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5.- INTRODUCIÓN: 
 

Hai poucos estudos de detalle da estrutura e ocupación da SAU das explotacións leiteiras 
e practicamente non existe información detallada acerca dos sistemas de alimentación 
seguidos nas explotacións. Por outra banda os estudos céntranse polo xeral no modelo 
"menos vinculado ao territorio" dado o elevado peso destas explotacións na produción 
total de leite, sendo as explotacións de menor dimensión obxecto de escasa atención, a 
pesar da súa importancia na ocupación do espazo rural, no mantemento do medio e da 
paisaxe e na xeración de emprego e da gran vulnerabilidade que presentan no escenario 
de produción sen cotas. No desenvolvemento dos proxectos INIA RTA2012-00065-C05-
02 e FEADER 2012/20 foi realizado un inquérito en explotacións leiteiras galegas durante 
a campaña 2013-2014.  O tamaño de mostra aproximado foi do  2.4% do total 
autonómico. Deseñouse un modelo de enquisa que incluía máis de 200 preguntas 
relativas a distintos aspectos que caracterizan o sistema de produción e as perspectivas 
de continuidade nas explotacións. A mostra foi tomada de forma que os diferentes 
estratos de cota (tamaño das explotacións) estivesen suficientemente representados. O 
tamaño de foi suficientemente representativo como para proxectar os resultados, 
referidos á campaña 2013/2014,  ao conxunto do sector produtor galego. Os resultados 
proporcionan información até o momento inexistente sobre as características estruturais, 
usos do solo, sistemas de alimentación, existencia de sucesión, grao de formación, 
perspectivas de futuro e outros aspectos relevantes do sector produtor de leite galego. se 
considera de interese a sua publicación ampliada para distribuír entre as explotacións 
leiteiras que se prestaron a proporcionar información e entre técnicos, cooperativas e 
outros axentes do sector. 
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6.- MATERIAL E MÉTODOS: 
O obxectivo da acción foi elaborar material divulgativo acerca da estrutura e sistemas de 
alimentación das explotacións leiteiras galegas, publicando un dossier técnico cos 
principais resultados, a fin de distribui-lo entre as explotacións participantes e diversos 
axentes do sector. Os resultados serán de interese tamén para a planificación de políticas 
de fomento e soporte ao sector por parte da consellaría de Medio Rural por fornecer da 
máis recente información sobre as características do sector produtor de leite de Galicia.  
Elaborouse un formulario no que se incluíron máis de 200 preguntas relativas a distintos 
aspectos do proceso de produción como: man de obra utilizada, composición do rabaño, 
base territorial, cultivos forraxeiros, técnicas de cultivo e aproveitamento das forraxes, 
sistema de alimentación, instalacións, formación do titular, asesoramento técnico e 
perspectivas de futuro. O cuestionario foi cuberto mediante entrevistas persoais cos 
gandeiros entre os anos 2013 e 2014. As entrevistas foron levadas a cabo por persoal 
técnico familiarizado coa xestión de explotacións leiteiras de vacún (AFRICORES).  
Realizáronse un total de 316 inquéritos, dos cales o 42% corresponden a explotacións de 
Coruña, o 41% de Lugo, o 15% de Pontevedra e o 1% de Ourense. Considerando a cota 
asignada ás explotacións (en miles de L/explotación) os estratos considerados foron: 1.- 
menos de 25; 2.- de entre 25 e 75; 3.- entre 75 e 175; 4.- entre 175 e 325; 5.- entre 325 e 
500 e 6.- máis de 500. Foi realizada a extrapolación de resultados ao universo de 
explotacións existentes en Galicia en dito momento. 
Definicións 
No apartado de man de obra da explotación séguense as definicións utilizadas polo 
Censo Agrario (INE, 2002), que divide a man de obra en familiar, non familiar fixa e non 
familiar eventual. Ademais, incluíuse no cuestionario o número de traballadores da 
explotación que cotizan á seguridade social, polo réxime xeral ou o especial agrario. En 
canto á base territorial, seguiuse a clasificación utilizada polo Instituto Nacional de 
Estatística na elaboración de censo agrario (INE, 2002), que coincide coa utilizada pola 
Consellería do Medio Rural (Xunta de Galicia, 2005). No apartado de prados, pradarías e 
cultivos forraxeiros, seguíronse as definicións dadas polo Nomenclátor básico de pastos 
en España (Ferrer et al., 2001) .  
Comparación con datos europeos 
Cando era posible, utilizouse información estatística sobre a estrutura das explotacións 
lácteas europeas proporcionada pola rede contable FADN  cuxo último informe (EC, 
2016)   refírese a os anos 2013 e 2014 nas estimacións de produción. A comparación dos 
resultados da enquisa cos contidos na información FADN debe ser realizada con 
precaución, tendo en conta que na rede contable europea non se integran as granxas 
leiteiras por baixo dunha determinada dimensión económica (Regulamento CE nº 
1217/2009), mentres que no presente traballo a mostra de explotacións galegas 
pretendeu recoller a variabilidade existente na área de estudo en canto ao diferente 
tamaño de explotacións. 
Análise 
Para o procesamento dos datos, usouse o programa de xestión de bases de datos 
Access 2003. Todas as análises estatísticas realizáronse co paquete estatístico SAS 
versión 9.2 
 
Publicación 
A publicación fai-se en papel A4 de 150 g, en branco e negro e portada impresa a cor, 
cunha tirada de 300 exemplares. 
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7.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
 
Un resumo da publicación se describe a continuación: 
 
Portada: 
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ESTRUTURA PRODUTIVA E SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN DAS 
EXPLOTACIÓNS LEITEIRAS DE GALICIA 
 
Autores: Botana, A. †*, B. Fernández-Lorenzo†, C. Resch†, T. Dagnac†, M. Veiga*, S. 
Pereira††*  R. Lorenzana†† e G. Flores 
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† Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) 
†† Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL) 
* Realizando o doutoramento no CIAM 
Autor correspondente: gonzalo.flores.calvete@xunta.es 
 
 
 
Presenta-se neste artigo un resumo dos principais resultados obtidos en canto á descrición 
da estrutura produtiva e sistemas de alimentación característicos das explotacións leiteiras 
de Galicia. Na parte final se realiza unha comparativa sobre un reducido número de 
variábeis de tamaño e de estrutura obtidos en dous inquéritos realizados no CIAM entre 
titulares de explotacións leiteiras de Galicia, seguindo a mesma metodoloxía, en 1996 e en 
2013, proxectados ao total das explotacións produtoras galegas neste período.   
 
INTRODUCIÓN 
 
No desenvolvemento dos proxectos INIA RTA2012-00065-C05-02 e FEADER 2012/20 
foi realizado un inquérito en explotacións leiteiras galegas durante a campaña 2013-2014.  
O tamaño de mostra aproximado foi do  2.4% do total autonómico. Deseñouse un modelo 
de enquisa que incluía máis de 200 preguntas relativas a distintos aspectos que caracterizan 
o sistema de produción, entre as que se incluían a composición do rabaño, produción, man 
de obra, base territorial, pastos, cultivos forraxeiros, conservación de forraxes, sistema de 
alimentación e instalacións. Realizáronse un total de 284 inquéritos, dos cales o 42% 
corresponden a explotacións de Coruña, o 41% de Lugo, o 15% de Pontevedra e o 1% de 
Ourense. A mostra foi tomada de forma que os diferentes estratos de cota (tamaño das 
explotacións) estivesen suficientemente representados. Considerando a cota asignada ás 
explotacións (en miles de L/explotación) os estratos considerados foron: 1.- menos de 25; 
2.- de entre 25 e 75; 3.- entre 75 e 175; 4.- entre 175 e 325; 5.- entre 325 e 500 e 6.- máis 
de 500. O tamaño de foi suficientemente representativo como para proxectar os resultados, 
referidos á campaña 2013/2014,  ao conxunto do sector produtor galego. 
 
 
1.- Cota total e número de explotacións 
 
No momento de realizar-se o inquérito (2013) Galicia contaba con algo máis de 11 mil 
explotacións (aprox. o 55% do total español) e tiña asignada unha cota de case 2.3 millóns 
de toneladas, que representaba case o 40% do estado. No seguinte cadro se mostra a 
estrutura produtiva por estratos de cota sendo de salientar  que a metade da cota está en 
mans do 17% das explotacións (as de mais de 325 mil L/explot). Por provincias, a cota está 
distribuída da seguinte maneira:  Coruña 42%, Lugo 41%, Pontevedra 15% e Ourense 1% 
 

mailto:gonzalo.flores.calvete@xunta.es
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Universo e mostra de explotacións de vacún de leite con cota en Galicia en  2013  
 
  
Estrato por 
rango de cota 
(x 1000 L) 

Cota en 103 L 
Universo Mostra 

Explotacións Cota total Explotacións 

Min Max n % x 106 L % n % 
1.-    <25 0 25 1.404 12 20 1 18 1.3 
2 .- 25 a 75 25 75 2.624 22 128 6 35 1.3 
3.- 75 a 175 75 175 3.504 29 419 18 77 2.2 
4.- 175 a 325 175 325 2.338 20 558 24 69 3.0 
5.- 325 a 500 325 500 1.133 10 460 20 44 3.9 
6.- > 500 500  881 7 714 31 41 4.7 
TOTAL 11.884   2.299   284 2.4 
Min: valor mínimo; Max: valor máximo; n: numero de explotacións en cada estrato 
 
2.- Gando e produción de leite 
 
O rabaño medio ten un tamaño de 28 vacas en lactación, cun total anual por explotación de 
211.000 L. Estes rabaños presentan unha media de 4.4 lactacións, aínda que esta cifra 
diminúe nos estratos máis altos de produción de maneira que con producións 
anuais/explotación superiores a 500.000 L, o número de lactacións diminúe até 3.2. A taxa 
de recría sitúase no 45% cun rendemento medio de 6.800 L/ vaca, que coincide bastante 
coa media española. Os resultados da mostra, proxectados ao conxunto do sector polo peso 
de cada observación en cada estrato de cota, indicarían aspectos relevantes da estrutura 
produtiva. Dun total de 336 mil vacas produtoras de leite, aproximadamente o 40% están 
nos dous estratos superiores, que producen máis do 50% da cota. Estes estratos teñen vacas 
con alto mérito xenético e producións de algo máis de 10 mil L/vaca e que se sitúan entre 
os valores medios máis altos da UE.  
 
Composición do rabaño, carga gandeira e rendemento  
 

  
Estrato 

Vacas de leite 
Lactacións  
por vaca 

Vacas de 
 carne 

Rendemento  
declarado Carga 

UGM/ha n Suma n n Suma L/vaca/ano 
1 5.4 7.644 5.4 3.4 4.758 3.960 1.93 
2 10.5 27.589 5.0 2.0 5.248 4.849 1.58 
3 22.4 78.590 4.5 1.1 3.732 6.503 2.01 
4 35.9 83.999 4.0 0.3 678 7.838 2.18 
5 49.4 55.981 3.2 0.2 258 9.607 2.25 
6 94.2 82.986 3.2 0.2 215 10.566 2.76 

Media 28.3 336.788 4.4 1.3 14.888 6.796 2.02 
 
 
A produción anual de leite por explotación é, de media, 211 mil litros, oscilando entre os 
17 mil e os 898 mil litros/explotación no primeiro e último estrato, respectivamente. Algo 
máis da metade das explotación asinaron un contrato de recollida coa industria, valor que 
supera o 75% no caso das explotacións dos tres estratos superiores, que representan o 75% 
da cota total asignada a Galicia. O rendemento de leite por hectárea de SAU é de 9.4 mil 
litros e descende desde 18.8 a 3.6 mil L/ha SAU desde o estrato superior ao inferior. 
 
 
Produción de leite por explotación  
 

  
  

Produción (Litros) 
SAU (ha) 

Leite por  
ha de SAU (L) Media por Total  
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Estrato explotación estrato 
x 106 L 

Media  
por expl. 

Total  
por estrato 

Media  
por expl. 

1 17.343 22 8 10.754 3.621 
2 52.377 122 11 28.558 5.650 
3 127.421 446 18 63.033 9.038 
4 246.001 575 25 59.024 11.261 
5 407.479 462 32 36.458 13.657 
6 898.626 792 52 46.236 18.898 

Media 211.616 2.418 21 244.063 9.430 
 
 
3.- Mao de obra  
 
Nas explotacións de leite de Galicia vivían no momento da realización do inquérito un total 
de 44.5 mil persoas (3.74 de media por explotación) e empregan anualmente un total de 
25.758 UTA (2.17 UTA/explotación).  Aproximadamente o 61% da mao de obra está 
concentrada nos tres estratos inferiores, responsábeis tan só do 25% da cota total. 
Consecuentemente, a produtividade da mao de obra é moi superior nos estratos superiores. 
Cun valor medio de  97 mil litros producidos e 13.8 vacas manexadas por UTA (fixa), a 
produtividade oscila entre 11.6 a 77.4 mil litros e 3.2 a 13.6 vacas/UTA para os tres 
estratos inferiores e entre 125.5 a 294.8 mil litros e 18.6 a 31.6 vacas/UTA  para os tres 
estratos superiores, respectivamente. Respecto ao tipo de explotación, cabe destacar que as 
explotacións de tipo societario correspóndense cos estratos máis altos de produción. É 
relevante o feito de que a figura asociativa das SATs, que de media representa o 2% do 
total das unidades produtoras, se concentre nos dous estratos superiores (6.8 e 19.5% do 
total de explotacións) segundo os resultados do inquérito.  En moitos casos aparece a 
figura administrativa de “Sociedade Civil”, pero que segue sendo “explotación familiar”  
porque aínda que ten outra forma xurídica, os socios son os dous cónxuxes da mesma 
unidade familiar. Con bastante frecuencia é relevante a presenza de integrantes  da unidade 
familiar que cobran unha pensión, o cal ten gran importancia en determinados casos na 
estrutura de ingresos das persoas que viven na explotación. 
 
Mao de obra nas explotacións de leite  
 

  
  

Estrato 
Porcentaxe de 

SATs  

Mao de obra (UTA total)  Viven na granxa 
UTA por  

explotación 
Total UTA por  

estrato 
Persoas por  
explotación 

Total persoas 
por  estrato 

1 0.0 1.78 2.496 3.61 5.070 
2 0.0 1.91 5.023 3.49 9.147 
3 0.0 1.95 6.826 3.71 13.015 
4 0.0 2.29 5.354 4.17 9.759 
5 6.8 2.75 3.116 3.98 4.506 
6 19.5 3.34 2.944 3.41 3.008 

Media 2 2.17 25.758 3.74 44.505 
 
 
 
Produtividade da mao de obra 
 

Estrato 
Litros leite /  

UTA fixa 
ha SAU / 

 UTA  total 
haSAU /  
UTA fixa 

Vacas leite / UTA 
total 

Vacas leite / UTA  
fixa 

1 11.696 4.62 4.66 3.14 3.21 
2 34.875 7.44 7.46 7.01 7.02 
3 77.427 10.26 10.30 13.52 13.63 
4 125.589 12.30 12.70 18.05 18.61 
5 166.701 13.29 13.56 19.75 20.13 
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6 294.864 17.42 18.17 30.10 31.63 
Media 97.061 10.19 10.37 13.57 13.87 

 
 
4.- Superficie Agraria Útil 
 
A SAU sobre a que se asenta a base forraxeira das explotacións leiteiras galegas ascende a 
243 mil ha. A meirande parte desta superficie (case o 70% de media) é propriedade dos 
titulares das explotacións e o arrendamento ten unha presenza comparativamente moito 
máis reducida, xa que algo menos do 20% da SAU xestionada polas explotacións lácteas 
está baixo esta forma de tenencia da terra. A importancia desta figura ascende conforme se 
incrementa o tamaño da explotación. A SAU media por explotación é de 20 ha, oscilando 
entre as 7.7 e 52.5 ha das explotacións dos estratos superior e inferior, respectivamente. 
Esta superficie está moi fragmentada (34 parcelas de media) e consecuentemente o tamaño 
medio da parcela é reducido (0.94 ha). A concentración parcelaria, iniciada en Galicia hai 
máis de 60 anos, só afectou, de media, ao 38% das explotacións leiteiras, aumentando a 
sua incidencia co tamaño de explotación, desde o 38% no primeiro estrato até  o 53% no 
estrato superior. Aproximadamente o 71% das explotacións leiteiras galegas declaran 
posuír superficie forestal. A superficie media forestal é de 4.2 ha, cun total de 35.8 mil ha. 
 
Superficie Agraria Útil das explotacións leiteiras 
 

  
  

Estrato 

SAU 

Titularidade da SAU 
(% da SAU total da explotación) 

Produtividade 
L/ha SAU 

Superficie  
pastada 
%SAU 

Carga  
gandeira 
UGM/ha Propia Arrendada Cedida 

ha por  
explot. 

Total ha  
por estrato 

1 7.7 10.754 79.8 10.4 9.8 3.621 45 1.93 
2 10.9 28.558 79.2 12.9 7.9 5.650 42 1.58 
3 18.0 63.033 66.2 20.7 11.8 9.038 40 2.01 
4 25.1 58.685 69.8 18.0 12.0 11.283 21 2.18 
5 32.2 36.510 59.7 28.8 11.5 13.621 9 2.25 
6 52.5 46.236 53.5 35.2 11.2 18.898 3 2.76 

Total 20.5 243.776 69.8 19.1 10.7 9.431 32 2.02 
 
 
Parcelación da SAU, concentración parcelaria e superficie forestal das explotacións 
de leite 
 
 

Estrato 

Parcelas SAU 
Explotacións con  
SAU concentrada Explotacións con superficie forestal 

nº parcelas 
por explotación  ha/parcela % total % total  

ha/ 
explotación 

Total ha  
por estrato 

       
1 17 0.60 38.89 72 1.9 1.911 
2 26 0.65 22.86 77 4.1 8.213 
3 30 0.95 41.56 66 3.8 8.867 
4 41 1.15 40.58 77 6.1 10.890 
5 48 1.22 45.45 73 4.2 3.453 
6 63 1.41 53.66 54 5.4 2.537 

Media 34 0.94 38.19 71 4.2 35.872 
 
Aproximadamente un 61% das explotacións leiteiras aumentaron SAU nos últimos 10 
anos, mostrando as explotacións dos estratos superiores o seu dinamismo na ampliación da 
sua base territorial. A forma máis frecuente de aumentar foi por arrendamento en máis da 
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metade dos casos. A compra, cesión e roturación do monte foron as outras opcións 
seguidas en algo menos dun terzo dos casos en que se ampliou a SAU da explotación. 
Neste sentido, cómpre suliñar que as explotacións con menos de 75 mil L de cota, que 
representan o 34% do total das granxas leiteiras galegas, posúen só o 7% da cota pero 
manexan o 16% da superficie total dedicada a producir leite. No extremo oposto, as 
explotacións de máis de 325 mil L de cota posúen a metade da cota pero só xestionan  o 
34% da superficie total. A este respecto, unha das incógnitas para o futuro do sector lácteo 
galego é coñecer en qué medida a superficie que será inexorabelmente liberada polas 
explotacións que deixen o sector (particularmente nos estratos de cota máis baixos) poderá 
ser captada polas explotacións que continúen do mesmo, a fin de poder desenvolver 
sistemas de alimentación a custos competitivos onde pastos e forraxes de boa calidade 
formen unha parte importante da dieta. 
 
Aumento da SAU nos últimos 10 anos nas explotacións de leite 
 

 Estrato 
Porcentaxe de explotacións   

que aumentaron SAU 

Modo de aumento (% explotacións que aumentaron SAU) 

Arrendamento Compra Cesión 
Roturación  
de monte 

1 17 0 6 6 6 
2 43 14 6 11 14 
3 64 32 18 21 12 
4 80 46 25 26 23 
5 86 68 34 11 23 
6 90 80 24 20 34 

Media 61 56 28 28 27 
 
 
5.- Ocupación da SAU   
 
A SAU das explotacións leiteiras galegas se reparte, case na sua totalidade, entre a 
superficie ocupada por prados e pradeiras (case 173 mil ha) e a superficie de millo 
forraxeiro para ensilar (algo máis de 67 mil ha).   
 
Prados, pradeiras e millo forraxeiro na SAU das explotacións leiteiras 
 

Estrato 

Prados e pradeiras (n=11706) Millo forraxeiro (n=7732) 
Porcentaxe de  
explotacións 

Superficie 
      Total ha             %SAU 

Porcentaxe de  
explotacións 

Superficie 
Total ha       %SAU 

1 100 8.828 88 50 972 22 
2 100 22.411 78 63 3.982 26 
3 99 52.088 81 49 8.605 35 
4 97 42.364 71 75 15.607 42 
5 100 22.368 59 91 15.322 49 
6 93 24.820 51 98 23.056 57 

Media 99 172.879 75 65 67.544 38 
 
5.1.- Prados e pradeiras 
Os prados ocupan unhas 45.7 mil ha e as pradeiras 127. 1 mil ha, e están presentes na 
práctica totalidade das explotacións. A proporción da SAU ocupada por prados descende 
considerablemente conforme aumenta o tamaño da explotación (desde o 64% no estrato 1 
até menos do 8% no estrato 6) mentres que a ocupación da SAU polas pradeiras permanece 
relativamente constante a traveso de tódolos estratos, cun valor medio do 59% da SAU. A 
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duración media declarada das pradeiras, antes de proceder a sua renovación ou 
resementeira é de 3.8 anos. 
 
 
Superfície de prados e pradeiras nas explotacións de leite 
 

  
  

Estrato 

Prados Pradeiras 

% da SAU Total ha % da  SAU Total ha Duración media (anos) 
1 64 4.031 57 4.797 3.1 
2 57 10.638 54 11.774 4.5 
3 35 13.606 68 38.482 3.7 
4 29 12.075 56 30.289 3.8 
5 14 3.052 55 19.316 3.6 
6 8 2.339 48 22.481 3.4 

Media 40 45.741 59 127.138 3.8 
 
 
As especies pratenses máis utilizadas para a sementeira de pradeiras son, segundo as 
declaracións dos titulares de explotacións entrevistados, por este orde e expresados como 
porcentaxe do total de explotacións que sementa pradeiras, o raigrás italiano (61%), o 
raigrás inglés (56%), o raigrás híbrido (34%), o trevo branco (33%), o trevo violeta (30%) 
e, moi por debaixo, a festuca (1.1%) e o dactilo (1.1%). Non se aprecia unha tendencia 
definida, en relación ao tamaño de explotación, para o raigrás inglés e os trevos, mentres 
que a sementeira do raigrás italiano e do híbrido parece ser máis frecunte nas explotacións 
de maior dimensión. 
 
Especies sementadas nas pradeiras das explotacións de leite  
 

Estrato 

Raigrás 
inglés 

Raigrás 
híbrido 

Raigrás 
italiano 

Trevo 
branco 

Trevo 
violeta Festuca Dactilo 

% 
expl † n 

% 
expl n 

% 
expl n 

% 
expl n 

% 
expl n 

% 
expl n 

% 
expl n 

1 56 780 22 312 33 468 28 390 17 234 0.0 0 0.0 0.0 
2 49 1.275 23 600 63 1.649 26 675 31 825 2.9 75 0.0 0.0 
3 66 2.275 36 1.229 70 2.412 36 1.229 36 1.229 0.0 0 2.6 91.0 
4 45 1.017 39 881 64 1.457 42 949 31 712 1.5 34 1.5 33.9 
5 66 747 50 567 70 798 36 412 36 412 0.0 0 0.0 0.0 
6 53 430 45 365 47 387 29 236 18 150 2.6 21 0.0 0.0 

Media 56 6.523 34 3.953 61 7.171 33 3.891 30 3.561 1.1 130 1.1 125 
 
% expl †:  porcentaxe de explotacións con pradeiras que declaran sementar cada especie 
n: número de explotacións que declaran sementar cada especie 
 
Un 58% das explotacións declaran aproveitar a herba de prados e pradeiras mediante o 
pastoreo, práctica que descende co aumento de tamaño das explotacións tanto en 
porcentaxe de explotacións que o practican como en porcentaxe de SAU de cada 
explotación destinada a pastoreo. A forma maioritaria de aproveitamento da herba é 
mediante ensilado, que practica practicamente o 100% das explotacións, destinando de 
media o 76% da superficie de prados e pradeiras. Tamén practicamente todas as 
explotacións (94%) fan herba seca, pero a superficie de prados e pradeiras destinada a este 
tipo de aproveitamento é moito menor (37% de media) e descende desde case o 50% nos 
tres primeiros estratos ao 18 e 5% nos estratos 4 e 5  para  desaparecer  totalmente no  
estrato superior. 
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Forma de aproveitamento de prados e pradeiras nas explotacións de leite  
 

Estrato 

Pastoreo Ensilado Herba seca Corte en verde 

%  
expl† 

%  
superf †† 

%  
expl 

%  
superf  

1 corte ≥2 cortes 
%  

expl 
%  

expl 
%  

expl 
%  

expl 
1 78 52 89 56 56 44 100 44 
2 60 42 97 75 56 44 91 63 
3 72 52 100 77 37 63 95 46 
4 49 26 99 81 25 75 93 18 
5 30 14 93 82 24 76 95 5 
6 26 8 97 88 22 79 84 0 

Media 58 38 97 76 38 62 94 37 
Explotacións con prados ou pradeiras (n=11.706) 
% expl†: porcentaxe de explotacións con prados e/ou pradeiras 
% superf ††:  porcentaxe da superficie ocupada por prados e/ou pradeiras 
 
5.2.- Cultivos forraxeiros 
 
O cultivo do millo protagonizou o proceso de intensificación forraxeira das explotacións 
leiteiras galegas desde mediados dos anos 80 do pasado século até a actualidade. Ante a 
reducida disponibilidade de terra para ampliar a base territorial das explotacións leiteiras, 
moitas delas recorreron á ampliación da superficie de cultivo do millo para reducir a 
dependencia de alimentos do exterior. En gran medida o cultivo do millo foi o protagonista 
do incremento continuado da produción de leite de vaca en Galiza. A superficie de millo 
forraxeiro en Galiza (69 mil ha, segundo o Anuario do MAPA de 2013) se sitúa próxima 
ao  75% do total da superficie de millo forraxeiro de España (94 mil ha segundo a mesma 
fonte). 
 
Aproximadamente unhas 7700 explotacións (65% do total) cultivan o millo forraxeiro, 
porcentaxe que ascende claramente desde o 50% das explotacións máis pequenas até 
superar o 90% das explotacións de maior dimensión, situadas como vimos nos dous 
estratos superiores. Aproximadamente o 97% da superficie sementada con millo forraxeiro 
en Galicia (67 mil s/69 mil ha) estaría nas explotacións leiteiras.  
 
A meirande parte da superficie de millo forraxeiro ten, como cultivo de inverno, o raigrás 
italiano, que ocuparía, segundo os resultados deste inquérito, un total de algo máis de 45 
mil ha. Esta rotación está presente en case o 60% das explotacións que cultivan millo. 
Outras rotacións, menos populares, son o  millo/pradeira (31%), millo/cereal de inverno 
(6%) e millo/outros cultivos (6%). Debe salientar-se que un 23% das explotacións que 
cultivan millo forraxeiro indican que deixan (en todo ou en parte) a superficie de millo sen 
cultivo durante o inverno.  
 
Cultivos forraxeiros anuais nas explotacións leiteira 
 

Estrato 

Raigrás italiano (cultivo invernal) Millo forraxeiro 

Explot† 
Superficie/  
explotación Ensilan 1 corte  2 cortes 

Corte  
en fresco Explot†† 

Superficie/  
explotación 

% do 
Total % SAU 

Total 
ha % expl. % expl. % expl. % expl. 

% do 
Total % SAU 

Total 
ha 

1 22 26 741 100 22 22 25 50 22 972 
2 57 22 3.520 100 11 11 65 63 26 3.982 
3 49 24 6.420 97 8 8 34 49 35 8.605 
4 59 40 12.053 100 7 8 10 75 42 15.607 
5 66 42 9.452 100 9 9 7 91 49 15.322 
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6 66 50 13.000 100 7 7 0 98 57 23.056 
Media 53 32 45.186 99 43 54 29 65 38 67.544 

† Explotacións que cultivan raigrás italiano    (n=6.275) 
†† Explotacións que cultivan millo forraxeiro (n=7.732) 
 
 
Rotacións con millo máis usuais nas explotacións de leite  
 

Estrato 
Millo / R. italiano Millo  / Pradeira Millo/Cereal Millo / Outros Millo/Millo 

% expl † % expl % expl % expl % expl 
1 33 11 11 33 33 
2 55 18 14 9 27 
3 55 39 5 3 18 
4 71 40 0 0 15 
5 65 33 8 5 28 
6 58 35 3 5 28 

Media 58 31 6 7 23 
Explotaciones que cultivan millo forraxeiro (n=7.732) 
% expl †: porcentaxe sobre as explotacións que cultivan millo 
 
Ocupación da terra de cultivo durante o inverno tras a colleita do millo 
 

Estrato 

Nunca a deixa 
sen sementar 

Sempre a deixa  
sen sementar 

Ocasionalmente 
a deixa sen sementar 

% expl † % expl % expl 
1 56 11 33 
2 59 23 14 
3 61 13 24 
4 73 6 19 
5 60 23 18 
6 58 25 18 

Media 62 16 20 
Explotaciones que cultivan millo forraxeiro (n=7.732) 
% expl †: porcentaxe sobre as explotacións que cultivan millo 
 
 
6.- Aproveitamento forraxeiro e alimentación nas explotacións de leite 
 
É relevante coñecer o alcance das formas de utilización das forraxes producidas nas 
explotacións leiteiras, en concreto a utilización da herba como forraxe verde e a práctica do 
ensilado de herba e de millo nas explotacións leiteiras pola sua influencia na composición 
do leite. 
 
6.1.- Aproveitamento da herba en estado fresco 
 
Como pode ver-se no cadro seguinte, aproximadamente o 71% das explotacións de leite 
galegas (8423 explotacións) declaran que a  alimentación con herba fresca supón unha 
contribución significativa á dieta das vacas en lactación en algún momento do ano. A 
maior parte destas explotacións (6517) declaran realizar pastoreo, mentres outras 4710 
declaran ofrecer herba segada en comedeiro polas dificultades de realizar o pastoreo e 
2560 explotacións declaran compatibilizar ditos sistemas. En todo caso, a alimentación con 
forraxes frescas ten unha importancia inversamente proporcional ao tamaño da 
explotación, de forma que nos dous últimos estratos esta estratexia de utilización da 
forraxe pode considerar-se testimonial. A superficie pastoreada por vacas de leite en 
Galicia ascendería, segundo os resultados do inquérito, a un total de case 60 mil ha, das 
cales case o 70% estarían nos tres estratos inferiores. 
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Alimentación con herba fresca nas explotacións de leite 
 

Estrato 

Explotaciones que 
alimentan con herba† Realizan pastoreo En comedeiro 

En pastoreo e en 
comedeiro 

% expl † n % expl n  % expl n  % expl n  
1 94 1.326 78 1.092 56 780 33 468 
2 97 2.474 68 1.724 71 1.799 38 975 
3 88 3.094 71 2.503 47 1.638 27 956 
4 54 1.254 41 949 19 440 6 136 
5 20 232 18 206 5 52 2 26 
6 5 43 5 43 0 0 0 0 

Media 71 8.423 55 6.517 40 4.710 22 2.560 
† Explotaciones nas que o consumo de herba fresca supón unha contribución significativa á dieta das vacas en lactación 
% expl †: porcentaxe sobre o total de explotacións entrevistadas; n: número de explotacións 
 
Práctica do pastoreo nas explotacións de vacún de leite: Superfície e porcentaxe de 
parcelas pastadas 
 

Estrato 

Superficie pastada Parcelas pastadas 
% SAU por 
explotación 

ha por  
explotación 

Total ha por  
estrato 

% Parcelas totais  
da explotación 

1 58 4 4.894 60 
2 67 7 11.762 83 
3 56 10 24.259 56 
4 45 13 12.436 45 
5 38 11 2.237 38 
6 44 75 3.223 30 

Media 57 9 58.810 61 
Explotacións que fan pastoreo (n=6.517) 
 
 
A declaración dos titulares de explotacións que fan pastoreo permite coñecer outras 
características do aproveitamento da herba fresca, como o número de horas diarias que o 
gando permanece nas parcelas, pero desgraciadamente non permite estimar en qué medida 
a herba contribúe a cubrir as necesidades alimenticias do gando, sendo obrigado o recorrer 
a métodos indirectos1 como os utilizados no presente proxecto.  A pesar da escasa validez 
do tempo de pastoreo para deducir a importancia do pasto fresco na dieta das vacas, 
indicaremos que a mediad e hors pastadas por día, cando as explotacións teñen as vacas en 
pastoreo, oscilan entre 7 horas en primavera e 4 horas en inverno. Prácticamente o 100% 
das explotacións suplementan a dieta de pasto no estábulo. 
 
Práctica do pastoreo nas explotacións de vacún de leite: Duración do pastoreo e 
suplementación ao pasto 
 
 

Estrato 

Horas pastadas / día Suplementación 

Primavera Verano Outono Inverno 
No estábulo 

% 
No  

pasto % 
1 7 7 6 4 100 0 
2 7 6 6 4 100 4 
3 7 7 6 4 100 7 
4 8 8 7 5 96 7 
5 6 4 5 4 88 0 

                                                 
1 A inxesta media de materia seca dunha vaca de leite foi estimada pola expresión IMSteórica=12+PL/3, 
sendo PL a produción diaria de leite, en kg. 
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6 4 5 5 5 100 0 
Media 7 7 6 4 99 5 

Explotacións que fan pastoreo (n=6.517) 
 
 
6.2.- Ensilados de herba e de millo 
 
Aproximadamente o 100% das explotacións leiteiras ensilan herba e o 58%, de media, 
ensilan millo forraxeiro. Practicamente tódalas explotacións que ensilan millo, ensilan 
tamén herba en maior ou menor proporción. O ensilado de millo aumenta a sua 
importancia, como vimos, con tamaño da explotación, en base ao seu elevado rendemento 
en condicións normais de cultivo e á facilidade para ensilar correctamente, As explotacións 
dos tres últimos estratos declaran ensilar millo entre o 75 e o 93% dos casos.  
 
Ensilado de millo e de herba nas explotacións leiteiras 
 

Estrato 
Ensilan herba Ensilan millo Ensilan herba e millo 

% expl † n % expl n % expl n 
1 94 1.326 28 390 28 390 
2 97 2.549 49 1.275 49 1.275 
3 100 3.504 48 1.684 48 1.684 
4 100 2.338 75 1.762 75 1.762 
5 98 1.107 89 1.004 86 979 
6 100 881 93 817 93 817 

Media 98 11.705 58 6.931 58 6.905 
% expl †: porcentaxe sobre o total de explotacións entrevistadas; n: número de explotacións 
 
 
Os resultados do inquérito confirman que o uso de aditivos para asegurar a calidade de 
conservación dos ensilados de herba e de millo é unha práctica pouco extendida nas 
explotacións leiteiras, acadando tan só o 4% e 6% das explotacións, respectivamente. A 
forma de almacenamento da herba para ensilar máis frecuente, pola sua versatilidade e por 
non requirir de instalacións para gardar a forraxe é confección de rotopacas, que declaran 
realizar o 64% das explotacións. A frecuencia deste método é maior nas explotacións de 
menor dimensión e descende conforme aumenta o tamaño, sendo utilizado polo 88% e o 
34% das explotacións nos estratos inferior e superior, respectivamente.  
 
A porcentaxe de explotacións que declaran almacenar herba e millo forraxeiro en silos tipo 
trincheira, foxa en terra e plataforma sobre obra de fábrica é do 18 e 35 %, 12 e 18% e 7 e 
10% do total, respectivamente. A sua frecuencia aumenta co tamaño da explotación, sobre 
todo para os silos tripo trincheira con piso e paredes laterais de formigón. Inversamente, as 
explotacións de menor dimensión recorren con máis frecuencia a confeccionar silos 
directamente sobre terra. Esta práctica a realizan, de media, o 35 % das explotacións que 
ensilan herba e o 41% das que ensilan millo. O ensilado en bolsas de pástico continuo 
(“embutidoras” ou “salchichas”) ten unha incidencia moi escasa tanto para a herba como 
para o millo. 
 
Frecuencia de uso de aditivos e tipos de silos máis usuais nas explotacións leiteiras 
que ensilan herba 
 

Estrato 

  
Usan aditivo 

Tipo de silos 

Rotopacas Trincheira Foxa en terra 

Plataforma 

Salchicha 
Obra de  
fábrica 

Sobre 
terra 

% expl † n % expl n % expl n % expl n % expl n % expl n % expl n 
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1 6 78 88 1.170 0 0 0 0 0 0 12 156 0 0 
2 0 0 71 1.799 6 150 6 150 0 0 32 825 0 0 
3 1 46 73 2.548 5 182 14 501 4 137 45 1.593 0 0 
4 4 102 49 1.152 23 542 17 407 10 237 41 949 0 0 
5 12 129 44 489 51 567 21 232 26 283 30 335 2 26 
6 17 150 34 301 71 623 10 86 15 129 24 215 0 0 

Media 4 504 64 7.460 18 2.064 12 1.375 7 786 35 4.072 0 26 
Explotaciones que ensilan hierba (n= 11.705) 
% expl †: porcentaxe sobre o total de explotacións entrevistadas; n: número de explotacións 
 
 
Frecuencia de uso de aditivos e tipos de silos máis usuais nas explotacións leiteiras 
que ensilan millo forraxeiro 
 

Estrato 

  
Usan  aditivo 

Tipo de silos 

Trincheira Foxa en terra 

Plataforma 

Salchicha 
Obra de 
 fábrica 

Sobre 
terra 

% expl † n % expl n % expl n % expl n % expl n % expl n 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 80 312 0 0 
2 0 0 12 150 18 225 0 0 71 900 0 0 
3 3 46 16 273 24 410 11 182 49 819 3 46 
4 9 169 34 610 19 339 15 271 36 644 0 0 
5 10 103 63 644 23 232 15 155 13 129 3 26 
6 15 129 88 752 5 43 8 64 8 64 0 0 

Media 6 447 35 2.429 18 1.248 10 672 41 2.868 1 71 
Explotacións que ensilan millo (n= 6.931) 
% expl †: porcentaxe sobre o total de explotacións entrevistadas; n: número de explotacións 
 
 
A estimación do número de rotopacas de herba realizadas o ano do inquérito polas  7460 
explotacións de leite de Galicia que declararon facer rotopacas de herba ascendeu a 928 
mil unidades. Pola sua parte, un total de 10172 explotacións declararon facer feno tamén 
en rotopacas, estimando-se un total de 1233 mil unidades segundo os resultados 
dispoñíbeis. 
 
Estimación do número de rotopacas de ensilado de herba e de feno realizadas nas 
explotacións de vacún de leite de Galicia 
 

Estrato 
Nº de rotopacas de ensilado Nº de rotopacas de feno 

Por explotación Total por estrato Por explotación Total por estrato 
1 94 110.214 78 109.044 
2 90 162.688 100 201.823 
3 133 338.932 124 377.749 
4 196 226.244 113 225.905 
5 103 50.238 181 186.404 
6 134 40.397 198 132.214 

Media 124 928.714 121 1.233.140 
† Explotacións que ensilan herba en rotopacas (n=  7.460) 
† Explotacións que recollen feno en rotopacas  (n=10.172) 
 
 
Aproximadamente unha de cada catro explotacións leiteiras declara comprar forraxe fóra 
da explotación. Esta proporción aumenta a máis do 50% nas explotacións do último 
estrato, o que alerta acerca da dependencia forraxeira das explotacións de maior dimensión.  
 
A alimentación con carro mesturador ou unifeed permite facer un manexo máis preciso, 
seguro e eficiente da alimentación e é especialmente interesante para alimentar vacas con 
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producións (e requirimentos nutricionais) elevados e dietas de alto uso de concentrados. En 
consecuencia, está ausente nos estratos inferiores e é maioritariamente utilizado nos dous 
estratos superiores, chegando ao 100% das explotacións de maior tamaño. Como media, na 
metade dos casos é propriedade do titular da explotación, pertencendo no resto dos casos a 
unha cooperativa ou a unha CUMA. 
  
6.3.- Compra de forraxes e dispoñibilidade de carro mesturador para a alimentación do 
gando 
 
 
 

Estrato 

Realizan compra 
de forraxe† 

 
Dispoñen de  
carro unifeed 

Propriedade do carro unifeed 

Propio Cooperativa CUMA Empresas 

% expl †† n % expl n 
% 

expl n % expl n 
% 

expl n 
% 

expl n 
1 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
2 3 75 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
3 23 819 5 182 50 91 25 46 25 46 0 0 
4 41 949 39 915 52 474 15 136 30 271 0 0 
5 41 464 80 901 34 309 37 335 23 206 6 52 
6 54 473 100 881 51 451 24 215 20 172 7 64 

Media 24 2.779 24 2.879 46 1.326 25 731 24 694 4 116 
† Explotacións que compran forraxe habitualmente 
% expl †: porcentaxe sobre o total de explotacións entrevistadas; n: número de explotacións 
 
6.4.- Composición media da ración 
 
Os resultados do inquérito permiten contar con información acerca da composición da 
ración media nas explotacións dos diferentes estratos. No cadro seguinte se mostran os 
valores medios da ración consumida no comedeiro, e se exclúe polo tanto o pasto 
consumido a dente nas explotacións que fan pastoreo.  Como se indicou anteriormente, no 
proxecto estimamos a inxesta media de materia seca dunha vaca de leite mediante a 
expresión IMSteórica=12+PL/3, sendo PL a produción diaria de leite, en kg. Así, 
considerando 300 días de lactación, unha vaca do estrato 1 (3.960 L) produciría 
diariamente 13.2 L e unha vaca do estrato 6 (10.566 L) tería unha produción diaria de 35.2 
L. A inxesta de MS teórica sería de entre 16.4 kg MS e 23.7 kg MS, respectivamente. 
 
Sinala-se, como aspectos relevantes, que a práctica do pastoreo diminúe desde o 78% das 
explotacións ao 5 % (estratos 1 e 6 respectivamente) e, inversamente, a participación do 
ensilado de millo na ración forraxeira ofrecida en comedeiro ascende desde do 6% ao 62% 
da MS (estratos 1 a 6, respectivamente). A porcentaxe do ensilado de herba na ración 
forraxeira cursa tamén de forma inversa á presenza de ensilado de millo, sendo maior nas 
explotacións de menor dimensión (cerca do 60% nos tres primeiros estratos) e baixa até o 
28% no estrato superior. A participación do concentrado no total de MS ofrecida en 
pesebre ten moita menos variación ca os ingredientes forraxeiros, oscilando entre o 34-
36% e o 41-43% da MS total para os estratos 1 e 2 comparados cos estratos 3 a 6, 
respectivamente. 
 
Alimentación nas explotacións de vacún de leite de Galicia: composición aproximada 
da ración media das vacas en lactación ofrecida no pesebre 
 

 
  
  

Práctica do 
 pastoreo 

Uso de carro 
unifeed 

Composición da materia seca (MS) da ración 
Sobre total de MS ofertada Sobre total de MS forraxe 

% expl †. % expl Total MS†† Forraxe Concentrado Ensilado de Ensilado de 
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Estrato 

kg  %  % herba % millo % 

1 78 0 12.7 63.7 36.3 55 6 
2 68 0 14.6 65.6 34.4 57 20 
3 71 5 17.7 58.9 41.1 57 23 
4 41 39 20.7 59.7 40.3 48 39 
5 18 80 23.0 58.7 41.3 40 54 
6 5 100 24.0 57.0 43.0 28 62 

Media 55 24 18.0 60.9 39.1 51 30 
†† Non se inclúe o pasto consumido a dente 
% expl †: porcentaxe sobre o total de explotacións entrevistadas 
 
 
 
Comparación de resultados de estrutura das explotacións de leite galegas a partir dos 
inquéritos realizados no CIAM en 1996 e en 2013 
 
Aínda que a evolución da estrutura produtiva das explotacións leiteiras galegas fica fóra do 
alcance deste artigo, se considera de interese comparar algunhas variábeis, resultado dos 
inquéritos realizados no CIAM, seguindo a mesma metodoloxía, nos anos 19962 e 20133  
proxectados ao conxunto de explotacións leiteiras de Galicia. A comparación de valores 
medios das dúas instantáneas, distantes nun espazo temporal de case 20 anos, ilustra o 
notable dinamismo produtivo e acelerada reestruturación que sufriron as explotacións 
leiteiras galegas.   
 
Como carácteres distintivos de tal evolución vemos que no citado período desapareceron 
tres de cada catro explotacións leiteiras (de case 50 mil a algo menos de 12 mil) e o 
número de vacas leiteiras se reduciu un 30%, desde 475 mil a 336 mil efectivos, a pesar do 
cal a produción de leite de Galicia aumentou aproximadamente un 20%, desde un valor 
estimado de 2.0 millóns de toneladas en 1996 até os 2.4 actuais. Este volume de produción 
se leva a cabo nunha SAU que pasou de 421 a 240 mil ha, desaparecendo do sector leiteiro 
unhas 180 mil ha que representaban case un 40% da SAU xestionada polas explotacións 
lácteas en 1996, e que pasaron aparentemente a outros usos ou directamente ao abandono.  
 
O tamaño medio das granxas leiteiras galegas no citado período aumentou 
considerablemente, se ben mentres a produción total por granxa se multiplicou por un 
factor de cinco (de 40.9 a 204.2 mil litros/explotación) e o número de vacas se multiplicou 
por tres (de 9.8 a 28.5 vacas leiteiras/explotación) a base territorial que sostiña a produción  
tamén aumentaba, pero en menor proporción, de 8.5 a 20.4 ha de SAU/explotación. Como 
consecuencia, a produción de leite por ha de SAU practicamente se duplica no citado 
período, pasando de 5.2 a 9.8 mil litros de leite/ha SAU.  
 
Este incremento de produtividade se ve reflectido, en parte, polos cambios de uso da base 
territorial dirixidos a aumentar a importancia dos cultivos anuais en detrimento das 
superficies de pradeiras e pastos permanentes. Así, no conxunto das explotacións galegas 
de leite, a superficie total de cultivos forraxeiros (practicamente millo forraxeiro na sua 
totalidade, que adoita rotar con raigrás italiano nun sistema de dous cultivos/ano) pasou de 
aproximadamente 55 mil ha en 1996 a 67.5 mil ha en 2013 (aumento dun 23%) mentres 

                                                 
2 Proxecto  INIA SC95-014, de título “Análisis del sector lechero gallego y su posible evolución tras la 
asignación definitiva de cuotas e identificación de los obstáculos para  su reorientación” e coordenado por 
C. López-Garrido 
3 Proxectos INIA RTA2012-00065-C05-02 e FEADER 2012/20, coordenados por G. Flores 
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que as superficies de pradeiras pasaban en dicho período de 259 mil ha a 127 mil ha e as de 
pastos permanentes de 107 mil ha a 45.7 mil ha, rexistrando-se, en ambos casos, un 
descenso algo superior ao 50% das superficies existentes en 1996. A distribución da SAU 
na explotación leiteira media de 1996 era de 1.2 ha de cultivos forraxeiros, 5.2 ha de 
pradeiras e 2.1 ha de pastos permanentes, mentres que en 2013 era de 5.6 ha de cultivos 
forraxeiros, 10.7 ha de pradeiras e 4.1 ha de pastos permanentes, multiplicando-se por un 
factor de 5 a superficie de cultivos e por un factor de 2 a de pradeiras e pastos 
permanentes.  
 
Asignando, en base a resultados produtivos obtidos no CIAM4, uns rendementos medios 
por ha de 13 t MS/ha para o millo forraxeiro, 6 t MS/ha para o raigrás italiano anual en 
rotación co millo, 9 t MS/ha para as pradeiras e 4 t MS/ha para os pastos permanentes, 
resultaría que, mentres o balance forraxeiro dunha explotación leiteira en 1996 estaría 
claramente dominada pola “herba” (70%  “herba” e 30% “millo forraxeiro”, en 2013 as 
achegas estarían practicamente equilibradas cun 50% da MS subministrada polo cultivo de 
verán e o resto pola herba producida tanto nas superficies de pastos plurianuais coma do 
cultivo de herba invernal en rotación co millo. 
 
Principais características das explotacións leiteiras galegas segundo os resultados dos 
inquéritos realizados en 1996 e 2013 
 
  1996 2013 
Tamaño de mostra (nº explotacións entrevistadas) 1300 284 
Tamaño de mostra (% explotacións entrevistadas s/ total Galicia) 2.6% 2.4% 
Total Galicia 
Número de explotacións (x 1000) 49.6 11.8 
Produción declarada de leite (x 109 kg) 2.03 2.41 
Número de vacas de leite 474.5 336.7 
Produción de leite/vaca (x 103 Litros) 4.0 6.7 
Superficie das explotacións (x 1000 ha)     
(1) Cultivos 54.7 67.5 
(2) Pradeiras 259.4 127.1 
(3) Prados e pasteiros 107.5 45.7 
Superficie Agraria Útil (SAU)= (1)+(2)+(3) 421.6 240.3 
Valores medios por explotación 
Vacas de leite/explotación 9.8 28.5 
Produción de leite/explotación (x 103 Litros) 40.9 204.2 
SAU/explotación (ha) 8.5 20.4 
Composición da SAU/explotación (ha)     
Cultivos 1.2 5.6 
Pradeiras 5.2 10.7 
Prados e pasteiros 2.1 4.1 
Produción de leite/ha SAU (x 103 Litros) 5.2 9.8 
 

                                                 
4 Resultados obtidos en diferentes proxectos (ver en www.ciam.es) 
 

http://www.ciam.es/
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.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 
 
 

CONCLUSIÓNS 
 

• No ano 2013 en Galicia había aproximadamente 12 mil explotacións de leite que 
producían unhas 2,3 millóns de toneladas en base a 337 mil vacas e 244 mil 
hectáreas de superficie agraria útil. 

• A explotación media ocupa o equivalente a 2,2 persoas a tempo completo, dispón 
de 20 hectáreas de SAU e 28 vacas de leite que producen uns 6.800 litros anuais. A 
superficie está ocupada na maior parte por prados e pradeiras e millo forraxeiro, 
sendo puco significativa a presencia dos cultivos de inverno. 

• Hai una notable concentración dos factores de producción nas explotacións de 
maior tamaño, así o 17% das explotacións con máis de 325 mil litros de cota teñen 
a metade da produción, o 41% do gando produtor, o 34% da SAU e perto do 25% 
da man de obra; sendo as máis dinámicas e cun maior grao de intensificación 
produtiva e dependencia externa para a alimentación do rebaño. Sen embargo, dada 
a sua dependencia de insumos externos e a alta carga gandeira, son tamén as máis 
expostas aos factores de risco relativos á sostibilidade económica e ambiental das 
explotacións. 

• As de menor dimensión son un grupo numeroso no que a presenza do pastoreo é 
relevante e que xestionan maior superficie que que lles correspondería polo seu 
peso relativo na produción. Están caracterizadas na súa estrutura de ingresos pola 
dependencia daqueles non directamente agrarios como pensións e outras 
actividades. Sendo un núcleo potencialmente interesante para a posta no mercado 
de produtos diferenciados en base ás características conferidas polo sistema de 
produción. 

• As vías de mellora encamiñadas a incrementar a rendibilidade das explotacións a 
longo prazo baseadas na maior independencia forraxeira asemellan estar pendentes 
do aseguramento na transmisión do uso da superficie entre as que permanezan 
activas e as que abandonen a producción. 

• Sen embargo, a importante perda neta de SAU total xestionada polas explotacións 
leiteiras galegas nas últimas décadas poñen o énfase na necesidade de recuperar 
parte desa superficie para a produción de forraxes. 

• Sendo a produción de forraxes un dos puntos clave da alimentación do gando, a 
dispoñibilidade de SAU das explotacións para a sua produción, a mellora da 
calidade nutricional das forraxes e da sua utilización ben en verde ou conservados, 
a selección de superficie apta para o millo en rotación con outros cultivos (cereal de 
inverno), así como a xestión da auga para o aseguramento das producións deberan 
ser acometidos sen máis demora e impulsados pola administración. 
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