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1.-INTRODUCIÓN 

 

Tendo en conta a necesidade de optimizar os recursos para reducir custos e incrementar 

os beneficios nas explotacións leiteiras así como as actuais liñas de axuda que promoven 

unha producción agrícola e gandeira sustentable e eco- compatible, seguen a ter moito 

interese os programas de xestión que facilitan unha colaboración directa do persoal técnico 

coas gandeiras e gandeiros. 

 

Dende xaneiro do 2009 estase  levando a cabo un programa de transferencia 

tecnolóxica con 20 explotacións de produción  láctea  pertencentes a Asociación EFA 

Fonteboa. Este programa buscou como principal obxetivo acercar a ditas explotacións as 

técnicas da información e da comunicación mediante a aplicación da ferramenta de xestión 

en  software libre  “AINFOVAC”. 

 

A  Asociación EFA Fonteboa contribue no programa de transferencia tecnolóxica, tanto 

na realización e mellora da ferramenta informática como na formación e seguimento dos 

traballos realizados nas explotacións con dito programa. 

 

Ainfovac permítenos levar un rexistro de todos os animais así como o rexistro de todos 

os movementos económicos que se efectuan na explotación, obtendo ao final informes de 

situación tanto  de datos técnicos como económicos. 

 

Este programa leva  funcionando pouco máis dun ano, polo que ainda non se teñen 

resultados dun exercicio económico. Os resultados reflexados nas imaxes  extraidas dos 

traballos realizados nas distintas explotacións indican o punto  no que se encontran os 

gandeiros na introdución de datos para o bo funcionamento da ferramenta informática. 
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2.-AMBITO XEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN 

Na actualidade estase a dar servizo  de asesoramento técnico-económico no programa 

Ainfovac a explotacións emprazadas  na provincia da Coruña,  naquelas bisbarras con 

maior importancia na producción leiteira. 

� Trátase de 20 explotacións de vacún de leite que ocupan a 45 persoas (34 homes e 

11 mulleres). 

�  Producción de leite: no ano 2008 foi de 9.442.800 litros, o que supuxo unha  

produción media de 472140 litros/explotación 

� Vacas en producción: 1.036 vacas con unha media de 9115 litros por vaca e ano. 

� Superficie forraxeira: 744 has, o que supon unha media de 32,2 ha/explotación. 

� Parcelas: 764 fincas, un total de 38,2 parcelas/explotación. 

� Distribución xeográfica : 

-As explotacións están localizadas en  catro bisbarras (Bergantiños, Terra de Soneira, 

Fisterra e Ordes), e en  oito concellos (Carballo, Cabana de Bergantiños, Zas, Vimianzo, 

Muxía, Dumbría  e  Tordoia). Esta dispersión  danos  unha orientación sobre  a estructura, 

manexo e xestión  económica que  se leva a cabo nas distintas explotacións en función da 

súa localización. 

 

CONCELLO EXPLOTACIÓNS 

CABANA DE BERGANTIÑOS 2 

CARBALLO 2 

DUMBRÍA 6 

MUXÍA 6 

TORDOIA 2 

VIMIANZO 1 

ZAS 1 

 

Contémplase a posibilidade de aumentar o número de explotacións, sempre en función 

da dispoñibilidade do persoal técnico e da valoración da dispersión xeográfica para garantir 

unha atención de calidade e a consecución dos obxectivos. En principio o ámbito de 

actuación será maioritariamente a provincia da Coruña e dentro desta nos concellos da 

Costa da Morte. 
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2.- TRABALLO REALIZADO 

 

2.1.- DEFINICIÓN DO  PLAN DE TRABALLO 

Na actualidade a Asociación EFA Fonteboa está a desenvolver o programa de 

Transferencia Tecnolóxica mediante tarefas de Asesoramento Técnico-Económico e de 

Xestión de Explotacións.  

O programa de transferencia tecnolóxica inclue: 

• Contacto cos/as gandeiros/as para a incentivación sobre a importancia da xestión  

no entorno técnico-económico da explotación. 

• Instalación do programa de software libre “Ainfovac”. 

• Cursos de formación sobre o programa. 

• Xornadas de divulgación e promoción da aplicación informática. 

• Asesoramento e seguimento na introdución de datos. 

• Correción e solución aos problemas encontrados na aplicación. 

• Atención a diversidade na toma e introdución de información no programa. 

• Procesado dos datos, elaboración de informes. 

• Análise dos resultados e recomendacións técnico- económicas. 

 

 

2.2.- MEDIOS PERSOAIS 

 

Para levar a cabo o programa anterior colaboraron: 

 

-Un enxeñeiro agrícola para  a formación e seguimento na toma de datos técnico-

económicos. 

 

-Un  informático para  a instalación  e formación na aplicación informática, así como a  

correción e solución de problemas no proceso de introdución de datos e obtención de 

informes. 
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2.3.- MEDIOS MATERIAIS 

 

Para a instalación do programa  as explotacións tiñan a obligación de ter un ordenador 

portatil, co obxetivo de instalar nel  a aplicación informática. Elexiuse  un ordenador 

portatil para facilitar o manexo no momento da instalación e nas posibles actualizacións e 

correción de erros. Así mesmo as explotacións tamén contan con impresora para obter en 

formato papel os informes realizados polo programa. 

 

A Asociación EFA Fonteboa dispón de oficinas en Feiranova sn, 15147 Coristanco  A 

Coruña. Estas oficinas teñen persoal, material e horario de atención ao publico de luns a 

venres de 9 a 14 e de 16 a 19. 

 

Tamén se dispón dos medios (teléfono fixo, fax, teléfonos móbiles e correo electrónico) 

para garantir a comunicación coas explotacións, así coma dos medios materiais para os 

desprazamentos e o traballo de campo (automóbiles, teléfonos e ordenadores fixos e 

portátiles). 

 

 

 

2.4.- METODOLOXÍA DO PROGRAMA 

 

2.4.1.-DIAGNOSE TÉCNICA INICIAL 

 

A situación de partida contemplou 20 explotacións con unha realidade productiva e 

económica moi variada. Os datos do ano 2008 presentáronnos unha explotación media con 

51,8  vacas de leite, 32 has forraxeiras e unha producción de 472.140 litros. 

 

Existe un importante decrecemento na marxe neta respecto ao final do ano 2007 e 

principios do 2008  fai que a importancia deste tipo de iniciativas teña máis forza nas 

explotacións leiteiras e se vexa máis valorada polos gandeiros/as. 
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2.4.2.-OBXECTIVOS ACADADOS  COAS ACTUACIÓNS PREVISTAS 

Na actual situación de incremento continuado dos custos de producción, e pouco ou 

nulo control sobre os prezos dos productos mercados e producidos polas explotacións 

productoras de leite de vacún, as explotacións que están no programa tomaron medidas na 

xestión dos recursos para facer un mellor aproveitamento dos propios e depender o mínimo 

posíble dos que proceden do exterior da explotación. Os obxetivos acadados foron os 

seguintes: 

 

� Boa aceptación  na introdución ao programa, debido o custe 0 da aplicación 

informática. 

� Alta participación  nos cursos de formación realizados en Fonteboa  e en algunhas 

cooperativas. 

� Interese pola  aplicación do programa noutras explotacións non incluidas nesta 

actuación. 

� Aceptable asistencia as xornadas de divulgación. 

� Ilusión na introdución de datos técnicos (gando, maquinaria, terras e cultivos, 

producións, incidencias,etc.), pero pouca constancia na introdución de datos 

económicos. 

� Solución rápida dos problemas encontrados no programa. 

 

2.4.3.- MEDIDAS DE ACTUACIÓN REALIZADAS 

• Visitas periódicas as explotacións para o seguimento do programa. 

• Formalización dun cronograma de actividades para a introdución de datos na 

aplicación informática. 

• Realización de cursos por grupos en función da súa dispersión. 

• Xornadas de divulgación sobre a importancia da xestión. 

• Emisión de informes para o estudio de viabilidade na utilización do programa (tarefa 

pendente ata o remate do exercicio). 

 

 



                                                                                                                                            
 ASOCIACIÓN EFA FONTEBOA   -                                                                   -                                                                               

PROGRAMA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA                                                               Página 6 de 19                                                                                                                                                                                            

 

 

2.4.4.-SEGUIMENTO DO PROGRAMA DE XESTIÓN 

 

 

CRONOGRAMA DAS ACTUACIÓNS 

Xan Feb Mar Ab Mai Xuñ Xul Ag Set Out Nov Dec 

Visitas de control e seguimento da actividade co programa  de xestión 

Charla de 

iniciación 

da 

actividade 

Instalación 

do 

programa 

    Xornada de 

divulgación  

do 

programa 

    Xornada de 

conclusións 

Instalación 

do 

programa 

1º curso 

de 

iniciación 

1º curso 

de 

iniciación 

1º curso 

de 

iniciación 

1º curso 

de 

iniciación 

1º curso 

de 

iniciación 

1º curso de 

iniciación 

   2º curso 

de 

iniciación 

2º curso de 

iniciación 

 

 

O persoal técnico desprázase ás explotacións unha media de unha vez ao mes. Nestas 

entrevistas tómanse datos dos gastos e ingresos da explotación, así como o seguimento na 

introdución de datos, aconsellamento  e solución de problemas do programa Ainfovac. 

 

Os gandeiros/as que tiveron problemas técnicos co programa, realizaron visitas  ao 

local da  Asociación  EFA Fonteboa para solucionar os seus problemas. 

 

As charlas e xornadas de divulgación tiveron lugar no salón de actos da Asociación 

EFA Fonteboa, nas cales participaron os/as gandeiros/as  que  durante este ano 2009  

levaron actividades de xestión coa ferramenta informática Ainfovac. 

 

Os cursos leváronse a cabo nas instalacións da asociación e en aulas  informáticas de 

cooperativas e concellos. Realizáronse un total de  duas sesións por mes  con unha duración 

de  tres horas cada unha. 

 

Algunhas destas xornadas, cursos e charlas foron as que a aparecen nas seguintes 

imaxes. 
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                                      Xornada de inicio da actividade. 
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Xornada de divulgación da ferramenta de xestión  AINFOVAC. 

 

 

 
Curso de inicación ao programa informático de xestión “AINFOVAC” 
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1ª sesión do curso de iniciación ao programa informático de xestión. 
 
 

 
 

4ª sesión do Curso de iniciación. 
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2.4.5.-CONTIDO E INFORMACIÓN DO PROGRAMA 
 

Pantalla de inicio do programa na que aperecen as incidencias máis próximas e os 
iconos de acceso a tódalas partes do programa. 

 

 
 
Forma pola cal se introducen os datos para dar de alta os animais. 
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Mediante unha vinculación cos alimentos que se encontran en stock, realizase 

o racionamento para os distintos grupos de animais, podéndose estimar  os días de 
consumo  para un determinado alimento. 

 

 
 
A parte da introdución das vacas productoras, tamen se poden introducir os toros 

para poder realizar acoplamentos. 
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Non solo se leva un rexistro de datos técnicos, xa que mediante a xestión de pedidos 

e ventas lévanse os datos económicos. 
 

 
 
Para poder valorar os costes dos cultivos necesitamos saber o que nos costa traballar 

coas nosas máquinas, por eso se fai un cálculo dos costes das distintas máquinas. 
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Para aquelas explotacións que teñen establecido un sistema de nóminas, é interesante  

establecer os gastos nestas partidas e así tamen ter a base para establecer o gasto en man de 
obra no coste horario da maquinaria.   
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INFORMES QUE  SE  OBTEÑEN CO PROGRAMA 
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Neste informe podemos saber todos os datos de cada animal en calquera momento do ano, é como ter o seu historial clínico. 
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A parte do balance de situación e da conta de resultados podemos obter un informe por 
litro de leite que nos da unha orientación da orixe dos gastos reais  por litro producido. 
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Despois da realización do seguimento e formación, para terminar as actividades 

relacionadas para o exercicio 2009 no mes de decembro farase unha xornada sobre costes nas 

explotacións leiteiras, no salón de actos da Asociación na que participan técnicos e gandeiros 

para analizar a importancia das ferramentas de xestión na situación actual e as perspectivas 

de futuro entorno  ao sector lácteo. 

 

DATA E SINATURA DO RESPONSABLE. 

 

 

23 de Novembro de 2009 

Fdo.: Fernando Barbeyto Nistal 
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