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

ANUALIDADE 2017 
 

Nº DE PROTOCOLO1 2017/193 
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE 
Produción exclusiva en base a pasto vs cebo con concentrados en becerros de raza Rubia Galega 

 
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: 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: 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 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 
O vacún de carne en Galicia está experimentando unha transición progresiva de sistemas tradicionais, máis 
intensivos, a sistemas máis extensivos, baseados no pastoreo e no consumo de forraxes conservadas. Isto ponse 
de manifesto, por exemplo, no aumento da categoría “Suprema” dentro da IXP Ternera Gallega, que no ano 2015 
superou en número de canais certificadas á categoría convencional. Dentro da categoría “Suprema” esíxese que 
os becerros estean mamando das nais ata polo menos os 7 meses de idade, o que normalmente indica que, polo 
menos as nais, se están alimentando en pastoreo. 
Esta transición é necesaria e positiva, pois estanse a aproveitar superficies que doutro xeito quedarían 
abandonadas, dando lugar a unha serie de ‘externalidades’ beneficiosas, como poden ser o mantemento da 
paisaxe, a fixación de poboación no rural, a creación de sistemas de produción de baixo impacto ambiental, etc. 
Por outra banda, a sociedade cada vez está máis concienciada de consumir produtos procedentes de sistemas de 
produción o máis naturais posibles, onde se respecte o benestar animal. Existen grupos de consumidores 
(www.lacarnedepasto.com) que demandan produtos cárnicos procedentes de ganderías onde os animais se 
encontran sempre en pastoreo, consumindo única e exclusivamente herba ou forraxes conservadas.  
Esta pode ser unha alternativa de produción fronte ós sistemas convencionais, onde se utiliza o cebo como fase de 
alimentación previa ó sacrificio, para o que normalmente se empregan concentrados a libre disposición. 
Neste campo de ensaio preténdese facer unha comparativa dos dous sistemas de produción, onde nun deles se 
utilizará exclusivamente o pasto como alimentación e no outro un acabado con concentrados de 2 meses de 
duración. Analizaranse as implicacións de cada sistema, centrándose no consumo de alimentos, nos parámetros 
de crecemento e no tipo de canal que se obtén. 

 
 

8.- OBXECTIVOS 
 
Estudar as implicacións produtivas de dous sistemas de produción de carne de becerro: un baseado 
exclusivamente no pasto e outro incluíndo concentrados na dieta. 
 
 
 
 

9.- METODOLOXÍA EMPREGADA NO DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE 
9.1.- Localización 
Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo – Abegondo (A Coruña) 
 
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 ensaio utilizaranse animais da raza Rubia Galega do rabaño do CIAM. Os partos terán lugar no período 
setembro-decembro, estando os becerros coas nais en pastoreo, alimentándose de herba a dente durante a maior 
parte do ano e a base de ensilado de herba durante o inverno. Unha vez que os becerros cumpran os 7-8 meses 
de idade faranse 2 lotes de 10 becerros, que recibirán o seguinte manexo: 

- Un lote seguirá coas nais no pasto, non facéndose destete ata o momento do sacrificio. Os animais non 
recibirán penso concentrado en ningún momento. 

- O outro lote destetarase con 7-8 meses de idade, facendo a continuación un acabado duns 2 meses de 
duración. No acabado empregarase herba seca e penso concentrado a libre disposición. 

Faranse pesadas quincenais para controlar a evolución do peso vivo dos animais, controlando tamén o consumo 
de alimento no grupo de alimentación con acabado. 
 
9.3.- Persoal encargado do desenvolvemento da actividade 
1 Doutor enxeñeiro agrónomo 
1 capataz agrario 
1 oficial de primeira 
2 peóns agrarios especializados 
 

http://www.lacarnedepasto.com/
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9.4.- Persoas ou entidades a quen vai dirixido 
Gandeiros que estean interesados en sistemas alternativos de produción de carne. 
Cooperativas de produtores de gando (A Carqueixa), asociacións de produtores (ACRUGA), asociacións de 
consumidores (A XOANINHA…). 
 
 
10.- PLAN E MEDIOS DE DIVULGACIÓN PREVISTOS 
Reunións: 
Xornada técnica anual na que se comentarán os diversos estudos realizados. 
 
Visitas: 
Visitas ó CIAM. 
Publicacións: 
Publicación de resultados na páxina web do CIAM (www.ciam.es). 
 
Artigos de prensa: 
Comunicación á prensa (campogalego, revista cooperación, etc.) da realización das xornadas e dos resultados 
máis interesantes. 
 
Programas de TV e/ou Radio: 
 

   
11.- DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES 
11.1.- Data de realización (aproximada): ano 2017 
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 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    _________ 


