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1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: 

Estudo do efecto do acabado con distintos tipos de pensos sobre a produción da carne de 

poldro 

 

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: Teresa Moreno López e Santiago Crecente Campo Tlf.: 981647902 

 
 

5.- DATOS DO COLABORADOR: 

Nome e apelidos:  Tlf.: 

Enderezo: 

Concello: 

Provincia: 

NIF: 

 

 

 

 



6.- INTRODUCIÓN: 

Na actualidade estase levando a cabo no predio Marco da Curra (Monfero), pertencente ao 

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, un proxecto de investigación para o 

establecemento en Galiza dun sistema de explotación de gando equino para o aproveitamento 

sustentable dos recursos naturais do monte, contribuíndo no control da acumulación de biomasa 

vexetal ó diminuír os incendios forestais e no desenvolvemento rural ó fixar poboación nas 

zonas máis desfavorecidas. 

O traballo ten como fin o estudo dos sistemas de manexo máis eficientes do gando equino no 

monte orientado á produción cárnica. Este modelo baséase na promoción dunha oferta atractiva 

de novos produtos de calidade diferenciada, ligados a unha zona de orixe para a posible creación 

dun label de carne de poldro galego. 

Como actividades complementarias a este proxecto, plantéxase a introdución dunha nova 

variable de estudio. Inicialmente a previsión era comparar o efecto do acabado con dous tipos de 

penso (convencional vs ecolóxico) sobre a produción de carne de poldro. Porén, debido á 

dificultade de atopar un penso convencional coa mesma composición e forma de presentación 

que o penso ecolóxico, decidiuse modificar o obxectivo do estudo. O novo obxectivo, se cabe 

máis interesante, consiste en comparar dous períodos de cebado, un de 3 meses e outro de 6, 

empregando nos dous casos penso ecolóxico. 

A razón de utilizar penso ecolóxico deriva do feito de que a alimentación dos poldros xunto coas 

nais, antes do destete, pode considerarse ecolóxica, xa que pastan no monte onde non se aplica 

ningún tratamento prohibido pola actual lexislación na materia. Polo tanto, se é previsible un 

período de cebado posterior ó destete, pode ser aconsellable facelo tamén en ecolóxico, e así 

poder vender un produto con este aval de calidade, o que non se podería facer se fose incluído 

penso convencional na alimentación. 



7.- MATERIAL E MÉTODOS: 

No estudo utilizaranse dous grupos de 8 poldros cada un, facendo unha distribución homoxénea 

en función da data de nacemento e entre sexos, para evitar que estes factores poidan influír nos 

resultados.  

Unha vez que nacen os poldros, estes permanecen coas nais ata os 6 meses de idade, momento 

no que se produce o destete e pasan a entrar no cebadeiro. Un grupo permanecerá 3 meses na 

fase de cebado, mentres que o outro levarase a un cebado de 6 meses. 

Nese intre pasarán de alimentarse do pasto e do leite das nais, a unha alimentación baseada en 

herba seca, avea, salvado e penso ecolóxico. A necesidade de fibra por parte dos cabalos é 

importante para o correcto funcionamento intestinal, polo que a cantidade de salvado será o 

doble que a de penso e a de avea. 

Debido ao cambio drástico no tipo de alimentación, terá lugar unha fase de adaptación onde se 

aumentará de forma progresiva en 70 g/poldro e día a cantidade de concentrado e de avea, e en 

140 g/poldro e día a cantidade de salvado (táboa 1). Con esta evolución progresiva de 

concentrado preténdese eliminar os cólicos que se producen de forma frecuente nos poldros ao 

administrarlles cantidades elevadas de concentrado de forma repentina, o que xa ten causado 

algunha baixa na nosa explotación. 

 

 Penso Avea Salvado Feo 

1º día 70 g 70 g 140 g 

2º día 140 g 140 g 280 g 

3º día 210 g 210 g 420 g 

... ... ... ... 

15º día e seguintes 1000 g 1000 g 2000 g 

A vontade 

 

Táboa 1. Evolución da alimentación por cada poldro na fase de cebado. 

 

Os días que se produzan rexeites por parte dos animais, repetirase a mesma dose do día anterior, 

ata que sexan capaces de asimilar todo o alimento concentrado. 

Para controlar a ración e os rexeites, pésanse diariamente os mesmos. 

Co obxectivo de controlar a evolución do peso nos dous grupos de poldros, fanse pesadas dos 

mesmos cada 15 días ata o final do cebado, momento no que os poldros irían ao sacrificio. Con 

estes datos poderanse calcular o peso vivo acadado ao final do cebado e a gañanza de peso vivo 

diario que se produce nos dous sistemas. 

 



8.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 

8.1.- Peso ao nacemento 

O peso medio ao nacemento dos poldros é de 45,8 Kg, non atopándose diferencias significativas 

en función do sexo. A data media de partos encóntrase a mediados do mes de maio. 

 Atópase unha relación positiva entre o peso das nais e o peso dos poldros ó nacemento (Figura 

1), o que xustifica ter as eguas nun bo estado de carnes (cunha boa alimentación e un adecuado 

manexo), xa que os poldros que máis pesan ao nacemento son os que máis pesan ao destete 

(Figura 2). Esas relacións amosan unha variación importante, debido á variabilidade individual e 

a que non se está a traballar cunha raza homoxénea. 
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Figura 1. Relación entre o peso dos poldros ao nacemento e o peso da nai. 

0

50

100

150

200

250

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Peso poldro nac (Kg)

Peso poldro dest 

(Kg)

 
Figura 2. Relación entre o peso dos poldros ao nacemento (nac) e o peso ao destete (dest). 



8.2.- Peso ao destete 

Debido a que os dous grupos de poldros non reciben ningún tratamento diferente ata o destete, o 

peso medio dos grupos ao destete é moi parecido, encontrándose os valores medios en 159 Kg, 

así como a gañanza media de peso vivo diario que acada un valor de 668,3 g peso vivo/poldro e 

día. 

A gañanza de peso que ten lugar nos tres primeiros meses antes do destete é maior que nos tres 

seguintes, pasando de valores medios aproximados de 890 g peso vivo/poldro e día a 360 g peso 

vivo/poldro e día. Isto débese a que os primeiros 90 días coinciden co momento no que mellor 

pasto hai e máis leite dan as nais. Na figura 3 obsérvase a evolución ata o destete dos diferentes 

poldros, separando en dous períodos de tres meses. 

0

50

100

150

200

250

0 90 180

Días nacemento-destete

Peso (Kg)

 
Figura 3. Evolución do peso ata o destete dos poldros usados no ensaio. 
 

8.3.- Peso ao sacrificio 

A experiencia acumulada co proxecto de investigación mencionado na introdución, permite 

prever o que pasará nos tres primeiros meses de cebado. O primeiro mes apenas se produce 

gañanza de peso, debido non soamente ao estrés que lle produce aos animais separalos das nais, 

senón tamén ao brusco cambio de alimentación que ten lugar. É no segundo e terceiro mes de 

cebado no que realmente os poldros gañan peso, con medias de 450-500 g/poldro e día, 

chegando a medias de peso ao sacrifico de uns 200 Kg. 



No grupo de cebado de 6 meses estímase que esa gañanza media de peso vivo diario continuará, 

xa que os poldros xa están acostumados á alimentación e a capacidade de inxestión de herba 

seca tamén aumenta a medida que estes medran. 

Se ese pronóstico se cumpre, estaríamos falando de pesos medios ao sacrifico despois de 6 

meses de cebado duns 250 Kg. 

 

No entanto, os primeiros poldros entran no cebadeiro no mes de novembro, polo que os datos 

finais do cebado non se coñecerán ata o ano 2010. 

O resto dos resultados analizaranse unha vez remate o estudo, o que terá lugar no mes de abril do 

ano 2010. 

 

9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 

Preténdese neste estudo comparar dous sistemas de produción de carne de poldro. Para elo 

fixéronse dous grupos de poldros, que se destetan aos 6 meses de idade e logo siguen un período 

de cebo de distinta duración (3 meses fronte a 6 meses). Na fase que vai dende o nacemento ao 

destete os poldros aliméntaranse do leite das nais e do pasto, mentres que no cebado aliméntanse 

dunha mezcla de avea, salvado, penso ecolóxico e herba seca. 

Na fase nacemento-destete a maior gañanza de peso vivo diario (GMD) prodúcese nos tres 

primeiros meses, mentres que nos tres seguintes é menos da metade (890 g peso vivo/poldro e 

día fronte a 360). 

Na fase de cebado, a GMD no 1º mes é case nula, aumentando a partires de aí ata uns 450-500 

g/poldro e día. Polo tanto a GMD dos dous tipos de cebado é maior naquel que dura 6 meses, xa 

que o efecto dese primeiro mes de pouca gañanza se dilúe na maior duración do cebado. 

 

10.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 

 

En Mabegondo, a 23 de novembro de 2009 

 

 

 

Asdo. Teresa Moreno López  Asdo. Santiago Crecente Campo 


