
ANEXO I
SOLICITUDE PARA O APOIO ÁS ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN E INFORMACIÓN QUE SE VAN

DESENVOLVER NA ANUALIDADE 2019

Nº DE PROTOCOLO1

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE
Cebo de vacas de raza Rubia Galega dentro da IXP Vaca Galega/Boi Galego

2.- TIPO DE ACTIVIDADE2

Campo de ensaio

3.- UNIDADE ORGANIZADORA DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Unidade: Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo

Enderezo: Estrada Betanzos-Santiago km 7
C. Postal: 15318 Concello: Abegondo Provincia: A Coruña
Nome e apelidos do/a responsable da unidade organizadora: Manuel López Luaces
Cargo: director do CIAM Tfno.:881881801 Correo_e: manuel.lopez.luaces@xunta.gal

4.- UNIDADES PARTICIPANTES DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Unidade:Oficina Agraria Comarcal de As Pontes de García Rodríguez

Enderezo: Rúa Pontedeume, 12-baixo
C. Postal: 15320 Concello: As Pontes Provincia: A Coruña
Nome e apelidos do/a responsable da unidade: Alejandro Martínez Vérez
Cargo: Xefe de Sección Tfno.: 881930029 Correo_e: oac.seca.aspontesdegarciarodriguez@xunta.es

5.- UNIDADES OU ENTIDADES PARTICIPANTES (que non sexan da Consellería do Medio Rural)

Unidade ou entidade:

Enderezo:
C. Postal: Concello: Provincia:
Nome e apelidos do/a responsable da unidade ou entidade:
Cargo: Tfno.: Correo_e:

6.- CENTRO DE INVESTIGACIÓN OU CENTRO TECNOLÓXICO3

Centro:

Enderezo:

C. Postal: Concello: Provincia:
Nome e apelidos do/a responsable da entidade:
Cargo: Tfno.: Correo_e:

1
A encher polo Departamento de Investigación e Transferencia  da Agacal.

2 Xornadas técnicas, xornadas de portas abertas, congresos, conferencias, seminarios, talleres de prácticas, viaxes, material divulgativo, campos de ensaio, campos de demostración.
3 Só no caso dos campos de ensaio, nos que é imprescindible asesor científico.  
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7.- ANTECEDENTES E XUSTIFICACIÓN

A carne de vacún maior ten unhas características netamente diferenciadas da carne de becerro, principalmente un
maior contido graxo e un sabor máis intenso. É unha carne cada vez máis demandada, como demostra a recente
creación de marcas de calidade, coma a IXP Vaca Galega/Boi Galego ou a Marca de Garantía Vacuno Mayor
Asturiano.  Así mesmo, ten un elevado marxe de crecemento,  pois  segundo datos do ministerio  no ano 2017
supoñía soamente o 6% do consumo da carne de bovino nos fogares españois, fronte ó 72% da vitela e ó 21% do
anello.
Unha vez que unha vaca chega ó final da súa vida útil, pódese optar ou ben por enviar directamente o animal ó
matadoiro, conseguindo un canal e unha carne de baixa calidade, ou ben por facerlle un acabado para conseguir
un produto final de alta calidade.
Coa recente creación da nova IXP Vaca Galega/Boi Galego xurde no sector gandeiro galego a necesidade de
información acerca dos parámetros produtivos que afectan ao vacún maior.

A raza máis importante de Galicia para a produción de carne bovina é sen dúbida a Rubia Galega. Para o ensaio
utilizaranse vacas de raza Rubia Galega procedentes dos rabaños experimentais do CIAM.

Utilizar  unha alimentación  composta  principalmente  por  pastos  e  forraxes  conservadas é  básico  para  que os
sistemas  de  produción  gandeira  sexan  rendibles,  pois  os  custos  de  alimentación  redúcense  notablemente.
Asemade,  a  utilización  de  sistemas  produtivos  baseados  no  pastoreo  favorece  a  mobilización  de  terreos
abandonados, a fixación de poboación rural, diminúe o impacto ambiental e mellora a riqueza paisaxística.

Se ben a información acerca da produción de animais de pouca idade, coma o caso da Ternera Gallega, é moi
abundante, os estudos realizados con vacún maior son moi escasos.

Neste  estudo  proponse  o  cebo  de  vacas  de  raza  Rubia  Galega,  baseado  no  consumo de  pasto  e  forraxes
ensiladas. Estudarase así mesmo o efecto do castrado nos parámetros de cremento.

8.- OBXECTIVOS

- Determinar a eficacia produtiva dun sistema de cebo de vacas de raza Rubia Galega baseado no consumo
de pasto de primavera e unha fase final con ensilado de herba e concentrado.
- Determinar o efecto do castrado sobre os parámetros produtivos.
- Determinar a calidade do canal unha vez que os animais se sacrifiquen.
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9.- METODOLOXÍA EMPREGADA NO DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE
9.1.- Localización
Estación experimental de gandería de montaña do Marco da Curra – Alto Xestoso - Monfero

9.2.- Planificación da actividade (se é o caso, programa). No caso de campos de demostración ou dos 
campos de ensaio descrición de todas as fases. (xuntar croquis e deseño das parcelas)

Fase 1 – Selección: seleccionaranse 16 vacas de descarte dos rabaños de raza Rubia Galega do CIAM.
Fase 2 – Castración: a metade das vacas serán castradas polo método Dutto.
Fase 3 – Pastoreo: previamente á fase de acabado as vacas estarán en pastoreo durante a primavera.
Fase 4  - Acabado: a última fase será a de acabado ou cebo, onde os animais se alimentarán con ensilado de 
herba e un suplemento de 5 kg ó día de concentrado de alta enerxía. Estímase unha duración de 4 meses.
Fase 5 – Toma de datos e controis:
- Control do consumo diario de alimento.
- Control de ganancias medias diarias de peso mediante pesadas quincenais.
- Control visual da condición corporal, en escala de 1-9.
- Determinación da calidade do canal unha vez sacrificados os animais.

Fase 6 – Análise de resultados: analizaranse os datos recollidos na fase 5.
Fase 7 – Divulgación dos resultados

9.3.- Persoal encargado do desenvolvemento da actividade
1 investigador doutor enxeñeiro agrónomo
1 capataz agrario
1 oficial 2ª agrario
1 peón agrario

9.4.- Persoas ou entidades a quen vai dirixido
Produtores de vacún de carne, en especial aqueles interesados na IXP Vaca Galega/Boi Galego
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10.- PLAN E MEDIOS DE DIVULGACIÓN PREVISTOS
Reunións:

Visitas:
Visitas á Estación Experimental de Gandería de Montaña do Marco da Curra

Publicacións:
Revistas nacionais e internacionais para presentación de resultados científicos.

Artigos de prensa:
- Revistas sectoriais e páxinas web: campogalego, Ternera Gallega, Afriga, Cooperación...

Programas de TV e/ou Radio:
A Labranza

11.- DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES

11.1.- Data de realización (aproximada): ó longo do ano 2019

11.2.- Duración da actividade:

Horas teóricas:                                

Horas prácticas( en talleres ou explotacións de colaboradores):                          
11.3.- Iniciativas de cooperación (nome dos colaboradores):

-Explotacións:

-

-Empresas:

-

-Entidades asociativas:

11.4.- Lugar de desenvolvemento  (marcar cun X):

            -Concello:

                        Zona desfavorecida                              Zona de montaña    
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