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A  morfoloxía da vaca, 
clave na súa rendibilidade

Xornada de motivación
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Presidente de FEIRACO

Despois das 
manifestacións 
que?

José S. 

Montes Pérez

Acabamos de superar outro ciclo de 
manifestacións dentro do sector lácteo, aínda 
que o de superar -sexa dito con optimismo- é 
moito dicir, porque isto non ocorrerá mentres 
que os protagonistas do sector non decidamos 
unirmos formalmente.

A fluctuación dos prezos vai seguir dependendo 
dos mercados, pero unha comercialización 
conxunta evitará esas diferenciais de prezos tan 
escandalosos e especulativos.

O momento é delicado, todo o hai que dicir, 
cunha coincidencia de factores que nolo poñen 
cru: ciclo de prezos baixos despois dunha boa 
etapa, fin das cotas lácteas que impulsaron 
unha maior produción, veto ruso aos produtos 
europeos, un mercado chinés que dá pasos cara 
ao autoabastecemento, descenso do consumo 
de leite, tanto nacional como mundial. 

En Galicia aínda temos algúns elementos máis 
que tamén inciden negativamente:

• Pequenas explotacións.
• Unha boa parte do leite (20%) comercialízase 
líquido a granel en cisternas, por tanto, sen valor 
engadido.
• Falta de investimento en industria 
transformadora, e, en consecuencia, estar lonxe 
de onde se producen moitos derivados lácteos, 
o que, incluso, pode favorecer ou estimular que 
cambien de territorio os centros de produción, 
polo menos mentres que as materias primas e os 
custos de produción se manteñan razoables.
• Estar lonxe dos centros de consumo.
• Ter un 20% da recollida de leite en mans de 
primeiros compradores que non transforman o 
leite.
• E, con moito que ver con todo isto, o déficit de 
graxa ou proteína debilita o valor real do noso 
leite para transformación en derivados lácteos.

Propostas de mellora
Ao primeiro grupo de problemas, máis universais, 
vémoslle pouca solución como non sexa o 
abaratamento dos custos de produción, que en 

Se damos pasos en unión 
de explotacións ou integracións 
imos, sen dúbida, 
polo bo camiño, porque 
mellorarán en rendibilidade
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Cinco factores importantes que inciden 
negativamente no prezo do leite –mercado tan 
globalizado coma o que máis– cunha sucesión 
constante de baixa de prezos, reflectido, por 
exemplo, no índice Global Daily Trade de Fonterra 
(Nova Zelandia) que participa na poxa de futuros 
da Bolsa de Chicago e fixa o prezo do leite en po 
e a manteiga para futuros e marca o prezo do 
leite líquido no mundo.
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Galicia non parece imposible tendo en conta 
que temos terra fértil e favorable aos pastos, así 
como aínda unhas 400.000 ha de terra que está 
improdutiva (monte baixo). 

Isto esixe, claro está, vontade política, na liña 
dunha aposta por dimensionar e potenciar un 
sector primario vital dentro da economía rural 
galega, para reordenación do territorio e avanzar 
moito máis no proxecto do banco de terras.

Mellorar todo o posible en manexo, mellora 
de calidade e abaratar custos de produción 
sempre é favorable; para iso é moi urxente que 
midamos moito os investimentos, sobre todo en 
maquinaria e instalacións, así como unirnos para 
ter explotacións máis rendibles abaratando man 
de obra e non tendo maquinaria nin apeiros de 
labranza ociosos.

Sempre soñei, como soño parece algo utópico, 
con que en cada aldea non houbera máis 
que unha explotación da que viviran todos, 
aforrando man de obra que se dedicaría a outro 
tipo de rendas complementarias ou principais, 
como ocorre noutros países. Dese xeito non 
habería despoboamento.

O recursos públicos apuntan por aí, como 
poden ser o caso dos PDR ou da PAC. Este papel 
correspóndenos ás cooperativas para facilitalo e 
estimúlalo, pero o compromiso real pasa porque 
o entendan os gandeiros e agricultores.

En canto ao segundo grupo de problemas máis 
galegos, aí si nos parece que temos algunhas 
posibilidades reais de actuación. Se damos 
pasos en unión de explotacións ou integracións 
imos, sen dúbida, polo bo camiño, porque 
mellorarán en rendibilidade, aproveitaranse 
mellor os recursos, humanizaranse os ritmos de 
traballo, liberaremos man de obra para outras 
actividades alternativas como novas fontes 
de xeración de riqueza –como queda dito– e 
mellorará a nosa posición de fortaleza dentro da 
cadea alimentaria.

Unha oportunidade de ouro 
puidera ser o Paquete Lácteo, 

especialmente a consolidación 
dunha gran Organización 

de Produtores Lácteos 
comercializadora

En consecuencia, sobraría parque móbil ocioso 
ou sobredimensionado, sobrarían os primeiros 
compradores e as posibilidades de especulación.

Dentro do cooperativismo temos unha 
responsabilidade nisto coa tarefa concreta 
de motivar e orientar aos nosos socios nesta 

dirección, e as Administracións 
non deben apoiar con axudas 
máis minifundismo, senón 
favorecer con claridade proxectos 
ambiciosos e ben dimensionados.

O Paquete Lácteo ábrenos un 
camiño posible a través dunha 
Organización de Produtores 
Lácteos (OPL) para comercializar 
o leite –incluso única para toda 
Galicia– pola que temos que facer 
algo máis os que izamos con 
tanta vehemencia estes días as 
pancartas. Así, pensar no tantas 
veces referido “grupo lácteo 
galego” xa non sería soñar.
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A historia desta familia de gandeiros comezou 
no ano 1975. “Os meus avós tiñan xatos xa de 
sempre, pero antes dedicábanse máis á carne. E 
cando na década dos 70 colleron a explotación 
os meus pais, foi cando decidiron dedicarse ao 
leite”, explica Jesús Mariño. 

Comezaron cunha nave e fixeron, co paso do 
tempo e o aumento do gando e das necesidades, 
unha corte para unhas 15 vacas, número que 
despois foi aumentando pouco a pouco. “No ano 
1986 fixérase un novo aumento montando un 
circuíto para 30 vacas” –lembra o gandeiro de 
Feiraco– “e hai 15 anos fíxose a corte nova, a de 
estabulación libre”. 

Cota pagada
Como tantos outros cooperativistas, nesta 
explotación no seu tempo mercouse bastante 
cota láctea, pero xa a teñen pagada, así que é 

unha carga superada. Tamén levaron algunha 
que outra vaca leiteira: “íanse mercando segundo 
se puido, pero máis que nada foise recriando 
bastante dende a nosa explotación; tampouco se 
mercaron moitas, é certo”. 

A historia de Gandería 
Mariño, granxa Únicla
Dúas xeracións de gandeiros de leite que levan décadas como 

cooperativistas en Feiraco viviron e viven desta explotación situada 
preto de Compostela, unha das 11 certificadas que temos. Con preto 
de 100 animais para atender, recoñecen que son tempos complicados, 

pero confían en que as cousas muden.

Malia que teñen mercado 
algunha vaca, case sempre 

optaron pola recría

Hoxe, na gandería leiteira traballan Jesús e os 
seus pais, pero “despois contratamos todo o que 
é o traballo de fóra, o relacionado co xurro e a 
sementeira”, comentan.

En canto á maquinaria, en Gandería Mariño 
contan con tres tractores, unha cisterna e unha 
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empacadora, “pero normalmente pagamos 
para ensilar o millo, seméntannolo e tamén 
nos fan todo o choio do laboreo”, engade o 
noso cooperativista, que comezou moi novo a 
traballar na granxa dos pais, hai 15 anos, e agora 
lidera unha explotación que ten 20 hectáreas 
en propiedade, pero que en total suma 36, onde 
sementan tanto millo como algo de herba. 

que abrangue todos os procesos: a UNE-EN 
ISO 22000:2005, o que dá conta do rigor e da 
profesionalidade do seu traballo.

Os animais
A recría fana na casa, na que chaman a corte 
vella. “Esta nave, que é a nave antiga, témola 
preparada para as xovencas e está separada das 
outras”. O tipo de estabulación é libre, “as dúas, 
tanto de vacas, como de xovencas”. 

Despois, as instalacións distribúense entre 
unha nave para o leite e unha sala de muxidura 
separadas por cinco metros. A sala de muxidura 
conta con oito puntos en espiña. Como sabemos, 
este deseño mellora a colocación da vaca xunto 
ao muxidor, polo que a muxidura realízase con 
máis seguridade e comodidade. 

De feito, as salas tipo espiña de peixe son as máis 
comúns e demostraron a súa eficiencia durante 
décadas pola circulación uniforme das vacas 

Os traballos de sementeira 
e ensilado do millo contrátanos 
con xente de fóra 
da explotación

A explotación familiar da que é responsable Jesús 
Mariño González é unha das 11 granxas de Feiraco 
certificadas coa máxima distinción internacional 
en materia de seguridade alimentaria, a norma 

http://www.cargill.com


Arriman sobre 4 ou 5 veces ao día, así que 
carros fan un todos os días e despois, cada dous 
días “facemos outro para as secas, segundo haxa 
máis ou menos secas, claro. Se non, ás veces 
facémolo a man”. A auga téñena controlada e 
clorada xa dende hai tempo, polo menos oito 
anos, “e o clorador xa controla os litros que 
pasan ao depósito”. 

e porque quedan nunha posición que permite 
velas doadamente, con acceso directo aos ubres. 
Na explotación tamén teñen unha parideira e un 
lazareto, para cando hai animais enfermos.

A voz dos socios
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“Para as xovencas non facemos 
carro, alimentámolas a base 

de silo e herba”, explican   

A alimentación
Nesta explotación non mercan forraxe, só o 
concentrado preciso para alimentar a un total de 
58 vacas adultas e 42 xatos, “os xatos cebámolos 
pero tampouco moito, cebabámolos antes máis 
do que se lles ceba agora”. 

Alimentan aos seus animais con carro unifeed, 
que supoñen a solución máis económica para 
o mesturado e repartición de alimentos nunha 
explotación gandeira: “facemos un carro para 
lactación e despois facemos cada dous días un 
para secas. Para as xovencas non facemos carro, 
alimentámolas a base de silo pero iso vai sen 
carro, e facémolo á man ou, se non, ás veces, 
alimentámolas con herba”. 

Os días que veñen
O panorama no noso sector veno complicado, 
“agora mesmo as cousas non están moi fáciles, 
non hai moito consumo de leite ou sexa que está 
algo complicado. Xa tivemos malos momentos, 
pero vai por épocas, como pasou co das vacas 
tolas”. O cooperativista de Feiraco engade que 
“sempre houbo tiras e afrouxas, e agora é un 
deses tempos malos”. Pero coida que, detrás 
deste momento, “virá algo mellor”.

Alfonso Gorís, o veterinario da cooperativa, 
é o seu asesor en nutrición, pero como 
explica o gandeiro: “da cooperativa, usar, 
usámolo todo”. Se ben matiza que, no caso 
dos fertilizantes, utilizan tanto os servizos de 
Feiraco como outros de fóra “máis que nada 
porque na cooperativa non serven na fin de 
semana, só por iso. Pero de Feiraco tiramos 
proveito das axudas en temas de produción, 
alimentación, xestión económica e co tema 
dos seguros dos tractores. Estamos en 
Feiraco dende que era un neno, así que levo 
toda a vida na cooperativa”, sinala Jesús.
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A  morfoloxía da vaca, 
clave na súa rendibilidade
O mundo sen cotas vainos deparar novos 
retos para poder sermos competitivos fronte 
aos nosos colegas europeos, que parten con 
certas vantaxes, sobre todo no que se refire á 
industria transformadora e á comercialización 
dos derivados producidos a base dunha materia 
prima chamada “leite”. 

Mentres os nosos socios gandeiros do norte 
de Europa están a facer grandes investimentos 
en plantas de transformación de novos 
produtos derivados do leite, nós aquí estamos 
a preguntarnos como se vai pagar este o 
vindeiro mes.

Gustaríame partir desde outro horizonte. Porén, 
creo firmemente que o futuro é prometedor 
para aqueles gandeiros que saiban adaptarse 
aos novos tempos. Para iso deben ter moi 
claro cara a onde queren levar a súa gandería, 
facendo unha xestión escrupulosa dela e 
analizando  as súas fortalezas e debilidades 
para tomar as decisións máis convenientes. 

Tribuna pública
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O futuro é prometedor para 
aqueles gandeiros que saiban 
adaptarse aos novos tempos

1ª Estrutura e capacidade
Na súa idade máis nova (1º parto), os códigos 
relativos aos trazos descritivos do animal 
deben ser case todos intermedios: estatura de 
1,50 cm cun terzo anterior que non sexa máis 
baixo que o sacro; o peito intermedio alto de 23 
cm, cunha profundidade corporal  proporcional 
á súa estatura e lonxitude; o lombo, moi forte 
e cunha coxa ben unida ao mesmo e a coxa, 
á súa vez, cunha anchura intermedia de 21 
cm, cun ángulo lixeiramente máis baixo dos 
isquions respecto dos ilios.

Todas estas partes deben estar ben unidas e 
proporcionadas entre si formando un corpo 
harmónico. A medida que se vai facendo adulto 
o animal, irá medrando e perderá esa harmonía 
do principio. Nunca debería acadar un tamaño 
ou estatura extrema.

2º Sistema mamario
O sistema mamario debe ter moi boa textura, 
a cal é moi fácil de apreciar xusto despois da 
muxidura. A inserción anterior debe ser forte e 
a posterior alta e ancha, o ligamento suspensor 
ben definido e os tetos deben nacer no medio e 
medio de cada cuarto mamario. 

Nas primeirizas debe ser un ubre recollido (figura 
1) para que a evolución dos partos despois de 
cada edema sexa a correcta (figura 2). 

A profundidade do ubre é un dos trazos 
descritivos que máis inflúe na lonxevidade e na 
vida produtiva dunha vaca.

3º Membros e aplomos
As patas deben cumprir un obxectivo principal: 
que o animal se desprace con facilidade e 
harmonía dun sitio a outro a comer, beber, 
descansar ou a se muxir, sen que sexa un 
sacrificio para el. Unhas patas morfoloxicamente 
correctas son aquelas que presentan un ángulo 

Outro factor imprescindible no futuro das 
nosas explotacións ten que ver con acadar un 
rabaño de produtoras moi eficiente, que teña 
unha longa vida produtiva libre de doenzas e 
cunha morfoloxía que lle permita manterse 
funcional logo de moitos partos. 

A pregunta é ¿como debe ser a morfoloxía 
dunha vaca frisoa para que teña longa 
vida produtiva na explotación? A resposta 
dividirémola en tantas partes como diferentes 
rexións ten este fermoso animal.



podal intermedio alto (uns 55º), cuns pezuños 
ben formados e o óso plano, con coxas finas e 
corbexóns limpos. 

As patas posteriores deben ter unha lixeira 
curvatura cando sexan vistas lateralmente e 
deben ser paralelas entre si vistas desde atrás. 
Pero, sobre todo, deben ter unha excelente 
mobilidade cun paso longo e firme, e con 
senapdución (é dicir, a pisada que deixa a pata 
anterior debe ser ocupada pola posterior).

4º Estrutura leiteira
Aínda que hai varios trazos que inflúen na 
“estrutura leiteira”, o máis importante é a 
angulosidade e o arqueamento da costela. 
Cando a vaca está en primeira lactación (animal 
novo),  debe ter un arqueamento de costela e 
unha angulosidade intermedia para ir facéndose 
máis angulosa e arqueada a medida que van 
pasando os partos e conseguir, na súa madurez, 
ser extremadamente angulosa e arqueada.

As características morfolóxicas axeitadas nunha 
vaca leiteira son vitais para que sexa funcional e 
lonxeva. Pero hai outros trazos moi importantes 
que tamén inflúen considerablemente na vida 
produtiva da vaca frisoa. 
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Seguimos 
comprometidos 
co sector

A profundidade do ubre é un 
dos trazos descritivos que máis 
inflúe na lonxevidade e na vida 

produtiva dunha vaca

Estes son os trazos de saúde (células somáticas, 
fertilidade, etc.) que cada vaca leva no seu 
código xenético e que afloran de xeito positivo 
ou negativo no comportamento do animal 
na granxa. Cun bo manexo e confort e cunha 
alimentación equilibrada segundo o momento 
da lactación, conseguiremos que rexións vitais 
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como o ubre e as patas nos duren moitos partos 
e que a vaca siga sendo funcional como cando 
era nova.

a) Altas producións vitalicias (tendo así 
menos custo por litro de leite producido na 
amortización de cada animal).

b) Menos necesidade de reposición, co cal 
teremos a oportunidade de vender xatos e ter 
ingresos adicionais ou recriar menos e aforrar 
diñeiro neste apartado.

c) Menos doenzas (mamite, coxeiras, etc.). Así 
teremos  menos gastos en medicación e en 
perdas de leite.

Polo tanto, debemos asumir que as ganderías 
que naveguen mellor polas adversidades serán 
aquelas que seleccionen animais con longas 
vidas produtivas. Isto axudaralle a ter uns custos 
de produción moito máis baixos e a pasar os 
momentos de crise con prezos baixos. Nas imaxes 
seguintes resumimos o falado ata o de agora:

As características morfolóxicas 
axeitadas nunha vaca leiteira 
son vitais para que sexa 
funcional e lonxeva

Longa vida produtiva
Cando estean presentes nunha vaca factores 
como unha boa morfoloxía funcional (ubres 
e patas) e uns trazos de saúde dominantes 
(células somáticas, fertilidade, etc.) teremos 
un animal cunha longa vida produtiva e 
acadaremos:
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Domingo Ces, ex vicepresidente de Feiraco

Figura 1 

Vaca nova (1º parto) cun 
sistema mamario recollido, boa 
textura e insercións, e cunhas 
patas que presentan correcta 
vista posterior e un corpo 
proporcionado e unido.

Figura 2  

Vaca adulta (4º parto) cun 
excelente sistema mamario 
e unhas patas funcionais. 
Posiblemente lle queden outros 
catro partos por facer.

Figura 3  

Vaca nova (1º parto) cunha ubre 
carnosa e moi profunda. Terá 
unha corta vida produtiva.

Figura 4

Vaca intermedia (2º parto) cun 
ubre moi profundo. Posiblemente 
tras outro parto irá ao matadoiro.



Coa finalidade de coñecer a estrutura dos custos 
das nosas explotacións e así poder extraer 
conclusións fiables para a redución do custo da 
produción do litro de leite, analízanse neste artigo 
os datos produtivos e contables de 45 das nosas 
explotacións. No seu conxunto, estas xestionan  
986 hectáreas de millo, 1.475 hectáreas de herba 
e un total de 40.221.802 litros de leite.

Na seguinte táboa, preséntase a estrutura media 
das explotacións do grupo, tendo en conta que 
o intervalo de produción anual oscila entre os 
350.000 litros e os 2.950.000 litros.

Análise e comparativa dos 
principais inputs de produción

Datos xerais do grupo    MEDIA

Produción leite 984.528 L 

Base territorial 51 ha 

Nº de cabezas 191

Nº de vacas presentes 103

Vaca presente/ha 2,02

Utas 3,4 utas 

Vaca presente/uta 30 ugm/uta 

Investimentos en instalacións 

pendentes de amortizar 
385.415  € 

Investimentos en maquinaria 

pendentes de amortizar
118.110 €

Investimento por vaca presente 4.889 € 

Valoración  gando a  31/12/2014 241.338 € 

Prezo venda de leite 0,361€/L 

Media 
2014 

€/100L

Menos 
€/100L 

eficiente

Máis 
€/100L 

eficiente

Gasto de produción 35,13  € 41,35 € 28,51 €

Ingresos no leite 4,96 € 4,93 € 4,35 €

Limiar de rendibilidade 
(sen amortizacións) 

30,17 € 36,42 € 24,16 €

Amortizacións 2,48 € 3,00 € 2,88 €

Limiar de rendibilidade 
(con amortizacións)

32,65 € 39,42 € 27,04 €

Ingresos só por leite 36,14€ 35,66 € 35,64 €

Datos técnicos

Produción anual 984.528 L 683.854 L 800.966 L

Vaca presente/ha 2,02 1,78 1,91

Vaca presente/uta 30 29 32

Custo da produción e 
cálculo do limiar de rendibilidade
Na seguinte táboa, preséntase un resumo dos 
resultados dos custos de produción da media 
do grupo, así como unha comparativa entre a 
explotación máis eficiente e a menos eficiente. Ao 
mesmo tempo analízase o limiar de rendibilidade 
do leite, é dicir, o prezo mínimo para o que a marxe 
neta é cero, a partir da cal a produción se realiza 
sen perdas. Para isto, téñense en conta os custos 
totais, aos que se deducen os ingresos do leite.

Terra: produción de forraxes
Neste apartado, preséntanse os resultados 
medios de 28 explotacións, que forman parte do 
grupo de xestión. 

A) Custo do millo
A continuación, detállase o custo de produción 
do millo por partida.

Análise dos custos de produción 2014

Agropecuario
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Terra Vacas

Man de obra Investimentos 
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Unha vez obtido este dato e sabendo que 
contamos tamén con datos produtivos, facemos 
unha comparación entre a explotación máis 
eficiente e as menos eficientes.

Millo Media 
Máis 
eficiente

Menos 
eficiente

Produción 39.200 KG/ha 41.954 KG/ha 31.250 KG/ha 

Custo por tm 33 €/tm 29 €/tm 41 €/tm

Gastos xerais por 
aproveitamento

Custos/ha %(CT)

Sementes 147,69 11,49%

Fertilizantes minerais millo 301,26 23,43%

Fitosanitarios 110,51 8,59%

Plásticos 16,00 1,24%

Conservantes 2,52 0,20%

Outros 1,18 0,09%

Aluguer 58,74 4,57%

Labores subcontratados 371,41 28,88%

Man de obra 31,30 2,43%

Amortización maquinaria 128,71 10,01%

Seguros 9,08 0,71%

Gasóleo e reparacións 107,48 8,36%

Totais 1.285,89 100%
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Comparativa entre a explotación 
máis eficiente e a menos eficiente

Herba Media 
Máis 
eficiente

Menos 
eficiente

Produción 11.650 KG/ha 16.369 KG/ha 4357 KG/ha 

Custo por tm 60 €/tm 39 €/tm 123 €/tm

Media Máximo Mínimo

Alimentación
22,68 

€/100l 

18,63 

€/100l 

26,60 

€/100l 

Sanidade 2,86 €/100l 1,85 €/100l 3,81 /100l 

Media Máximo Mínimo

Man de obra
4,80 

€/100l 

2,87 

€/100l 

7,71 

€/100l 

Media Máximo Mínimo

Amortización
2,48 

€/100l 

7,14 

€/100l 

0,02 

€/100l 

<600 mil
600-1200 

mil
>1200 mil

Ingresos totais
39,90 
€/100l

40,10 
€/100l

41,00 
€/100l

Gasto Variable
26,50 
€/100l

26,22 
€/100l

26,20 
€/100l

Gasto Fixo 8,46 €/100 l 7,73 €/100l 7,29 €/100l

Amortización 1,29 €/100l 2,51 €/100l 4,05 €/100l

Limiar de rendibilidade 31,22 32,49 33,26

Gastos xerais por 

aproveitamento
Custos/ha %(CT)

Sementes 35,49 5,31%

Fertilizantes minerais 137,08 20,52%

Plásticos 11,56 1,73%

Conservantes 9,46 1,42%

Outros 0,28 0,04%

Aluguer 41,79 6,26%

Labores herba 164,86 24,68%

Man de obra 30,30 4,54%

Amortización maquinaria 128,17 19,19%

Seguros 9,07 1,36%

Gasóleo e  reparacións 99,94 14,96%

Totais 668,00 100%

B) Custo da herba
A continuación detállase o custo de produción 
da herba por partida.

Análise de gastos
Neste apartado imos analizar os gastos máis 
importantes que teñen que ver coas vacas, coa 
man de obra e coa amortización de investimentos. 
Finalmente, tamén realizamos unha comparativa 
entre explotacións por volume de producións.

Vacas 

Man de obra

Amortización de investimentos

Comparativa entre 
explotacións por volume de produción

Se se analiza o limiar de rendibilidade case non 
existen diferenzas. A gran diferenza detéctase nas 
amortizacións, posto que as explotacións máis 
grandes contan con investimentos recentes.

Conclusións
Non se aprecian diferenzas significativas no custo 
de produción entre as explotacións con diferente 
volume de produción. Resaltan unicamente as 
diferenzas nas amortizacións xa que estas se 
duplican nas explotacións de maior volume, 
posto que teñen moitos investimentos recentes 
pendentes de amortizar.
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Transporte y Clasificación 

de residuos industriales

Desinfección, Desratización y

Desinsectación industrial

Transporte y Gestión de

residuos hospitalarios

Gestión de residuos sólidos y 

líquidos generados  por buques

Centro gestor de residuos 

inertes y no peligrosos

Servicios generales de Limpieza y

Mantenimiento industrial

CENTRAL VIGO: CAMIÑO DO CARAMUXO Nº65 – 36213 VIGO (PONTEVEDRA) – 986 422 355

DELEGACIÓN CORUÑA : LUGAR DA FRAGA, 92 - CORTIÑÁN  - 15319 BERGONDO (A CORUÑA) – 981  778 532

DELEGACIÓN SOMOZAS: LG. MARVÁN-SEIXAS , S/N - 15567 AS SOMOZAS (A CORUÑA) - (981) 417 210

Gestión integral de 

residuos industriales

www.toysal.com

Existe unha gran dispersión entre máximos e 
mínimos, sobre todo en:

• Produción de forraxes

 – Millo: existen diferenzas no millo superiores a 
12 euros/tm e se observaramos a produción 
percibiriamos diferenzas de ata 20.000 kg/ha.

 – Herba: con esta análise detectouse que o custo 
de produción de herba é moi elevado debido 
principalmente aos baixos rendementos por 
ha. Este é un tema preocupante que cómpre 
mellorar nos gandeiros que realizan a rotación 
herba-millo.

 – Custo de aluguer de terra: existen diferenzas 
importantes que debemos ter en conta á hora 
de comparar o custo por ha. Chegando a ter 
medias de 450 euros/ha alugada.

• Gasto de alimentación: existen diferenzas de 
ata 8 céntimos/litro entre o máis eficiente e o 
menos. 

• Man de obra: existen diferenzas de ata 5 
céntimos/litro entre o máis eficiente e o menos.

• Investimentos: existen diferenzas de ata 7 
céntimos/litro entre gandeiros

• Sanidade: existen diferenzas de ata 2 céntimos/
litro entre o máis eficiente e o  menos eficiente.

Con todos estes datos cremos que é evidente 
que a diferenza de custo está no manexo 
de cada un dos recursos de produción e no 
volume de produción. Debemos facer fincapé 
na relevancia do asesoramento técnico e na 
profesionalización dos gandeiros para que estes 
poidan ser máis competitivos.

Rosa Mar Otero Baña
Departamento  Agropecuario
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Sector lácteo: o que nos espera

A desaparición das cotas tróuxonos unha 
situación, cando menos, non esperada: un 
incremento importante da produción cuns prezos 
baixos dos produtos industriais, saída que podería 
ter ese incremento produtivo.

Galicia está metida nunha incerteza. Por un 
lado sobra leite e a industrialización é pequena 
e ten poucas alternativas; pero ademais pódese 
producir a deslocalización da produción, que 
agora non ten límite, e as industrias do centro 
e sur de España están animando aos seus 
produtores a que a aumenten, a pesar de que os 
custos son máis altos, pero quedan compensados 
co diferencial do transporte. Non esquezamos 
que no Levante e sur é onde se consume o leite.

Polo tanto, algo teremos que ir facendo. Ou 
facemos algo distinto do de agora ou imos a 
seguir tendo problemas.

Unha alternativa pode ser orientar a produción 
para o outono, porque historicamente é cando os 
prezos soben.

Pero creo que en Galicia temos outro problema 
que é o exceso de individualismo dos nosos 
gandeiros. Cada un vai polo seu lado, só lle 
preocupa resolver o seu problema, e o leite é 
un problema do conxunto; cando cobramos un 
pouco máis que o veciño, xa nos parece ben. 
Temos que avanzar noutro sentido ou imos 
pasalo mal. Temos un importante potencial, pero 
aproveitámolo mal. 

Os gandeiros son empresarios e como tales teñen 
que xestionar a súa empresa, e non esperar a que 
os demais lles resolvan os problemas.

Hai un mal endémico en non confiar nas 
cooperativas, e esa é a única saída. Cando menos, 
eu véxoo así.

Recordemos que os prezos máis altos que 
perciben os produtores están no norte de Europa, 
onde precisamente o leite está, maioritariamente, 
nas mans das Cooperativas.

Hai que unirse para facerse máis fortes e poder 
negociar mellor. Dia e Eroski firman un acordo de 
cooperación para negociar compras conxuntas; 
Capsa e Celta concentran os seus negocios de 
marcas de distribución (MDD). E seguramente 
non quede só nestas. Isto é o que está facendo 
tanto a distribución como a industria. E o 
produtor que?

A pesar de todo isto, o futuro aínda segue estando 
nas nosas mans, se somos capaces de coller o 
camiño axeitado.

Maximino Viaño Illodo
Director Agropecuario

Pero tamén se pode producir outro feito puntual 
que pode complicar a viabilidade das nosas 
explotacións, e é Irlanda; ese país ten previsto 
aumentar a súa produción nun 50%. Para darlle 
saída tamén están construíndo torres de leite en 
po, pero pode pasar que cuns prezos baixos dos 
produtos industriais sexa máis rendible vendela 
metida nun paquete como leite líquido e pódena 
poñer no sur de España a prezos competitivos, 
sobre todo pensando na primavera.

A produción en Irlanda é en base a pastoreo 
(Irlanda ten os prezos de produción mais baixos 
da Unión Europea dos 15) e a situación que se 
pode dar nas primaveras pode ser preocupante 
polo incremento da produción dadas as 
circunstancias propias da estación.
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Visita do conselleiro 
de Cultura á Cooperativa
Feiraco recibiu o pasado 22 de xullo a visita do 
conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, Román Rodríguez, que coñeceu de 
primeira man as iniciativas culturais e educativas 
promovidas pola Cooperativa no marco da 
Responsabilidade Social Empresarial e do seu 
compromiso cos valores propios de Galicia. 

Acompañado polo alcalde de Ames, José Manuel 
Miñones, e polo presidente de Feiraco, José 
Montes, como anfitrión, o representante da 
Xunta visitou as instalacións de Ponte Maceira, 
e entregoulles os galardóns aos gañadores do 
concurso de relatos curtos convocado con 
motivo do Día das Letras Galegas 2015 a través da 
páxina oficial de Facebook da Cooperativa.

O primeiro premiado, Roberto Roget (de Baíñas,  
Vimianzo), ademais dun lote de produtos 
Feiraco, recibiu unha Enciclopedia Galega 
Universal, cedida pola Secretaría Xeral de Política 
Lingüística, cuxo representante, Valentín García, 
tamén estivo no acto.  Composta por 16 tomos e 
máis de 7.000 páxinas, é unha obra de referencia 
do patrimonio cultural galego. 

O segundo e o terceiro premio foron, 
respectivamente, para Virtu Castro (A Coruña) e 
Alba Sánchez (Ames), que tamén recibiron un lote 
de produtos e un libro da escritora Rosa Aneiros.

Exemplo a seguir
Na súa intervención, Román Rodríguez destacou 
que Feiraco é o exemplo de que “a unión fai 
a forza” nun país de carácter minifundista, e 
destacou o seu labor de “creación de riqueza na 
contorna”. Apostou porque continúe “facendo 
marca Galicia” e puxo en valor o labor de 
iniciativas como a do concurso de relatos, “de 
alto nivel con máis dun cento de participantes”, 
que fomenta nos máis novos as actividades 
culturais a través das novas tecnoloxías, na liña 
das actuacións da súa Consellería.

A este respecto, José Montes comprometeuse 
a seguir “por este camiño e dar un paso máis 
para promover a lingua”, deixando clara a 
identificación plena da marca con Galicia e 
os seus valores a través da Fundación Feiraco, 
concibida por Jesús García Calvo cunha plena 
“vocación sociocultural”. 

O alcalde de Ames, José Miñones, destacou a 
“colaboración mutua” do Concello con Feiraco, 
a través da promoción de concursos, e tendeu 
a man para “avanzar nesta alianza cultural”. 
Ademais, gabou a campaña co gallo do Día das 
Letras Galegas, que conseguiu a través dos bricks 
chegar a milleiros de fogares.
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Feiraco presenta a nova 
imaxe de Yogu+

A Cooperativa decantouse por un 
deseño desenfadado e colorista 
destinado aos máis pequenos para 
aplicar ao tradicional formato brick 
de 200 ml de Yogu+, nas súas tres 
variedades: fresa, macedonia e 
natural. O deseño sérvese das cores 
e das ilustracións para diferenciar as 
tres variedades deste iogur, que inclúe o mellor 
da froita e non necesita conservarse en frío, 
grazas ao proceso térmico UHT ao que se somete.  

Os produtos Yogu+ son iogures pasteurizados 
despois da fermentación con poucas calorías 

e libres de glute. A súa fórmula lixeira e a súa 
longa conservación a temperatura ambiente, 
ata catro meses, convértenos na mellor solución 
para comidas e merendas tanto dentro como 
fóra do fogar, grazas ao seu formato funcional e 
fácil de levar.

EN EL MUNDO

SE CONSUMEN 

450 MILLONES

DE VECES

AL DÍA

Tetra Pak®     y PROTEGE LO BUENO

son marcas registradas pertenecientes

al Grupo Tetra Pak. www.tetrapak.es

Fabricamos más de 170 mil millones de 
envases al año para más de 2.000 com-
pañías de alimentación líderes mun-
diales. Esto signifi ca que se consumen 
alrededor de 450 millones al día, la 
mayor parte en una mesa de desayuno 
como ésta, en cualquier lugar del mun-
do desde Los Ángeles a Londres o 
Lagos. Cada envase está fabricado 
meticulosamente para proteger los 
alimentos. La gente no repara en esto. 
Ellos asumen que dentro de cada en-
vase encontrarán exactamente lo que 
esperan: alimentos protegidos y se-
guros de cualquier marca que escojan. 
Nosotros contribuimos a que esto sea 
así. Este es el Círculo de Protección. 
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Coches híbridos como modelo 
de xestión sustentable
Feiraco acaba de engadir á súa frota de vehículos 
10 coches híbridos, é dicir, que combinan motor 
eléctrico e de combustión. 

Trátase dun exemplo máis do compromiso 
da Cooperativa coa protección da contorna 
natural, unha mostra esencial do modelo de 
xestión sustentable que se traslada a todas as 
actuacións e relacións coa comunidade. E é 
que a responsabilidade ambiental é para Feiraco 
un dos piares da súa Responsabilidade Social 
Corporativa. 

Rotulados coa nova identidade visual de Feiraco 
e co logotipo de Galicia Calidade, os vehículos 
modelo Toyota Yaris supoñen importantes aforros 
enerxéticos e económicos para a Cooperativa. 

A combinación dun motor de combustión 
operando sempre á súa máxima eficiencia 
e a recuperación de enerxía do freado (útil 
especialmente en tramos curtos) fai que estes 
vehículos acaden un mellor rendemento, sobre 
todo en estradas moi transitadas, de forma que se 
reducen significativamente tanto o consumo de 
combustible como as emisións contaminantes.

Xestión sustentable e responsable
O modelo de xestión sustentable de Feiraco 
fundaméntase en tres piares básicos: a calidade, 
non só entendida como a excelencia do produto, 
senón como a constante satisfacción do cliente 
e do consumidor; a innovación, como resultado 
dos coñecementos aplicados á mellora continua 
dos seus produtos, servizos e procesos; e a 
responsabilidade social con todos os seus grupos 
de interese. É aquí, onde a responsabilidade 
ambiental ocupa un lugar esencial.
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Únicla, galardoado co premio 
International Taste Award 2015
Únicla foi galardoado recentemente co 
prestixioso premio International Taste Award, 
recoñecemento anual que avala que é un leite de 
sabor superior entre todos os da súa categoría. 
Convocado polo International Taste & Quality 
Institute, este premio está considerado como a 
“Guía Michelín” dos produtos alimenticios. 

O xurado, reunido en Bruxelas, estivo composto 
por chefs e sommelieres de prestixio internacional 
e concedeu a máxima puntuación a Únicla: tres 
estrelas de ouro.

Este recoñecemento constata que Únicla é un 
leite de sabor superior tal e como o xa reflectira 
o Test de Consumidor realizado pola Universidade 

de Santiago de Compostela sobre un Panel de 
Consumidores relevante, e que enfrontaba a Únicla 
con dúas marcas líderes do mercado nacional.

Agasallo aos seguidores en 
Facebook con 450 camisetas
Feiraco, como patrocinador do histórico 
equipo do Real Club Deportivo de La Coruña, 
alcumado SuperDepor, acadou un grande 
éxito na súa promoción no Facebook na que 
se sorteaban entre os seus seguidores 450 
camisetas conmemorativas do 20º aniversario da 
consecución da Copa do Rei diante do Valencia CF 
en 1995.  Para conseguilas, era necesario mercar 
un pack de 6 litros de leite Feiraco ou Únicla e 
subir á rede social como proba a fotografía do 
ticket de compra antes do 26 de xullo.      

Cada día publicáronse no Facebook de Feiraco 
os 25 gañadores do sorteo diario das camisetas, 
dunha edición limitada de só 1.995 unidades, das 
cales 450 foron distribuídas a través desta exitosa 
promoción, na que os internautas deixaron claro 
o seu entusiasmo polo Deportivo e agradeceron 
o impulso por parte da Cooperativa deste tipo 
de iniciativas. 

Segundo destaca o director comercial de Feiraco, 
Ramón Mandiá, esta promoción 2.0 forma parte 
do compromiso co deporte, ademais de ser un 
recoñecemento aos que apostan polos produtos 
da Cooperativa. 

Celia, Pablo e Marta presentan a camiseta do SuperDepor
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El seguro de los que están más seguros

Feiraco recibe a visita 
do alcalde de Ames
O alcalde de Ames, José Miñones, acompañado 
da concelleira de Promoción Económica, 
Isabel González, realizou a súa primeira visita 
institucional ás instalacións de Feiraco, en Ponte 
Maceira, a finais do pasado mes de xullo. 

O presidente da Cooperativa, José Montes, e 
o director xeral, José Luis Antuña, guiaron ao 
rexedor –que previamente asinou no libro de 
visitas– nun percorrido pola nave onde se realiza 
o proceso de envasado do leite e tamén polo 
resto das instalacións, para coñecer máis polo 
miúdo a súa estrutura e a evolución dos servizos.

Os participantes nesta visita institucional 
conversaron sobre a situación da Cooperativa 
e sobre a posibilidade de poñer en común 
infraestruturas. Así, neste encontro reforzáronse 
os lazos de unión co municipio en materia de 
servizos sociais e impulso á produtividade.

Feiraco, como garante do desenvolvemento na 
contorna de Ames, analizou con José Miñones 
a posibilidade de establecer un convenio de 
colaboración para que o Concello poida facer 
uso da súa zona de exposicións para realizar 
actos culturais, ademais de colaborar na cesión 
de produtos lácteos para as campañas de reparto 
de alimentos municipais. 

Potenciar o Camiño de Santiago
Asemade, o alcalde de Ames transmitiulles a 
José Montes e a José Luis Antuña os seus plans 
de potenciación do Camiño de Santiago ata 
Fisterra, ao seu paso polo municipio, no que 
Feiraco se podería erixir como referente para os 
peregrinos que elixan esta ruta, dado o potencial 
económico e a proxección dentro do mundo 
rural da nosa Cooperativa. 

Durante a visita tamén se falou da conxuntura 
histórica da Cooperativa, próxima á celebración 
das súas Vodas de Ouro, que representan unha 
garantía para o proceso de desenvolvemento rural.

“Novillas” entre 2 e 4 meses

Tel. 630 276 546

Tanque de frío Alfa-Laval 

de 730 litros. Tel. 692 503 102

Véndese Véndense
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¡Estoy agroseguro!
Estoy más que seguro...

Las enfermedades, los accidentes... son 

muchos los riesgos a los que está expuesta 

una explotación ganadera. Riesgos que pueden 

arruinar tu negocio de la noche a la mañana. 

Por eso cuando me preguntan si estoy seguro, 

yo siempre respondo... ¡Estoy AGROSEGURO!

El seguro de los que están más seguros

Incluye como garantía adicional
el saneamiento ganadero

Consulte con su mediador de seguros
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Os representantes de Ciudadanos 
de Ames visitan a Cooperativa
Unha delegación do partido Ciudadanos (C’s), 
encabezada polo concelleiro por Ames da 
formación, Javier López, e o candidato ao Congreso 
dos Deputados pola provincia da Coruña, Antonio 
Rodríguez, tamén se achegou ás instalacións da 
sede de Feiraco o pasado mes de agosto. 

O presidente da Cooperativa, José Montes, e 
o director xeral, José Luis Antuña, conduciron 
aos representantes políticos por unha visita ás 
instalacións de Ponte Maceira.  

Evolución da Cooperativa
Os representantes desta formación política 
amosáronse moi interesados por coñecer a 
marcha e a evolución da Cooperativa, desde 

a súa base histórica, posto que Feiraco tamén 
naceu querendo unir as preocupacións dunha 
“cidadanía” que comezou a estruturarse 
desde as parroquias da zona, da man dunha 
institución de ámbito comarcal que presidía D. 
Jesús García Calvo.

“Ese movemento asociativo deu paso á 
constitución dunha cooperativa que respondese 
ás necesidades dos seus socios, pero pensando 
sempre no desenvolvemento socio-económico 
da comarca de Barcala-A Maía, á que de forma 
inmediata se uniron outras comarcas”, explica 
José Montes. “Coincidían na idea de apoiar 
á Cooperativa dando facilidades para a súa 
proxección comercial e coidala como fonte 
de emprego para o propio concello”, engade o 
presidente de Feiraco. 

Os participantes nesta visita institucional tamén 
aproveitaron o encontro para compartir os plans 
presentes e futuros do desenvolvemento do 
municipio coruñés e da súa contorna.

Os representantes desta 
formación política amosáronse 
moi interesados por coñecer 
a marcha e a evolución da 
Cooperativa
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Mercadotecnia: as marxes 
da liberdade de decisión

Se hai unha disciplina que produce numerosos 
estudos de opinión e sobre eles constrúe a súa 
linguaxe e actuacións, esa é a da mercadotecnia.

Todos nós imos mudando os nosos hábitos 
de compra, porque os nosos criterios van 
evolucionando a medida que o fan as nosas 
necesidades, a información que recibimos ou as 
tendencias que nos establece a comunicación 
global. 

Neste sentido, a vida vai cambiando sen que nos 
deamos de conta e, con ela, os nosos hábitos e 
decisións.

As cadeas de supermercados, por exemplo, son 
conscientes disto, de que o mundo é agora moi 
rápido e de que nos cansamos de facer e mercar 
as mesmas cousas. 

Obsolescencia programada
Ademais, os valores que xustifican as nosas 
opinións non teñen a solidez de “toda unha 
vida”; senón que incorporan outros factores 

tamén, coma, por exemplo, “a obsolescencia 
programada”, que desde a simple lámpada ou o 
complicado videoxogo dará morte súbita ao que 
antigamente tiña só o desgaste físico do material.

A oferta agora é tan matizada que te tes que 
preguntar quen es antes de tomar algunha 
decisión de compra; repasar a túa idade, os teus 
acontecementos nutricionais, o tamaño da túa 
cintura abdominal, o teu nivel de colesterol, a 
relación de alerxias que che afectan ou che poden 
afectar no futuro, e se tes sobrepeso debes ter en 
conta factores como a obesidade ou a desnutrición. 

Perfil do consumidor
Tamén a liberdade de decisión de compra 
que cada cliente ten está mediatizada polos 
contidos que lle achega a mercadotecnia do 
supermercado, e polo de cada un dos produtos 
que pode adquirir. Froito do conxunto das 
decisións individuais obtemos “o perfil do 
consumidor”, tal e como veñen de estudar 
CEACCU e as asociacións de consumidores 
CECU, FUCI, UNAE e UCA/CAUCE.

Mercadotecnia
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Os resultados deste estudo evidencian un 
consumidor español máis eficiente e esixente, 
máis preocupado pola súa saúde, e máis solidario 
e responsable. Ademais é máis comunicativo e 
está máis informado.

O consumidor de hoxe está disposto a buscar 
o que necesita, dispón de máis opcións 
e información e aprendeu a mercar onde 
atopa aquelo que quere. En moitos casos é 
determinante o factor prezo, pero non é o 
único. En ningún caso se renuncia á calidade e á 
seguridade alimentaria do produto. 

O consumidor actual 
é máis comunicativo 
e está máis informado
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Porén, obsérvase como os desexos e inquedanzas 
do consumidor medio aínda non están 
sustentados nun coñecemento real, imparcial 
e formado de aspectos como a nutrición, a 
ecoloxía, o desenvolvemento sustentable, a 
seguridade alimentaria, a formación de prezos, 
o desperdicio de alimentos ou as alegacións 
nutricionais, entre outros temas.

Un novo consumidor
Froito dos cambios persoais e sociais configúrase 
un novo consumidor que valora moito a 
dispoñibilidade de información. A tendencia é 
que queira coñecer que está mercando, como se 
elaborou o produto ou onde se fabricou.

Ademais, existen outros factores que están 
exercendo a súa influencia nos hábitos de 
compra: o consumidor comeza a demandar 
produtos máis saudables, ambientalmente 
sustentables, con formatos que faciliten 
evitar o desperdicio e que sexan elaborados 
por empresas cunha responsabilidade social 
recoñecida e, todo isto, facilitado a través dos 
novos canais de compra. 

Así que, a todos, empresas produtoras e 
distribuidoras, nos queda un longo camiño por 
percorrer para axudar a que as marxes de decisión, 
que están máis alá do lugar de residencia ou do 
supermercado no que se merca, se estendan cara 
ao que realmente importa dos produtos: que 
sexan saudables, que acheguen calidade de vida 
xuntando a necesidade co pracer de alimentarse, 
e que os consumidores saiban o que hai detrás 
de todo ese proceso de abastecelos cada día. 

Elemento de reflexión
A nós, desde Feiraco, gustaríanos que o 
consumidor incorporara un elemento de 
reflexión nas marxes da súa liberdade de 
decisión, e asociara a súa decisión de compra ao 
que hai detrás: ao mundo tal como o coñeceu, 
ao que non quere que cambie, ao que pertence 
á vella idea da produción de alimentos como 
parte dun proceso natural de relación do home 
coa natureza, cos froitos da terra, coa agricultura, 
coa domesticación de animais, co leite e coa 
carne, cos cereais, co viño, ou co pan que nos 
sustenta… e que lle dea valor a todo aquelo que 
o representa. 

Con isto, ademais de satisfacer os seus desexos 
e necesidades apuntará un pouco máis alto e 
realizará unha contribución activa para que 
non se rompa o equilibrio entre as nosas vidas 
urbanas e a vida no campo.
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Xantar de confraternidade
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Agradecemos a todos os socios a súa 
participación na 48ª Asemblea Xeral e no 
Xantar de Confraternidade, que se celebraron 
o pasado 20 de xuño.



Do caos de Lugo ao de Santiago
Viámolo vir! Caos para o desenvolvemento das 
actividades normais dunha cidade –a de Lugo e a 
de Santiago e doutras vilas galegas– que se está 
prolongando máis alá dos períodos establecidos 
nas convocatorias, en momentos con 
enfrontamentos entre os propios convocantes. 
Iso é o que non pode ser!

Cando se cuantifiquen as consecuencias verase o 
contravalor da incidencia das manifestacións na 
economía galega, que non será menor.

En Galicia, máis que noutras partes de España, 
a situación do subsector lácteo incide de forma 
moito máis severa na nosa propia economía e na 
das moitas familias que viven del, e que mesmo 
define a nosa cultura, as nosas tradicións, a nosa 
forma de vivir, a nosa paisaxe e o noso futuro. 
Por algo somos a autonomía que produce moito 
máis leite de España.

Sucedéronse nestes días moitas asembleas, 
encontros, reunións e debates a todos os niveis. 
Falouse de todo, pero aínda é insuficiente o nivel 
de compromiso. Esíxeselle ás administracións que 
lexislen favorablemente en cousas que moitas 
veces non poden; de todos modos, conseguiuse 
poñer o tema lácteo sobre a mesa e que se 
adianten medidas que dean estabilidade, así 
como –que non é menos importante– sensibilizar 
á sociedade e ás propias administracións fronte á 
dura realidade que viven os nosos gandeiros.

Maior concreción
Con todo e iso, é necesario concretar e dar pasos 
cara a organización do sector empezando por nós 
mesmos. Fálase do que debería ser e laméntase 
que non progresaramos máis, pero non se 
concretan accións que melloren a nosa posición 
de sector dentro dunha cadea alimentaria moi 
desequilibrada.

Hai que seguir reclamando que a Administración 
se comprometa ata onde sexa posible, 
comezando por algo moi elemental, orientar 
todas as axudas ou recursos destinados ao sector 

Con estas medidas outro galo nos cantaría e 
deixariamos de mirar aos países europeos con 
envexa. Unha boa parte do traballo é noso, dos 
produtores a das cooperativas:

• Dimensión para unha maior rendibilidade.

• Integración para a comercialización.

• Intercooperación para a industrialización.

Comezaremos cos que queiran e manifesten a 
súa vontade con iniciativas e compromiso, pero 
comecemos xa; non hai máis prazos.

Lácteo
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para favorecer a integración e a intercooperación 
entre produtores baixo calquera das fórmulas 
posibles: cooperativas, organizacións de 
produtores ou sociedades civís.

Non máis cooperativas, senón potenciar as 
que temos; non moitas organizacións de 
produtores, senón unha ou moi poucas con 
dimensión suficiente para poder comercializar 
os seus produtos (parécenos que o mínimo 
establecido de 450.000 toneladas de leite aínda 
é pouco); impulsar e favorecer a cooperación 
ou participación en sociedades civís entre 
veciños ou familiares cun mínimo de actividade 
económica razoable.

É necesario concretar e dar pasos 
cara a organización do sector 
empezando por nós mesmos
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BOVELA®: unha solución 
enxeñosamente sinxela
A BVD (Diarrea Vírica Bovina) é unha das doenzas 
máis relevantes no gando vacún e considérase 
responsable de grandes perdas económicas neste 
sector, tanto no gando vacún de leite coma no 
gando de carne e cebo. Ademais, posúe unha 
distribución mundial. Así, en España, é unha das 
enfermidades máis comúns, con prevalenzas que 
oscilan entre o 80 e o 100% segundo a área.

A enfermidade pode cursarse dun modo moi 
silencioso sen manifestar síntomas claros, ou 
ben facelo dun xeito moi evidente causando 
problemas de fertilidade, abortos en calquera 
momento da xestación ou provocando o 
nacemento de animais con defectos conxénitos, 
entre outras complicacións. 

Por exemplo, unha consecuencia habitual 
para os animais tras a infección por este 
virus é a instauración dunha situación de 
inmunodepresión que xera un incremento 
inespecífico da patoloxía infecciosa no rabaño, 
incrementándose así os cadros diarreicos, as 
enfermidades podais, respiratorias, infeccións de 
pel, etc(1). Xunto a isto, algúns animais infectados 
polo virus da BVD poden desenvolver unha 
doenza chamada “enfermidade das mucosas”, 
caracterizada por un cadro hemorráxico moi 
severo, sempre mortal(1).

Animais infectados no útero materno
Os animais PI (Animais Persistentemente Infectados) 
son a clave para a permanencia da enfermidade 
no rabaño. Trátase de animais infectados no útero 
materno, entre os días 20 e 120 da xestación. Nacen 
cunha disposición de inmunotolerancia ao virus 
e en situación de infección permanente, o que 
conduce a que sexan uns potentes excretores do 
virus ao  medio. Aínda que a súa prevalenza é só do 
0,5 ao 2%, son capaces de asegurar o mantemento 
da infección na explotación. Calcúlase que un único 
PI é quen de seroconverter ao 50% en tan só 3 ou 4 
meses(1), aínda que xa se coñecen casos nos que a 

seroconversión é aínda maior. Ademais, toda femia 
PI pare sempre outro animal PI, o que claramente 
contribúe a perpetuar a infección no rabaño.

Aínda que os animais PI son a principal vía de 
transmisión do virus, o papel epidemiolóxico 
de animais infectados de maneira transitoria 
(animais IT), e animais con infección crónica 
(animais IC), considérase tamén relevante como 
fonte de infección(1). Os animais Ti son tamén 
eficaces eliminadores de virus, aínda que o 
fan de xeito transitorio (2 ou 3 semanas como 
moito). Son, igualmente, responsables de xerar 
inmunodepresión e trastornos reprodutivos 
no rabaño(1). Os animais con infección crónica 
adquiren esta situación como consecuencia da 
chegada do virus a zonas “inmuno-privilexiadas” 
do organismo, tales como os folículos ováricos, os 
testículos, o sistema nervioso central ou as células 
da serie branca(1). Estes animais IC poden excretar 
o virus durante longos períodos (varios meses)(1).

Dous virus diferentes
Outro aspecto moi relevante desta enfermidade 
é que o virus da BVD non é un só, senón 
dous: BVD tipo 1 e BVD tipo 2(1). Trátase de 
xenotipos diferentes, entre os que case non 
existe protección cruzada fronte a síntomas, e 
definitivamente ningunha protección fronte á 
infección transplacentaria (un animal protexido 
fronte ao BVD tipo 1 é susceptible de xerar PIs de 
tipo 2, e viceversa).

O BVD-1 é o xenotipo máis prevalente na 
Unión Europea, canto menos  16 subtipos 
identificados(1). O BVD-2 é actualmente unha 
especie emerxente na UE, e xa foi atopado 
en Bélxica, Francia, Alemaña, Italia, Holanda, 
Polonia, Portugal, Eslovaquia, Reino Unido e 
España. Coñécense 3 subtipos diferentes(1), e foi 
responsable dalgúns dos brotes máis severos 
dos últimos anos en Europa, coma o sucedido 
recentemente en Polonia e en Alemaña, que se 
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cursou cunha mortalidade superior ao 50% en 
animais adultos, aínda os xa vacinados fronte ao 
BVD-1(1). Curiosamente, este brote non se asociou 
á presenza dun PI no rabaño, senón ao contacto 
cun animal infectado transitoriamente(1). A 
sintomatoloxía foi moi aguda, con síntomas 
respiratorios, depresión, febre elevada, debilidade, 
diarreas con sangue, inmunodepresión, etc.(1)

BOVELA® ofrece 
cobertura completa fronte á BVD
Trátase dunha vacina composta por cepas non 
citopáticas tanto de BVD-1 coma de BVD-2. 

A decisión de incluír ambos os xenotipos na 
vacina tomouse porque realmente son  virus 
filoxeneticamente distintos e a protección 
cruzada fronte á infección transplacentaria 
(protección fetal) entre ambos os dous non 
existe(1). Por iso, se se pretende protexer fronte 
á aparición de PIs de ambos os xenotipos, é  
imperativo que os dous estean presentes na 
vacina! As cepas parentais (virus de campo dos 
que se parte para desenvolver a vacina) son 
altamente representativas das cepas actualmente 
circulantes na UE, e en España(1). 

BOVELA® é a primeira vacina 
fronte á BVD con tecnoloxía L2D(1)

Dadas as características dos compoñentes 
de Bovela®, non era factible facer un 
desenvolvemento clásico baseado na 
atenuación do virus en medios celulares xa 
que esta tecnoloxía, xa algo anticuada, se 
ben acada cotas de eficacia aceptables, non 
obtén a seguridade necesaria. Por este motivo, 
desenvolveuse esta tecnoloxía moderna, que 
permite obter unha vacina coas características 
de eficacia dunha vacina viva (Bovela® é vacina 
viva), pero co perfil de seguridade dunha 
vacina morta: a tecnoloxía L2D (as siglas en 
inglés das palabras Viva de Dobre Deleción). 
Esta tecnoloxía baséase nos estudos realizados 
polo doutor Gregor Meyer en Alemaña que 
poñen de manifesto que tras eliminar certos 
fragmentos do xenoma dos virus de Bovela®, 
estes perde a súa capacidade de atravesar a 
barreira placentaria e infectar ao feto, ao tempo 
que perden por completo a súa virulencia, 
mantendo intacta a súa capacidade de estimular 
o sistema inmune do animal. 

Con isto acádase:

• Ausencia total de virulencia. É dicir, Bovela® non 
pode xerar xerar síntomas nin lesións de BVD.

• Imposibilidade de pasar a barreira placentaria. 
Bovela® non pode infectar ao feto e, polo tanto, 
non pode xerar abortos, malformacións ou PIs.

• Resposta inmune excepcional. Como 
corresponde a unha vacina viva, Bovela® 
xera unha resposta mixta (humoral e celular), 
potente, rápida e duradeira.

• Máxima estabilidade. Os virus delecionados que 
compoñen Bovela® son estables e ademais non 
se excretan ao medio.

BOVELA® protexe fronte 
aos síntomas clínicos da BVD(1)

Grazas ás características intrínsecas de Bovela®, 
á súa condición de vacina viva, á elección das  
cepas parentais, á inclusión dos xenotipos do 
virus, ao uso de cepas ncp, e especialmente, 
grazas á tecnoloxía L2D, Bovela® é plenamente 
eficaz fronte é BVD-1 e BVD-2 na prevención de 
síntomas clínicos, tras unha única dose, e durante 
12 meses. 

A decisión de incluír cepas no  citopáticas (ncp) 
tomouse ao abeiro das súas características, que 
sen dúbida resultaban ser as máis apropiadas para 
unha vacina cuxo obxectivo era xerar respostas 
rápidas, completas, potentes e duradeiras. 
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Bovela® prevén fronte á inmunodepresión e á 
hipertermia xerada polo virus campo tanto do 
tipo 1 coma do tipo 2. 

BOVELA® prevén o nacemento de animais (1)

Bovela® é unha vacina viva, desenvolvida con 
tecnoloxía L2D, que inclúe os xenotipos 1 e 2 do 
virus da BVD. Estas características determinan que 
Bovela® confira o 100% de protección fetal fronte 
a BVD tipo 1 e BVD tipo 2, durante 12 meses, e isto 
con só unha dose (incluso en primovacinación) 
aplicada, independentemente do estado de 
xestación ou produtivo dos animais Involucráronse 
máis de 5.600 animais de diferentes razas, estados 
produtivos, momento de xestación,  situación 
serolóxica, etc. En todos eles, o resultado foi o 
mesmo: Bovela® é eficaz en acadar o 100% de 
protección fetal fronte a BVD Tipo 1 e BVD Tipo 
2, tras unha única dose, durante 12 meses e en 
calquera estado da xestación.

BOVELA® é unha vacina segura(1)

En  Bovela® conflúen as características de 
seguridade propias dunha vacina inactivada, co 
extraordinario perfil de eficacia propio dunha 
vacina viva. Bovela® no só é segura a nivel local 
e sistémico, senón que ademais non xera ningún 
tipo de interferencia nos índices produtivos e 
reprodutivos dos animais e o rabaño.

produtivos e reprodutivos, utilizando doses 
comerciais do produto, segundo a posoloxía 
recomendada, amosaron que:

• Bovela® non xera reaccións locais
• Bovela® non xera inmunodepresión.
• A aplicación de Bovela® non afecta á 

produción de leite.
• Bovela® non produce febre tras a súa 

aplicación.
• Bovela® non altera os índices reprodutivos 

medidos no rabaño (56-NRR)

BOVELA® facilita un esquema 
de vacinación sinxelo e flexible(1)

Esta é unha das características máis apreciadas 
polos produtores: a estrema sinxeleza do uso 
desta vacina: poden realizarse vacinacións de 
rabaño, de todos os animais maiores de 3 meses 
de idade, independentemente do seu estado 
produtivo ou de xestación, co 100% de protección 
durante 1 ano e cunha única dose de 2 ml vía IM, 
incluso en primovacinación,

BOVELA®: conclusión
Bovela® supón un fito no manexo e  control da 
BVD que, sen dúbida, modifica a maneira na que 
desde agora se enfocará esta enfermidade. Así, 
Bovela® é a primeira vacina fronte á BVD que:

• Aplica tecnoloxía L2D.
• Protexe fronte aos xenotipos 1 e 2 da 

enfermidade
• Se pode aplicar desde os tres meses de idade, 

independentemente do status produtivo e 
reprodutivo del animal.

• Garante inmunidade durante un ano, e cunha 
única dose.

• Prevén ao 100% o nacemento de animais PI 
por infección transplacentaria. Ningún animal 
PI é nado dunha vaca correctamente vacinada 
con Bovela®.

(1)Referencias: Bibliografía en poder do autor, 
manuel.cervino@boehringer-ingelheim.com

Manuel Cerviño López
Boehringer-Ingelheim España, S.A.Os estudos en condicións controladas, así coma 

os estudos multicéntricos nos que se incluíron 
máis de 5.600 animais en diferentes estados 
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HAZ HISTORIA DE LA BVDHAZ HISTORIA DE LA BVD
AHORA EN TUS MANOSAHORA EN TUS MANOSUNA SOLUCIÓN ÉPICAUNA SOLUCIÓN ÉPICA

Con Bovela®, finalmente 

la amenaza de la BVD 

ha encontrado su rival. 

Gracias a su innovadora 

tecnología L2D (vacuna 

viva con doble deleción), 

Bovela® asegura la completa protección del 

ganado contra los genotipos 1 y 2 del virus 

de la BVD. Con una única dosis, aplicada a 

cualquier animal mayor de 3 meses de edad 

y sin tener en cuenta su status reproductivo, 

protege frente a la BVD durante todo un año, 

lo que implica que previene el nacimiento de 

animales PI por infección transplacentaria.  

Así con Bovela® puedes ayudar a tus clientes 

a poner fin a la historia de la BVD. Protección épica, de forma sencilla

Bovela® liofilizado y disolvente para suspensión inyectable para bovino. Composición: Cada dosis (2 ml) contiene: BVDV tipo 1 vivo modificado, cepa no citopática KE-9: 104,0 – 106,0 DICC50. BVDV tipo 2 vivo modificado, 
cepa no citopática NY-93: 104,0 – 106,0  DICC50. Indicaciones: Inmunización activa de bovino - a partir de los 3 meses de edad - a fin de reducir la hipertermia y minimizar la reducción del recuento de leucocitos provocada 
por el BVDV-1 y BVDV-2 y para reducir la excreción vírica y la viremia causada por el BVDV-2. Inmunización activa de bovino frente a BVDV-1 y BVDV-2, a fin de prevenir el nacimiento de terneros persistentemente infectados 
causado por la infección transplacentaria. Inicio de la inmunidad: 3 semanas después de la inmunización. Duración de la inmunidad: 1 año. Posología: Primovacunación: Administrar una dosis (2 ml) por vía intramuscular. 
Se recomienda vacunar a los bovinos al menos 3 semanas antes de la inseminación / cubrición para suministrar protección fetal desde el primer día de la concepción. Revacunación: Se recomienda la revacunación al cabo 
de 1 año. Reacciones adversas: Leves hinchazones o nódulos en el punto de inyección. Aumento de la temperatura corporal, dentro de los límites fisiológicos. Tiempo de espera: Cero días. Conservación: Conservar y 
transportar refrigerado. No congelar. Presentación: 5 o 25 dosis, con 10 o 50 ml de disolvente. Reg. núm: EU/2/14/176/001 (5 dosis) -009 (25 dosis). Titular: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH. 

bovela.es@boehringer-ingelheim.com@



diferentes capitais garantidos, cobre a morte dos 
animais por accidentes e a morte, o sacrificio 
obrigatorio e a inmobilización do gando por 
febre aftosa.

Seguro de Explotación para Gando de Lida. 
Ofrece dúas opciós que permiten cubrir a 
morte e sacrificio obrigatorio e inmobilización 
por febre aftosa e EEB e diversos accidentes. 
Pódeselle sumar unha cobertura fronte a lesións 
que incapaciten permanentemente o animal 
para ser lidado.

Para outras especies
O sistema de seguros agrarios conta con 
outras liñas para explotacións de gando ovino-
caprino, gando aviario, seguro de porcino ou 
para gando equino, ademais do citado Seguro 
de Compensación por Falta de Pastos e o 
Seguro de Retirada e Destrución de Animais 
Mortos na Explotación. A través da páxina 
web www.agroseguro.es pódense consultar, 
descargar ou imprimir as condicións de todos.

Os datos expostos revelan a enorme 
importancia destes seguros para o sector, por 
iso Agroseguro continúa traballando para que 
se adapten cada vez mellor ás necesidades dos 
nosos gandeiros.

Protexendo o futuro 
dos gandeiros
Os gandeiros españois asinaron en 2014 case 
17.500 pólizas de seguros pecuarios cubrindo 
a preto de 3 millóns de animais. Co Seguro de 
Compensación por Perda de Pastos, realizáronse 
máis de 4.730 pólizas para máis de 1,7 millóns de 
animais, e os Seguros de Retirada e Destrución 
de Animais Mortos, cun índice de aseguramento 
de case un 95%, deron cobertura a 263,8 millóns 
de animais. Tendo en conta que, segundo as 
enquisas de satisfacción, o 89% dos gandeiros 
están satisfeitos cos seguros pecuarios, parecen 
perfilarse como unha ferramenta clave que 
axuda ao gandeiro a xestionar o risco da 
explotación permitíndolle a continuidade da 
súa actividade.

Cales son os que máis se contratan?
En explotacións de vacún o que máis 
contratación acumula é o Seguro de Explotación 
de Gando Vacún Reproductor e Recría. Con tres 
niveis de garantía que van sumando coberturas. 
A opción máis básica cobre accidentes, febre 
aftosa e encefalopatía esponxiforme bovina; 
e pódese incluír morte ou sacrificio por 
complicacións no parto e mamite. Para animais 
de alta valoración xenética existe unha liña de 
seguro específica. O gandeiro que o desexe 
tamén conta con outros seguros para a súa 
explotación de gando vacún:

Seguro para Reprodutores Bovinos de Aptitude 
Cárnica. Con tres niveis de garantía. Un gandeiro 
pode contratar unha cobertura máis básica 
fronte a enfermidades, EEB e febre aftosa, ou 
completala incluíndo cobertura fronte a unha 
mortalidade que supere o 3% do valor medio 
da explotación e a morte das crías ata o mes de 
vida. Conta con garantías adicionais como a de 
saneamento gandeiro.

Seguro de Explotación de Gando Vacún de 
Cebo. Catro opcións a escoller en función das 
necesidades. Coa posibilidade de elixir entre 

Reportaxe
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Mulleres de seu
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Xornada de motivación

Continuando co noso plan de traballo previsto 
para este mes, o día 24 de xullo celebramos 
na nosa cooperativa unha nova Xornada de 
motivación aberta para todas as sociais. Unha vez 
máis contamos coa presenza de Susana López 
Abella, secretaria xeral de Igualdade da Xunta, 
para a inauguración. De novo, transmitiunos o 
apoio por parte do Goberno para continuar coas 
iniciativas a prol da muller promovidas dende a 
nosa cooperativa, ao mesmo tempo que quedou 
constancia do seu interese persoal. Dende aquí a 
nosa gratitude. 

Para o desenvolvemento desta xornada contamos 
con Loli Couso, técnica de AGACA  e coach 
Internacional certificada por ICC (Internacional 
Coaching Community), que foi a responsable 
de conducila, e con Ruth Rodríguez, técnico 
e responsable do Departamento de Estudos 
Socioeconómicos de AGACA, para a súa clausura. 

Baixo o lema “Atrévete contigo mesma” 
realizouse esta sesión, cuxa principal finalidade é 
o empoderamento da muller tanto a nivel persoal 
como profesional. Facéndonos así conscientes 
de todas aquelas oportunidades que podemos 
atopar ao noso redor e que dende a cooperativa 
estamos dispostos a promover. 

O traballo desenvolvido durante a xornada 
axudounos a ver que a motivación de cada 
persoa é interna e persoal, que está vinculada aos 
valores de cada individuo, polo que cada unha de 
nós temos unha motivación diferente. 

Mediante técnicas empregadas de Coaching 
e PNL (Programación Neurolingüística) 
fíxonos ver que cada unha de nós tiñamos un 
obxectivo concreto e diferente dependendo 
das nosas experiencias, circunstancias, gustos 
e aspiracións. 

Partindo de que xa temos claro o noso obxectivo 
e o valor que representa para cada unha de 
nós, pasamos ao seguinte paso, que é o de 
identificar os posibles obstáculos que poderían 
entorpecer logralo, e os recursos dispoñibles 
para poder superalos. 

A principal finalidade desta 
sesión é o empoderamento da 
muller, tanto a nivel persoal 
como profesional



Pretendemos que as mulleres se dean conta da 
importancia que ten ter un tempo para si mesmas 
de forma organizada, onde o traballo non supoña 
a mesma rutina, senón que sexamos capaces de 
rompela para darnos valor e espazo.

Formación e coñecemento
Cremos que a formación e coñecemento é 
fundamental para cada unha das nosas socias. 
Deste xeito favorécese a autoestima e, polo tanto, 
tamén nos achega unha maior seguridade no 
noso entorno persoal e profesional. 

Esta liña que estamos levando a cabo co 
noso grupo “Mulleres de seu” pensamos que 
é de gran valor; pois canta maior formación 
e coñecemento teñamos, máis profesionais 
seremos no noso día a día, incluso nas nosas 
explotacións, para así poder obter unha maior 
rendibilidade, e unha integración cada vez máis 
forte coa nosa cooperativa. Mellorando o noso 
empoderamento, a nosa motivación e, sobre 
todo, a nosa autoestima. 

Unha vez máis gustaríame destacar a 
participación e implicación das nosas socias, 
o que fai que cada día teñamos máis ansias e 
ilusións por continuar coas nosas iniciativas 
loitando por todos e cada un dos seus intereses 
posibles. A todas e a cada unha de vós, grazas. 

Plan de formación
Por todo isto, a continuación, dende a cooperativa 
presentámosvos este plan de formación: 

- Curso de informática. Nivel básico; nas oficinas 
centrais de Feiraco (Pontemaceira)

- Curso de informática. Nivel básico; en Mazaricos 
(pendente confirmar o lugar de celebración)

-  Curso uso teléfono móbil; nas oficinas centrais 
de Feiraco (Pontemaceira)

Estes cursos realizaranse ao longo do mes de 
novembro e primeira quincena de decembro.

Todas aquelas persoas interesadas en realizar 
estes cursos pódense anotar chamando ao 
número de teléfono 981 818 343.

Aberto o prazo de inscrición ata o 15 de outubro. 
Prazas limitadas, reservas por orde de inscrición.

Dende a cooperativa esperamos que sexan cursos 
que nos axuden a mellorar no noso día a día xa 
que a formación sempre nos vai proporcionar 
unha maior seguridade en nós mesmas. 

Carmen Rodríguez Rodríguez 
Vicepresidenta de Feiraco
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Receita

Bica

Ingredientes:

• 4 ovos

• 400 gr. azucre

• 400 gr. fariña de trigo

• 200 ml. nata para bater Feiraco

• 200 gr. manteiga Feiraco

• 1 sobre de lévedo en po

Para decorar:

• 1 cullerada de azucre

• 1 cullerada de canela en po

Preparación:
En primeiro lugar hai que prequentar o forno a 150º 

C e derreter a manteiga. Logo, temos que bater 
os ovos e ir engadindo o azucre pouco a pouco 
ata que dupliquen o seu volume inicial. Despois, 
engádese a manteiga derretida e mestúrase ben; 
incorporamos a nata líquida e seguimos batendo 
ata que resulte unha crema homoxénea.

Por último, botamos a fariña peneirada xunto co 
sobre de lévedo e mesturamos ata que estea ben 
integrada. Temos que verter esta preparación nun 
molde engraxado e enfariñado e esparexer por 
encima a mestura de canela e azucre para que 
forme a súa codia tan característica. Para rematar, 
metemos ao forno e deixamos cocer durante 
45 minutos aproximadamente. Recoméndase 
ir comprobando cun palillo para saber cando 
está listo; cando saia seco, a bica estará cocida e 
¡preparada para degustar!

Pablo Becerra Suárez, socio de Feiraco
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Contra todo tipo de malas herbas de folla ancha nas 

pradeiras e céspedes de gramíneas xa establecidos

Herbicida de postemerxencia

Axeitado para o Rumex:

• Carbea, Carbés, Cardencha, 
 Aceda, Vinagreira, Acedeira, 
Labaza. 

• Acedera, Romaza, Paniega  
 y Lengua de vaca (E).

¡ !

http://www.lantero.com
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 BASF 
 Pest Control Solutions

Las soluciones más 

eficaces para sus 

problemas de plagas.

El bloque de 

ingesta múltiple 

más fiable para el 

control de ratas y 

ratones.

La pasta fresca de 

ingesta múltiple más 

fiable para el control 

de ratas y ratones de 

difícil control.

Sorexa
®

 Pasta

Sorexa
®

 Blocks

 BASF 
 Pest Control Solutions

www.pestcontrol.basf.es    

BASF Española S.L., Can Rabia, 3-5, 08017 Barcleona, España.  

Tlf. +34 93 4964000

El cebo en pasta 

de ingesta única 

más rápido para el 

control de ratas y 

ratones.

El cebo en bloque 

fijable, de ingesta 

única más rápido 

para el control de 

ratas y ratones.

Storm
®

 Pasta

Storm
®

 Secure

Las soluciones más 

eficaces para sus 

problemas de plagas.

Sorexa® contiene Difenacoum. Storm® contiene Flocoumafen. Sorexa® y 

Storm® son marcas registradas de BASF. Utilice los rodenticidas de forma 

segura. Lea siempre la etiqueta del producto antes de utilizarlo. 


