
Centro de Investigacións Agrarias
de Mabegondo

DÍA DE CAMPO

3 DE OUTUBRO DE 2006

CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN
E INDUSTRIA

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL



DÍA DE CAMPO
Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo

3 de Outubro de 2006

MAQUETA RURAL  4/10/06 09:53  Página 1



Edita: XUNTA DE GALICIA
Consellería do Medio Rural

Imprime: Gráficas Garabal

Dep. Legal: C-2483-06

MAQUETA RURAL  4/10/06 09:53  Página 2



Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo 3

ÍNDICE

VALOR AGRONÓMICO DAS VARIEDADES COMERCIAIS DE GRAMÍNEAS E
LEGUMINOSAS PRATENSES
Nieves Díaz Díaz, María Bande Castro, Juan Piñeiro Andión, Mª Dolores Díaz Díaz
e Jaime Fernández ..........................................................................................................

MILLO PARA GRAN E FORRAXE NAS EXPLOTACIÓNS GALEGAS
Laura Campo, José Manuel Rodríguez Méndez e Jesús Moreno-González ..............

A ASOCIACIÓN TRITICALE-CHÍCHARO FRONTE AO RAIGRÁS ITALIANO COMO
CULTIVO INVERNAL PARA ENSILAR EN ROTACIÓN CO MILLO
Bruno Fernández-Lorenzo, Gonzalo Flores, Antonio González Arráez e Juan
Valladares ........................................................................................................................

EFECTOS AMBIENTAIS DERIVADOS DA APLICACIÓN DE XURROS DE VACÚN E PORCO
EN PRADEIRAS. APLICACIÓN DAS TÉCNICAS DE INXECCIÓN SUPERFICIAL DE XURRO
Dolores Báez Bernal, Juan Castro Insua, MªJosé Casal Bouza e Juan Valladares......

CARACTERIZACIÓN AGRONÓMICA E MORFOLÓXICA DE ECOTIPOS HORTÍCOLAS
Antonio Rivera, Angel Taboada, Federico Pomar, Lucio Tarrén e José Manuel Bao

ESTUDOS FITOPATOLÓXICOS EN CULTIVOS HORTÍCOLAS GALEGOS
Federico Pomar, Antonio Rivera e Angel Taboada ......................................................

ESTUDOS DAS MOSCAS BRANCAS NO CULTIVO DO TOMATE EN GALICIA
Antonio Gobbi Arias, Julia Vázquez Vila e Antonio Rivera ........................................

PRODUCIÓN EFICIENTE DE LEITE COS RECURSOS DA EXPLOTACIÓN
Antonio González Rodríguez e Orlando Vázquez Yánez............................................

A NECESIDADE DE FERMENTOS AUTÓCTONOS PARA A MELLORA DOS QUEIXOS
TRADICIONAIS GALEGOS E PARA O DESENVOLVEMENTO DE NOVOS PRODUTOS
ALIMENTICIOS
Patricia Rodríguez Alonso, Cristina I. Fernández Otero, Raquel Lage Varela e
J. Ignacio Garabal Sánchez ............................................................................................

PRODUCIÓN DE CARNE DE CALIDADE EN RABAÑOS DE VACAS MOSEXAS DE RAZA
RUBIA GALEGA
Lorenzo Monserrat, Teresa Moreno, Daniel Franco, Esperanza M. Bispo, Nuria
Pérez e Verónica Amor ..................................................................................................

O ENGORDE DE TENREIROS CON ENSILADOS DE FORRAXES
Jaime Zea Salgueiro e Mª Dolores Díaz Díaz................................................................

5

9

15

19

23

29

33

37

43

47

51

MAQUETA RURAL  4/10/06 09:53  Página 3



4 Día de Campo

EFECTO DOS SISTEMAS DE MANEXO DO GANDO VACÚN SOBRE A CALIDADE DA
CARNE
Teresa Moreno, Lorenzo Monserrat, Daniel Franco, Esperanza Bispo e Nuria Pérez

INCREMENTO DA VIDA ÚTIL DA CARNE DE VACÚN MEDIANTE O EMPREGO DE
ANTIOXIDANTES
Daniel Franco, Teresa Moreno, Esperanza Bispo, Nuria Pérez, Verónica Amor,
Laura González e Lorenzo Monserrat ..........................................................................

A FASCIOLOSE EN GALICIA. NOVOS MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO
Mercedes Mezo Menéndez, Marta González Warleta, Mª Carmen Carro Corral,
Iciar Rodríguez Picallo, Xabier Cortizo Mella e José Antonio Castro Hermida ........

A NEOSPOROSE NO GANDO BOVINO DE GALICIA
Marta González Warleta, José Antonio Castro Hermida, Mª Carmen Carro Corral,
Xabier Cortizo Mella e Mercedes Mezo Menéndez ....................................................

CRYPTOSPORIDIOSE E GIARDIOSE NAS GANDARÍAS BOVINA, OVINA E CAPRINA
José Antonio Castro Hermida, Marta González Warleta, Ignacio García Presedo,
Mª Carmen Carro Corral, Xabier Cortizo Mella e Mercedes Mezo Menéndez..........

Persoal do CIAM que participou nos traballos de campo ..........................................

55

59

61

65

69

75

MAQUETA RURAL  4/10/06 09:53  Página 4



Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo 5

VALOR AGRONÓMICO DAS VARIEDADES COMERCIAIS
DE GRAMÍNEAS E LEGUMINOSAS PRATENSES

Nieves Díaz Díaz, María Bande Castro, Juan Piñeiro Andión, Mª Dolores Díaz Díaz e

Jaime Fernández

OBXECTIVO

Coñecer o comportamento agronómico das variedades de raigrás italiano,
raigrás inglés, raigrás híbrido, dactilo, festuca alta, trevo violeta, trevo branco e
alfalfa en distintas localidades de Galiza e da Cornixa Cantábrica. Este programa
empezou no ano 1978 e continua na actualidade.

Toda información obtida dende 1978 ata 2005 está sintetizada no seguinte
enderezo electrónico da Consellería do Medio Rural:
www.mediorural.xunta.es/investigacions.

ESTADO ACTUAL

Historia do estudo do valor agronómico

Dende 1978 ata 2005 avaliáronse 193 variedades de raigrás italiano, 180 de
raigrás inglés, 34 de raigrás híbrido, 78 de dactilo, 51 de festuca alta, 54 de trevo
violeta, 45 de trevo branco e 47 de alfalfa en Galiza, dentro dun convenio de
colaboración iniciado en 1978 entre o Instituto Nacional de Semillas y Plantas de
Vivero (INSPV) [hoxe Oficina Española de Variedades Vegetales (OEVV),
dependente do Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación] e o Instituto
Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) [hoxe Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Agroalimentaria (INIA), dependente do
Ministerio de Ciencia y Tecnología], co obxectivo de coñecer o comportamento
para o seu uso agrícola, en distintas rexións españolas, das variedades
potencialmente comerciais das especies citadas, que foron obxecto de solicitude
para a súa inclusión nas Listas Españolas de Variedades Comerciais. Os primeiros
campos experimentais da España húmida establecéronse en 1978 en Grado
(Asturias) a 50 m de altitude, en Mabegondo (Abegondo, A Coruña) a 100-150 m
e na Pobra do Brollón (Lugo) a 400. En 1985 engadiuse a localidade do Marco da
Curra (Monfero, A Coruña) a 650 m. Co paso do tempo o convenio foise
adaptando aos cambios que houbo na estrutura administrativa do Estado Español
e pasou a establecerse entre o Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (do
que dependía o INSPV e, agora, a OEVV) e as consellerías ou institutos
responsábeis dos asuntos agrícolas nas distintas Comunidades Autónomas. En 1991
completouse a rede coa localidade de Oscoz (Navarra) a 600 m de altitude. Na
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actualidade permanecen activos só os tres lugares de Galiza, dos cinco que
formaron o sistema de avaliación na Cornixa Cantábrica e Galiza.

METODOLOXÍA

Toda variedade nova seméntase en dous anos consecutivos nas cinco
localidades citadas, aínda que non todas as especies se ensaiaban en todas elas.
Así, mentres en Grado e A Pobra do Brollón se inclúen todas as especies, en
Mabegondo e O Marco da Curra seméntanse todas menos alfalfa e en Oscoz
trabállase só cos raigrases, aínda que nalgúns anos se sementaron tamén alfalfas
en Mabegondo. Para cada especie hai un experimento independente con parcelas
elementais de 6,5 m2, dispostas en bloques ao chou con catro repeticións, que
inclúe as variedades novas xunto coas variedades coñecidas, da orde de 4 por
experimento, e que serven de referencia. Os experimentos fertilízanse anualmente
con 160-240 kg/ha de N, 120 de P2O5 e 200 de K2O, e córtanse unhas 5-7 veces ao
ano, durante dous anos en raigrás italiano e trevo violeta, e tres nas especies
restantes, e determínase a produción en verde e contido en materia seca por
parcela co obxecto de poder calcular a produción de cada corte e a anual. As
leguminosas non reciben nitróxeno. Á súa vez, na localidade de Mabegondo
seméntanse en liñas para determinar a precocidade do espigado en gramíneas ou
de floración en leguminosas. Os experimentos de raigrás inglés, dactilo e festuca
alta mantéñense alén dos tres anos, sen control da produción, para coñecer a súa
persistencia, a cal se determina por observación visual en escala de 1
(desaparecida) a 9 (céspede denso).

ORGANISMOS

Da realización dos experimentos de campo ocúpase o CIAM en Galiza. Dos
traballos de Navarra ocupouse o Instituto Técnico y de Gestión Ganadero (ITGG) e
dos de Asturias o Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario
(SERIDA), cando mantiñan activos os seus campos experimentais. Pola súa parte, o
SERIDA e o CIAM complementaron os ensaios do convenio con sementeiras
puntuais de variedades en Mabegondo, A Pobra do Brollón, O Marco da Curra e
noutras localidades de vocación gandeira como Argüero (Asturias), Otur (Asturias),
Las Regueras (Asturias), Tineo (Asturias) e Ribadeo (Lugo) para dispor de máis
información sobre determinadas variedades, ben porque estivesen a ser máis
utilizadas polas explotacións da zona, ben porque a súa avaliación se considerase
insuficiente dentro do convenio, xa que nos primeiros anos non se sementaba cada
variedade en dous anos consecutivos e algunhas chegaron a entrar na Lista de
Variedades cunha avaliación escasa.
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NOVA SITUACIÓN

A existencia do Catálogo Común de Variedades de Especies Agrícolas, da UE,
como Lista de Variedades Comerciais en todos os países que a integran, e polo
tanto tamén en España, e da Lista de Variedades Admitidas para a Certificación de
Sementes da Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico
(OCDE), que serve de base tamén para a súa posíbel importación en España, fixo
que perdese valor a Lista Española de Variedades Comerciais e, como
consecuencia, que diminuísen as solicitudes de rexistro de variedades de especies
pratenses, de modo que en 1999 se fixeron as últimas sementeiras sistemáticas da
rede de avaliación coordinada pola OEVV. Aínda que este camiño non está
oficialmente pechado, a realidade é que dende 1999 non houbo máis que unha
solicitude dunha variedade de raigrás italiano, que se sementou en outono de
2003 coas correspondentes variedades testemuña da especie. Dado que esta
situación conduce á existencia dun mercado de variedades cada vez máis
desinformado sobre o seu comportamento agronómico, e co obxecto de corrixir
esta tendencia pouco desexábel, iniciouse no ano 2000 o proxecto XM04-00
“Contribución á creación dunha rede de avaliación das variedades pratenses na
España húmida’, que o CIAM desenvolve en Mabegondo, A Pobra do Brollón e O
Marco da Curra, e que inclúe variedades de raigrás italiano alternativo, raigrás
italiano non alternativo, raigrás inglés e raigrás híbrido. Este proxecto produciu os
datos do primeiro e segundo ano que xa se incorporaron a ‘Síntese 2002’ (período
1978-2002). En 2003 iniciouse o proxecto PGDIT03RAG50303PR ‘Desenvolvemento
dunha nova metodoloxía para a avaliación do millo forraxeiro e das variedades
pratenses no cultivo ecolóxico e convencional’, xestionado tamén polo CIAM, con
sementeiras de variedades de trevo branco e violeta en Mabegondo, e de raigrás
italiano, raigrás híbrido, raigrás inglés, dactilo e festuca alta en Mabegondo, A
Pobra do Brollón e O Marco da Curra, que dá continuación ao programa en Galiza.
Os datos de produción do primeiro e segundo ano deste proxecto incorporáronse
á síntese actual ‘Síntese 2005’ (período 1978-2005).

Os resultados de cada ano do programa para a inclusión das variedades na
Lista de Variedades Comerciais procésanse e elabóranse no Centro de Cálculo da
OEVV, que emite un informe para o estudo pola Comisión Nacional de Estimación
de Forraxeiras, Pratenses, Cespitosas e Leguminosas Gran, e que ten a misión de
analizar os resultados e propoñer, se o considerase oportuno, a inclusión das
variedades estudadas na Lista de Variedades Comerciais de España. Os resultados
dos ensaios complementarios procésanse e elabóranse no CIAM.

Durante todo o período da avaliación veu funcionando unha estreita
colaboración entre os investigadores que se encargan dos ensaios nas distintas
Comunidades Autónomas, e chegouse ao acordo de que o CIAM fixese unha
síntese única de todos os datos existentes, de modo que poida ser utilizada por
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todas as institucións participantes no proxecto. Posto que só se manteñen activos
os campos experimentais de Galiza, será este o último ano na que a síntese
abrangue a Galiza xunto coa Cornixa Cantábrica.

SITUACIÓN DA REDE NACIONAL DE AVALIACIÓN

No ano 2003 tomáronse os últimos datos dos experimentos sementados en
1999 da Rede Nacional de Avaliación coordinada pola OEVV, que representan o
remate dunha longa serie con sementeiras sistemáticas anuais. Pero, xa que o
rexistro da OEVV segue aberto, realizouse unha nova sementeira das variedades
de raigrás italiano en outono de 2003 para atender unha solicitude de inscrición
dunha variedade de raigrás italiano. Deste xeito dáse resposta aos obtentores
interesados en incluír as súas variedades na Lista de Variedades Comerciais de
España, pero a Rede deixou de ser, de feito, unha fonte de información axeitada
para coñecer o valor agronómico das variedades das especies pratenses que se
poden comercializar en España.
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MILLO PARA GRAN E FORRAXE NAS
EXPLOTACIÓNS GALEGAS

Laura Campo, José Manuel Rodríguez Méndez e Jesús Moreno-González

INTRODUCIÓN

O millo vén cultivándose en Galicia dende hai máis de dous séculos e
utilizábase para a alimentación humana e gandeira. A fariña de millo
empregábase para facer boroa, empanada e tortas, ben soa ou mesturada coa de
trigo e centeo. Dende hai máis de 40 anos esta práctica caeu en desuso. A
agricultura ecolóxica trata agora de recuperar prácticas tradicionais do uso do
millo para a alimentación humana. Isto non sería posíbel si as variedades
tradicionais desaparecesen como consecuencia da súa substitución por híbridos de
millo comerciais máis produtivos. Afortunadamente, o CIAM ten recollidas máis de
750 variedades de millo do país que se gardan no banco de xermoplasma.         

Outro uso do gran de millo era para a alimentación animal. As mazarocas,
unha vez colleitas, gardábanse no canizo, aínda se fai nalgúns casos. O gran
enteiro, ou mellor, a súa fariña, utilízase para a alimentación do gando vacún,
porcino e aves. Ademais, a planta cortábase por enriba da mazaroca ao final da
súa maduración e subministrábase ao gando vacún para a súa alimentación nunha
época do ano (metade e final de setembro) na que a herba e o pasto son escasos. 

Hoxe en día as explotacións gandeiras modernizadas cultivan
maioritariamente o millo para uso forraxeiro como ensilado. Deste xeito
aproveitan de forma integral a planta enteira. Polo tanto cómpre facer
investigacións neste eido para obter variedades melloradas para uso como forraxe
ensilada.

BANCO DE XERMOPLASMA DO MILLO

No banco de xermoplasma do CIAM hai recollidas 750 variedades autóctonas
do “millo do país” de Galicia, Asturias, Cantabria e País Vasco, das cales máis de
500 son de Galicia. 

Características agronómicas e fenotípicas visuais das variedades do país

O gran (semente) da maioría das variedades é liso, forma redondeada e con
endospermo duro. A cor do gran máis abundante é a amarela, pero hai moitas
variedades de cor branca, vermella, granate, marrón e negra. Tamén as hai de cor
variegada, con raias vermellas amarelas e brancas. 
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A planta é de tamaño medio a pequeno, comparada coa dos híbridos
comerciais, con follas e penacho abundantes. A produción destas variedades é
aceptábel considerando que son variedades locais.

As características favorábeis do millo do país son: (1) Facilidade de
xerminación. (2) Vigor temperán, é dicir, a facilidade da planta para medrar nas
súas primeiras etapas de desenvolvemento con temperaturas baixas e primaveras
chuviosas. (3) Unha boa precocidade. (4) Unha aceptábel calidade forraxeira da
planta. (5) Unha mellor tolerancia á fatiga do nitróxeno que os híbridos. (6) Unha
boa fonte xenética para obter híbridos adaptados ás condicións de Galicia.

As características desfavorábeis do millo do país son: (1) A pouca resistencia
ao encamado producido polos ventos fortes e chuvieiras do outono; (2) Produción
baixa comparada coa dos híbridos; (3) Secado máis lento do gran.

Táboa 1. Produción e outras características dalgunhas variedades de millo do país
galegas.

Estes datos son unha mostra do comportamento das variedades do millo do
país, en canto a rendemento e outras características de interese. 

Millo para gran

Durante moitos anos traballouse no CIAM na mellora de variedades de millo
adaptadas ás condicións climáticas e solos de Galicia. Varios híbridos precoces
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Horreo 330, Horreo 368, Dominó 450 e Dominó 440 foron comercializados e
serviron para cubrir a deficiencia de híbridos adaptados ás condicións de Galicia
durante as décadas dos 80 e 90. Hoxe os traballos van dirixidos á obtención de
liñas puras que teñan unha boa aptitude para combinarse e que teñan as
seguintes características: alto rendemento, resistencia ao encamado, precocidade
e resistencia á seca. 

Estas liñas serven como parentais dos cruzamentos para obter híbridos
produtivos. Os cruzamentos de liñas puras de orixe galega (gran liso e endospermo
duro) con liñas de orixe americana (gran dentado e endospermo fariñento) son os
máis axeitados para obter híbridos de boas características para Galicia. Cada ano
próbanse centos de cruzamentos co obxecto de identificar aquelas liñas que teñan
mellor comportamento. Algunhas das liñas e dos híbridos experimentais mellores,
comparados cos híbridos comerciais, están expresados abaixo.

Táboa 2. Produción e outras características dos cruzamentos entre liñas obtidas no
CIAM comparados cos híbridos comerciais testemuñas. 

A liña EC214 produce híbridos resistentes ao encamado, as liñas EC18 e EC136
proporcionan produción, mentres que o híbrido simple HS1 incorpora a
característica de precocidade. 
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Millo forraxeiro

O millo forraxeiro é cada vez máis usado nas explotacións gandeiras galegas
para a alimentación do vacún de leite e carne. Polo tanto é necesario mellorar as
características dos híbridos para proporcionar un maior valor alimenticio ao
gando. Os criterios nos que se basea a selección son: (1) Incremento do
rendemento da planta enteira, (2) mellora da calidade e do valor nutritivo da
parte verde da planta, (3) Unha boa relación da materia seca da mazaroca con
respecto á parte verde, (4) Incremento do rendemento da mazaroca.

A estratexia de selección do millo para forraxe inclúe as seguintes etapas: (1)
probar cruzamentos entre liñas de endospermo liso _ liñas de endospermo
dentado, xa que este tipo de cruzamentos é o que mostra unha maior heterose
para o rendemento da planta enteira. (2) Separar a mazaroca e a parte verde e
avaliar o rendemento de ambas as dúas partes por separado. (3) Determinar a
dixestibilidade e a ADF da parte verde co NIRS que está calibrado para iso. (4)
Tratar de avaliar cada variedade de millo forraxeiro no momento óptimo, que
segundo as investigacións feitas en anos anteriores é a novena semana despois da
floración, xa que corresponde ao maior rendemento da planta enteira (Táboa 3).
A dixestibilidade da parte verde vai diminuíndo a medida que se achega a
maduración (Táboa 4). 

Táboa 3. Medias do rendemento da planta enteira, mazaroca e parte verde do
millo forraxeiro en cinco épocas da colleita
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Táboa 4. Medias da dixestibilidade da materia orgánica (DMO %) da planta
enteira, mazaroca e parte verde do millo forraxeiro en cinco épocas da colleita

Como se pode observar, a dixestibilidade da parte verde está afectada
altamente pola época da colleita, polo que haberá que ser moi preciso para elixir
o momento da avaliación. 

MAQUETA RURAL  4/10/06 09:53  Página 13



MAQUETA RURAL  4/10/06 09:53  Página 14



Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo 15

A ASOCIACIÓN TRITICALE-CHÍCHARO FRONTE AO
RAIGRÁS ITALIANO COMO CULTIVO INVERNAL PARA

ENSILAR EN ROTACIÓN CO MILLO

Bruno Fernández-Lorenzo, Gonzalo Flores, Antonio González Arráez e Juan

Valladares

INTRODUCIÓN

A INTENSIFICACIÓN DA PRODUCIÓN FORRAXEIRA, experimentada polas
explotacións de vacún de leite galegas nos últimos anos, tense baseado, sobre
todo, no incremento da superficie dedicada a cultivos anuais para ensilar. Na
actualidade, a rotación  máis empregada é a formada polo millo, como cultivo de
verán indiscutíbel, e o raigrás italiano, como cultivo de inverno máis utilizado, que
adoita ser aproveitado en dous cortes.

No entanto, nos últimos anos advírtese un incremento das explotacións que
realizan un único cultivo de verán con millo deixando a terra folgada durante o
inverno, práctica desaconsellábel dende o punto de vista agronómico. No mellor
dos casos, outras explotacións buscan cultivos de inverno alternativos ao raigrás
italiano. As razóns, entre outras, poden ser as condicións meteorolóxicas que
dificultan e atrasan o primeiro corte de raigrás italiano á saída do inverno, o gasto
que supón dar dous cortes para ensilar ou a perda de contido en proteína e o risco
de encamado nos sistemas dun só corte a finais de abril ou comezos de maio.

Existe pois unha demanda de información sobre CULTIVOS ALTERNATIVOS de
inverno cuxos requirimentos serían que permitan a súa colleita nun só corte con
tempo de abondo para sementar o millo, que teñan un valor nutritivo apropiado
que compense o baixo valor proteico do millo e que teñan rendementos
comparábeis ou superiores aos do raigrás italiano.

Os cultivos asociados do CEREAL E LEGUMINOSA poden ser unha alternativa
ao raigrás italiano. Entre as súas vantaxes, en comparación co seu cultivo por
separado, destacan os seguintes: os rendementos, en xeral, son maiores e máis
estábeis durante varios anos; é menor a incidencia de pragas, enfermidades e
malas herbas; é maior a eficacia na exploración do solo por parte das raíces, o que
se traduce en maior eficiencia no aproveitamento da auga e dos fertilizantes;
aforro en fertilizante debido a capacidade de fixar nitróxeno atmosférico por
parte das bacterias que viven en simbiose nas raíces das leguminosas e permiten
un maior rango das datas de colleita nas que é maior o valor nutritivo da forraxe.
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En traballos anteriores realizados no CIAM comprobouse que a asociación
TRITICALE-CHÍCHARO pode cumprir os requirimentos anteriores. No entanto,
existe pouca información sobre a produción e composición química do cultivo
asociado triticale-chícharo en comparación coa do raigrás italiano en condicións
reais da gran parcela, así como o seu efecto sobre a produción de millo en
rotación.

OBXECTIVOS DO ENSAIO

• Comparar a produción e o valor nutritivo do cultivo asociado TRITICALE-
CHÍCHARO fronte ao RAIGRÁS ITALIANO, cultivados na gran parcela e
colleitos en dúas datas diferentes.

• Avaliar o efecto destes cultivos e a súa data de corte sobre a produción
de MILLO posterior. 

DETALLES DOS CULTIVOS DE TRITICALE-CHÍCHARO E DE RAIGRÁS ITALIANO

Durante o mes de outubro de 2004 en catro parcelas do CIAM de dúas ha
cada unha procedeuse ao levantamento da pradeira precedente e á preparación
da cama de sementeira mediante o pase dun arado de veso e dous pases de grade
de discos lixeira. Aproveitáronse os labores para enterrar o fertilizante de fondo
que consistía en 400 kg/ha de fertilizante complexo 9-18-27.

A mediados de novembro sementáronse as catro parcelas. En cada unha
sementouse unha metade con raigrás italiano (variedade Promenade) e a outra
cunha mestura de triticale-chícharo (variedades Senatrit e Gracia,
respectivamente). O raigrás italiano sementouse cunha sementadora de pratenses,
marca Vertikator, a unha dose de 35 kg/ha. A mestura triticale-chícharo
sementouse, nun único pase, cunha sementadora de cereais, marca Amazone. As
doses de sementeira foron 70 e 130 kg/ha de triticale e chícharo, respectivamente,
co obxectivo de acadar unha densidade teórica de 150 e 100 sementes/m2,
respectivamente. No mes de marzo aplicáronse 150 kg/ha de Nitramón (27%N),
tan só sobre o cultivo de raigrás.

O 13 de abril de 2005,  a primeira data de corte, colleitouse a metade de cada
cultivo en cada unha das parcelas. Neste momento, o raigrás italiano estaba no
inicio do espigado e, no cultivo asociado, o triticale estaba ao final do espigado e
o chícharo ao comezo da floración. O 18 de maio, a segunda data de corte,
recolleuse a outra metade. O raigrás italiano estaba completamente espigado,
mentres que, no cultivo asociado, o triticale estaba entre madurez leitosa e
pastosa do gran e o chícharo estaba ao comezo do enchido das vaíñas. Nesta
segunda data os dous cultivos presentaban algunhas zonas deitadas. Nas dúas
datas presecouse 48 horas e recolleuse cun autocargador picador.

MAQUETA RURAL  4/10/06 09:53  Página 16



Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo 17

DETALLES DO CULTIVO DE MILLO

Naquelas subparcelas que se colleitaron primeiro sementouse o 19 de maio
do 2005 a variedade de millo Buxi, de ciclo FAO 330. Nas outras, colleitas máis
tarde, sementouse o 6 de xuño a variedade de millo Anjou-304, de ciclo FAO 260.
Aplicáronse 167, 40 e 140 unidades fertilizantes de N, P2O5 e K2O, respectivamente.
A colleita tivo lugar o 22 de setembro.  

RESULTADOS DOS CULTIVOS DE TRITICALE-CHÍCHARO E RAIGRÁS ITALIANO

Nas seguintes figuras preséntanse os resultados da produción colleita,
expresada en kg de materia seca por hectárea, e o contido en proteína bruta en
función da data de corte. 
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Non se detectaron diferenzas significativas de produción entre o raigrás italiano
e o triticale-chícharo. O contido en proteína bruta do triticale-chícharo foi
significativamente superior ao do raigrás italiano. O atraso na data da colleita supuxo
unha perda de PB, que no caso do triticale-chícharo supuxo pasar do 15% ao 12%.

RESULTADOS DO CULTIVO DO MILLO

Nas figuras seguintes preséntanse os datos de produción de millo colleito, en
kg de materia seca por hectárea, en función da data de sementeira e do cultivo
anterior.
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Obsérvase unha menor produción do millo sementado máis tarde, que se
pode explicar polo atraso da sementeira e a elección dunha variedade de ciclo
máis curto. Pero non se observaron diferenzas significativas de produción cando o
millo se sementaba tras o triticale-chíharo ou tras o raigrás italiano. 

CONCLUSIÓNS

Os rendementos do triticale-chícharo son similares aos do raigrás italiano
(cun corte só), pero cun contido superior en proteína bruta. O valor nutritivo do
ensilado de triticale-chícharo vai depender, sobre todo, do momento do corte e do
seu correcto ensilado posterior. Recoméndase colleitar o triticale-chícharo no
momento da floración de ambos os dous, en canto haxa dous días con previsión
de bo tempo. O atraso da colleita baixará a PB, aumentará o risco de encamado e
pode reducir a produción de millo. O triticale-chícharo ten unha ensilabilidade
menor cá do raigrás italiano, polo que haberá que esmerarse en facer un correcto
ensilado. Recoméndase presecar ata un 30% de MS; con ceos despexados pode
abondar con 24 horas. Débese procurar reducir a contaminación con terra, para o
que se recomenda pasar un rolo tras a sementeira. Hai que compactar ben a
forraxe, e para iso é fundamental picala ben, polo que, se é posíbel, recoméndase
utilizar unha colleitadora de precisión.
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EFECTOS AMBIENTAIS DERIVADOS DA APLICACIÓN DE
XURROS DE VACÚN E PORCO EN PRADEIRAS.

APLICACIÓN DAS TÉCNICAS DE INXECCIÓN SUPERFICIAL
DE XURRO

Dolores Báez Bernal, Juan Castro Insua, MªJosé Casal Bouza e Juan Valladares

Os adubos nitroxenados atópanse no cerne do conflito orixinado pola
necesidade de manter altas producións dos cultivos e a protección do ambiente. A
maioría das veces a eficiencia coa que o nitróxeno (N) é empregado polas plantas
é bastante baixa. Unha parte importante deste nutriente non é asimilado e
prodúcense importantes perdas con graves repercusións ambientais: volatilización
do amoníaco, emisións de óxidos de N e lixiviación de nitrato cara ás augas
subterráneas. 

A intensificación na produción de gando vacún e porco en Galicia
experimentada nas últimas décadas, con frecuencia levou asociada unha
acumulación de xurros e estercos nas explotacións. Empregar como adubo o xurro
xerado na propia explotación supón un aforro no consumo de adubos minerais, e
indirectamente é unha boa solución a xestión dos residuos da explotación. No
entanto, estudos experimentais previos demostraron que se a súa aplicación non
se leva a cabo dunha forma racional e eficiente pódense agravar os problemas
ambientais anteriormente sinalados. Cómpre atopar sistemas de manexo que
aumenten a eficiencia do uso do N polos cultivos e que sexan economicamente
viábeis e respectuosos co ambiente. Por exemplo, unha forma efectiva de reducir
as perdas por volatilización producidas na aplicación de xurro por aspersión é a
aplicación, ou a inxección, na capa superficial do solo. 

Os obxectivos xerais do proxecto son avaliar o efecto do tipo de fertilización
(fertilización mineral ou xurros de vacún e porco) e a técnica de aplicación do
xurro (inxección ou en bandas) en relación coa produción forraxeira e as perdas de
N (lixiviación, emisións de óxidos de N como o N2O) en pradeiras.

MATERIAL E MÉTODOS

En Marzo de 2005 localizouse unha parcela experimental no predio do CIAM
con características edafoclimáticas representativas da zona. A parcela fora
sementada no outono anterior cunha mestura de raigrás inglés, trevo branco e
trevo violeta. O deseño experimental foi de bloques ao chou, con tres repeticións
e cos seguintes tratamentos de adubado: 1. Xurro de vacún aplicado
superficialmente en bandas. 2. Xurro de vacún inxectado na capa superficial do
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solo. 3. Xurro de porco aplicado superficialmente en bandas. 4. Xurro de porco
inxectado na capa superficial do solo. 5. Adubo mineral (nitrato amónico cálcico)
aplicado nas mesmas datas e doses cós xurros. E finalmente, 6. Un tratamento
control (sen achega de xurro nin de adubo nitroxenado). Para efectuar a
aplicación de inxección do xurro utilizouse unha cisterna provista dun sistema de
inxección con discos que realizan un corte vertical no solo de 5 cm de
profundidade onde se localiza o xurro. Para a aplicación en bandas utilizouse a
mesma maquinaria, elevando o sistema traseiro de inxección, e evitar desta forma
o contacto dos discos co solo (Figura 1).

Figura 1. Cisterna e detalle dos inxectores utilizados na aplicación dos xurros.

Levouse a cabo unha utilización da pradeira en sega, simulando cortes en
maio, xullo, setembro e novembro. Na Táboa 1 amósanse as datas de aplicación
dos xurros e as análises químicas. As doses de aplicación axustáronse en base ao
contido total de N, de forma que a achega de N fose de 100 kg ha-1 nas achegas
de primavera e 80 no outono.

Táboa 1. Datas de aplicación dos xurros e análise química
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A produción vexetal determinouse no campo mediante corte con
motosegadora. En cada parcela recolléronse sub-mostras nas que se determinou o
contido en materia seca (MS). Ao comezo do ensaio e previamente ás fertilizacións
en campo, recolléronse mostras do solo ata unha profundidade de 90 cm.
Separáronse en capas de 0-10, 10-30, 30-60 e 60-90 cm e en cada unha delas
determinouse a humidade e os contidos de N mineral (nitrato e amonio). 

RESULTADOS PRELIMINARES

Figura 2. Producións de forraxe anuais (t MS ha-1) obtidas tras a achega dos
adubos. C: Control. M: adubo mineral. V: Vacún. P: Porco. B: Aplicación en bandas.
I: Inxectado.

A produción anual de forraxe foi superior tras a achega de xurro de porco
inxectado que tras a de xurro de vacún (Figura 2). Non se atoparon diferenzas
entre as aplicacións de xurro de porco e adubo mineral. Aínda que non se
demostraron estatisticamente diferenzas debidas ao tipo de aplicación, a
aplicación do xurro de vacún tanto en bandas coma por inxección provocou un
lixeiro descenso produtivo respecto ao tratamento de adubo mineral. 

O emprego do adubo mineral provocou unha acumulación de nitrato e
amonio no perfil do solo moito maior cá aplicación do xurro tanto de vacún coma
de porco. A inxección do xurro non representou un incremento do N en
profundidade, comparado coa aplicación superficial (Figura 3). 

En conclusión, os resultados amosan que a inxección superficial en pradeiras
pode ser unha boa práctica para a aplicación do xurro de vacún e sobre todo de
porco, xa que neste último caso a produción de forraxe respecto á fertilización
mineral foi similar. A inxección non incrementou o risco de perdas por lixiviación
de nitrato durante o outono-inverno. Os resultados suxiren que as perdas de
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nitratos por lixiviación son maiores tras a achega de adubo mineral que tras a de
xurros.

Figura 3. Contidos de N mineral (0-90 cm) nas mostraxes realizadas durante o ano.
C: Control. M: Adubo mineral. V: Vacún. P: Porco. B: Aplicación en bandas. I:
Inxectado.
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CARACTERIZACIÓN AGRONÓMICA E MORFOLÓXICA DE
ECOTIPOS HORTÍCOLAS

Antonio Rivera, Angel Taboada, Federico Pomar, Lucio Tarrén e José Manuel. Bao

INTRODUCIÓN

Dentro dos cultivos de horta que se desenvolven en Galicia destacan pola súa
diversidade en ecotipos ou variedades tradicionais os cultivos de pementos e
cebolas. Dende o ano 1998 o equipo de horticultura do CIAM en colaboración co
Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Salceda de Caselas realiza
proxectos encamiñados á caracterización e selección do distinto material vexetal
colleitado por toda a xeografía da Comunidade Autónoma.

Os distintos proxectos realizados teñen como obxectivos a definición das
características morfolóxicas dos distintos ecotipos e o estudo do seu
comportamento agronómico.

PEMENTO

Os primeiros estudos realizados nesta especie centráronse na selección dun
ecotipo de pemento doce, o pemento do Couto. Os distintos traballos desenvoltos
culminaron coa inscrición no ano 2006 dunha variedade deste pemento na Lista de
Variedades Comerciais co nome de “Martiño”.

Nestes últimos anos trabállase cun total de nove ecotipos. Os obxectivos
principiais seguen a ser a definición das súas características tanto morfolóxicas
coma agonómómicas.
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Táboa 1.- Características dos distintos ecotipos de pementos.

Figura 1.- Imaxes dos distintos ecotipos de pementos.

Arnoia Branco Rosal Couto

Mougán

Oímbra

Padrón Piñeira
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CEBOLA

Os traballos en cebola inícianse coa recolleita de material vexetal no ano
1998. A partir deste material vexetal os ensaios que se realizan, ao igual que no
pemento, van encamiñados ao coñecemento das características morfolóxicas e
agronómicas, a maiores neste cultivo tamén se realizan ensaios de conservación
dos distintos ecotipos como un factor importante á hora de poder acadar uns
mellores prezos das producións e atrasar a súa posta no mercado.

Táboa 2.- Ecotipos e variedades comerciais

Respecto á aptitude de conservación dos distintos ecotipos nos últimos anos
trátase de correlacionar esta con distintas características fisico-químicas do bulbo
(contido en materia seca, sólidos solúbeis, pH e acidez).
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Táboa 3.- Clasificación dos distintos fenotipos de cebolas

Figura 2.- Imaxes dos distintos ecotipos de cebolas galegas.

Ecotipos Betanzos

Ecotipos Villagarcia

Ecotipos Ribadeo
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Táboa 4.- Calidade de conservación dos ecotipos e variedades comerciais as 12 e
16 semanas de almacenamento a temperatura ambiente.
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ESTUDOS FITOPATOLÓXICOS EN CULTIVOS HORTÍCOLAS
GALEGOS

Federico Pomar, Antonio Rivera e Angel Taboada

INTRODUCIÓN

A finais dos anos 70 e principios dos 80 tivo lugar en Galicia un incremento
moi importante tanto na producción coma na superficie de cultivos hortícolas. Este
incremento continúa na actualidade, chegando a existir en Galicia unha superficie
de explotación hortícola próxima ás 16.000 ha. Entre os distintos cultivos
hortícolas, destacan pola extensión da súa explotación e importancia económica o
tomate, o pemento e o feixón. O equipo de fitopatoloxía do CIAM vén
desenvolvendo dende hai anos diferentes proxectos de investigación nestes
cultivos de horta, principalmente o pemento. Ata o momento centrouse sempre
en enfermidades producidas por fungos, especialmente edáficos coma son
Phytophthora, Verticillium, Pythium ou Fusarium. 

Figura 1.- Imaxes microscópicas dos fungos Phytophthora e Verticillium.

Os seus obxectivos principais son o coñecemento da etioloxía das
enfermidades, a optimización da aplicación de funxicidas, o estudo de mecanismos
de resistencia vexetais e a aplicación da mellora xenética para a súa consecución.

A “TRISTEZA” DO PEMENTO EN GALICIA

O laboratorio de fitopatoloxía do CIAM mediante o desenvolvemento de
diferentes proxectos está a estudar a enfermidade da “tristeza” que afecta ao
pemento, que pode estar causada por diferentes axentes coma son Phytophthora
ou Verticillium. Os principais síntomas que se observan na planta son a clorose, o
murchamento, o ananismo e a perda de follas. Maila que a enfermidade é
coñecida dende hai tempo en España, non é ata o ano 1964 cando é citada por
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primeira vez por Dávila. En anos posteriores tivo unha magnitude epidémica,
arrasando campos enteiros de cultivo. Esta enfermidade provocou dende a súa
aparición unha gran confusión nos produtores, debido á diversidade de
diagnósticos. 

Figura 2.- Planta do pemento con síntomas de ”tristeza”

Por medio de estudos etiolóxicos realizados por toda a xeografía galega
durante os anos 2001-2004 puidemos determinar os axentes patóxenos causantes
da enfermidade:

Táboa I.- Patóxenos potenciais illados de plantas de pemento con síntomas de
“tristeza”
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A busca de variedades de plantas resistentes ás enfermidades é outro dos
nosos obxectivos principais. A existencia deste tipo de variedades suporía unha
importantísima ferramenta na loita fitosanitaria porque permitiría a redución no
uso de agroquímicos nocivos para o ambiente. Neste sentido estamos a levar a
cabo un programa de mellora xenética por medio de retrocruzamentos usando,
como parentais resistentes a Phytophthora, as variedades americanas PI e Serrano
Criollo de Morelos e, como parentais susceptíbeis, ecotipos galegos do pemento
do Couto e do pemento de Padrón. Os híbridos obtidos como resultado destes
cruzamentos amosan unha alta resistencia ao patóxeno, mais cómpre seguir co
programa para obter liñas resistentes que amosen características organolépticas o
máis similares posíbel oas parentais galegos e que os faga de interese comercial
para o agricultor.

O “MAL DE PÉ” DO FEIXÓN

Actualmente o feixón é un dos principais cultivos hortícolas da nosa
comunidade. Concretamente no caso do feixón verde a produción anual está
estimada nunhas 43.000 toneladas, sendo a provincia de Pontevedra a zona con
máis superficie e produción. Pola súa parte, a zona norte da comunidade ten unha
importante produción de feixón para gran, destaca a “faba de Lourenzá”. Dende
a década dos 90 a aparición de mostras de feixón con síntomas propios do “mal de
pé” vai en aumento.  

Figura 3.- Planta de feixón con síntomas de ”mal de pé”

Os síntomas de murchamento que se presentan nas plantas poden ser
debidos a un numeroso grupo de patóxenos. Os nosos traballos de prospección,
similares aos realizados no caso da “tristeza” do pemento, permitiunos comprobar
como os principais axentes causantes da enfermidade son Fusarium solani,
Rhizoctonia solani e distintas especies do xénero Pythium.
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Neste caso non temos abordado ningún plan de mellora, xa que a
complexidade dos factores causantes fan que na práctica sexa inviábel. Ademais o
coñecemento da situación da enfermidade en Galicia é moi inferior que no caso
da “tristeza do pemento”, polo que é necesario afondar máis en cuestións
epidemiolóxicas e de diagnóstico. Nestes dous obxectivos céntrase o noso traballo,
por iso se desenvolven ferramentas de diagnóstico máis rápidas e precisas e usan
as técnicas de bioloxía molecular.

Táboa II.- Patóxenos potenciais illados de plantas de feixón con síntomas de “mal
de pé”
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ESTUDOS DAS MOSCAS BRANCAS NO CULTIVO DO
TOMATE EN GALICIA

Antonio Gobbi Arias, Julia Vázquez Vila e Antonio Rivera

As moscas brancas ou aleirodidos son insectos pertencentes á orde
Homóptera, familia Aleyrodidae, con máis de 1200 especies descritas, das cales hai
citadas na Península Ibérica unha vintena e dezaoito no arquipélago Canario.

Na actualidade atópanse amplamente distribuídas tanto en zonas tropicais
coma en rexións temperadas, e o incremento do tráfico comercial de vexetais
facilitou a dispersión entre continentes, o que afecta gravemente a unha
diversidade dos cultivos. Na Península Ibérica son catro as especies de moscas
brancas consideradas como causantes dos danos de importancia económica:
Aleurothrixus floccosus (Maskell) en cítricos, Trialeurodes vaporariorum
(Westwood), Aleyrodes proletella (Linnaeus) e Bemisia tabaci (Gennadius), en
hortícolas, e nas Canarias, ademais destas especies, hai dúas moi importantes que
afectan a cultivos ornamentais Aleurodicus dispersus (Russell) e Lecanoideus
floccissimus.

DANOS

Os danos producidos polo aliródidos pódense agrupar en dúas categorías: 1)
Danos directos.- Son os producidos pola succión do zume e a inducción de
desordes fitotóxicas. 2) Danos indirectos.- Provocados pola excreción de melaza e
transmisión do virus. Dentro dos danos directos están os non sistémicos  que
debido ao tipo de alimentación (succión do zume do vexetal) provocan
debilitamento da planta, clorose, deshidratación, caída prematura das follas,
detención do crecemento, diminución acusada do rendemento; tamén están os
danos sistémicos, que son os que provocan desordes fitotóxicos como o “prateado
da cabaciña” ou “a maduración irregular do tomate” asociado co tipo de
alimentación do biotipo B de B. tabaci. Os danos indirectos son os ocasionados
pola presenza de melaza, que serven de substrato para o asentamento de fungos
chamados “fumaxinas” (Clamidosporium spp), poden cubrir follas, flores ou
froitos e impiden a respiración do vexetal e a fotosíntese. Outro dano indirecto
considerado de gran importancia debido a que ocasiona grandes perdas
económicas en todo o mundo é a transmisión de virus. Como consecuencia disto
os aleiródidos convertéronse nunha das pragas de maior interese. Referencias
bibliográficas citan a esta familia como transmisores de 114 virus diferentes. Os
aleiródidos recoñecidos como transmisores de virus son T. Vaporariorum, T.
Abutiloneus, Trialeurodes ricini y B. tabaci. 
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Figura 1: Dano indirecto: fruto con fumaxina

MÉTODOS DE CONTROL

O método mais utilizado para o control de moscas brancas foi o emprego de
insecticidas, con distintos principios activos. Do mesmo xeito que con outras
pragas, observouse a aparición de resistencias a varios deles.

No caso das moscas brancas, a loita biolóxica é unha das principais
ferramentas que se van a utilizar. Esta estratexia require dun estudo previo dos
seus inimigos naturais.

En España hai unha fauna importante de himenópteros parasitoides de
moscas brancas: nas Illas Canarias cítanse 22 especies, aínda que os estudos máis
recentes céntranse en avaliar a eficacia das especies Encarsia formosa Gahan,
Encarsia transversa Timberlake, Erectomoserus mundus (Mercet), este último foi
considerado un importante axente no control de B. tabaci. Tamén existen
depredadores polífagos como os míridos heterópteros, proporcionando outra
alternativa no control de moscas brancas. A importancia de abordar o estudo
destas pragas e o desenvolvemento de métodos de control integrado vese
xustificado tanto graves danos que ocasionan estas a diversos cultivos hortícolas
(afectando tanto cantidade coma calidade) e tamén pola importancia económica
que teñen por si mesmos estes cultivos tanto a nivel mundial coma nacional e
rexional.

SITUACIÓN ACTUAL EN GALICIA

Nos últimos anos, o sector agrícola de Galicia tivo unha considerábel
reestructuración interna, que se manifestou coa expansión dos cultivos de
hortalizas e a produción de invernadoiros. Este sector vese afectado polas diversas
pragas, e entre elas teñen gran importancia as moscas brancas. A Unidade de
Entomoloxía do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) estuda
esta praga dende xaneiro do 2005. Estanse a investigar as especies de moscas
brancas dos cultivos hortícolas e os seus inimigos naturais. O coñecemento
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detallado do sistema pragas-inimigos naturais pódese utilizar para implantar un
sistema de control integrado de pragas que reduza o emprego de insecticidas. Cos
resultados esperados permitirase ao sector hortícola de Galicia adaptarse ás
técnicas do Manexo Integrado de Pragas.

RESULTADOS OBTIDOS

Moscas brancas 

Realizáronse prospeccións en invernadoiros da zona do Rosal nos cultivos de
tomates en invernadoiros e en feixóns ao aire libre. Tamén realizáronse
prospeccións nas malas herbas que se atopaban en zonas lindeiras aos cultivos. A
única especie de mosca branca atopada foi T. vaporariorum. Esta especie foi citada
en España por Gómez-Menor en 1944, e na actualidade pódese dicir que está
distribuida por case todas as provincias españolas, tanto peninsular coma insular.,
Adquiriu carácter de praga nos anos 70 e converteuse nunha das máis importantes
dos cultivos hortícolas protexidos.

Figura 2: Ovos, estadios inmaturos e adulto de T. Vaporariorum

Inimigos naturais

Os inimigos naturais atopados espontaneamente nas prospeccións feitas na
zona do Rosal depredando e parasitando a T. vaporariorum foron insectos dos
xéneros Macrolophus e Encarsia, respectivamente. En ambos os casos, a súa
presenza foi escasa.
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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.
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A NECESIDADE DE FERMENTOS AUTÓCTONOS PARA A
MELLORA DOS QUEIXOS TRADICIONAIS GALEGOS E
PARA O DESENVOLVEMENTO DE NOVOS PRODUTOS

ALIMENTICIOS

Patricia Rodríguez Alonso, Cristina I. Fernández Otero, Raquel Lage Varela e

J. Ignacio Garabal Sánchez 

O queixo é un alimento ancestral, cunhas calidades nutritivas e
organolépticas, sen dúbida, apreciadas polo home en case todas as rexións do
mundo. Aínda que decorreron moitos séculos dende a primeira elaboración
artesanal do queixo ata a moderna elaboración industrial, o proceso de
fabricación segue a ser bastante fiel á súa orixe, sendo moi poucos os cambios
engadidos no proceso básico de elaboración. Na nosa Comunidade, estes
pequenos cambios están a orixinar queixos chamados “típicos ou tradicionais”,
que non sempre teñen as características de aroma e sabor que lembran nosos pais.

A elaboración dos queixos galegos a partir de leite pasteurizado é na
actualidade a tendencia máis frecuente na nosa Comunidade. Pola contra, as
elaboracións verdadeiramente tradicionais con leite cru son escasas e cunha
tendencia imparábel cara á súa desaparición. Aínda que a pasteurización evita
riscos sanitarios, especialmente nos queixos galegos de curta maduración, estes
tratamentos térmicos eliminan a meirande parte da microflora presente no leite
cru e inactiva certos encimas presentes no leite. Estes encimas do leite, e tamén os
producidos polos microorganismos son responsábeis, xunto co axente callante, dos
cambios bioquímicos durante a transformación do leite no queixo e na súa
posterior maduración, orixinando substancias responsábeis dos sabores e aromas
nos queixos. Por outra banda, as modernas prácticas de manexo do gando nas
explotacións leiteiras que garanten leites de alta calidade microbiolóxica, é dicir,
con baixo contido de microorganismos, a implantación da conservación do leite en
tanques de frío e a mellora das prácticas hixiénicas nas queixarías poderían estar a
gravar o problema da perda de diversidade microbiana no leite cru, o cal leva
implícito unha menor diversidade da microflora cunha capacidade desexábel ou
óptima para a elaboración dos queixos tradicionais. Os inconvenientes das
melloras hixiénicas nas explotación gandeiras son ben coñecidos polos queixeiros
galegos, aínda que de forma empírica, xa que lles dificultan elaboracións de
queixo con calidade, e ás veces refírense a este tipo de leites como “leites mortos”
malia a alta calidade fisicoquímica que presentan os leites das explotacións
gandeiras galegas.
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É significativo o feito que durante o ano 2004 só un 33% dos queixos de leite
cru analizados polo Laboratorio de Tecnoloxía de Produtos Lácteos do CIAM
amosaron características organolépticas de aroma e sabor típicos entre os queixos
tradicionais galegos (6 de 15 queixos Arzúa-Ulloa, 4 de 15 queixos Tetilla, 6 de 15
queixos Cebreiro e 4 de 15 queixos San Simón da Costa). A partir destes 20 queixos
coas mellores características organolépticas puidéronse illar microorganismos con
características tecnolóxicas desexábeis para a industria láctea, pero a existencia de
bacterias lácticas pouco acidificantes ou proteolíticas respecto a outras illadas hai
10-15 anos, xunto coa práctica ausencia de determinados tipos de
microorganismos descritos en anteriores traballos como microorganismos
maioritarios nos queixos de leite cru (p.e. enterococos), suxire que se están a
producir cambios na microflora do leite empregado na elaboración dos queixos; e
estes cambios teñen unha implicación na calidade final do queixo. Por outra
banda, non podemos esquecer que na actualidade nas explotacións gandeiras son
habituais os tratamentos con antibióticos de amplo espectro, o que trae consigo
ademais do potencial incremento das resistencias aos antibióticos, o
desprazamento ou eliminación da microflora non patóxena con maior interese
tecnolóxico. Entre os recentes illados de bacterias recollidos polo CIAM nos
queixos de leite cru coas mellores características organolépticas, preto do 95% das
bacterias lácticas e micrococos amosaron unha resistencia polo menos a 1
antibiótico dos 19 ensaiados (media de 3,2 multirresitencia/bacteria). Temos que
pensar que os tratamentos antibióticos non distinguen entre bacterias patóxenas
e non patóxenas, e este factor podería ter unha maior implicación da que se pensa
na actualidade. Sen dúbida, a baixa calidade observada nas producións actuais dos
queixos de leite cru reflicte os cambios que están a acontecer na microflora do
leite por motivos non totalmente coñecidos. A mellora hixiénico-sanitaria dos
leites tanto no contorno das explotacións gandeiras coma das queixarías podería
ser unha das causas, xa que os enterococos como microflora maioritaria dos leites
e queixos sempre foron asociados ás malas prácticas hixiénicas das explotacións.

Como consecuencia do emprego destes “leites mortos”, os queixos
elaborados industrialmente ou en pequenas queixarías precisan a posterior
adición de cultivos iniciadores comerciais compostos por cepas de bacterias
lácticas, afíns entre elas, pero que pouco teñen que ver coa microflora moito máis
variada e heteroxénea do queixo tradicional galego. Os fermentos lácticos
iniciadores máis estendidos para a elaboración dos queixos son cultivos mixtos de
varios xéneros, especies ou cepas de bacterias lácticas que xuntos constitúen un
cultivo dinámico e complexo. As cepas lácticas difiren na velocidade de
crecemento, produción de ácido, actividade proteolítica, lipolítica, produción de
bacteriocina, sensibilidade e resistencia a fagos, etc. Algúns microorganismos
pódense converter en dominantes, ben pola produción de bacteriocinas (nisina ou
lacticina) ou ben polas características propias de crecemento (tempo de latencia
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e/ou xeración). Neste sentido, o papel que xogan as poboacións mixtas de
microorganismos na formación do aroma e sabores típicos dos queixos é un tema
de grande importancia ata o de agora non estudado suficientemente, como
amosa o feito que o aroma e o sabor dos queixos elaborados na actualidade de
forma industrial ou semi-industrial con leite pasteurizado ou cru e con fermentos
comerciais distan moito dos queixos galegos tradicionais elaborados con leite cru. 

Na actualidade o Laboratorio de Tecnoloxía de Produtos Lácteos do CIAM
está a caracterizar e seleccionar os microorganismos autóctonos de maior interese
tecnolóxico para ser empregados pola industria láctea galega, antes de que as
novas técnicas de produción leiteira, as prácticas hixiénicas e o empuxe das
multinacionais que comercializan fermentos xenéricos aboquen na desaparición
total dos microorganismos de maior interese. A potencialidade destes traballos
van conducentes nun primeiro obxectivo co deseño dun fermento específico para
a elaboración dos queixos tradicionais galegos. Froito dos traballos desenvoltos
durante estes anos, en colaboración coa Área de Tecnoloxía dos Alimentos da
Facultade de Ciencias de Ourense, xa temos seleccionadas cepas de lactococos
acidificantes, lactococos aromáticos, lactobacilos proteolíticos e enterococos e
micrococos proteolíticos e lipolíticos co obxecto de ensaiar como estes fermentos
se comportan para mellorar a tipicidade das producións dos queixos tradicionais
elaborados con leite pasteurizado. Por outra banda, dado que diversos
microorganismos autóctonos illados producen aromas e sabores moi particulares,
estes poderían ser de potencial interese comercial para a industria agroalimentaria
galega para o desenvolvemento de novos produtos alimenticios con valor
engadido (iogur, postres e bebidas lácteas, pastas, saborizantes, etc.).
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PRODUCIÓN DE CARNE DE CALIDADE EN RABAÑOS DE
VACAS MOSEXAS DE RAZA RUBIA GALEGA

Lorenzo Monserrat, Teresa Moreno, Daniel Franco, Esperanza M. Bispo, Nuria Pérez

e Verónica Amor

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:

MAQUETA RURAL  4/10/06 09:53  Página 47



48 Día de Campo

• 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.
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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.
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EFECTO DOS SISTEMAS DE MANEXO DO GANDO
VACÚN SOBRE A CALIDADE DA CARNE

Teresa Moreno, Lorenzo Monserrat, Daniel Franco, Esperanza Bispo e Nuria Pérez

INTRODUCCIÓN

Os sistemas tradicionais de produción de carne en Galicia baseáronse na cría
de pequenos rabaños de raza Rubia Galega. Os xatos sacrifícanse moi novos (7-9
meses de idade) e aliméntanse de pensos concentrados e do leite da nai ata o
momento do seu sacrificio. No entanto, sistemas alternativos de manexo desta
produción intensiva que se realiza de xeito convencional deseñáronse co obxectivo
de reducir os custos de penso concentrado e man de obra. Son sistemas baseados
nunha alimentación dos xatos con pastos e co leite da nai ata o seu sacrificio, o que
permite incrementar o tamaño do rabaño coas vantaxes engadidas que isto supón;
ademais de mellorar o benestar animal desenvolvendo un manexo máis natural e
máis acorde coas Directivas da UE sobre os requirimentos mínimos para a
protección do xato (Decisión 97/182/EC, Directive 97/2/EC).

Polo tanto, consideramos moi importante o estudo da influencia dos
distintos sistemas de manexo do gando sobre a calidade da carne de vacún
comercializada en Galicia, e para iso, o laboratorio de carnes do Departamento de
Produción Animal do CIAM leva moitos anos estudando os distintos factores
relacionados co manexo que inflúen nesta calidade. Cando falamos de calidade
referímonos á calidade demandada polo consumidor, xa que as súas preferencias
e preocupacións son os factores máis importantes para garantir a sustentabilidade
da industria cárnica. Na calidade dos produtos esixidos polo consumidor segue
tendo moita importancia os aspectos sensoriais, tales coma a cor, a tenrura, a
zumosidade, o sabor, etc., e os aspectos nutritivos ligados ao contido en hidratos
de carbono, proteínas, graxas, vitaminas e minerais. Pero a gran tendencia que
existe na actualidade e que parece que vai seguir desenvolvéndose no futuro é a
ponderación cada vez máis alta dos aspectos dietéticos e da seguridade
alimentaria.

ANÁLISES DA CALIDADE DA CARNE

Para a avaliación de forma instrumental dos parámetros que definen a
calidade sensorial da carne realízanse determinacións analíticas de tipo físico-
químico no laboratorio. No estudo da cor, que é o primeiro atributo que avalía o
consumidor cando vai decidir adquirir un tipo de carne ou outra, imos a medir as
coordenadas tricromáticas; para iso utilízase un colorímetro portátil
(luminosidade, intensidade de vermello e de amarelo, o ton e a cromaticidade),
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tamén se mediu a saturación, é dicir, o contido en pigmentos totais (mioglobina).
Para o estudo da tenrura da carne que é un atributo moi importante xa que
fideliza ao consumidor a unha marca determinada ou a un establecemento,
medimos a dureza, é dicir, a resistencia ao corte dun anaco de carne por unha
célula de cizallamento. Para o estudo da zumosidade da carne, medimos a
capacidade de retención de auga da carne, é dicir, ás súas perdas de auga tras
sometela a unha determinada presión, ou polo goteo propio da carne ou tras
sometela á cocción durante un tempo determinado. No estudo dos aspectos
nutritivos da carne, que indican o seu valor como alimento e que cada vez esta
descrición é máis demandada entre os consumidores, valórase o contido en
proteínas, cinzas, humidade e graxa mediante a espectroscopia do infravermello
achegado (NIRs). E para complementar cunha información fiábel o estudo dos
parámetros físico-químicos da carne cómpre a avaliación de todos os seus atributos
mediante os órganos dos sentidos (vista, oído, olfato, gusto e tacto) mediante un
panel de catadores; por iso dende hai un ano estanse especializando e adestrando
catadores nos diferentes atributos da carne de vacún, e deste xeito poder dispoñer
dun grupo de persoas expertas na análise sensorial da carne de vacún
comercializada en Galicia.  

Como dixemos anteriormente, a calidade dietética dos alimentos, na
actualidade, é un dos aspectos máis demandados polo consumidor, xa que se
considera que xoga un papel fundamental nun estilo de vida san dos países
economicamente máis desenvoltos. Existe unha preocupación crecente polos
problemas de sobrepeso e obesidade, por motivos estéticos, pero sobre todo polos
trastornos patolóxicos que diso se deriva. Así mesmo, estase concienciando á
poboación para que evite os malos hábitos de consumo dos principios
favorecedores dos problemas cardiovasculares e procesos canceríxenos, causas
fundamentais da maior porcentaxe de mortalidade do noso contorno. Nesta
calidade dietética é fundamental o estudo da graxa, non só dende o punto de vista
cuantitativo como vimos antes mediante o NIRs, senón dun xeito cualitativo, é
dicir, a composición nutricional da súa graxa ou o que é o mesmo o seu perfil de
ácidos graxos. Para a súa avaliación instrumental no laboratorio empregamos un
cromatógrafo de gases. Estudamos a cantidade de ácidos graxos saturados (SFA),
monoinsaturados (MUFA) e poliinsaturados (PUFA), e dentro destes, a cantidade
de omega-6 e omega-3, así como o estudo das relacións nutricionais entre eles
(PUFA: SFA; w-6:w-3). E ademais, o contido en ácido conxugado linoleico (CLA), moi
prezado ultimamente xa que se lle atribúen determinadas propiedades
anticanceríxenas, antitumorais, etc. A OMS recomenda o consumo de alimentos
cun alto contido en w-3 para mellorar o índice desequilibrado de w-6: w-3 PUFA nas
dietas actuais e compensar a elevada inxestión dos w-6. Esta relación dise que debe
estar por debaixo de 5. Ademais, outra das recomendacións é o incremento do
consumo de alimentos cun elevado contido en PUFA e cun baixo contido en SFA
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para que a relación PUFA: SFA sexa máis favorábel, xa que se recomenda que estea
por enriba do 0,45.

En canto á calidade dende o punto de vista da seguridade alimentaria,
valórase o alimento obtido por procedementos naturais e libre de axentes ou
substancias nocivas. Para dar resposta a esta demanda do aseguramento da
calidade imposta polos consumidores, os diferentes distintivos de calidade
amparados nas nosas razas autóctonas e sistemas propios de produción (IXP,
Produción Ecolóxica...) representan o expoñente máximo desta seguridade sobre
o alimento, avalando e garantindo todo o proceso de produción ata a súa
comercialización polo miúdo.

RESULTADOS

Os resultados que obtivemos ata o momento amósannos que existen
algunhas diferenzas importantes polo efecto do sistema de manexo dos animais
tanto na calidade sensorial ou organoléptica coma nutricional ou dietética da
carne. A carne dos xatos manexados exclusivamente en pastoreo presenta unha
maior calidade dietética polo seu elevado contido en CLA, PUFA, PUFA/SFA e w-3
PUFA, que -como comentaramos anteriormente- son ácidos graxos considerados
moi favorábeis por prever determinadas enfermidades canceríxenas e coronarias,
e que se van incrementando a medida que o animal permanece durante máis
tempo alimentándose a base de pasto; deste xeito engadimos valor ao produto
que é enriquecido de forma natural con produtos dieteticamente favorábeis para
a saúde. No entanto, este tipo de manexo, sen un período de acabado con pensos
concentrados para que lle confiran á canal un estado de engraxamento axeitado
para a idade temperá á que se sacrifica o animal, confírelle á súa carne unha
menor calidade organoléptica debido fundamentalmente ao seu baixo contido
graxo, o que lle provoca unha maior dureza e unha menor zumosidade á carne. 

CONCLUSIÓN

O manexo axeitado do xato, co fin de incrementar a súa calidade sensorial-
organoléptica e dietética-nutricional, é aquel no que o animal se alimenta a base
de pastos durante un longo período da súa vida para acumular ácidos graxos
dieteticamente favorábeis, e que ademais foi sometido a un acabado na corte a
base de pensos concentrados para acadar a súa canal un estado de engraxamento
axeitado que lle conferirá á súa carne uns parámetros de calidade sensorial tamén
moi favorábeis para o consumidor.
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INCREMENTO DA VIDA ÚTIL DA CARNE DE VACÚN
MEDIANTE O EMPREGO DE ANTIOXIDANTES

Daniel Franco, Teresa Moreno, Esperanza Bispo, Nuria Pérez, Verónica Amor, Laura

González e Lorenzo Monserrat

Nos últimos vinte anos nótase un incremento notábel da utilización de
produtos cárnicos en pratos conxelados ou semipreparados. Isto débese, entre
outros factores, ao achegamento da muller ao mercado laboral, ó aumento do
tempo de ocio, estacionalidade e a reducción no tempo a hora de facer a compra,
etc., o que leva a unha perda de tempo que se lle dedica á elaboración da comida.
Por outra banda, se falamos das preferencias dos consumidores galegos e
españois, estas tamén cambiaron, pois mentres antes a merca de carne facíase
atendendo a aspectos sensorias coma a cor, a textura, etc., hoxe en día a
seguridade alimentaria e o valor nutritivo ocupan os primeiros postos destas
preferencias. É por isto que, atendendo a estas demandas dos consumidores, cada
día é máis habitual a venda de carne envasada en diferentes formatos e
atmosferas. 

A vida útil dun produto podería definirse como o tempo que transcorre
durante as etapas de produción, transformación, envasado, transporte e posterior
exposición, sen que diminúa a sua calidade, tanto dende o punto de vista
organoléptico como nutricional e de seguridade. Os tres fenómenos que acurtan
a vida útil da carne son: a oxidación proteica, a oxidación lipidica e a
contaminación microbiana. Aínda que esta última é o factor limitante da vida útil
da carne fresca, a oxidación proteica é unha das principais causas de rexeitamento
por parte do consumidor, debido o cambio da cor que ocasiona (dende a vermello
brillante ata a marrón). A oxidación da graxa xera a aparición de compostos como
aldehídos ou cetonas que producen olores estraños e son potencialmente nocivos.
Estes fenómenos de deterioro poden minimizarse mediante o uso de compostos
con actividade antioxidante ou antimicrobianos que permiten prolongar o tempo
de conservación, alargando o período de venda.

Hoxe en día temos no mercado antioxidantes de tipo sintético moi eficaces,
pero están cuestionados polo seus posíbeis efectos mutaxénicos. Isto leva a que
medre o interese pola busca de fontes alternativas de compostos antioxidantes de
orixe natural. Na actualidade desaprovéitanse unha grande cantidade de residuos
agro-industriais (peles dos cítricos, da maza, peles das patacas, así coma peles,
pebidas e cangallos procedentes dos bagazos da uva), e nestes refugallos pódense
atopar unha importante fonte de compostos con propiedades antioxidantes.
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En moitas ocasións a adición do antioxidante ao animal postmorten non é do
todo eficaz por non se situar este composto no lugar óptimo para deter as
reaccións de oxidación, polo que a suplementación dos antioxidantes na ración do
gando permite a súa incorporación nos tecidos musculares e adiposos de mellor
xeito. Esta suplementación pódese facer aumentando a dose de vitamina E no
concentrado, pero tamén se pode conseguir na dieta propia do pastoreo xa que é
rica en antioxidantes, como o ácido ascórbico (vitamina C), b-caroteno (precursor
da vitamina A) e a-tocoferol (a propia vitamina E). Deste xeito, se controlamos o
pasto, pode verse se temos unha acumulación de antioxidantes a través da
alimentación.

O obxectivo principal desta nova liña de investigación do laboratorio de
carnes do CIAM é polo tanto alongar a vida útil da carne de xatos da raza Rubia
Galega mediante o uso de antioxidantes na alimentación (in vivo) e despois na
carne (postmorten), tratando á súa vez de obter estes compostos a partir de
residuos e subprodutos da industria agraria galega. Sempre que o uso destes
antioxidantes non modifique a calidade sensorial do produto final.

Para acadar este obxectivo someterase o gando a unha alimentación rica
neste tipo de compostos, e unha vez sacrificado os animais colleranse mostras de
distintas pezas de carne sen engadir antioxidantes (mostras control), xunto con
mostras que se lle engade o antioxidante, e exporanse todas nun expositor
simulando as condicións dunha grande superficie ou hipermercado. Ao longo do
tempo da exposición e que remata coa súa data de caducidade (vida útil do
producto), determinaranse os efectos dos diferentes extractos antioxidantes sobre
os principais parámetros de calidade da carne coma, a oxidación da graxa
(medindo a oxidación dos produtos que componen a graxa), a perda de cor
(mediante métodos físicos e químicos), así coma a posibilidade da acción
antimicrobiana (facendo recontos da carga microbiana) destes extractos. Así
mesmo, tamén se determinará a cantidade de aminoácidos libres, e o perfil de
ácidos graxos ao final do período de conservación para cuantificar posíbeis
fenómenos de proteólise (rotura e perda da configuración das proteínas) e lipólise
(rotura das graxas).

A produción de xatos Rubios Galegos en pasto con remate en cebadoiro é a
opción máis económica en Galicia para obter un xato de calidade similar ao
tradicional, coa vantaxe de que se reforza a idea dun alimento ”natural”. Non
cabe dubida que lle engadimos a isto, a vantaxe da prolongación do tempo de
conservación dun alimento que é perecedoiro, poidemos amplíar as súas
posibilidade de venda, diminuíndo as perdas por descarte ou a súa reutilización
para outros produtos de menor valor comercial.
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A Fasciolose en galicia. novos métodos de diagnóstico

Mercedes Mezo Menéndez, Marta González Warleta, Mª Carmen Carro Corral, Iciar

Rodríguez Picallo, Xabier Cortizo Mella e José Antonio Castro Hermida

A fasciolose é unha enfermidade causada por un parasito chamado Fasciola
hepatica que afecta principalmente aos ruminantes, aínda que tamén a outros
animais domésticos e silvestres, e ao home. O verme adulto é aplanado en forma
de folla, mide de 2 a 5 cm e localízase nos condutos biliares do fígado e produce
un proceso inflamatorio que afecta ao estado xeral do animal podendo chegar a
producir a morte.

CICLO BIOLÓXICO

Fasciola hepatica ten un ciclo biolóxico indirecto no que interveñen caracois
de auga doce como hospedadores intermediarios (Lymnaea truncatula). Os ovos,
eliminados ao exterior polas feces dos animais, eclosionan liberando o miracidio
que penetra no interior do caracol no que se reproduce asexualmente, e dá lugar
aos estados larvarios de esporocisto, redia (nai e filla) e cercaria. Cando as cercarias
están maduras, abandonan as redias e o caracol para enquistarse na herba, plantas
acuáticas e superficie da auga, e dá lugar ás metacercarias, que son as responsábeis
de que se infecten os animais cando as inxiren co pasto ou coa auga de bebida.     

Figura 1: Ovos de Fasciola hepatica vistos ao microscopio a 400 aumentos

Figura 2: Lymnaea truncatula no seu hábitat
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IMPORTANCIA ECONÓMICA

As perdas económicas desta parasitose son enormes, estimase en 200 millóns
de dólares anuais. Ás perdas directas ocasionadas polas mortes e os decomisos dos
fígados hai que engadir as indirectas, máis difícil de avaliar, como o descenso nas
producións cárnica e láctea e as alteracións da función reprodutora. Respecto a
este último punto, no CIAM comprobouse un atraso na aparición da pubertade en
tenreiras infectadas con F. hepatica.

Figura 3: Fígado infectado con vermes adultos de F. Hepatica

PREVALENCIA NA NOSA COMUNIDADE

O noso equipo de investigación fixo un amplo estudo de prevalencia desta
parasitose en gando vacún, ovino e cabrún. 

Respecto ao gando bovino analizáronse un total de 3.870 vacas leiteiras
adultas e 1154 xatas pertencentes a 275 explotacións dedicadas á produción láctea
e distribuídas polas catro provincias galegas segundo a densidade das vacas
leiteiras en cada comarca. Máis da metade das explotacións (58,2%) resultaron
afectadas de fasciolose, sendo a prevalencia media por explotación moi alta
(35%). Respecto á idade dos animais, comprobouse que as vacas adultas tiveron
unha prevalencia maior cás xatas.

No momento de facer a toma de mostras colléronse datos do tamaño e da
localización xeográfica da explotación, e atopamos unha relación inversamente
proporcional entre o tamaño das explotacións e a prevalencia da fasciolose, sendo
as máis pequenas as máis afectadas. Tamén existe unha relación entre a densidade
das vacas por comarca e a prevalencia da infección, que podemos observar no
mapa da figura 4. Respecto ás condicións climatolóxicas, a presenza deste parasito
puido relacionarse co intercambio hídrico do lugar onde se asentaba cada
explotación, resultou diso que nas zonas húmidas a prevalencia foi maior.Hai unha
tendencia na que as comarcas con maior densidade de vacas teñen unha
prevalencia menor de fasciolose.
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Figura 4: Prevalencia de fasciolose nas comarcas de Galicia. 

O gando ovino foi analizado en dous períodos do ano. No outono colléronse
mostras de 1.069 ovellas pertencentes a 77 explotacións, sendo a prevalencia por
explotación do 54,5% e a porcentaxe de positivos por animal do 13,2%. Na
primavera aumentou esta prevalencia xa que das 99 explotacións analizadas, o
69,7% resultou positivo e das 1.567 ovellas analizadas o 21,5% deu resultados
positivos.

DIAGNÓSTICO

Os principais métodos de diagnóstico da fasciolose son:

• Diagnóstico coprolóxico: durante moitos anos este foi o único método
fiábel de diagnóstico. Para a observación dos ovos de F. hepatica nas feces
dos animais utilízase o método de sedimentación no que, debido a maior
densidade dos ovos, estes concéntranse no sedimento tras repetidos
lavados para eliminar restos vexetais. Este método é moi específico, os
ovos de F. hepatica só poden ser confundidos con ovos de
Paramphistomum spp., pero pouco sensíbel, tardío, laborioso e necesita
ser practicado por persoal experimentado que identifique correctamente
os ovos.

• Diagnóstico inmunolóxico: entre os diferentes métodos de diagnóstico
inmunolóxico hai que diferenciar entre os que detectan anticorpos en
soro sanguíneo ou en leite e os que detectan antíxeno en feces
(coproantíxenos). Nos últimos anos os traballos elaborados polos
investigadores do Laboratorio de Parasitoloxía do CIAM dirixíronse ao
desenvolvemento de novos tests ELISA para a detección de anticorpos e
de coproantíxenos. Os tests serolóxicos, ademais da alta sensibilidade que
teñen, detectan a presenza de anticorpos durante o período de
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prepatencia, o que posibilita iniciar o tratamento antes de que se inicie a
eliminación do ovos e a posterior contaminación dos pastos. No entanto
non distingue entre os animais tratados e sen tratar. A detección de
antíxenos parasitarios en feces constitúe unha proba directa da presenza
dunha infección activa. As vantaxes do test MM3 coproELISA, elaborado
polo noso equipo, son a sensibilidade e a especificidade do 100%, a
simplicidade e o diagnóstico temperán da infección en comparación coa
detección dos ovos en feces (figura 5).

Figura 5: Porcentaxe de cordeiros positivos analizados por reconto de ovos e por
detección de coproantíxenos. Cordeiros infectados experimentalmente.
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Tratamento e control

En relación co control da fasciolose debe terse en conta que non existen
vacinas e que, polo tanto, as únicas medidas aplicábeis polo momento consisten na
desparasitación dos animais e o control do hospedador intermediario.

O único antiparasitario eficaz para todas as fases do ciclo de F. hepática é o
triclabendazol que debe ser usado á doses axeitadas, pero nestes intres, por razóns
de seguridade alimentaria, non se pode administrar durante a lactación, polo que
as vacas leiteiras só poden recibir un tratamento anual durante o período seco. 

Polo tanto, o control dos hospedadores intermediarios é moi importante.
Para iso as principiais recomendacións son coñecer a zona para saber onde se
localizan os caracois e drenar ou cercar a zona para evitar o pastoreo en lugares
contaminados.
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A NEOSPOROSE NO GANDO BOVINO DE GALICIA

Marta González Warleta, José Antonio Castro Hermida, Mª Carmen Carro Corral,

Xabier Cortizo Mella e Mercedes Mezo Menéndez

Neospora caninum é un protozoo intracelular pertencente ao Phylum
Apicomplexa, familia Sarcocystidae, que adquiriu unha gran importancia dende o
seu descubrimento en 1988 ao converterse nunha das principais causas de aborto
no gando bovino.

CICLO BIOLÓXICO

No ciclo biolóxico de N. caninum (figura 1) o can actúa como hospedador
definitivo. Ao inxerir fetos ou placentas contaminadas, no intestino do can
desenvólvese a fase sexuada coa formación de ooquistes que ao ser eliminados nas
feces, contaminan pastos e auga. Estes ooquistes son inxeridos polos bovinos ou
calquera outro hospedador intermediario dando comezo a fase asexual coa
formación de quistes tisulares e taquizoitos nos tecidos do animal ou do feto e
producindo os síntomas da enfermidade. Os tecidos infectados son inxeridos polos
cans pechándose deste xeito o ciclo. 

Figura 1. Ciclo biolóxico de Neospora caninum e vías de transmisión da parasitose.

Polo tanto as principais fases que encontramos no ciclo de vida de
N. caninum son as seguintes:
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Taquizoito

Atópase no hospedador intermediario
dentro das células ás que parasita. Son de forma
semilunar e miden aproximadamente 3-7 mm
de lonxitude. 

Bradizoito

Teñen unha replicación máis lenta que os
taquizoitos, son morfoloxicamente similares a
eles e están contidos dentro de quistes tisulares
de forma redonda ou oval.

Ooquiste

Son eliminados polos cans sen
esporular (A). Despois de tres días no
ambiente esporulan e desenvólvense
no seu interior dous esporoquistes con
catro esporozoitos cada un (B).

VÍAS DE TRANSMISIÓN

A principal forma de transmisión da enfermidade é a vertical ou
transplacentaria. Segundo a etapa de xestación no que se produce a infección,
podería ocorrer un aborto, morte perinatal ou nacemento dunha xata infectada,
o que facilitaría a presenza da parasitose no rabaño.

A segunda vía de transmisión é a horizontal a través dos cans e doutros
carnívoros.

SIGNOS CLÍNICOS

O único signo clínico que se observa na vaca é o aborto, que pode ser
esporádico o en forma de brotes. O aborto pode presentarse dende os tres meses
de xestación ata o final, pero a maioría deles ocorre arredor dos 5 meses de
xestación.
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Se o xato nace vivo e infectado, os signos clínicos máis frecuentes son os
neurolóxicos, dende perda de reflexos ou exoftalmía ata a parálise completa que
produciría a morte do animal en poucos días.

DIAGNÓSTICO

Actualmente o método de diagnóstico empregado nos principais
laboratorios é a seroloxía ou detección de anticorpos, fronte á neospora por
medios inmunolóxicos.  Estes anticorpos só indicarían a exposición a N. caninum;
polo tanto, para lograr o diagnóstico definitivo é necesario o illamento de
taquizoitos en ratos inmunodeprimidos. A técnica do illamento é difícil e só se
consegue en contadas ocasións. O noso equipo de investigadores do Centro de
Investigacións Agrarias de Mabegondo logrou illar a primeira cepa española (SP-
1), que é mantida nos nosos laboratorios en cultivo celular. Os illamentos de
taquizoitos teñen unha grande importancia non só polo seu valor diagnóstico,
senón tamén por supoñer un produto sobre o que realizar futuros estudos
encamiñados a:

• Produción de antíxeno para realizar as diferentes probas de diagnóstico
serolóxico.

• Caracterización a nivel xenético para comparar os nosos illamentos coas
outras cepas europeas e mundiais e completar os estudos epidemiolóxicos.

• Base para o estudo de futuras vacinas.

CONTROL

Ata o momento non se desenvolveu ningunha vacina realmente eficaz fronte
a N. caninum. As medidas de control que se deberían tomar son evitar tanto a
transmisión vertical como horizontal. No primeiro caso só se deberían recriar
animais fillos de vacas seronegativas. Por iso é importante coñecer o estado das
vacas facendo unha análise serolóxica anual. Respecto á transmisión horizontal hai
que evitar o acceso dos cans e doutros carnívoros ás cortes así como eliminar axiña
os restos de placentas, fetos e animais mortos para evitar que sexan inxeridos por
estes animais.

A IMPORTANCIA DA NEOSPOROSE NA NOSA COMUNIDADE

No Centro de Investigacións Agrarias elaborouse un estudo da prevalencia da
enfermidade en Galicia. En total tomáronse mostras de case 4.000 vacas adultas e
máis de 1.000 xatas pertencentes a 274 explotacións repartidas polas catro
provincias segundo a densidade de vacas de cada concello. Os resultados obtidos
pódense observar na seguinte táboa: 
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Táboa 1: Prevalencia de neosporose no gando vacún leiteiro de Galicia

A prevalencia atopada por explotacións foi bastante alta (84%). No entanto,
a prevalencia por animal non chegou ao 20%, o que se pode considerar unha
prevalencia bastante baixa en comparación con outros países. Entre as provincias,
pode observarse que Pontevedra é a máis afectada. Cómpre sinalar que a
prevalencia en animais adultos é máis alta que en cuxas (animais menores de 2
anos).

ESTUDOS SOBRE NEOSPOROSE A REALIZAR

Mentres non se atope unha vacina ou un tratamento eficaz que axude a
controlar as perdas económicas debidas a esta enfermidade, os estudos están
dirixidos ao coñecemento do parasito tanto a nivel epidemiolóxico coma
estrutural, que sirva de base a futuras investigacións. Actualmente o Centro de
Investigacións Agrarias de Mabegondo colabora con varias gandarías afectadas
por neosporose que envían os seus fetos ao noso laboratorio para seguir
traballando cos illamentos de taquizoitos.
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CRYPTOSPORIDIOSE E GIARDIOSE NAS GANDARÍAS
BOVINA, OVINA E CAPRINA

José Antonio Castro Hermida, Marta González Warleta, Ignacio García Presedo,

MªCarmen Carro Corral, Xabier Cortizo Mella e Mercedes Mezo Menéndez

A CRYPTOSPORIDIOSE

A cryptosporidiose é unha enfermidade parasitaria de distribución
cosmopolita cuxo principal signo clínico nos ruminantes domésticos neonatos é a
diarrea. Está causada por protozoos incluídos no xénero Cryptosporidium, que
comprende organismos que se desenvolven e multiplican nas células epiteliais dos
aparatos dixestivo e respiratorio dos vertebrados. Nos ruminantes domésticos esta
parasitose non se debe considerar unicamente dende o punto de vista da sanidade
e a produción animal (perdas económicas debidas á forte deshidratación, atraso
no crecemento, elevadas taxas de mortalidade e a morbilidade que pode chegar a
acadar o 100%, gasto en medicamentos e horas de traballo, etc.), senón que
ademais hai que considerar o seu carácter zoonótico (pode transmitirse dos
animais ao home e viceversa) e a posibilidade de que os animais de renda actúen
como fonte de infección, vehiculándose este parasito á poboación humana a
través dos alimentos e da auga.

Ooquistes de Cryptosporidium observados ao microscopio
óptico. Forma infectante para o home e animais. Acostuman
estar presentes na auga e nos alimentos contaminados.

A GIARDIOSE

A giardiose é unha enfermidade parasitaria e tamén de distribución
cosmopolita causada por protozoos, neste caso flaxelados, incluídos no xénero
Giardia, que comprende organismos que se multiplican na mucosa intestinal de
vertebrados. Giardia duodenalis é unha especie que parasita a diversas especies
animais mamíferos e tamén ao home.

Quistes de G. duodenalis observados cun
microscopio óptico de fluorescencia. Identificados
nas feces dun ruminante doméstico de 3 meses de
idade.
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A continuación, no esquema da esquerda, represéntase o ciclo biolóxico de
Cryptosporidium sp. e no da dereita o de G. duodenalis.

A PREVALENCIA DESTAS INFECCIONS EN GALICIA

O noso grupo de investigación realizou un estudo financiado pola
Consellería de Innovación e Industria (PGIDIT05RAG50306PR) e polo Ministerio de
Educación e Ciencia (RTA2006-00007-00-00) no que se recolleron mostras fecais
directamente do recto de 734 bovinos, seleccionados ao chou en 60 explotacións,
673 ovinos e 184 caprinos, seleccionados ao chou en 87 explotacións. 

Gandaría bovina de leite

Identificáronse ooquistes de Cryptosporidium spp. en 104 animais (14,2%)
distribuídos por todos os grupos de idade e pertencentes a 40 explotacións
(66,7%) e observouse un descenso significativo na porcentaxe de animais
infectados (P < 0,05), asociado cun incremento na idade (Fig. 1). A presenza de
quistes de G. duodenalis detectouse en 221 bovinos (30,1%) procedentes de 56
granxas (93,3%). O parasito observouse en todos os grupos de idade aínda que
non existiron diferenzas estatisticamente significativas entre os diferentes grupos
(Figura 1).

A intensidade media da infección de ambos os parasitos nos grupos de
idade estudados reflíctese na Táboa 1. O número de quistes eliminados foi
significativamente maior (P < 0,05) nos xatos <1 mes e con idades comprendidas
entre 1-5 meses (Táboa 1). Detectáronse cadros diarreicos en 64 animais (8,4%)
pertencentes a todo os grupos de idade, pero só se comprobou a existencia dunha
asociación significativa entre a parasitación por Cryptosporidium spp. ou G.
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duodenalis e a consistencia das feces nos xatos menores de 1 mes e de 1-5 meses.
A prevalencia da infección de ambos os parasitos diminúe ata os 12 meses e
posteriormente estabilízase. Os animais maiores de 1 ano presentan prevalencias
e intensidades de infección moderadas; no entanto, debido ao seu elevado
número na explotación (arredor do 90%) e ao maior volume das feces que xeran,
a cantidade de formas parasitarias que eliminan é moi alta, sendo os que máis
contribúen á contaminación ambiental.

Figura 1.- Prevalencia da cryptosporidiose e giardiose na gandería bovina

Táboa 1. Intensidade da infección de Cryptosporidium spp. e G. duodenalis.
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GANDARÍA BOVINA E CAPRINA

Identificáronse ooquistes de C. parvum en 30 años (30,6%) e en 11 cabritos
(30,5%) pertencentes a 8/14 (57,1%) e 3/7 (42,8%) rabaños, respectivamente. A
prevalencia e a intensidade media da infección de ambos os parasitos nas ovellas
e nas cabras naturalmente infectadas amósanse na Táboa 2. C. parvum detectouse
en 29 ovellas (5,0%) e en 14 cabras (9,4%), pertencentes a 28/68 (41,2%) e 7/25
(28,0%) explotacións, respectivamente. A intensidade da infección para os ovinos
oscilou entre 9-1.067 ooquistes/g de feces mentres que para a gandaría caprina a
excreción ooquística fluctuou entre 14-1.484 ooquistes/g de feces e non se
observaron diferenzas estatisticamente significativas entre ambos os grupos. A
prevalencia de G. duodenalis foi maior; así, detectouse en 67/68 (98,5%)
explotacións de ovino e en 23/25 (92,0%) rabaños caprinos. A eliminación quística
na gandaría ovina oscilou entre 10-4.319 quistes/g de feces mentres que no gando
caprino fluctuou entre 14-667 quistes/g de feces, sendo significativamente menor
(P < 0,05) que a excreción observada nas ovellas. 

Táboa 2. Prevalencia e intensidade da infección de C. parvum e G. duodenalis en
ovellas e cabras adultas e asintomáticas.

Identificáronse confeccións por Cryptosporidium spp. e G. duodenalis tan só
en 9 ovellas (1,6%) e 8 cabras (5,4%). Todos os animais maiores de 1 ano foron
asintomáticos. Os resultados demostran a elevada prevalencia de G. duodenalis
nas gandarías ovina e caprina. Os animais adultos asintomáticos con
cryptosporidiose e giardiose, naturalmente adquirida, constitúen unha fonte
adicional de infección ao ambiente, e especialmente aos animais lactantes durante
a época de partos. 

COMO PREVIR ESTAS ENFERMIDADES

A nivel humano é importante informar a colectividades sobre as distintas vías
de transmisión da infección (gardarías, manipuladores de alimentos, gandeiros...).
Ademais cómpre potenciar a vixilancia destes patóxenos impulsando tanto a súa
declaración a través dos Sistemas de Información Microbiolóxica coma á súa busca
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en brotes de etioloxía descoñecida, especialmente no caso da cryptosporidiose.
Reforzar a coordinación cos responsábeis da sanidade animal para vixiar a
presenza de Cryptosporidium e Giardia no gando, sendo extremadamente
importante o control dos ruminantes domésticos. Polo que respecta aos
responsábeis da sanidade ambiental é necesario incidir no control destes parasitos
en redes de abastecemento de auga, especialmente as destinadas ao consumo
humano, ademais de recreacionais, fontes e ríos. 
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