
 

ANEXO I 
SOLICITUDE PARA O APOIO ÁS ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN E INFORMACIÓN A DESENVOLVER NA 

ANUALIDADE 2016 
 

Nº DE PROTOCOLO1 2016/127 
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE 
Produción de carne de boi con machos procedentes do rabaño leiteiro. Idade óptima de sacrificio 
 
 
2.- TIPO DE ACTIVIDADE2 
Campo de ensaio 
 
3.- UNIDADE ORGANIZADORA DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 
Unidade:INGACAL - CIAM 
Enderezo: Estrada Betanzos-Santiago km7 
C. Postal: 15318 Concello: Abegondo Provincia: A Coruña 
Nome e apelidos do/a responsable da unidade organizadora: Manuel López Luaces 
Cargo: Director do CIAM - Xefe de Servizo Tfno.: 881881801 Correo_e: manuel.lopez.luaces@xunta.es 

  
4.- UNIDADES PARTICIPANTES DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 
Unidade: OAC de As Pontes 
Enderezo: Rúa Pontedeume, 12 - baixo 
C. Postal: 15320 Concello: As Pontes Provincia: A Coruña 
Nome e apelidos do/a responsable da unidade: Antonio Álvarez Feal 
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: Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo 
Enderezo: Estrada Betanzos-Santiago km7 
C. Postal: 15318 Concello: Abegondo Provincia: A Coruña 
Nome e apelidos do/a responsable da entidade: Manuel López Luaces 
Cargo: Director do CIAM - Xefe de Servizo Tfno.: 881881801 Correo_e: manuel.lopez.luaces@xunta.es 

1
  A encher polo Servizo de Transferencia Tecnolóxica, Estatísticas e Publicacións 
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 de campos de ensaio, nos que é imprescindible asesor científico.   
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7.- ANTECEDENTES E XUSTIFICACIÓN 
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 4 e 5 anos, co obxectivo de conseguir unha 
carne de máxima calidade. 
 

 
 
8.- OBXECTIVOS 

 
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. 
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9.- METODOLOXÍA EMPREGADA NO DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE 
9.1.- Localización 
 
Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo - Abegondo 
 
 
9.2.- Planificación da actividade (no seu caso, programa). No caso de campos de demostración ou de 
campos de ensaio descrición de todas as fases. (xuntar croquis e deseño das parcelas) 
 
Para o desenvolvemento do estudo utilizaranse 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 alimentaranse con leite e penso de iniciación. 
- Dende os 3 meses ata o ano de vida alimentaranse de silo de herba a vontade e 1,5 kg de penso por 
día. 
- A partir do ano de vida alimentaranse 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 realizarase durante 6 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 
terá 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 4 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. 
 
Realizaranse 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, realizaranse 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 realizarase un despece total de la media canal esquerda, tomando os pesos individuais 
das partes comerciais da mesma.  
- Tomaranse mostras para realizar analíticas de laboratorio: pH, cor, análise química, ácidos graxos, 
dureza, capacidade de retención de auga, … 
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9.3.- Persoal encargado do desenvolvemento da actividade 
1 Doctor enxeñeiro agrónomo 
1 Enxeñeiro técnico agrícola 
1 capataz agrario 
1 oficial de primeira 
9.4.- Persoas ou entidades a quen vai dirixido 
Gandeiros e cooperativas relacionadas coa produción de carne. 
10.- PLAN E MEDIOS DE DIVULGACIÓN PREVISTOS 
Reunións: 
Xornada Técnica anual desenvolvida no CIAM. 
Visitas: 
As visitas que se fan de forma frecuente ás instalacións do CIAM poderán observar in situ os animais e o sistema 
de produción ensaiado. 
Publicacións: 
Publicación de resultados na páxina web do CIAM (www.ciam.es), así como en revistas de divulgación y 
científicas. 
Artigos de prensa: 
Comunicación a prensa (El Progreso, La Voz de Galicia) da realización das xornadas e resultados máis 
interesantes. 
Programas de TV e/ou Radio: 
O Agro, Labranza, … 
 
11.- DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES 
11.1.- Data de realización (aproximada): 1º semestre 2016 
11.2.- Duración da actividade:  

Horas teóricas:                                  Horas prácticas:                           
11.3.- Iniciativas de cooperación (nome dos colaboradores): 

-Explotacións: 
-Empresas: 

-Entidades Asociativas: 
11.4.- Lugar de desenvolvemento (marcar cunha X): 

Zona desfavorecida                              Zona de montaña     
11.5.- Actividades dirixidas só a (poñer si ou non): 

- Mozos/as agricultores (que non teñan cumpridos 41 anos)      ________ 
- Mulleres do medio rural (de máis de 41 anos)      ________ 
- Persoas que se incorporen ao sector primario maiores de 41 anos ________ 
- Agricultor/a activo/a    _________ 
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