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1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE:
EFECTO do CARÁCTER CULÓN nosPARÁMETROS ZOOTÉCNICOS e na CALIDADE da CANAL,
da CARNE e da GRAXA dos BECERROS da RAZA RUBIA GALEGA

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

INGACAL - CENTRO DE INVESTIGACIONS AGRARIAS DE MABEGONDO

3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE:
Enderezo: CRTA BETANZOS – MESON DO VENTO, APTDO.10
Concello:ABEGONDO
Provincia:A CORUÑA

4.- RESPONSABLE:
JUAN A. CASTRO INSUA

Tfno.:981-647902

5.- DATOS DO COLABORADOR:
Nome e apelidos:
Enderezo:
Concello:
Provincia:
NIF:

Tfno.:

6.- INTRODUCIÓN:
A raza Rubia Galega, é unha das razas cárnicas máis importantes en España. A súa carne é
comercializada pola I.X.P.Ternera Gallega, representando a carne de terneira o 98% dos
productos comercializados con este indicativo.
O xen da miostatina, tamén coñecido como GDF-8, regula o desenrolo muscular. A inactivación
ou mutación deste xen provoca un crecemento muscular maior, dando lugar os animais culóns
(MH/+ ou MH/MH). O carácter culón, de frecuente presencia na raza Rubia Galega, afecta os
parámetros da calidade da carne.
Sería interesante estudiar os parámetros zootécnicos, as características da canal, a calidade da
carne e o perfil de ácidos graxos nos tres xenotipos presentes nos becerros da raza Rubia Galega:
homocigóticos recesivos (+/+), heterocigóticos (+/MH) e homocigóticos dominantes (MH/MH).
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7.- MATERIAL E MÉTODOS:
Material:
Se utilizaron 29 terneiros machos de raza Rubia Galega pertencentes ao rebaño experimental do
Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo.
Metodoloxía:
Analizouse o xen da miostatina nos 29 becerros para coñecer o seu xenotipo. Unha vez obtidos
estes resultados, seleccionáronse 5 becerros de cada xenotipo para realizar as análises
nutricionais e físico-químicos da carne e da graxa. Os lotes de becerros permaneceron en todo
momento no campo, en sistema extensivo de pastoreo rotacional e acompañados das súas nais.
Os controis que se realizaron fóron:
-Peso Nacemento
-Ganancias Medias Diarias (GMD)
-Peso Sacrificio
-Peso Canal
-Características Canal:
Conformación (as canais foron clasificadas utilizando a clasificación EUROP, puntuando dende
15 para E+ hasta 1 para P-.
Estado de engraxamento (as canais foron clasificadas utilizando a clasificación de cubrición de
grasa, puntuando desde 15 para 5+ hasta 1 para 1-).
-Peso Mostra
-Análise Físico no músculo Longissimus thoracis
-Análise Químico no músculo Longissimus thoracis, restos do lombo e graxa subcutánea
-Análise Nutricional no músculo Longissimus thoracis, restos do lombo e graxa subcutánea
(perfil de ácidos graxos, incluíndo CLA e isómeros trans do C18:1).

8.- ANÁLISE DE RESULTADOS:
Realizouse unha análise estatística dos resultados mediante un ANOVA, e utilizando o General Linear
Model co procedemento SAS (SAS Institute Inc., 2000).
Se realizou un test de Duncan cando aparecían diferencias entre os distintos xenotipos (P<0.05).
O modelo a empregar foi: Yij = µ + Wi + εij,
onde
Yij é a observación das variables dependentes (peso nacemento, GMD, peso sacrificio, peso canal
conformación, estado de engraxamento, peso mostra, parámetros de calidade física, química e
nutricional); µ é a media total, Wi é o efecto do xenotipo i (i = 1,2,3) e εij, é o error residual asociado coa
observación Yij.

A continuación, expóñense seis táboas que amosan os resultados analizados por efecto do tipo de
animal según a expresión do xen da miostatina para as medidas do animal en vivo, en canal e da
peza comercial; así como as características físicas, químicas e nutricionais da calidade do carne.
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9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS:
Analizouse a expresión do xen da miostatina nun total de 29 becerros de raza Rubia Galega,
e os resultados mostraron que 12 eran homocigóticos recesivos HMR (+/+), 12 eran
heterocigóticos HT (mh/+) e 5 eran homocigóticos dominantes HMD (mh/mh). En función do
tipo de animal, fixéronse tres grupos de 5 becerros cada un.
Na Táboa 1 amósanse os resultados sobre as medidas do animal en vivo, en canal e da peza
comercial. Observamos que non existen diferencias significativas entre os tres grupos de animais
para o peso nacemento, peso sacrificio, GMD, peso canal e para a clasificación da canal no
estado de engraxamento.
Sen embargo, os becerros HMD “culóns” presentaron valores moi superiores frente os
becerros HT e os HMR “salvaxes”, en canto o rendemento da canal (56.53 vs 52.53 vs 49.67 %,
respectivamente, P<0.001), a conformación da canal (11 vs 8 vs 6.2, respectivamente, P<0.001),
o peso do músculo L.thoracis (1.52 vs 1.26 vs 1.11 kg., respectivamente, P<0.01) e o
rendemento do chuletero (76.05 vs 74.42 vs 72.23%, respectivamente, P<0.05).
Na Táboa 2 amósanse os resultados sobre as medidas das características físicas da calidade do
músculo L.thoracis.Observamos que prácticamente non existen diferencias significativas entre
os grupos de animais para maior parte das determinación físicas sobre a calidade da carne.
Observouse una tendencia, aínda que no significativa, de valores superiores nos becerros HMD
“culóns” fronte os outros animais, nas pérdidas de auga por presión, goteo, conxelación e
coción, así como una maior resistencia ao corte, a firmeza e o traballo.
Na Táboa 3 amósanse os resultados sobre as medidas das características químicas da calidade
do músculo L.thoracis, dos resto do lombo e da graxa subcutánea.Observamos que
prácticamente non existen diferencias significativas entre os grupos de animais para os atributos
da cor do L.thoracis e da graxa subcutánea. Sen embargo, a composición química dos restos do
lombo, presentou diferencias significativas (P<0.01) entre os tipos de animais, mostrando os
animais HMD “culóns” os valores más elevados en contido de humidade, cinzas, e proteínas, así
como menores valores en contido de graxa, fronte os becerros HT e os HMR “salvaxes”. A
mesma tendencia aínda que no significativa atopouse na composición química do L.thoracis.
Na Táboa 4 amósanse os resultados sobre o perfil lipídico (porcentaxe) do músculo L.thoracis.
Observamos que os animais HMD “culóns” presentaron unha menor proporción de ácido oleico,
maior contido en PUFA, menor contido en SFA, maior índice PUFA:SFA, maior proporción de
ácido linoleico, fronte os outros xenotipos de animais.
Na Táboa 5 amósanse os resultados sobre o perfil lipídico (porcentaxe) dos restos do lombo.
Observamos que os animais HMD “culóns” presentaron unha maior proporción de ácido
linoleico , transvacénico, EPA, araquidónico, PUFA, n-6, n-3, fronte os outros xenotipos de
animais.
Na Táboa 6 amósanse os resultados sobre o perfil lipídico (porcentaxe) da graxa subcutánea.
Non se observaron diferencias significativas no perfil lipídico entre os tipos de animais.
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CONCLUSIÓNS:
-Elevado rendemento comercial das canales dos animais “culóns” si se compara coa dos animais
da mesma idade e raza que no presenten este carácter.
-As canales dos animais “culóns” están moi ben conformadas (categoría U), teñen escaso
engraxamento (categoría 2) e lixeira infiltración do músculo, comparadas cos outros tipos de
animais.
-As porcentaxes do músculo (peso do L.thoracis e rendemento do chuletero) son mais elevados
nos animais “culóns” fronte os outros tipos, debido os diferentes patróns de crecemento que
seguen os animais que presentan este carácter.
-Respeto a xugosidade da carne, os “culóns” presentan maiores pérdidas e liberación de auga do
espacio intra e extracelular, respeto os outros animais, debido o maior desenrolo muscular dos
animais. Como consecuencia destes valores mais defavorables na capacidade de retención de
auga, atopamos que a carne dos “culóns” presentou una maior resistencia o corte, a firmeza e o
traballo.
-En canto a composición química da carne dos “culóns”, observáronse os valores mais elevados
no contido en humidade e cenizas, e menores no contido en graxa, debido a co crecemento mais
débil dos outros tipos de animais permite un desenrolo máis rápido do texido adiposo.
-No perfil lipídico do músculo L.thoracis e dos restos de lomo, observouse que os animais
“culóns” respeto os outros animais, presentaron una maior proporción de ácidos graxos
favorables para a saúde, principalmente debido o seu menor contido en graxa total.
10.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE:

