
 
 

ANEXO B 

INFORME DE RESULTADOS  

ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA 2009 

 
   Nº DE PROTOCOLO: 09/30 
     

 

 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: 

Efecto da suplementación con concentrado na produción cárnica de vacún e ovino no pasto. 

 
 
2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA ORGANIZADORA: 
(centro de investigación/CFEA/OAC...) 

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo 

 

3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: 

Enderezo: Finca Marco da Curra - Alto Xestoso  

Concello: Monfero 

Provincia: A Coruña 

 

4.- RESPONSABLE: Santiago Crecente Campo e Mª Dolores Díaz Díaz  Tlf.: 981647902 
 
 

5.- DATOS DO COLABORADOR: 
Nome e apelidos:  Tlf.: 

Enderezo: 

Concello: 

Provincia: 

NIF: 

 

6.- INTRODUCIÓN: 
 
Dende fai algúns anos véñense estudando na Finca Marco da Curra (concello de Monfero), 

sistemas de produción de carne de vacún e ovino cun manexo ecolóxico en condicións de media 

montaña galega. 

No caso dos xatos, aínda que a cría de animais se fai no pasto practicamente todo o ano (xa que 

no inverno entran no establo), o acabado dos mesmos fíxose ata agora nas instalacións de 

Mabegondo. 

No caso dos años, a venta tense feito sen ningún tipo de acabado. 

En ámbolos dous casos non se ten estudado o acabado dos mesmos en base á suplementación no 

pasto con concentrados. 

Proponse un estudo no que se comparan as diferenzas de crecemento de dous grupos de xatos e 

dous grupos de años, uns que reciben unha suplementación con concentrado no pasto e outros 

que non. 

 



7.- MATERIAL E MÉTODOS: 
 
Para levar a cabo o estudo fanse dous grupos de ovellas cos seus años e dous de vacas cos seus 

xatos.  

Antes de que os animais sexan destetados, o que ten lugar nos meses de xuño-xullo, un grupo de 

años e de xatos aliméntanse co leite das nais e co pasto, mentres que os outros dous grupos 

reciben a maiores unha suplementación con concentrado. Para suplementar ós animais cando 

estes se encontran aínda coas nais fanse necesarios comedeiros de exclusión, onde os becerros 

ou años poden entrar pero as nais non (Fotografía 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 1. Comedeiros de exclusión para becerros (esquerda) e para años (dereita). 

 

Esta suplementación farase con penso ecolóxico e durará arredor de dous meses no caso dos 

xatos, ata acadar un peso duns 320 Kg, e arredor dun mes no caso dos años, ata acadar un peso 

duns 20 Kg. 

Para estimar a ganancia de peso dos animais faranse pesadas regularmente dende o nacemento 

ata o momento no que se vendan. 

Unha vez obtidos os datos de ganancias medias de peso, con ou sen suplementación, poderase 

facer un estudo económico recomendando a opción máis axeitada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
 

No caso dos becerros, a maior parte dos partos tiveron lugar nos meses de Agosto e Setembro, 

aínda que tamén houbo algún na primavera e a finais do outono. 

No caso dos años, a maioría dos partos teñen lugar na primavera (finais febreiro-marzo-

primeiros de abril). 

BECERROS 
A ganancia media de peso vivo diario dende o nacemento, tendo en conta que os nacementos se 

prolongan dende agosto ata novembro, é a que se reflicte na figura 1: 
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Figura 1. Ganancia media de peso vivo diario (GMD) dende o nacemento, separando machos e femias. Letras 

iguais indican que non hai diferenzas significativas segundo o test t de Student. 

 

Na figura 1 pódese observar que non existen diferenzas significativas entre machos e femias 

para os primeiros meses de vida. Non obstante, diversos estudos mostran que a ganancia media 

de peso dos machos adoita ser maior que a das femias, polo que seguramente a pequena 

diferenza que existe tenderá a aumentar co tempo. 

 

A medida que os animais incrementan o seu tamaño, a súa capacidade de inxestión tamén 

aumenta, polo que se prevé que as GMD aumenten tamén. No caso do grupo que acceda ó 

concentrado, tentarase que esas ganancias superen a GMD de 1 Kg na fase de acabado. 

 

AÑOS 
Os años nacen cun peso medio duns 3,2 Kg, e lévanse a un peso ó sacrificio duns 17-18 Kg, o 

que ten lugar ós 4 meses dende o nacemento. 

Na explotación da finca Marco da Curra, os años amosan unhas ganancias medias diarias de 

peso vivo de uns 120-130 g peso vivo diario.  

No estudo plantéxase estudar a opción de suplementar ós años no pasto con concentrado antes 

do destete, tentando que a ganancia de peso sexa superior (>150 g/día) ca aqueles años que 

soamente se alimentan do leite da nai e do pasto. 

 

Tanto no caso dos becerros coma dos años farase un estudo económico en función do prezo do 

penso, do prezo da carne e da mellora na ganancia de peso que a suplementación poida producir. 
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9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 
 
Nesta acción proponse o estudo do efecto da suplementación con concentrados no pasto de 

becerros e de años en condicións de media montaña. 

Preténdese estimar se é rendible dende un punto de vista económico a suplementación antes da 

venda para sacrificio tanto de becerros coma de años. Téntanse acadar unhas ganancias medias 

de peso vivo maiores que os animais que se alimentan do pasto e do leite das nais. 

A suplementación terá lugar antes do destete, que coincide co momento no que as nais menos 

leite aportan e no que interesa que os animais engorden máis para obter uns bos prezos de venda. 

No caso dos becerros dende o nacemento (agosto-novembro) ata o mes de novembro, 

prodúcense unhas ganancias medias diarias de uns 760 g de peso vivo, non encontrándose 

diferencias, de momento, entre machos e femias. Coa suplementación preténdese acadar que 

esas ganancias suban de 1000 g diarios. 

No caso dos años, os cales nacen na primaveira, preténdese coa suplementación aumentar a 

ganancia media ata superar os 150 g/día, co obxectivo de conseguir animais con mellores pesos 

e polo tanto máis rendibles. 

 

 

10.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 
 
 
 

En Mabegondo, a 10 de decembro de 2009 
 
 
 
 
 
 

Asdo. María Dolores Díaz Díaz   Asdo. Santiago Crecente Campo 


