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1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE:
MELLORA da CALIDADE NUTRICIONAL da CARNE DE BECERROS de RAZA RUBIA
GALEGA: EFECTO do TIPO de ACABADO

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:
Hoxe en día hai un crecente interese pola composición da graxa nos alimentos debido á súa repercusión
na saúde humana. Unha carne mellorada nutricionalmente debe ter un baixo porcentaxe de graxa total,
cunha maior relación de ácidos graxos insaturados/saturados, unha baixa relación ω-6/ω-3 e un alto
contido en CLA (“conjugated linoleic acid”).
Nos últimos anos, estudouse ca carne de vacún de raza Rubia Galega presentaba uns índices de ω-6/ω-3
favorables cando o sistema de manexo empregado era o pastoreo.
Estudouse o enriquecemento da carne en CLA e ω-3, empregando sementes oleaxinosas no penso base da
dieta de animais rematados en cebadeiro, é dicir, cun manexo en semiextensivo. Os resultados obtidos ata
agora indican que a linaza parece ser a semente que proporciona os mellores índices ω-6/ω-3 e un alto
contido en CLA respecto a un grupo control.
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Plantéxase a posibilidade de introducir unha nova variable de estudo, como é o aumento da proporción
forraxe/concentrado na dieta, xa que son numerosos os estudos que sinalan que o contido en CLA na
carne de rumiantes incrementa co tempo de pastoreo, debido ao alto contido dos forraxes en linoleico,
precursor do CLA. Quixeramos facer un último ensaio no que comparar o aumento na calidade
nutricional da carne entre animais manexados en pastoreo sen suplementación, e animais acabados con
penso enriquecido en linaza.
Os resultados que se podan obter deste estudo considéranse de aplicación directa no sector cárnico, xa
que os obxectivos plantexados enmárcanse dentro das prioridades de deseño e optimización de
procedementos de alimentos, e de mellora das características nutricionais e funcionais. Supón por tanto
unha alternativa para incrementar a diversificación de productos cárnicos de calidade producidos en
Galicia.

7.- MATERIAL E MÉTODOS:
MATERIAL ANIMAL
-14 becerros Rubia Galega pertencentes ao rebaño experimental do Centro de Investigacións Agrarias de
Mabegondo.
-Penso enriquecido en linaza (4% m.s.)
METODOLOXÍA

Os controis que se realizaron fóron:
-Peso Nacemento
-Ganancias Medias Diarias (GMD)
-Peso Sacrificio
-Alimentos suministrados ao gando (composición química e nutricional)
-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).
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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 as distintos dietas (P<0.05).
O modelo a empregar foi: Yij = µ + Ti + D j + (T * D )ij + ε ij
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, T i é o efecto do tipo de tecido i (i = 1,2,3), Dj é o efecto do tipo de dieta
(j= 1,2); (T * D)ij é o termo de interacción entre tecido e dieta; 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
dieta suministrada ao animal según o tipo de tecido para as medidas do animal en vivo, en canal
e da peza comercial; para a composición química e nutricional do alimento; así como as
características físicas, químicas e nutricionais da calidade da carne.
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9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS:
Analizouse o efecto do acabado nun total de 13 becerros de raza Rubia Galega, fixéronse dous
grupos, uns animais manexados en extensivo e outros cun período de acabado de tres mesos no
cebadoiro.
Na Táboa 1 amosánse os resultados sobre as medidas do animal en vivo, en canal e da peza
comercial. Observamos que os animais acabados no cebadoiro, presentaron significativamente
valores moi superiores fronte os que permaneceron toda a súa vida no pasto, no peso sacrificio,
GMD, peso canal e para a clasificación da canal no estado de engraxamento; así como para o
peso do lombo, do músculo L.thoracis e dos restos do lombo.
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 dous grupos de animais para a maior parte das determinación físicas sobre a calidade da
carne. Observouse una maior elasticidade (P<0.01) e unha menor cohesividade (P<0.05) para os
animais de manexo extensivo fronte os acabados durante tres meses no cebadoiro.
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 non existen
diferencias significativas entre os dous grupos de animais para os atributos da cor da graxa
subcutánea. Sen embargo, nos atributos da cor (luminosidade, índice rojo, amarelo e
cromaticidade) do L.thoracis, atopamos valores significativamente (P<0.01) mais elevados nos
animais acabados durantes tres meses no cebadoiro fronte os de extensivo.
Na composición química dos restos do lombo atopáronse diferencias moi significativas
(P<0.001) entre os dous tipos de acabado, mostrando os animais cebados durante tres meses os
valores máis baixos en contido de humidade, cinzas, e proteínas, así como os valores mais
elevados en contido de graxa, fronte os becerros de extensivo. A mesma tendencia aínda que
menos 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 acabados no cebadoiro presentaron unha maior proporción de ácido
oleico e TVA, maior contido en MUFA e TFA; así como menor proporción en ácido linolénico e
PUFA; así como, maior índice PUFA:SFA e n-6:n-3, fronte os animais de extensivo.
Na Táboa 5 amósanse os resultados sobre o perfil lipídico (porcentaxe) dos restos do lombo.
Observamos do mesmo xeito que ocurría no músculo L.thoracis, cos animais acabados no
cebadoiro presentaron unha maior proporción de ácido oleico e TVA, maior contido en MUFA e
TFA; así como unha menor proporción de SFA, fronte os animais de extensivo.
Na Táboa 6 amósanse os resultados sobre o perfil lipídico (porcentaxe) da graxa subcutánea.
Observamos cos animais acabados no cebadoiro presentaron maiores proporcións de TVA, ácido
linolénico e linoleico; así como de TFA, PUFA, n-6, n-3 e o índice PUFA:SFA, fronte os
animais de extensivo.
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CONCLUSIÓNS:
-Elevado peso das pezas comerciais das canales dos animais “acabados” si se compara coa dos
animais da mesma idade e raza que non se acabaron.
-As canales dos animais “acabados” están ben conformadas (categoría R) e teñen un bo
engraxamento (categoría 2+ e 3 -), comparadas cos outros tipos de animais.
-En canto a composición química da carne dos animais “acabados”, observáronse valores mais
elevados no contido en graxa, debido o maior engraxamento subcutáneo e intramuscular destes
animais.
-No perfil lipídico do músculo L.thoracis e dos restos de lomo, observouse que os animais de
extensivo respecto 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:

