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1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: 
Estudo dun sistema de produción de poldros quincenos baseado en pastos e forraxes 
 
 
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: Juan Fernando Castro Insua  Tfno.: 981 647 902 

 
 

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

Enderezo: 

Concello: 

Provincia: 

NIF: 

 

6.- INTRODUCIÓN: 

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

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, traballos de investigación relacionados co 

establecemento en Galiza de sistemas de explotación de gando equino, con fin de aproveitar de 

forma sustentable os recursos naturais do monte, contribuíndo a evitar a acumulación de 

biomasa vexetal, e diminuír así o risco de incendios forestais, e favorecer o desenvolvemento 

rural, ó fixar poboación nas zonas máis desfavorecidas. 

O presente 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. 

Actualmente, a maioría dos poldros galegos estanse a vender ó destete, cun custo mínimo de 

explotación, onde practicamente todo o que se saca é beneficio. No entanto, os prezos que os 
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produtores conseguen obter son moi reducidos. Isto débese, non soamente a un escaso consumo 

de carne de cabalo en Galicia, senón tamén a que as canais que os poldros galegos proporcionan 

son moi diferentes ás que demanda o mercado actual, o cal se encontra noutras partes de España 

e noutros países da UE. 

As canais dos poldros galegos teñen un peso moito menor cas das razas orientadas á produción 

cárnica, como son, por exemplo, a raza Burguete, Jaca de Navarra ou Hispano-Bretón, as cales 

poden chegar a pesos que varían entre 250-350 Kg. No entanto, os poldros galegos raramente 

superan os 70-80 Kg en canal, o cal se considera moi baixo para o estándar de mercado. 

Asemade, trátase dunha carne cun contido en graxa moi baixo, consecuencia dunha alimentación 

baseada en vexetais cun baixo poder nutritivo, o cal lle confire pouca palatabilidade e a fai 

inadecuada para a transformación cárnica. 

Para que a carne de poldro galego poida ter unha oportunidade de mercado, cómpre ofrecer 

produtos máis adaptados á demanda, o cal pasa por aumentar o peso das canais e o seu contido 

graxo. Neste estudo preténdese aumentar a idade de sacrificio dos poldros, que normalmente 

varía entre os 6-12 meses de idade, ata os 15 meses, incluíndo alimentos concentrados na fase 

final de alimentación. Deste xeito tentarase aumentar o peso das canais e do contido graxo das 

mesmas. 

7.- MATERIAL E MÉTODOS: 

Os 24 poldros nacidos no ano 2010 recibirán o seguinte manexo: 

- Farase un destete ós 6 meses de idade (no mes de novembro), momento no que os 

poldro serán separados das nais, co obxectivo de que durante a época máis dura do 

inverno, as bestas non gasten a pouca enerxía que poden obter en alimentar os poldros.   

- Os poldros continuarán alimentándose do pasto, xa separados das nais, durante o 

inverno. 

- Na primavera os poldros dividiranse en dous grupos de 12, e serán suplementandos 

con alimentos concentrados no pasto. A un grupo daráselle 1,5 Kg de penso por día, e 

ó outro 3 Kg. 

Compararanse deste xeito dous niveis de concentrado nun mesmo sistema de produción. 

Para determinar o aumento de peso dos poldros, faranse pesadas dos animais cada mes. 

Ademais das comparacións entre grupos, dentro de cada grupo determinarase se existen 

diferencias entre sexo. 
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8.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
 
Os partos das bestas teñen lugar, como data media, a principios do mes de maio, estendéndose os 

mesmos dende o 20 de marzo ata o 6 de xullo. 

Naceron inicialmente 24 poldros, dos que houbo unha baixa por ataque de lobo, quedando para o 

ensaio 23 poldros, 12 machos e 11 femias. 

Os poldros nacen cun peso medio de, aproximadamente, 46 Kg, non existindo diferenzas entre 

machos e femias. 

Na figura 1 móstranse os resultados da evolución da ganancia media diaria de peso (GMD) e da 

evolución do peso vivo para o grupo de poldros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Resultados da evolución da GMD (en Kg/día) e do peso vivo (PV, en Kg) dende o nacemento ao destete. 

 

A GMD dos poldros ten o seu máximo en primavera, coincidindo co momento no que as nais 

teñen  o mellor pasto e no que dan máis leite. A continuación vai diminuíndo progresivamente 

durante o verán, ten un repunte co rebrote do pasto de outono, e finalmente diminúe de forma 

moi acusada coa chegada do frío. 

No tocante ó peso vivo, este sube ata uns 140 Kg na metade do período, para chegar a case 200 

Kg no destete (Fotografía 1), que tivo lugar o 24 de novembro. O peso vivo medio ó destete é 

superior á media conseguida noutros lugares, debido principalmente a que son greas sometidas a 

un manexo máis intenso, con desparasitados periódicos e alimentación a base de pasto. 
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Asemade, as bestas presentan un peso medio máis elevado cás de pura raza galega, xa que 

estamos a falar de cruces. 

A previsión a partir do destete, que se confirmará nas seguintes pesadas, será que os poldros 

sufran unha lixeira baixada de peso posterior ó destete, debido o estrés de separalos das nais e a 

que coincide coa época de alimento de menor calidade e cantidade. En todo caso, o destete a esta 

idade considérase axeitado, debido a que senón os poldros continuarían mamando das nais, 

reducindo as súas reservas enerxéticas durante o inverno e podendo afectar negativamente ó 

próximo parto. 

Na seguinte primavera os poldros comezarán a gañar peso, e será este momento, con pasto en 

abundancia e da mellor calidade cando se aproveite para facer o acabado dos poldros, 

aportándolles penso ata os 15 meses de idade. O peso medio a esa idade debería superar 

amplamente os 250 Kg de peso vivo, o que permitirá chegar, como mínimo, a unhas canais duns 

130 Kg cun bo estado de engraxamento, o cal será un produto máis parecido ó demandado polo 

mercado que o sistema de venda ó destete. 

 

 

Fotografía 1. Aspecto dos poldros no momento do destete, cun peso medio duns 200 Kg. 
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9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 

Neste traballo preténdese establecer un sistema de produción de carne de poldro galego 

sacrificados  a unha idade de 15 meses, tratando de aumentar o peso das canais e o contido graxo 

da carne, actualmente pouco aptos para as demandas do mercado. 

Farase un acabado con penso durante os tres meses previos ó sacrificio, comparando dúas doses 

de concentrado, 1,5 e 3 Kg por poldro e día. 

Ata o momento os poldros evolucionaron dende un peso vivo ó nacemento de 46 Kg, ata uns 

140 Kg tres meses despois, para chegar ó destete a finais de novembro cun peso medio de 

aproximadamente 200 Kg. 

Aumentando a idade de sacrificio ata 15 meses, preténdese superar os 250 Kg de peso vivo, 

acadando unha mellor conformación e engraxamento da canal, obtendo un produto máis 

axeitado para a esixencias actuais do mercado. 

Os resultados definitivos do estudo obteranse a mediados do ano 2011. 

 

10.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 


