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ANEXO C 

INFORME DE RESULTADOS DAS ACCIÓNS DE TRANSFERENCIA PARA O APOIO ÁS ACTIVIDADES DE 
DEMOSTRACIÓN E INFORMACIÓN AO AGRO GALEGO 2017 

 
   Nº DE PROTOCOLO: 2017/177   
    
 
1.- TÍTULO DA ACCIÓN:  SEMINARIO PRÁCTICO: INCREMENTO DA RENDIBILIDADE DAS EXPLOTACIÓNS 
LEITEIRAS MEDIANTE A MELLORA XENÉTICA 
 
 
2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CONSELLERÍA ORGANIZADORA:  
(centro de investigación/CFEA/OAC...)  
 CENTRO DE INVESTIGACIÓNS AGRARIAS DE MABEGONDO 
 
3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: CENTRO DE INVESTIGACIÓNS AGRARIAS DE MABEGONDO-
CARRETERA DE BETANZOS A MESÓN DO VENTO, KM 7, 15318 – ABENGODO – A CORUÑA 
Concello: ABEGONDO 
Provincia: A CORUÑA 
 
4.- RESPONSABLE: MANUEL LÓPEZ LUACES  Tfno.: 881 881 801 
 
5.- INTRODUCIÓN: 
 
O sector agrario galego é un dos principais motores económicos da nosa Comunidade Autónoma. A actual situación 
pola que atravesan as explotacións de gando vacún de leite fai obrigado o compromiso de proporcionar 
instrumentos que permitan incrementar a rendibilidade destas explotacións cunha diminución dos custos de 
produción e un incremento dos beneficios obtidos nas súas gandeirías. 
 
A mellora xenética é un instrumento importantísimo e infrautilizado que debe promoverse nestas gandeirías por 
varios motivos: 
 
- Pode incrementearse a mellora da calidade do leite mediante a mellora xenética, incrementando non só a 
cantidade de kilogramos de leite producidos, senon tamén o seu contido en graxa e proteína. Tamén o contido en 
compoñentes como as caseinas permitirían obter un leite máis apropiado para queixos, iogures ou requeixón, 
produtos alternativos ao envasado do leite que debería promoverse como PLT (Producos Lácteos Tradicionais). 
- Permite o incremento da lonxevidade dos animais dunha explotación (con diferencia éste é o maior custe dunha 
explotación: a reposición de animais que é preciso desfacerse deles con idades relativamente baixas) 
- Consíguese un incremento da resistencia xenética dos animais as enfermidades: mamites, problemas podolóxicos, 
enfermidades sistémicas.... o que permite reducir os custos en tratamentos preventivos e paliativos. 
- Tamén o incremento da eficiencia na conversión dos alimentos (menor cantidade de alimentos para obter maiores 
producións coa conseguinte mellora medioambiental pola redución da produción de gases de efecto invernadeiro e 
menores residuos). 
- Coa incorporación da xenómica pode adiantarse a mellora dunha explotación porque é posible predecir con gran 
fiabilidade as características xenéticas dun animal na súa futura etapa produtiva, o que permite eliminar moito antes 
animais que non cumplen cós requisitos de produción ou de calidade da produción que podemos necesitar en cada 
explotación. 
 
É necesario promover a interpretación axeitada da información que se lle suministra ao gandeiro porque pode 
facerse unha mellor selección dos animais dos que se debe obter a recría. Ademáis deberase utilizar a información 
dispoñible para que do resto dos animais adultos (animais de desvelle, menos produtivos ou  que teñen algunha 
situación sanitaria que os fan non apropiados para recriar a súa descendencia) se poidan valorizar os seus produtos 
mediante, por exemplo, a utilización axeitada do cruce industrial con sementais de razas cárnicas que proporcionen 
tenreiros con moito maior valor económico que os obtidos por cruce das razas puras. 
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A utilización da xenómica e das ferramentas TIC nas gandeirías pode supoñer unha vantaxe competitiva se se 
saben interpretar e utilizar axeitadamente. 
 
6.- MATERIAL E MÉTODOS: 
O seminario foi eminentemente práctico, coa interpretación de catálogos de sementais e o manexo de páxinas web. 
Para a adecuada interpretación da información refrescáronse conceptos teóricos utilizando os propios catálogos e 
información web. 
 
O seminario tivo o seguinte programa: 
 
- Presentación e proposta de obxetivos 
- Introdución á mellora xenética: os valores xenéticos, os índices xenéticos, bases de referencia. 
- Conceptos críticos: fiabilidade das probas, heredabilidade dos caracteres, consanguinidade dos apareamentos. 
- A selección de reproductoras na gandeiría e dos sementais para a inseminación artificial. Obxetivos de selección. 
- Interpretación de catálogos. Probas internacionais 
- Probas xenómicas frente a selección convencional 
- Os apareamentos. Programas informáticos de axuda 
- Exemplo práctico sobre animais da explotación colaboradora 
- Fontes de información. 
- Conclusións. 
 
A actividade publicitouse por diversas canles: 
- distribución de carteis en reunións do sector, 
- na páxina wed da Consellería 
(http://mediorural.xunta.gal/areas/investigacion_e_formacion/transferencia_tecnoloxica/plan_e_actividades/),  
- na páxina web do CIAM (http://www.ciam.gal/sp/index/?r=actividades.detalle&id=1288),  
- nas redes sociais do CIAM (Facebook https://www.facebook.com/CIAM-647614821935498/),  
- na web da revista Vacuno de Élite (http://www.vacunodeelite.es/jornada-sobre-mejora-de-la-rentabilidad-a-traves-
de-la-mejora-genetica-en-frisona/),  
- revista electrónica Campo Galego (http://www.campogalego.com/es/agenda/seminario-sobre-mejora-genetica-en-
las-ganaderias-de-vacuno-de-leche/),  
- na revista on line AFRIGA (https://revistaafriga.com/noticias/o-ciam-acollera-un-curso-sobre-o-incremento-da-ren/), 
- nas redes sociais da revista AFRIGA (Facebook https://es-es.facebook.com/afrigarevista/). 
 
 
7.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
 
Os resultados foron altamente satisfactorios a xuzgar polas estadísticas de satisfación dos participantes, 
acadándose por conseguinte os obxetivos plantexados coa actividade.  
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Os obxetivos acadados incluíron a localización da información dispoñible (catálogos, páxinas web, análisis 
xenéticos e xenómicos, etc), a posterior selección da información de interese para cada explotación en función dos 
obxectivos produtivos. 
 
Déronse as pautas para a interpretación axeitada da información contida nos catálogos de valoración dos 
reprodutores, dos datos das probas xenómicas dos animais, e da información dispoñible nas páxinas web 
(CONAFE, CEGACOL, INTERBULL, XENÉTICA FONTAO....) 
 
Tamén se informou axeitadamente en relación á utilización desta información para buscar os apareamentos idóneos 
para conseguir a mellora dos caracteres de interese (leite, graxa, proteína, lonxevidade, corrección de problemas 
podais....); para seleccionar os animais idóneos para garantir a mellor reposición posible en cada gandeiría; para 
aparear estes animais destinados á obtención de reposición cós sementais adecuados; para promover o uso do 
material xenético galego como material de calidade contrastada; para promover o apareamento con sementais 
carniceiros có fin de obter becerros de cruces industriais polo seu maior valor económico na venda e a maior 
calidade carniceira tras o seu cebo, con respecto de becerros de raza frisona pura. 
 
Conseguiuse obxetivo final: proporcionar información axeitada aos gandeiros para incrementar a rendibilidade da 
súa explotación co manexo adecuado das ferramentas que brinda a mellora xenética. 
 
 
8.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 
Esta actividade permitiu aos participantes aprender a localizar e sobre todo interpretar axeitadamente a información 
dispoñible en relación á xenética dos seus animais en función da rendibilidade que esperan conseguir da súa 
explotación tras a fixación dos obxetivos de mellora da súa explotación. 
 
En resumo a actividade resultou altamente satisfactoria acadándose os obxetivos perseguidos e dada a favorable 
acollida polos participantes e medios de difusión que se fixeron eco da actividade, cómpre realizar novas edicións 
que faciliten o acceso a esta formación ao maior número de gandeiros posible dentro da nosa Comunidade. 
 

 
9.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 
 
Mabegondo, a 19 de outubro de 2017  
 
Asdo:  Manuel López Luaces 
 Coordinador do Seminario 
 Director do CIAM 
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