datos sobre as análises dos ensilado. 
 
 
9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 
 
A execución da acción de transferencia marcha conforme ao proxectado no protocolo e no 
cronograma, mais cun retraso de 3 meses sobre as datas previstas inicialmente.  
 

 
10.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 
 
Asdo. Bruno Fernández Lorenzo 
 
En Mabegondo, a 15 de xaneiro de 2010 


