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ANEXO C 

INFORME DE RESULTADOS  
PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA 2010 

 
   Nº DE PROTOCOLO: 10/65  
  

    

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE:  
A recría de xatas de raza frisona en pastoreo para a produción de leite en condicións galegas. 
 
2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA ORGANIZADORA: CIAM (INGACAL) 
 
3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: 
Enderezo: Apdo.10, C.P.= 15.080 
Concello: Abegondo 
Provincia: A Coruña 
 
4.- RESPONSABLE: Juan Castro Insua Tfno.: 981647902  
 

                                       

5.- DATOS DOS COLABORADORES: 
Nome e apelidos: BERNARDINO GONZALEZ PENA  Tfno.: 981196819 
Enderezo: Couce da nova, Valxestoso 
Concello: Monfero 
Provincia: A Coruña 
NIF: 76.369.103H 
 
Nome e apelidos: ALFONSO VALLADARES LÓPEZ  Tfno.: 981 430043 
Enderezo: San Miguel, 8  
Concello: Pontedeume 
Provincia: A Coruña 
NIF:71.390.974D 
 
6.- INTRODUCIÓN: 
A situación económica actual do sector lácteo en Galicia pon de manifesto a necesidade de levar a cabo 
unha redución dos custes de produción e isto pode trasladarse tamén directamente a reposición da cabana 
leiteira. A recría das xatas, que normalmente se vén facendo dentro da propia explotación, debe pasar a 
ser o máis dependente posible dos pastos como a principal fonte e a máis barata para a alimentación do 
gando vacún de leite e coa cal é posible acadar rendementos axeitados a baixo custe. 
 
A finalidade dun apropiado manexo da recría en pastoreo é lograr unha alta ganancia diaria de peso vivo 
por animal, e ao mesmo tempo conseguir unha eficiente utilización do pasto dispoñible. Neste senso, o 
pastoreo rotacional ofrece importantes beneficios para lograr unha adecuada ganancia individual cando o 
pasto en oferta é de calidade, cun alto contido en follas e baixo en vainas e material senescente. A base 
para o desenvolvemento destes sistemas sostibles de reposición e recría da cabana leiteira en pastoreo 
está no estudo dos factores que inflúen no crecemento das xatas nestas condicións.  
 
As ganancias medias diarias de peso vivo por animal baixo estas condicións poden oscilar, en términos 
xerais, entre os 0,64 e 1,12 kg/día cando as xatas son alimentadas exclusivamente en pastoreo. Estas altas 
ganancias observadas indican que cun pasto de calidade as xatas poden alcanzar o seu máximo potencial 
de crecemento ao maximizar o uso da herba para a súa alimentación. 
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A calidade dos pastos expresada en función da dixestibilidade da herba en oferta atópase relacionada con 
factores, tales como: a produción do pasto, a altura da herba, a estrutura e a composición morfolóxica do 
pasto, o contido e a distribución de follas/vainas e/ou follas/material senescente, tendo ademais en conta 
que as xatas son animais máis sensibles ós cambios na dixestibilidade da herba que as vacas. 
 
No CIAM xunto cunha explotación gandeira situada en Valsextoso, avaliáronse neste último ano un 
sistema de recría das xatas cos recursos existentes na propia explotación cunha alimentación en pastoreo 
dende os 6-8 meses de idade, un peso vivo medio duns 200 kg e unha altura de grupa de 120 cm, ata un 
parto previsto aos dous anos e soamente suplementadas con silo de herba e/ou millo cando a cantidade, 
no verán ou inverno, e/ou a calidade do pasto en oferta non resulta apropiada para o seu crecemento. 
 
Neste campo de ensaio o que se busca é maximizar o potencial das praderías de raigrás inglés e trevo 
branco existentes en zonas afastadas da sala de muxido para soportar unha determinada carga gandeira, 
clave nestes sistemas, en contraste cos sistemas de produción de leite intensivos que predominan en 
Galicia, onde a vida produtiva dunha vaca non adoita pasar das 2,8 lactacións e supón unha taxa de 
reposición tanto voluntaria (por baixa produción ou por ampliación) como obrigada (por enfermidade, 
infertilidade, etc.) superior ó 50% anual que se agrava cun intervalo de partos superiores ós 470 días. 
 
A demanda de información por parte dos gandeiros neste área creceu notablemente nos últimos anos, 
sendo preciso caracterizar ben o sistema xa establecido en Mabegondo, con especial énfase na carga 
gandeira posible e unha primeira estimación da inxestión de pasto por parte das xatas por métodos 
sinxelos de medida. Búscase con iso presentar datos precisos do sistema de recría en pastoreo que se leva 
aplicando no CIAM dende hai xa bastantes anos, cunha taxa de reposición para as xatas que se aproxima 
ó 20-25% e conseguir vacas cunha idade media de máis de 4 lactacións, a través da súa transferencia a 
explotación participante no campo de ensaio e a todos aqueles gandeiros interesados na acción. 

 
7.- MATERIAL E MÉTODOS: 
O campo de ensaio levouse a cabo na finca experimental do CIAM en A Coruña (43º15’N; 81º18’W) 
durante a primavera-outono con dous rabaños de xatas de raza Holstein-Friesian (n=39), con dous meses 
de diferenza na súa idade de nacemento: (P) pequenas (n=20) e (G) grandes (n=19), en pastoreo 
rotacional de áreas independentes de praderías de raigrás inglés e trevo branco. A explotación 
colaboradora contaba con 26 xatas de raza Holstein-Friesian con diferentes datas de nacemento, 
realizando pastoreo rotacional en pradarías de raigrás inglés e trevo branco. 
 
 As xatas foron alimentadas exclusivamente con pasto dende os 6-8 meses de idade e soamente foron 
suplementadas con doses mínimas de silo de herba e/ou millo en épocas críticas, cando a cantidade e/ou a 
calidade do pasto en oferta non resultaba axeitada para o seu crecemento. 
 
FACTORES A ESTUDAR: 
- Determinación da cantidade de pasto en oferta mediante mostraxe en cuadrantes e medición das 

alturas pre- e post-pastoreo mediante un herbómetro.  
- Determinación do consumo de herba mediante o método de corte directo da herba antes e despois da 

entrada do gando nas parcelas en ensaio. 
- Determinación do contido en materia seca (MS) das mostras de pasto mediante secado en estufa a 

80ºC durante 16h e moenda posterior a 1mm nun muíño de martelos Christian Norris. 
- Rexistro dos espectros NIRS das mostras de pasto e determinación do seu contido en MO, PB, FAD, 

FND, CSA, OMD e IVOMD. 
- Medida mensual do peso vivo, condición corporal, altura de grupa e altura á cruz (realizada na 

explotación colaboradora) dos animais e cálculo da ganancia media diaria de peso experimentada. 
- Seguimento e control do número de inseminacións, celos e preñeces, sanidade e demais factores que 

axuden a unha descrición dun sistema de reposición e recría de xatas en pastoreo. 
- Rexistro das cantidades dos alimentos suplementados ó gando (silo de herba e/ou millo). 
Os datos foron analizados co programa estatístico SPPS 17.0 e os resultados aparecen presentados en 
gráficas que describan a evolución nos parámetros en estudo e en táboas como media ± SEM. 
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8.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
Produción, inxestión e calidade do pasto: A presión media de pastoreo durante o período de 
observación foi de 3,85 xatas/ha, cunha altura da herba e unha produción media de pasto en oferta de 
16,1 cm e 2.372 kg MS/ha en mostras pre-pastoreo e, 5,1 cm e 995 kg MS/ha en mostras post-pastoreo. A 
porcentaxe de utilización do pasto en oferta foi do 65%. O alto contido en trevo e as altas proporcións de 
follas/talos e follas/material senescente nas pradarías pastadas son o reflexo dunha boa calidade do pasto 
en oferta, tanto na primavera como no outono, cos datos de calidade resumidos na táboa 1. 
 
Táboa 1. Calidade do pasto en oferta para os dous rabaños de xatas en pastoreo en tres períodos:             
I-vexetativo, II-reproductivo en pasto de primavera-verán e III-en pasto de outono (medida NIRS).  
 

 
 
Peso vivo (PV), condición corporal (CC), altura de grupa e ganancia media diaria de peso (GDP): 
Os dous rabaños presentaron un incremento medio do peso vivo durante o ensaio (figura 1a) de 200 kg.  
A ganancia media diaria de peso a cubrición foi de 0,828 kg nas xatas pequenas e de 0,717 kg 
nas grandes. A produción de pasto descendeu a medida que se alcanzaba a sequía, o cal 
repercutiu na ganancia media experimentada polos animais (figura 1b). A entrada en parcelas 
cun alto porcentaxe de trevo (>50%) fixo que as xatas recuperarán as altas ganancias de peso. 
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Figura 1. Evolución do (a) peso vivo (kg), (b) ganancia media diaria de peso vivo (kg/día),                  
(c) condición corporal e (d) altura de grupa (cm) nos dous grupos de xatas de diferente idade. 
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As xatas pequenas presentaron una CC media ao longo do ensaio de 2,9, inferior á observada nas xatas 
grandes cun valor de 3,1 (figura 1c). Ao final do período de observación apreciouse un incremento na CC 
de 0,52 e 0,63 nas xatas pequenas e grandes, respectivamente. A altura media de grupa (figura 1d) 
experimentou un aumento maior nas xatas pequenas (13 cm) que nas grandes (9 cm), obténdose ao final 
do período de observación uns valores de 144 e 146 cm nas xatas pequenas e grandes, respectivamente.  
 
Os resultados das medidas recollidas na explotación de Valsextoso non se amosan debido a que a data de 
emisión deste informe dispóñense de tres medicións e considérase que non suficientemente significativas.  

 
9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 
Con esta actividade de transferencia tecnolóxica o que se pretendía era o desenvolvemento dun campo de 
ensaio no que se buscaba realizar “Un estudo dos principais factores que inflúen nun sistema de 
reposición e recría de xatas de raza frisona en pastoreo para a produción de leite en condicións galegas”   
e ver a súa posible aplicación nunha granxa situada en Valsextoso, na provincia de A Coruña, para o cal 
contamos coa participación do propietario da explotación Sr. Bernardino González Pena e do axente de 
extensión Agraria de Pontedeume Sr. Alfonso Valladares López. Ámbolos dous participaron de forma 
activa na recollida de datos na propia explotación e no seguimento dos resultados acadados.  
 
A finalidade deste campo de ensaio era a de identificar estratexias eficaces e sinxelas que se poidan 
aplicar de forma directa nas explotacións galegas de vacún de leite e que lles permitan aos gandeiros  
levar a cabo unha axeitada reposición e recría do rabaño leiteiro dentro da propia explotación e a baixo 
custe a través dunha menor dependencia na compra de insumos e un aproveitamento axeitado dos pastos 
e das forraxes producidas na propia explotación, sobre todo en parcelas distantes da sala de muxido. Isto 
axudaría a reducir o número de UGM por superficie, que é moi elevada en Galicia, e pode considerarse 
como un dos atrancos a evolución da base territorial nas explotacións de vacún de leite galegas. Para iso, 
buscamos a transferencia directa dos resultados do ensaio realizado no CIAM e na explotación de 
Valsextoso ó sector produtor de leite en Galicia estando pendentes da realización dunha reunión con 
algún deles, integrantes da entidade de Xestión Agrogandeira e Natureza S.L., no próximo ano. 
 
Os resultados obtidos neste campo de ensaio considéranse de directa aplicación no sector de vacún de 
leite, xa que os obxectivos propostos enmárcanse directamente dentro das necesidades existentes hoxe en 
día nas explotacións leiteiras de Galicia, mediante a procura de medidas que lles permitan reducir de 
forma axeitada os custes de produción e levar a cabo unha adecuada reposición e recría das xatas na 
propia explotación utilizando os recursos existentes na explotación, principalmente os pastos. 
 
As xatas, alimentadas só con pasto, experimentaron unhas GDP a cubrición (aos 18-20 meses) de 0,77 
kg/día, para acadar un PV de 420 kg, unha CC de 2,8 e unha altura de grupa de 137 cm. A porcentaxe de 
preñez foi do 67% cunha soa inseminación e do 80% con dúas, con partos aos 27-29 meses de 
nacemento.  As variacións nas GDP experimentadas polos dous rabaños de xatas víronse moi 
determinadas por factores tales como a presión de pastoreo, a carga gandeira e a estrutura morfolóxica do 
pasto, o que lle dá especial relevancia ao manexo do pasto, acudindo a suplementación con silo cando se 
apreciaba algún déficit ou falta de crecemento vexetal do pasto para paliar a menor ganancia de peso. 
 
O sistema de recría de xatas de raza Frisona en pastoreo resulta, pois, unha estratexia útil a introducir 
naquelas explotacións que desexen realizar unha adecuada xestión dos recursos existentes na explotación 
para reducir os seus custes de produción e que teñen nos pastos a súa principal fonte de alimentación.  

 
10.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: Mabegondo, 14 de Decembro de 2010 

  
 
 
 

Juan Castro Insua 


