
 

 
  

ANEXO C 
INFORME DE RESULTADOS  

ACTIVIDADE DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA 
 
   Nº DE PROTOCOLO: 2016/127   
     
 
 
1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: 
Produción de carne de boi con machos procedentes do rabaño leiteiro, idade óptima de sacrificio 
 
2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CONSELLERÍA ORGANIZADORA/PARTICIPANTE: 
(centro de investigación/CFEA/OAC...) 
CENTRO DE INVESTIGACIÓNS AGRARIAS DE MABEGONDO - INGACAL 
 
3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: 
Enderezo: Finca Marco da Curra - Alto Xestoso 
Concello: Monfero 
Provincia: A Coruña 
 
4.- RESPONSABLE: Manuel López Luaces  Tfno.:881881801 
 
 
5.- INTRODUCIÓN: 
Actualmente hai en Galicia unhas 360000 vacas de leite, das que a maioría son da raza Holstein-Friesian 
(Magrama, 2015). Esta raza  é a predominante nas explotacións leiteiras, pois as súas producións e 
rendementos dificilmente son superados por outras razas. 
As gandeirías de leite está moi especializadas neste tipo de produción, sendo raras as explotacións que 
diversifican a outro tipo de produtos, como poden ser os cárnicos. A raza frisona non presenta uns bos 
rendementos carniceiros comparadas con outras razas máis seleccionadas, polo que os becerros do 
rabaño leiteiro véndense ó ser descalostrados, normalmente para explotacións de cebo industrial, 
mentres que as becerras úsanse maiormente para a recría das explotación. 
Unha alternativa posible para os machos sería a orientación da produción cara a carne “tipo boi”, de gran 
calidade organoléptica e demandada por unha parte do sector especializado na restauración. As 
posibilidades de produción forraxeira en cantidade e calidade que ofrece o campo galego poden permitir 
obter unha vantaxe respecto doutras zonas produtoras, abaratando custos e facendo as explotacións 
máis competitivas. 
Segundo o RD 75/2009, denominarase ‘boi’ ou ‘carne de boi’ aquela procedente de animais machos 
castrados maiores de 48 meses. No entanto, hoxe en día a cría de bois case non existe, debido ó 
elevado custo de produción e á lentitude dos retornos económicos. O que adoita venderse baixo o nome 
de ‘carne de boi’ son pezas procedentes de vacas que, por desvelle ou problemas reprodutivos, non son 
aptas para o rabaño leiteiro. Estas vacas cébanse durante uns meses para que engraxen y despois 
sacrifícanse, o que resulta moito máis asequible. Aínda así, non deixa de constituír un fraude fronte ó 
consumidor, pois denomínase carne de boi a un produto que non o é. 
A canal ideal deste tipo de animais caracterízase principalmente por un elevado grao de infiltración graxa 
a nivel do chuletero e por unha gran cantidade de graxa subcutánea, mellor se é de cor amarelo. É un 
produto enormemente valorado polo consumidor, pois ten un sabor moi intenso e unha textura moi 
agradable. A maiores, o feito de ser un produto escaso, faino máis exclusivo e desexado.  
Actualmente estase tramitando unha nova IXP que ampare a carne de boi e vaca de Galicia (Ternera 
Gallega, 2015). Esta nova marca de calidade permitirá unha diferenciación no mercado, que permitirá 
obter maiores prezos, pois o produto galego ten connotacións de calidade no consumidor do resto do 
Estado. Asemade, en mercados tan competitivos como o da carne de ternera, a diversificación da 
produción é unha estratexia necesaria para abrir novos nichos de mercado e poder dar maior 
rendibilidade ás explotacións. En Galicia os animais máis valorados son os da raza Rubia Galega, sen 
dar practicamente importancia á produción de carne a partir de animais do rabaño leiteiro. No entanto, a 



 

calidade da carne da raza frisona non ten nada que envexar á da rubia, pois ó ser de maduración máis 
temperá, o engraxamento comeza antes, sendo máis adecuada para a produción de canais engraxados. 
Que os becerros machos da cabana gandeira galega puidesen quedar en Galicia para ser criados e 
cebados baixo un sistema rendible sería un avance, pois hoxe en día o valor engadido que producen 
eses animais repercute noutras partes do Estado español.  
 
Considérase necesario caracterizar a carne de animais castrados da raza frisona, baixo un sistema de 
produción de baixo custo, para sacrificar a idades de 3,5 e 5 anos, co obxectivo de conseguir unha carne 
de máxima calidade. 
 
Os obxectivos do ensaio son: 
 

1 - Estudar a idade óptima de sacrificio de machos castrados de raza Frisona, nun sistema de 
explotación semiextensivo, para producir carne ‘tipo boi’. 
 
2 - Analizar as características da canal e da carne para ambas idades de sacrificio. 

 
 
6.- MATERIAL E MÉTODOS: 
 

Para o desenvolvemento do estudo utilizáronse dous lotes de 8 bois castrados, que seguiron o 
seguinte esquema produtivo. 
- Castrado ós 15 días de idade. 
- Dende o nacemento ata os 3 meses de idade alimentáronse con leite e penso de iniciación. 
- Dende os 3 meses ata o ano de vida alimentáronse de silo de herba a vontade e 1,5 kg de penso 
por día. 
- A partir do ano de vida alimentáronse de pasto na primavera e outono, segundo dispoñibilidade, 
e de silo de herba a vontade e 1,5 kg de penso na cuadra durante o verán e o inverno. 
- O período de acabado realizouse durante 7 meses, de xaneiro a xuño, alimentándose ata finais 
de febreiro na cuadra con silo de herba a vontade e 6 kg de fariña de millo por boi e día, e dende 
finais de febreiro ata finais de xuño con pasto de 6 kg de fariña de millo por boi e día. A finais de 
xuño do 2016 tivo lugar o sacrificio. 
Cada un dos lotes sacrificarase a unha idade distinta, segundo o seguinte esquema: 

• Grupo 1: sacrificio en xuño de 2016, idade de sacrificio 5 anos. 
• Grupo 2: sacrificio en xuño de 2016, idade de sacrificio 3,5 anos. 

 
O obxectivo do sistema produtivo é maximizar a utilización dos recursos pastables e forraxeiros, 
facendo coincidir o momento do acabado co pasto de maior calidade do ano. A idade mínima de 
sacrificio considerouse aquela a partir da cal os animais se poden considerar como bois segundo a 
lexislación vixente. 
 
Realizáronse pesadas mensuais co obxectivo de controlar as ganancias de peso medias para 
cada unha das idades dentro do sistema produtivo proposto. Así mesmo controlarase a cantidade 
e calidade do alimento consumido. Calcularase a ganancia media de peso diaria e índices de 
conversión do penso. 
 
Unha vez realizado o sacrificio, tomáronse no matadoiro as seguintes medidas sobre a canal: 
-Peso canal frío e quente. 
-Clasificación de Conformación (EUROP) e Engraxamento (1-5) segundo Regulation 103/2006. 
-Medidas morfométricas (media canal esquerda) (Vallejo, 1971): espesor del plano de las costelas, 
profundidade do peito externa, profundidade do peito interna, lonxitude total da canal, lonxitude 
cadera-lomo baixo, lonxitude da cadeira, lonxitude del lomo baixo, espesor do lomo baixo na 3ª 
vértebra, espesor do lomo baixo na 6ª vértebra, espesor da perna, lonxitude xarrete contra tapa, 
lonxitude de la perna. Calcularase posteriormente o índice de compacidade de la canal (Yeates, 
1967) e o índice lonxitudinal transverso da perna (Sueiro, 1994). 
- Finalmente realizouse un despece total de la media canal esquerda, tomando os pesos 
individuais das partes comerciais da mesma.  
- Tomáronse mostras para realizar analíticas de laboratorio: pH, cor, análise química, L 
 

 



 

7.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
 
Na Táboa 1 pódense observar os resultados do canal para ambas idades de sacrificio. O peso vivo e o peso canal 
son significativamente máis elevados nos animais sacrificados con 5 anos de idade, o que é lóxico tendo en conta 
que están 18 meses máis alimentándose baixo o mesmo sistema de produción. 
No entanto, o rendemento canal non aumenta de forma significativa, encontrándose entre un 53-54%. En canto á 
conformación e ó engraxamento, as clasificacións do canal encontráronse entre un O3 nos animais de peor 
clasificación e un R4 nos de mellor. O grao de cobertura graxa do canal (Figura 1) foi inferior do esperado, aínda 
que suficiente para protexer o canal do efecto do frío na cámara de refrixeración. No entanto, o grao de infiltración 
graxa foi adecuado, sendo algo característico das razas leiteiras fronte ás cárnicas. No caso do gando frisón, 
conformacións superiores a R son moi pouco frecuentes. 
 
Táboa 1. Características do canal 

Idade de sacrificio (anos) 3.5 5 Sig. 
Peso vivo (kg) 930,3 ± 68,31 1060,7 ± 101,52 ** 
Peso canal (kg) 495,9 ± 45,65 571,2 ± 49,03 ** 
Rendemento canal (%) 53,25 ± 1,87 53,91 ± 1,13 ns 
Conformación 5,22 ± 0,67 7,43 ± 1,41 *** 
Engraxamento 8,00 ± 0,00 9,43 ± 1,49 * 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Canais dos bois sacrificados con 5 anos (esquerda) e 3,5 anos (dereita). 
 
 
 
Consecuentemente co peso canal, as medidas do canal foron lixeiramente superiores nos animais de máis idade. 
En canto ó despece, soamente certas pezas mostraron un peso significativamente superior nos animais de 5 anos 
fronte ós de 3,5. Dentro desas pezas encóntrase o lombo, o cal ten moita relevancia tendo en conta que é a peza 
de máis valor do canal. 
 
 
 



 

Táboa 2. Medidas do canal 
Idade sacrificio (anos) 3.5 5 Sig. 

Medidas do canal (cm)    

EPC 5,11 6,21 ** 
PPI 53,48 57,5 ** 
PPE 88,39 94,87 *** 
LT 158,8 165,8 ** 
LR1 72,17 76,19 *** 
LR2 27,11 29,31 ns 
LR3 45,59 47,87 ** 
EP 30,91 31,44  
JP 84,22 84,94 ns 
JS 102,7  106,56 * 
ICC 3,12 3,44 * 
ILTP 3,33 3,39 ns 
    
Superficie LD (cm2)    
          6ª rib 47,50 51,41 ns 
          9ª rib 77,58 70,28 ns 

 
EPC: espesor do plano das costelas, medido a nivel do sétimo espacio intercostal 
PPI: profundidade do peito interna 
PPE: profundidade do peito externa 
LT: lonxitude total do canal 
LR1: lonxitude cadera-lomo baixo 
LR2: lonxitude da cadera 
LR3: lonxitude do lomo baixo 
EP: espesor da perna 
JP: lonxitude xarrete-contra-tapa 
JS: lonxitude da perna 
ICC: índice de compacidade 
ILTP: índice lonxitudinal transverso da perna 
LD: Longissimus dorsi 

 
Táboa 3. Despece do medio canal esquerdo. 

Idade de sacrificio 3.5 5 Sig. 

Despece (kg)    
Dianteiro con falda    

Agulla 21,10 23,36  ns 
Espalda    

Xarrete 7,41 7,80  ns 
Llana 3,86 4,66  ** 
Centro 7,28 9,07  *** 
Pez 2,42 2,68  ns 
Tapa Espalda 2,35 2,53  ns 

Falda 30,16  39,35  ** 
Peito 9,09  11,08  ns 
Vacio 7,81  8,79  ns 

Bola    
Babilla 9,75  10,20  ns 
Cadera 8,27  8,38  ns 
Contra 7,99  8,76 ns 
Culata 2,94  3,02  ns 
Osobuco 7,92  8,13  ns 
Redondo 3,67  3,77  ns 
Tapa 13,26  14,07  ns 
Rabillo 1,89  1,82  ns 

Lomo    
Lomo 34,11  38,27  ** 
Solomillo 3,66  3,83 ns 

Grasa - recortes 22,56  30,17 * 
Óso 45,00  51,20 * 



 

Con respecto ás características da carne, o grao de infiltración graxa pode considerarse elevado se o comparamos 
co da carne de ternera, a máis habitual dentro do mercado galego. Aínda que houbo diferenzas individuais bastante 
acusadas, a media é suficientemente elevada para considerar a carne como de elevado valor organoléptico (Figura 
2). Os animais de 5 anos non presentaron un grao de infiltración significativamente superior ós de 3,5 anos. Isto pon 
en cuestión estar criando os animais 18 meses a maiores para non obter uns canais dunha calidade diferenciada 
respecto a non facelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Aspecto dos lomos nos animais de 5 anos (arriba) e nos de 3,5 anos (abaixo). Nótese o grao de 
infiltración. 
 
8.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 
A cría de bois de raza Holstein-Friesian permite obter unha carne de elevado valor organoléptico ós 3,5 anos de 
idade. Tendo en conta que a lexislación denomina bois ós animais que teñen polo menos 4 anos de idade, esta 
parecería a adecuada para o sacrificio. Habería que axustar o sistema produtivo para conseguir con esa idade un 
peso canal medio de uns 550 kg ou superior, pois é coñecido que a medida que o animal se acerca ó seu peso 
adulto deposita principalmente graxa, que neste tipo de carne é o máis valorado. Idades máis altas de sacrificio 
necesitarían un prezo de venda moi superior para compensar o custo de produción e, probablemente, non 
incrementar moito a calidade da carne. 
 

 
9.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 


