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O ENGORDE DE TENREIROS CON ENSILADOS DE
FORRAXES

Jaime Zea Salgueiro e Mª Dolores Díaz Díaz

Os estudos realizados no CIAM con tenreiros alimentados con ensilado de

pradeira ou millo e suplementados con distintas cantidades de penso indican que

co ensilado de pradeira de boa calidade (20-25 % materia seca, 13-14 % de

proteína bruta e 70-75 % de dixestibilidade da materia orgánica) e 1-2 kg de

concentrado ao día é posíbel acadar ganancias de peso de 1-1,1 kg/día. Co ensilado

de millo (30% de MS, 70-75% de DMO e 11 MJ de EM/kg de MS) e algo menos de

penso (1-1,5 kg/día) as ganancias de peso son lixeiramente maiores (táboa 1).

Táboa. 1 Resultados obtidos no CIAM con tenreiros de tres razas alimentados con
ensilado de pradeira ou ensilado de millo.

En Galicia a producción media das pradeiras por ha oscila entre 8 e 12 t de

materia seca (ou 9-14 t de ensilado), o que permite manter unha carga de 4 a 6

tenreiros e unha produción de 675-1.000 kg de carne. No caso do millo, cunha
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produción media de 12-14 t MS/ha (ou 10-12 t de ensilado/ha), a carga gandeira

permitida é de 5,5-6,5 tenreiros, equivalente a unha produción de 1.000-1.200 kg

de carne. Estas cifras corresponden a resultados experimentais que na práctica,

poden variar dependendo da destreza e coñecementos do gandeiro.

En relación cos efectos sobre as diferentes partes da canal, comprobouse que

ás proporcións de carne das distintas categorías (extra, primeira, segunda e

terceira) foron similares nos distintintos sistemas de alimentación estudiados. Sen

embargo, a conformación das canais dos animais alimentados con ensilado de

pradeira foi peor. Respecto ó efecto da raza, observouse que as canais mellor

conformadas foron as de Rubia Galega, nas que ademáis as áreas do Longissimus

thoraci (lombo) foron maiores.

Con respecto á calidade dietética, comprobouse que o tipo de ensilado non

afecta á cantidade de ácidos grasos, tanto saturados (AGS) como poliinsaturados

(AGP) e que o incremento da administración de concentrados diminue os niveis de

AGP e aumenta a proporción de ácidos grasos w-6/w-3. A proporción AGP/AGS foi

superior na raza Rubia Galega e non se observaron diferenzas no cociente

w-6/w-3 entre razas.

Como conclusión final, e á vista dos resultados obtidos, pódese dicir que as

canais dos animais alimentados con ensilado de millo e cantidades limitadas de

concentrados poden competir perfectamente no mercado coa dos animais de

cebadeiro alimentados con penso a vontade, sempre que o ensilado teña a

calidade necesaria. A calidade da carne por razas, en sentido descendente, sería:

Rubio Galego, cruzamento de Rubio Galego por Holstein-Friesian e Holstein-

Friesian. As canais dos animais alimentados a base de ensilado de pradeira e

cantidades limitadas de penso son algo peores, pero pódese mellorar

incrementando o peso de sacrificio dentro das esixencias do mercado galego.

Dende o punto de vista da dietética humana, parece que sería recomendábel

reducir o emprego de concentrados na produción de animais para abasto. Do

mesmo xeito, e aínda que as diferenzas entre razas tamén son moi pequenas, a

carne dos machos Rubio Galego alimentados con ensilados (en especial de

pradeira, con cantidades mínimas de penso) sería a mellor.

NORMAS PARA UNHA CORRECTA UTILIZACIÓN DOS ENSILADOS

Na utilización de ensilado no engorde de tenreiros deben seguirse as

seguintes pautas:

1.- O ensilado ten que ser suministrado polo menos unha vez ao día, non só

para que dure 24 horas senón para que sobre algo (arredor do 10%, que

logo se retira), e así asegurarmonos que a inxestión foi ad libitum. Se a

cantidade suministrada é escasa producirase unha diminución da
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inxestión que repercutirá no rendemento dos animais e na eficiencia da

utilización do ensilado; se se administra demasiado, o sobrante do

consumo das 24 horas, estrágase e os animais rexéitano.

2.- O manexo do ensilado debe ser moi coidadoso xa que é moi fácil que

apareza mofo, especialmente no de millo, en tempo de calor. Una boa

compactación durante a enchedura e un corte limpo no baleirado evita o

deterioro aeróbico.

3.- No sistema de ensilado de pradeira, as necesidades por cabeza son da

orde de 6500 kg cunha suplementación de 1 ou 2 kg diarios de penso

dependendo da calidade do ensilado, polo que o consumo de penso por

animal está entre 300 e 600 kg/ano. Se o ensilado non é bo haberá que

aumentar a suplementación, co que se poden perder as vantaxes do

sistema. 

4.- No sistema de ensilado de millo, cada animal consome uns 1.800 kg/ano

de ensilado (en fresco 6.500-7.500 kg) e entre 300 e 400 kg/ano de penso

(1 ou 1,5 kg/día).

5.- O concentrado a base de soia con cebada ou millo e soia prepárase de

maneira que a inxesta total de proteína bruta sexa de 16, 14 ou 12% para

tenreiros con menos de 180 kg de peso, entre 180 e 270 kg ou con máis

de 270 kg, respectivamente. Débese engadir un complemento vitamínico

mineral axeitado, especialmente no caso do millo, xa que ten un baixo

contido en fósforo, sodio, cobre, manganesio, zinc e vitamina E.


