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PRODUCIÓN EFICIENTE DE LEITE COS RECURSOS DA
EXPLOTACIÓN

Antonio González Rodríguez e Orlando Vázquez Yánez

A produción de leite é o sector de maior importancia da economía agraria
galega. Representa máis da terceira parte do valor engadido neto do sector e é o
principal medio de vida para 16.000 explotacións galegas.

O CIAM dispón na actualidade dun rabaño de leite de 150 animais dos que
90 son vacas maduras e 60 son xovencas. Estes animais dispoñen dunha superficie
aproximada de 100 ha nas que predomina a pradeira de raigrás inglés-trevo
branco, aínda que todos os anos se reserva unha superficie para silo de millo. Os
datos do control leiteiro no ano 2005 amosaban que o rendemento medio das
vacas en control foi superior aos 8000 kg de leite.

Os traballos feitos polo persoal investigador do CIAM con gando de leite ten
como principal obxectivo desenvolver sistemas sustentábeis de leite para Galiza,
con baixos custos de produción por litro, economicamente competitivos e
asegurando un leite san e de calidade.

TRABALLOS REALIZADOS NO CIAM

Os nosos estudos pretenden poñer a disposición de técnicos e gandeiros
información e documentos cun dobre obxectivo: 

• que dispoñan de instrumentos para a toma de decisións.

• que permita aos usuarios a actualización dos seus coñecementos.

As principias liñas de traballo nos últimos anos foron:

1. A urea do leite como ferramenta para equilibrar a nutrición das vacas.

2. Desenvolvemento dun sistema de apoio ás decisións como aplicación
informática. 

3. Manexo da suplementación.

4. Utilización de sistemas de pastoreo na produción do leite. 

1. Durante varios anos e en colaboración co LIGAL, estudouse o contido de
urea en leite para ser usado como diagnosticador do equilibrio da ración baseada
no ensilado en corte e en pastoreo de pradeiras de raigrás inglés-trevo branco. 
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Realizáronse ensaios durante o verán con 32 vacas leiteiras, de partos de
febreiro-marzo, en pastoreo de pradeiras de raigrás e trevo, agrupadas en tres
grupos suplementados con 5,9 kg materia seca (MS) de concentrado con distintos
niveis de proteína bruta (PB) (14% PB, 17% PB e 20% PB) e un grupo sen
suplementación.

A produción de leite dos grupos suplementados foi superior ao de sen
sumplementación pero a resposta variou entre os 2,7 e 4,1 litros. O incremento de
PB na ración a partir do 17% case non incrementou a produción do leite e si
incrementou a de urea en gran medida. 

Táboa 1. Produción, calidade e urea do leite producida por catro grupos de vacas
en pastoreo de primavera con diferentes concentracións de proteína bruta (PB) na
ración.

Os resultados amosaron a influencia do contido en PB da ración na variación
do contido de urea no leite en vacas de pastoreo e o exceso de PB non supón una
mellora na produción e calidade, que incluso pode supor perdas económicas ou
deterioro da saúde animal.

Definíronse os niveis axeitados do contido de urea do leite en Galicia co
seguimento durante varios anos dos niveis de urea en todas as vacas de 22
explotacións comerciais comparadas coa análise das respectivas alimentacións.

Táboa 2. Interpretación do contido de urea no leite (en mg/kg).

2. Os sistemas desenvoltos no CIAM en corte ou en pastoreo foron a base da
participación no proxecto europeo GRAZEMORE. www.arini.co.uk/grazemore.
O proxecto consiste en desenvolver un modelo predictivo para o crecemento
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do pasto (a), outro para a inxestión do pasto (b) en vacas de leite, e ao final
desenvolver un sistema de apoio ás decisións como aplicación informática (c)
que se poidan utilizar en granxas do leite. 

(a) O CIAM contribúe con datos climáticos e curvas de crecemento de zonas
leiteiras representativas de Galicia. Consideramos importante a calidade
do pasto e na estrutura da pradeira distinguimos 3 etapas: vexetativa,
reprodutiva e outonal.

Táboa 3. Variacións da calidade do pasto segundo a época do ano en pastoreo.

(b) A inxestión da forraxe neste proxecto baséase nun modelo de
capacidade de inxestión, que ten en conta o potencial produtivo do leite
en vacas, o seu peso vivo, condición corporal, fase de lactación, fase de
xestación, reserva corporal e o nivel de proteína. Tratamos de maximizar
a inxestión de pasto de calidade por animal coidando o manexo e
achegando niveis baixos de concentrado para rentabilizar vacas de alto
potencial produtivo. 

(c) O sistema de apoio ás decisións foi a fase final do proxecto GRAZEMORE.

É unha aplicación informática que nos permite obter a curva de
crecemento do pasto na nosa zona e que nos predice as necesidades e a
inxestión real de pasto para a nosa explotación. 

No CIAM disponse tamén dun modelo informático, RABACIAM, que permite
avaliar as consecuencias económicas da dimensión dunha explotación leiteira ao
longo dun período de 10 anos. Consiste nunha folla de cálculo de EXCEL e baséase
nas características e condicións dominantes nas explotacións leiteiras galegas. 

3. Un sistema de produción de leite en pastoreo utilizado no CIAM, que podería
ser competitivo cos sistemas intensivos, permite producir 6500 litros por vaca
subministrando só 1000 kg de concentrado cunha carga de 1,9 vacas/ha e un
presuposto forraxeiro como o descrito na figura.
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4. Un dos principais aspectos que permiten un correcto aproveitamento do
pasto consiste no manexo da suplementación. Un ensaio do CIAM durante o ano
2004 asignou noventa vacas a tres grupos de alimentación (con 0, 4 e 8 kg MS de
concentrado/vaca). As vacas pastaron rotacionalmente unha pradeira de 17,2 ha
de raigrás e trevo dividida en 27 parcelas. Os animais saíron da parcela cando a
altura do pasto chegaba aos 8 cm.

Táboa 4. Produción de leite, peso vivo, inxestión de pasto e dixestibiliddae de
pasto no ensaio de pastoreo con vacas suplementadas con distintos niveis de
concentrado durante a primavera.
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Os resultados amosaron que suplementar no pasto ao principio da primavera
ten menor resposta en leite que ao final. Pasar de 0 kg MS a 4 kg MS de
concentrado incrementou a produción de leite en 4,2 kg, pero pasar de 4 a 8 kg
MS de concentrado só incrementou a produción 2,3 kg. A finais da primavera a
resposta ao concentrado entre 4 e 8 kg MS foi de 3,5 kg de leite.

Destes datos podemos concluír o seguinte:

• Os pastos galegos poden manter unha alta produción de leite durante a
primavera.

• Se aumenta os niveis de suplementación con concentrado, diminúe a
resposta en leite.

• Se baixa a calidade do pasto ao final da primavera, aumenta a resposta
ao concentrado.

• O manexo do pasto pode influenciar a resposta ao concentrado por
cambiar a dispoñibilidade e calidade da forraxe.


