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OBXECTIVOS

Os traballos realizados dende 1986 polo grupo de traballo de produción de
carne con vacas mosexas fanse sempre cun obxectivo fundamental: Desenvolver

sistemas de produción de carne axeitados ás condicións sociais, agrarias e

comerciais de Galicia para acadar un mellor aproveitamento dos nosos recursos, o

máximo beneficio económico.

Con este obxectivo fundamental foise desenvolvendo ao longo dos distintos
proxectos os seguintes obxectivos:

I.- PRODUCIÓN DE TENREIROS COAS MESMAS CARACTERÍSTICAS DA CANAL E
DA CARNE QUE O TRADICIONAL NUN SISTEMA RACIONAL DE PASTOREO.

Coa finalidade de: 

• Reducir necesidades de man de obra para que un gandeiro con certa
axuda poida manexar máis de 50 vacas e os seus tenreiros, ou lle sobre
tempo para facer outra cousa.

• Reducir custos en cortes, distribución de zurros e pensos concentrados

Demostrarase que se pode producir en pastoreo tenreiros coa mesma
calidade da canal e da carne que o tradicional reducindo o traballo, os custos e as
cortes, só se necesitan a de cebo dos xatos, sempre que se faga un manexo
axeitado, nas que as medidas principais son:

• Concentrar os partos en tres meses antes do pastoreo.

• Pastoreo rotacional con carga gandeira adecuada e conservación da
herba ensilada e seca.

• Suplementación dos tenreiros en pastoreo e acabado en cebadeiro con
penso concentrado.

II.- ESTUDO DOUTROS TIPO DE VACÚN CON CARNE DE CALIDADE: TENREIROS
SACRIFICADOS A MÁIS PESO/ IDADE QUE O TRADICIONAL, E ANIMAIS DE MÁIS
DE 18 MESES ENTEIROS E CASTRADOS.

Coa finalidade de:
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• Adaptarse ás primas da PAC concedidas a animais sacrificados con máis
de 9 meses.

• Estudar o tipo anello e cebón previsto no regulamento da IXP “Ternera
Gallega”, a distintas idades e con acabado baseado no pasto, ensilado
de millo e penso concentrado.

Demostrarase que os tenreiros en pastoreo sacrificados de 9-10 meses
despois de 2-3 meses de cebadeiro respecto aos sacrificados a 7-8 meses dan canais
máis pesadas e mellor conformadas e con máis porcentaxe de carne da mesma
calidade. É máis rendíbel para o gandeiro, o matadoiro e o carniceiro, o problema
é que a demanda é pequena. 

Os cebóns parecen que agora só se poderían producir en moi poucas
explotacións, habería que dispoñer en primeiro lugar de grandes superficies de
pradeira.

Consideración doutras vantaxes na produción de carne en pastoreo

1.- É un recurso moi importante no desenvolvemento rural das zonas de
montaña e desfavorecidas.

As razas autóctonas de produción de carne pola súa adaptación ás condicións
do medio, a súa localización en zonas desfavorecidas e de montaña, onde non é
competitiva unha especulación agraria máis rendíbel, a necesidade frecuente da
presenza do gandeiro para o seu manexo e a produción dun alimento singular de
alto valor biolóxico contribúe a solucionar un problema fundamental nestas zonas
á despoboación.

2.- Consegue que a mensaxe de Galicia verde sexa certa. 

Se se defende que Galicia polos seus abundantes pastos cría moito gando e
produce carne de calidade, o consumidor tenderá a ver pastando as vacas e os seus
xatos.

3.- Mellora a adaptación ás directivas e boas prácticas agrarias esixidas pola
CEE.

Directiva. Ambiental sobre augas subterráneas, non hai problemas; as
necesidades de estercoleiro redúcense ao que producen os tenreiros en 2-3 meses
de cebadeiro.

Directiva. Benestar animal, cúmprese a superficie mínima por animal, a cría
en grupo,as necesidades de luz e aire e a inspección regular. Hai que coidar a
previsión de abrigos para o rabaño. Poden valer árbores illadas protexidas do
gando e plantacións forestais, coidando de minimizar os danos para que sexan
inferiores ás vantaxes de limpa de maleza polo gando. 
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Boas Prácticas Agrarias: Os sistemas racionais de pastoreo baséanse en
manter a superficie das pradeiras cunha carga gandeira axeitada e evitar a

vexetación indesexábel. Así mesmo, por economía, interesa que a vida da pradeira
sexa longa, iso supón limitar a erosión e manter a estrutura do solo. Por outra
banda, o gando en pastoreo mantén a taxa de materia orgánica do solo, coas súas
dexeccións e coa súa presenza dá unha nota de vida á paisaxe.

4.- Reforzar a sensación de calidade do produto

A imaxe de vacas e tenreiros pastando prados verdes con fondo arborado -
típico de Galicia- ten impacto publicitario, que o consumidor asocia con alimento
natural, san, e tradicional.

Ademais a apreciación do benestar animal da cría en liberdade e o respecto
polo ambiente reforza a sensación de produto de máis calidade.

III. EFECTO DO PASTOREO, A IDADE DE SACRIFICIO E A ALIMENTACIÓN SOBRE A
CALIDADE DA CARNE

Todos os traballos de produción acaban co estudo da calidade da carne. O
consumidor que é para quen se produce a carne, o que lle importa é a súa calidade
sensorial, nutritiva, etc. no prato, o que lle vén determinada polo cociñeiro, o
carniceiro e o matadoiro. Pero todo comeza co sistema de produción do gandeiro
que é o que fai a materia prima. Isto valorase sempre por algunhas persoas, como
os carniceiros galegos que pagaban mellor os tenreiros de certos gandeiros porque
coñecían que sempre lle daban “boa”carne. Agora isto é máis xeral, a carne
véndese sabendo de onde vén e, cada día máis, cunha marca de calidade en cuxo
regulamento esixese requisitos como raza, alimentación ou idade de sacrificio,
porque se sabe que todo iso inflúe na calidade da carne. E no sobreprezo que se
paga pola carne con marca esta incluído a maneira de producir os tenreiros. 

Parece polo tanto que os estudos sobre produción de carne só rematan co
estudo da calidade. Por iso cando dicimos cousas como que: en sistemas de

pastoreo prodúcense animais coa mesma calidade de carne que no sistema

tradicional intensivo pero cun contido máis alto en omega 3 é porque temos

comprobado durante años e cun número alto de animais, para que non haxa

equivocación.

Do mesmo xeito temos comprobado:

• Que nos tenreiros Rubios Galegos a relación omega-6/omega-3 está por
debaixo do tope a partir do cal a OMS estima que pode ser perigoso por
provocar problemas cardiovasculares. Pero que en todos os animais esta
relación é mellor cando pastan e que así mesmo co pasto é maior a
porcentaxe de ácidos conxugados linoleicos (CLAs) na carne, que é moi
útil para loitar contra certos cancros.
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• Que cando falan mal do consumo de carne profesionais, en xornais ou na
TV ten case sempre datos do mundo anglosaxón onde se come a carne
con moita graxa e en máis cantidade que en Galicia, falan de algo que ten
pouco que ver coa nosa carne, que por raza e idade de sacrificio, ten
pouca graxa, a relación omega 6/omega 3 é boa e o contido en ácidos
graxos saturados non é tan alto. Por riba, na dieta dos galegos entra o
peixe, froita no prostre e os doces con manteiga. Os problemas de
obesidade e as súas consecuencias en Galicia non son o resultado do
consumo de carne de vacún senón doutros alimentos ricos en graxas
saturadas aínda que sexan vexetais que son moi populares entre os nenos
e non tan nenos, mais como en todo occidente por unha vida moi
sedentaria.

Agora trabállase máis en distinguir a carne dos xatos que mama dos que non
mama, e, en xeral, en engadir valor á carne enriquecéndoa en omega 3 e CLAs,
obtendo a maior información do seu contido noutros compoñentes funcionais,
fixando a maduración axeitada ao peso idade para que chegue ao consumidor
tenra e co máximo sabor e mellorando a súa presentación e a vida útil en
expositores de venda mediante estudos sobre o envasado e medios de
conservación.

Cómpre dicir que os interesados nos datos sobre estes traballos é fácil
conseguilos xa que están recollidos en sete teses doutorais e en máis de 50
publicacións en revistas internacionais con alto impacto científico, revistas
científicas, técnicas e de divulgación nacionais e en Proceeding de congresos
nacionais e internacionais.


