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ANEXO C 

INFORME DE RESULTADOS  
PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA 2010 

 
  Nº DE PROTOCOLO:  PTT 10/75 
    
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: 
Divulgación do estudo da relación entre a dieta de vacas leiteiras e a composición de ácidos 
graxos do  leite  
 
2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA ORGANIZADORA: 
Centro de investigación/CFEA/OAC e outros: CENTRO DE INVESTIGACIÓNS AGRARIAS DE 
MABEGONDO (CIAM) 
 
3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: 
O ensaio se localizou na finca do CIAM en Mabegondo (Abegondo-A Coruña) 

 
4.- RESPONSABLE: Juan Castro Insua  Tfno.: 981647902 
 
 

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

Un número crecente de explotacións de leite galegas están interesadas en diferenciar o seu leite 

en base ao modelo de manexo da alimentación do gando con pastos e forraxes. Trata-se de 

conseguir un produto rico en determinados ácedos graxos (AG) poliinsaturados beneficiosos 

para a saúde (compoñentes funcionais tipo ω-3) e máis baixo en AG saturados, considerados 

non desexábeis desde o punto de vista dietético. Certas industrias lácteas galegas bonifican este 

leite enriquecido de forma natural respecto do leite estándar.   

 

Normalmente estas explotacións combinan  a realización do pastoreo con suplementación 

cunha ración a base de ensilados. Se presentan resultados dun ensaio, realizado no CIAM 

(proxecto PGIDIT 09MRU012E ) no que se avaliou a composición do leite producido mediante 

manexo en pastoreo con vacas de leite que aproveitan pastos na época central do verán en 

pradeiras de gramíneas, alfalfa e trevo violeta durante o día e son suplementadas cunha dieta 

“unifeed” pola noite no estábulo, onde permanecen até o día seguinte.  
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Este manexo representaría unha forma racional de estender a alimentación en pastoreo durante 

o verán.e sería extensíbel á práctica habitual das explotacións leiteiras galegas que poden 

realizar pastoreo e queiran producir leite enriquecido en compoñentes funcionais, polo que é 

interesante avaliar os resultados do ensaio e transferilos ás explotacións, acción obxecto deste 

proxecto de transferencia.  

 
 
7.- MATERIAL E MÉTODOS: 
 
 

Deseño estatístico do ensaio: Foi utilizado un deseño en cadrado latino completo (3 x 3), con 

tres tratamentos (pastoreo de gramíneas, de alfalfa e de trevo violeta), tres períodos e cinco 

repeticións (vacas). 

 

Pastos:  Se utilizaron tres parcelas de 2 ha cada unha, aproveitadas en pastoreo rotacional. Unha 

das parcelas, de 3 anos de idade, presentaba unha composición botánica de gramíneas nas que 

predominaba o raigrás inglés. As outras dúas parcelas utilizadas foran sementadas a finais de 

marzo de 2010 con cultivos monofitos de alfalfa e trevo violeta. Estas parcelas, en particular a 

da alfalfa, presentaban un alto grao de contaminación con especies adventicias, nas que 

predominaban  especies de Plantago, Rumex e gramíneas. 

 

Animais: Foron utilizados 15 vacas leiteiras de raza Holstein do rabaño experimental do CIAM 

que estaban no 5º mes de lactación, dun potencial produtivo moderado (8000 kg de media por 

lactación). As vacas foron asignadas ao azar a tres grupos homoxéneos en canto a produción, 

días en leite, número de parto e peso vivo. Os tratamentos foron distribuídos ao azar aos 

distintos grupos e períodos. Cada período tivo unha duración de tres semanas, cun período pre 

experimental de tres semanas para adaptar os animais progresivamente ao consumo de pasto. 

As vacas foron muxidas dúas veces ao día, ás 8:00 h e ás 20:00 h. O período de pastoreo tiña 

lugar polo día, entre as dúas muxiduras de mañá e tarde, permanecendo as vacas estabuladas 

pola noite. A dieta consistía no consumo de pasto a vontade durante o pastoreo e unha mestura 

“unifeed”no estábulo, de 23 kg de ensilado de millo (33% MS) e 2 kg de concentrado a base de 

fariña de cereal e torta de soja,  do 15% de proteína bruta,  por vaca e día. O manexo do 

pastoreo das vacas se realizou coa axuda de dous fíos móbiles electrificados, que se cambiaban 
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cada dous ou tres días. O deseño das subparcelas foi realizado de forma que as vacas dos tres 

tratamentos tivesen sempre acceso a unha zona arborada onde os animais podían descansar á 

sombra e dispuñan de auga fresca.  

 

Toma de mostras: A produción de leite de cada vaca foi rexistrada diariamente ao longo de 

todo o ensaio. Na última semana de cada período (semana de control) se tomaron mostras 

individuais de leite durante tres días en seis muxiduras consecutivas de mañá e tarde. As 

mostras de cada vaca foron analizadas para composición fisicoquímica no LIGAL e o perfil de 

ácidos graxos (AG) foi determinado por cromatografía de gases no laboratorio de control de 

calidade da empresa LEYMA, S.A..  Na semana de control tamén se tomaron mostras de pasto 

e de ración “unifeed” ofrecida no estábulo, cuxos resultados están pendentes. 

 

Duración do ensaio:  O ensaio se realizou durante os meses de xullo, agosto e setembro de 

2010. O comezo do período preexperimental tivo lugar o 5 de xullo e os tres períodos 

experimentais se desenvolveron do 25 de xullo ao 15 de agosto (período 1); do 16 de agosto ao 

5 de setembro (período 2) e do 6 ao 26 de setembro (período 3). 

 

 
 
 
8.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
 
 
Resultados: O ensaio se realizou durante os meses máis calorosos do verán, con temperaturas 

lixeiramente por encima da media. As máximas diarias de cada período (1º a 3º) foron, 

respectivamente, 33.4, 32.5 e 33.4 ºC. A precipitación total rexistrada durante o ensaio 

ascendeu a 42.2 mm, correspondentes a 14 días con chuvia (3.01 mm/día) centrados nos 

períodos 2º e 3º, con sete e catro días de chuvia, respectivamente. A pesar da elevada 

temperatura e das febles precipitacións, os pastos de leguminosas e, en menor medida, o de 

gramíneas resistiron ben a calor e non se agostaron.  

 

O pasto de alfalfa presentaba un elevado grao de contaminación por malas herbas, polo que 

cabería referir-se a el, para a interpretación dos resultados, como un “pasto diverso”. As 

porcentaxes (expresadas sobre materia seca, MS) das fraccións “gramíneas” “leguminosas” e 

“outras especies” foron, respectivamente, para os pastos de raigrás, de 93.3, 1.89 e 4.81%; para 
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o pasto de trevo violeta de 5.39, 74.94 e 19.67% e, finalmente, para o pasto de alfalfa de 24.64, 

22.19 e 48.17%, mostrando as dificultades de establecemento desta última leguminosa.  

 

A composición fisico-química media do leite foi a seguinte: Extracto etéreo 3.90%, proteína 

bruta 2.98%, lactosa 4.61%, extracto seco magro 8.44% e urea 133.4 mg/L, valores que están 

dentro dun rango normal. Como se expón na táboa adxunta, a produción media diaria de leite 

foi diferente entre os tratamentos (p<0.0001), rexistrándose valores medios de 20.7, 23.0 e 25.1 

kg/vaca e día para os tratamentos de alfalfa, pasto de gramíneas e trevo violeta, 

respectivamente. Se atribúe a menor produción do “pasto diverso” de alfalfa á xa comentada 

baixa participación da especie sementada na composición botánica da parcela. 

 

Os resultados da análise do perfil graxo do leite producido individualmente polas vacas ao 

longo do ensaio mostran que non se detectaron diferencias significativas na composición 

lipídica do leite en ácidos graxos (AG) de cadea curta, media e longa, na proporción de AG 

saturados nin no valor do índice ateróxénico  de Ulbritch e Southgate, (1991). 

  
  

TIPO DE PASTO 
Produción de leite e composición 

lipídica ALFALFA GRAMÍNEAS 
TREVO 
VIOLETA 

std p 

Producción de leite  (kg/día) 20.79
c 

23.07
b 

25.19
a 

0.417 <0.0001 

AG cadea curta (%AG totais) 5.47 5.53 5.74 0.101 ns 

AG cadea media (%AG totais) 60.93 60.64 60.59 0.457 ns 

AG cadea longa (%AG totais) 33.87 34.12 33.96 0.472 ns 

AG Saturados (%AG totais) 72.48 71.82 71.94 0.326 ns 

AG Insaturados (%AG totais) 27.52 28.18 28.06 0.326 ns 

AG Monoinsaturados (%AG totais) 23.92
b 

24.85
a 

23.77
b 

0.306 0.032 

AG Poliinsaturados (%AG totais) 3.60
b 

3.32
c 

4.29
a 

0.060 <0.0001 

Indice ateroxénico 3.60 3.54 3.56 0.060 ns 

CLA (%AG totais) 0.56
b 

0.69
a
 0.76

a 
0.036 0.0007 

OMEGA 3 (%AG totais) 0.87
c
 0.74

b 
1.14

a 
0.125 <0.0001 

OMEGA 6 (%AG totais) 2.11
b 

1.82
c 

2.31
a 

0.029 <0.0001 

Relación ω6/ω3 2.49
a 

2.52
a 

2.08
b 

0.049 <0.0001 

 
 
Sen embargo,  foi afectada polo tipo de pasto a proporción no leite de AG polinsaturados (p<0.0001), 

ácido linoleico conjugado (CLA) (p=0.0007), AG omega-3 (p<0.0001), AG omega-6 (p<0.0001), así 

coma o ratio ω6/ω3 (p<0.0001). 

 

O pastoreo de trevo violeta produciu o leite coa concentración máis alta en AG polinsaturados totais e 

omega-3, mentres que o valor da relación ω6/ω3 foi o máis baixo dos tres tratamentos. A concentración 
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de CLA do leite para o pasto de trevo violeta non se diferenciou significativamente da observada para o 

pasto de gramíneas e ambas foron  superiores á do “pasto diverso” de alfalfa. Sen embargo, a 

concentración de AG poliinsaturados e de omega-3 do leite das vacas alimentadas con este pasto foi 

superior á correspondente ao pasto de gramíneas.   

  

 

 
 
 
9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 
 
 
Os resultados do ensaio son concordantes en liñas xerais cos referidos na bibliografía a respecto 

de mostrar o pastoreo como un método adecuado para producir leite cun perfil de AG máis 

saudábel. Neste caso, o feito de realizar o ensaio en pastoreo nos meses centrais do verán e de 

complementar o pastoreo con ración “unifeed” no estábulo constitúe unha análise novidosa e 

aplicábel á práctica das explotacións galegas.  

 

A alimentación en pastoreo de vacas de leite con trevo violeta afectou positivamente á 

produción e á composición da graxa do leite. A pesar de que a dieta “unifeed” ofrecida ás vacas 

no estábulo a base de ensilado de millo e un concentrado estándar ascendía a uns 9.5 kg de 

MS/vaca e día, e subministraba aproximadamente a metade da inxesta diaria das vacas, a boa 

calidade nutricional do trevo violeta se manifestou a traveso do incremento de produción láctea 

das vacas, permitindo producir 2 e 4.1 kg máis de leite por vaca e día comparado, 

respectivamente, cos pastos de gramíneas e a parcela de “pasto diverso” de alfalfa. Chama-se a 

atención acerca de que as producións citadas se obtiveron cun consumo de penso moi reducido, 

de 2 kg/vaca e día. Referido ao leite producido, o consumo de concentrado oscilou entre 79 e 

96 g/L  para o pasto de trevo violeta e o “pasto diverso” de alfalfa, respectivamente.  

 

Así mesmo, o leite producido con pasto de trevo violeta mostrou unha composición máis 

saudábel comparada cos outros tratamentos, atendendo aos valores de AG poliinsaturados, 

omega-3 e a relación ω6/ω3. O feito de que o leite producido polo “pasto diverso” de alfalfa 

presente valores superiores de AG poliinsaturados e de omega-3 comparado coa do pasto de 

gramíneas, a pesar da baixa proporción de alfalfa na pradeira, pon de manifesto o interese da 

utilización desta forraxeira. 
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Pon-se de manifesto, en resumo, que os resultados do ensaio proban que é posíbel estender a 

estación de pastoreo aos meses de verán  e producir leite enriquecido en AG poliinsaturados e 

omega-3 con pastos de trevo violeta, suplementando de forma económica ao pasto cunha dieta 

unifeed a base de ensilado de millo e unha baixa proporción de concentrado.A posibilidade de 

mellorar os resultados, en canto a produción e composición do leite, mediante o pastoreo de 

primavera con vacas nunha fase de lactación menos avanzada será investigada o vindeiro ano.  

 

 
 
 
10.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 
 
 
Mabegondo, a 10 de decembro de 2010 
 
 
 
 
 
 
Asdo. Juan Castro Insua 
 


