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A L I M E N T A C I Ó N

Caracterización produtiva e manexo do territorio 
dunha mostra de ganderías con vacún de leite en 
Cantabria segundo o sistema de alimentación
Mostramos os resultados do estudo realizado con base nunha mostra representativa de explotacións leiteiras 
cántabras, co obxectivo de caracterizalas desde o punto de vista produtivo e de manexo do territorio segundo o 
sistema de alimentación.
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INTRODUCIÓN

Aagricultura ten unha desta-
cada importancia en Can-
tabria, tanto a nivel eco-

nómico e social coma territorial. 
Trátase dunha rexión eminente-
mente gandeira, especializada no 
bovino, onde o leite achega a me-

tade do valor da produción agra-
ria. As explotacións de leite son o 
soporte da súa industria láctea, 
aproveitan os pastos para a ali-
mentación animal, contribúen á 
relevancia do Mercado de Gan-
dos de Torrelavega e permiten un 
maior dinamismo socioeconómico 
do territorio. 

Durante as últimas décadas o sec-
tor lácteo experimentou un intenso 
proceso de axuste e transformación, 
como consecuencia das variacións 
habidas nas políticas agrarias, os 
mercados e as innovacións tecnoló-
xicas. O resultado foi un forte des-
censo no número de explotacións, 
asociado á súa inviabilidade econó-
mica e demográ�ca, e un incremen-
to da dimensión produtiva debido ao 
enfraquecemento das marxes uni-
tarias. Ademais, as limitacións aso-
ciadas á base territorial propiciaron 
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LA EXPERIENCIA DE 
CONDUCIR UN AZUL

NUEVA SERIE T5 AUTO COMMAND™  

Ajuste de velocidades infinitas Auto Command™
Cabina Horizon™ para mejor visibilidad y mayor espacio
Ergonómico reposabrazos Sidewinder™ II para una conducción intuitiva y precisa
Potente motor NEF 4.5 L y 140 cv

PREPÁRATE PARA UN NUEVO  
NIVEL DE CONFORT Y RENDIMIENTO  
DE ESTA VERSIÓN DE TRACTOR PREMIUM

 ALGO MÁIS DA METADE DAS 
EXPLOTACIÓNS ENTREVISTADAS 
ALIMENTAN AS VACAS EN 
LACTACIÓN MEDIANTE UN 
SISTEMA DE TMR CON 
CARRO MESTURADOR

unha intensi�cación produtiva, re-
sultando nun modelo de alta produ-
ción e dependencia de insumos, por 
tanto, máis vulnerable á evolución 
dos mercados.

Na actualidade as ganderías de 
leite han de enfrontarse a un novo 
escenario, marcado pola evolución 
dos mercados mundiais de produtos 
lácteos, as modi�cacións da PAC e 
a aparición do sistema de cotas, ao 
que se suman outros factores que 
inciden sobre a renda, como é o au-
mento dos custos dos insumos, en 
especial os alimentos para o gando, 
que provoca unha redución da mar-
xe unitaria.

Cantabria, a pesar de contar cunha 
das máis altas produtividades forra-
xeiras a nivel europeo, ten unha su-
per�cie agraria reducida, fragmenta-
da e con escasa presenza de cultivos 
forraxeiros, o que a fai máis vulnera-
ble na nova situación.

Neste contexto, dada a relevan-
cia económica, social e territorial 
das explotacións leiteiras en Canta-
bria e a necesidade de estudos que 
analicen a situación do sector tras a 
desaparición das cotas, resulta prio-
ritario caracterizar, desde o punto de 

vista produtivo e de manexo do te-
rritorio, unha mostra representativa 
de explotacións leiteiras segundo o 
sistema de alimentación.

MATERIAL E MÉTODOS
O material utilizado forma parte dun 
proxecto de investigación �nancia-
do pola Consellería de Medio Rural, 
Pesca e Alimentación do Goberno 
de Cantabria titulado “Seguimiento 
y mejora de la e�ciencia producti-
va del vacuno de leche en Cantabria 
en el actual escenario post-cuotas”, 
cuxo obxectivo é caracterizar a si-
tuación actual, a dinámica recente 
e as estratexias de adaptación das 
explotacións leiteiras de Cantabria 
no actual escenario poscotas. 

Para iso realizóuselles unha enqui-
sa entre novembro de 2016 e febrei-
ro de 2017 a un total de 86 explota-
cións representativas, seleccionadas 
aleatoriamente segundo o volume de 
produción de leite durante a campa-
ña 2015/2016: <100.000 litros (8 en-
quisas); 100.000 <250.000 litros (17 
enquisas); 250.000< 500.000 litros 
(19 enquisas); 500.000 <1.000.000 li-
tros (15 enquisas); ≥ 1.000.000 litros 
(27 enquisas). 

Neste traballo utilizouse a infor-
mación relativa á estrutura produ-
tiva: produción de leite, manexo do 
territorio (prácticas agrarias), base 
territorial (super�cie, propiedade e 
aproveitamento), gando, alimenta-
ción e traballo. Os resultados pre-
séntanse en valores medios e por-
centaxe sobre o total, referidos ao 
conxunto das enquisas, para os se-
guintes cinco tipos de explotacións 
segundo o seu sistema de alimenta-
ción, que se albiscaban nun traballo 
publicado no número 5 desta revis-
ta (Vázquez e García, 2018): 1. Só 
pastoreo (14 explotacións); 2. Pas-
toreo + corte en verde (12 explota-
cións); 3. Ración completa (TMR)   
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Produción
(miles de litros) Poboación Enquisas Fracción mostraxe

<100 364 8 2,2

100 <250 482 17 3,5

250 <500 325 19 5,8

500 <1.000 164 15 9,1

≥ 1.000 57 27 47,3

Total 1.392 86 6,2

Sistema de alimentación Descrición

TMR con millo Ración completa (TMR) con carro mesturador con millo

TMR sen millo Ración completa (TMR) con carro mesturador sen millo

Só pastoreo Pastoreo das vacas en lactación

Pastoreo + corte en verde Pastoreo combinado con administración de forraxe verde en presebe

Ración disociada
Ración disociada a base de forraxe verde administrada en presebe, forraxes 
conservadas (silo de herba, silo de millo, herba seca e palla) e concentrado

Táboa 1. Características da mostraxe

Táboa 2. Sistemas de alimentación

con sementeira de millo (28 explo-
tacións); 4. Ración completa (TMR) 
sen sementeira de millo (17 explota-
cións); 5. Resto con ración disocia-
da en presebe (15 explotacións, das 
cales en 14 delas a alimentación é 
con forraxe verde no propio prese-
be combinada con forraxes conser-
vadas (silo de herba, silo de millo, 
herba seca ou palla) e concentrado; 
noutra non hai forraxe verde).

RESULTADOS
Os resultados que aquí se presen-
tan fan referencia a unha mostra 
representativa de 86 explotacións 
de vacún de leite en Cantabria, que 
equivalen ao 6,2 % do total das 
1.392 ganderías que había en marzo 
de 2016. Durante a campaña 2015-
2016 producíronse en Cantabria un 
total de 439 millóns de litros (6,5 % 
de España). A gran maioría das ex-
plotacións (61 %) teñen unha pro-
dución inferior aos 250.000 litros, 
mentres que tan só un 15,9 % ten 
unha produción igual ou superior a 
500.000 litros.

Como se pode ver na táboa 1, no últi-
mo estrato realizouse un maior número 
de enquisas (27), debido ás especi�ci-
dades do sistema de mostraxe aplicada 
(aleatorio estrati�cado por a�xación de 
mínima varianza de Neyman) e á maior 
variabilidade da produción que hai nese 
estrato; polo mesmo motivo no estrato 
máis pequeno foron necesarias menos 
enquisas (8).

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN
Algo máis da metade das explota-
cións entrevistadas (52,3 %) ali-
mentan as vacas en lactación me-
diante un sistema de ración com-
pleta mesturada (TMR) con carro 
mesturador; un 32,6 % das enqui-
sas combina este sistema co cultivo 
de millo (TMR con millo) e o 19,8 
% restante non cultiva maíz (TMR 
sen millo). Un 30,2 % das gande-
rías enquisadas realizan pastoreo, 
das cales pouco máis da metade 
(16,3 %) o fai en exclusiva (sistema 
só pastoreo), mentres que o resto 
(13,9 %) o combina nalgunhas épo-
cas do ano co corte en verde de 
herba para alimentar o gando en 
presebe (sistema pastoreo + corte 
en verde). Por último, o resto das 
explotacións (17,4 %) segue un sis-
tema de alimentación diferente dos 
anteriores (TMR e pastoreo), que se 
caracteriza por unha alimentación 

en presebe (sistema de ración di-
sociada) a base de forraxes frescas 
(herba verde), conservadas (silos 
de herba, de millo, herba seca, pa-
lla) e concentrado (táboa 2).

Tomando como referencia a pri-
meira campaña tras a eliminación 
das cotas leiteiras (2015-2016), 
obsérvase que existe unha clara 
relación entre o sistema de ali-
mentación e a produción de leite. 
As explotacións do sistema só pas-
toreo teñen unha menor produción 
media (209.000 litros); delas, un 
71 % produce menos de 250.000 
litros; no sistema pastoreo + corte 
en verde, a produción media in-
creméntase ata os 331.000 litros, 
que se debe a unha maior presen-
za de explotacións nos estratos de 
maior produción (3 de cada 4 que 
producen entre 100.000 e 500.000 
litros). As que pertencen ao siste-
ma TMR con millo teñen a maior 
produción media con 1,36 millóns 
de litros (2 de cada 3 teñen unha 
produción igual ou superior ao mi-
llón de litros); no sistema TMR sen 
millo, a produción é lixeiramen-
te inferior (944.000 litros), o que 
se pode atribuír ao feito de que o 
peso relativo das explotacións con 
produción igual ou superior ao 
millón de litros é do 35 %. Por úl-
timo, as explotacións con sistema 
ración disociada teñen producións 
próximas ás de pastoreo (345.000 
litros) e similar distribución por-
centual (táboa 3).
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 AS PRODUCIÓNS DE LEITE POR 
VACA, UTA E SUPERFICIE AGRARIA 
ÚTIL (SAU) TAMÉN VARÍAN 
SEGUNDO A ALIMENTACIÓN

 
Pastoreo 

(só)
Pastoreo + 
corte verde

TMR
millo

TMR sen 
millo

Ración 
disociada Total

N.º enquisas 14 12 28 17 15 86

Produción de leite 

Por explotación 209.069 331.052 1.361.015 944.391 345.436 770.281

Por vaca 4.395 7.887 9.409 8.310 6.340 7.628

Por UTA 114.450 139.964 328.483 297.011 165.510 232.689

Por SAU 7.063 12.336 24.206 24.193 14.978 18.147

Distribución porcentual

<100.000 l 35,7 16,7 0,0 0,0 6,7 9,3

100 <250.000 l 35,7 33,3 3,6 5,9 40,0 19,8

250 < 500.000 l 21,4 41,7 10,7 17,6 33,3 22,1

500 < 1.000.000 l 7,1 0,0 17,9 41,2 13,3 17,4

≥ 1.000.000 l 0,0 8,3 67,9 35,3 6,7 31,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

PRÁCTICAS AGRARIAS
(% EXPLOTACIÓNS)

Pastoreo 
(só)

Pastoreo + 
corte verde

TMR
millo

TMR sen 
millo

Ración 
disociada Total

Silo de herba 93 100 96 94 100 97

Herba corte verde 14 100 18 12 93 38

Herba seca 71 83 71 41 60 53

Silo de millo 7 8 100 0 20 38

Pastoreo vacas 
lactación

100 100 0 6 0 31

Táboa 3. Número de enquisas, produción de leite e distribución porcentual por estra-
to segundo o sistema de alimentación

Táboa 4. Manexo dos pastos e cultivos forraxeiros

As producións de leite por vaca, 
UTA e super�cie agraria útil (SAU) ta-
mén varían segundo a alimentación. 
Así, nos sistemas TMR con millo al-
cánzanse as maiores producións de 
leite por vaca (9.400 litros), por UTA 
(328.000 litros) e por hectárea de SAU 
(24.000 litros); as incluídas no siste-
ma TMR sen millo diferéncianse fun-
damentalmente das anteriores nunha 
inferior produción por vaca, da orde 
de 1.000 litros anuais (8.300 litros), 
de maneira que a utilización do mi-
llo na alimentación permite maiores 
rendementos produtivos por vaca. As 
que realizan só pastoreo rexistran as 
menores producións por vaca (4.395 
litros), por UTA (114.000 litros) e por 
SAU (7.000 litros); ademais, as de 
pastoreo + corte en verde e ración 
disociada en presebe diferéncianse 
desta por unhas superiores produ-
cións por vaca, por SAU e por UTA.

PRÁCTICAS AGRARIAS
As prácticas agrarias relativas ao 
aproveitamento da SAU (cultivos, 
pastos e conservación de forraxes) 
atópanse estreitamente vinculadas 
ao sistema de alimentación, con 
excepción do ensilado de herba, 
que é realizado pola práctica to-
talidade de explotacións enquisa-
das (97 %); isto é debido a que o 
ensilado de herba se utiliza tanto 
na alimentación diaria en carro 
mesturador como durante a inver-
nada nos sistemas de pastoreo. A 
herba fresca que se corta en verde 
para alimentar o gando en presebe 
é unha práctica realizada pola to-

talidade das explotacións con sis-
tema pastoreo + corte en verde e 
pola gran maioría (93 %) do siste-
ma con ración disociada. A herba 
seca lévase a cabo en aproximada-
mente a metade das explotacións 
enquisadas (53 %); ten unha maior 
relevancia nas explotacións con 
sistema pastoreo + corte en ver-
de (83 % de explotacións) e menor 
no sistemas TMR sen millo (41 %), 
que destacan por unha maior com-
pra de forraxe seca (herba seca, 
palla, alfalfa ou outra forraxe des-
hidratada). A práctica do ensilado 
de millo ten unha implantación si-
milar ao corte en verde (38 % das 
enquisas), levada a cabo na totali-
dade de explotacións que alimen-
tan con sistemas TMR con millo. A 
última práctica analizada, relativa 
ao pastoreo das vacas en lacta-
ción, está presente en todas as ex-
plotacións dos sistemas asociados 
ao pastoreo (táboa 4).
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 AS UNIDADES DE TRABALLO 
ANO (UTA) MEDIAS ASCENDEN A 
2,9 UTA, DAS QUE UN 16,6 % 
SON DE TIPO ASALARIADO, POLO 
QUE PREDOMINA A MAN DE 
OBRA FAMILIAR

Pastoreo 
(só)

Pastoreo + 
corte verde

TMR
millo

TMR sen 
millo

Ración 
disociada Total

SAU total 30,5 28,1 58,5 42,5 24,9 40,7

Tamaño medio parcela (ha) 3,5 3,7 3,4 4,5 1,5 3,3

Custo anual arrendamento  (€ha-1) 208 (13) 336 (12) 296 (27) 299 (17) 286 (11) 287 (80)

SAU arrendada (% s. SAU total) 56,3 56,4 67,2 58,9 55,9 60,3

SAU propiedade (% s. SAU total) 24,2 29,3 27,2 32,6 33,3 29,1

SAU cedida (% s. SAU total) 19,5 14,3 5,6 8,5 10,8 10,6

SAU millo (% s. SAU total) 1,1 0,9 40,4 0,0 3,7 14,1

SAU pastos (% s. SAU total) 98,9 99,1 58,2 97,4 95,1 84,7

Táboa 5. SAU, propiedade e aproveitamentos

BASE TERRITORIAL
A SAU media por explotación enqui-
sada ascende a 40,7 ha. É superior 
nas explotacións con sistema TMR, 
en especial nas que cultivan millo 
(58,5 ha), e inferior no resto das ex-
plotacións que alimentan en prese-
be (25 ha); ademais, presentan un 
menor tamaño medio das parcelas 
(1,5 ha), o que parece indicar unha 
limitación da base territorial. O prin-
cipal réxime de tenza da SAU é o 
arrendamento (60 % da SAU), cuxo 
custo medio anual se sitúa en 287 € 
a hectárea arrendada; séguenlle as 
SAU en propiedade (29 %) e as ce-
sións de terra sen contraprestación 
económica (11 %). Existen varia-
cións –de ata 128 €– no custo anual 
do arrendamento segundo o sistema 
de alimentación: hai un maior custo 
no sistema pastoreo + corte en verde 
(336 €) e inferior nas de só pastoreo 
(208 €) [táboa 5]. Os posibles facto-
res que in�úen no prezo do arrenda-
mento son o tamaño das parcelas, a 
pendente/aptitude para mecanizar e 
a localización.

A SAU arrendada ten un maior 
peso relativo nas explotacións con 
sistemas TMR con millo (67,2 %), 
que pode ser debido a unha limita-
da base territorial e á necesidade de 
terras de calidade para o seu culti-
vo. A SAU en propiedade presenta 
maiores porcentaxes, próximas ao 
33 %, nos sistemas TMR sen millo 
e ración disociada en presebe; unha 
posible explicación é que as primei-
ras non cultivan millo, cultivo que, 
como xa vimos, garda maior rela-
ción co arrendamento, mentres que 
nas segundas o é a menor SAU. Por 
último, a SAU cedida adquire maior 
importancia nas explotacións de só 
pastoreo (20 %), debido a que son 
leiras de peor calidade, estado de 
conservación, accesos e potencial 

de mecanización, cuxos titulares 
atopan no pastoreo unha das pou-
cas vías para mantelas limpas a 
custo cero. 

En relación ao aproveitamento da 
SAU, os pastos son o principal uso 
(85 % do total), seguido polo millo 
(14 %). Con excepción das explota-
cións con sistema TMR con millo, 
onde o cultivo do millo representa un 
40 % da SAU, os pastos ocupan máis 
do 95 % da SAU. É característico das 
explotacións estudadas (represen-
tativas do sector lácteo na rexión) 
a escasa importancia que teñen os 
outros cultivos forraxeiros (cereais, 
leguminosas, gramíneas perennes, 
alfalfa etc.), próxima ao 1 % da SAU, 
a rotación anual do millo con raigrás 
italiano, así como a baixa taxa de re-
novación dos pastos, o que in�úe en 
detrimento da súa calidade e rende-
mentos produtivos. 

GANDO
O tamaño medio das ganderías en-
quisadas ascende a 90 vacas, das 
que de media un 15,5 % delas es-
tán secas, e a carga gandeira a 2,3 
vacas por hectárea de SAU. A taxa 
de recría, definida como a porcen-
taxe de xovencas de idade igual ou 
superior aos 12 meses sobre o to-
tal de vacas, é do 38 %, mentres 
que a lonxevidade das vacas no 
momento de seren descartadas da 
explotación é de 3,8 lactacións (6).

Os sistemas de alimentación aso-
ciados ao pastoreo teñen un menor 
número de vacas e carga gandeira, 
maior lonxevidade e porcentaxe de 
vacas secas. A taxa de recría é moi 
alta nas de só pastoreo (52 %), o que 
podería estar a indicar unha diver-
si�cación produtiva para incremen-
tar os ingresos. 

As que alimentan con sistema TMR 
presentan características opostas ás 
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anteriores, de maneira que parece 
observarse unha maior produción, 
especialización e intensi�cación pro-
dutiva. Ademais, a carga gandeira é 
máis elevada (2,9 vacas/ha SAU) nas 
que non cultivan millo (TMR sen mi-
llo), o que pode gardar relación coa 
maior dependencia cara á compra 
de forraxes. 

CONSUMO DE CONCENTRADO
Nas explotacións estudadas o consu-
mo medio de concentrado por vaca 
é de 9,9 kg ao día, e a e�ciencia me-
dia, isto é, gramos de concentrado 
para producir un litro de leite, é de 
493 g. Estas cifras son altas en com-
paración coas que re�icten outros 
estudos realizados en Galicia ou As-
turias, e que poden ser atribuíbles á 
menor super�cie dedicada a millo en 
Cantabria, a menor presenza dou-
tros cultivos forraxeiros e a menor 
renovación dos pastos.

Existen diferenzas no consumo de 
concentrado e na súa e�ciencia se-
gundo o sistema de alimentación. 

As explotacións con sistema TMR 
teñen un maior consumo de concen-
trado por vaca e día, próximo ao 12 
kg, e os sistemas en pastoreo as que 
menos, 6,6 kg nas que non realizan 
corte en verde e 7,7 kg nas que si. En 
cambio, as explotacións que resultan 
máis e�cientes no consumo de con-
centrado son os sistemas pastoreo + 
corte en verde (427 gramos por litro 
de leite); estas conseguen bos ren-
dementos produtivos por vaca, cun 
consumo reducido de concentrado, 
maximizando a utilización de forra-
xes producidas na propia explota-
ción, tales como silo de herba, herba 
fresca en presebe e herba seca. Pola 
contra, as explotacións con maior 
ine�ciencia no consumo de concen-
trado resultan ser as pertencentes ao 
sistema só pastoreo (571 gramos por 
litro), debido ás baixas producións de 
leite por vaca (4.400 litros) [táboa 7]. 

 
ORGANIZACIÓN DO TRABALLO
As unidades de traballo ano (UTA) 
medias ascenden a 2,9 UTA, das 

ALIMENTACIÓN
Pastoreo 

(só)
Pastoreo + 
corte verde

TMR
millo

TMR sen 
millo

Ración 
disociada Total

Consumo concentrado 
(kg, vaca, día)

6,6 7,7 12,1 11,8 8,3 9,9

Eficiencia concentrado
 (kg por l leite)

0,571 0,427 0,472 0,519 0,484 0,493

Táboa 7. Alimentación

que un 16,6 % son de tipo asa-
lariado, polo que predomina a 
man de obra familiar. Nun 38 % 
das entrevistas realizadas, o ti-
tular ou socio entrevistado afir-
ma dispor de vacacións, de me-
dia 26 días ao ano, mentres que 
a dedicación semanal a tarefas 
administrativas é de 6,3 horas. 
Existen diferenzas nas variables 
relativas ao traballo, segundo 
sexa o sistema de alimentación; 
así, as explotacións con sistema 
TMR, en especial as pertencentes 
ao sistema TMR con millo, teñen 
unhas maiores necesidades de 
traballo, un maior grao de asa-
larización, maior dispoñibilidade 
de vacacións e cantidade de días, 
ademais dunha maior dedicación 
a tarefas administrativas; estes 
factores son indicativos dunha 
maior profesionalización e or-
ganización do traballo. No outro 
extremo atopamos os sistemas só 
pastoreo ou ración disociada en 
presebe (táboa 8). 

 OS SISTEMAS ASOCIADOS 
AO PASTOREO TEÑEN 
[...] PORCENTAXES MÁIS 
ELEVADAS DE VACAS SECAS 
E LONXEVIDADE

GANDO
Pastoreo 

(só)
Pastoreo + 
corte verde

TMR
millo

TMR sen 
millo

Ración 
disociada Total

Vacas total 43,5 40,8 141,1 112,2 51,7 89,9

Vacas secas (% s. 
vacas total)

19,8 17,0 13,8 14,4 14,7 15,5

Xovencas ≥12 meses 
(% s. vacas tot.)

51,7 30,8 37,7 35,8 36,3 38,4

Carga gandeira 
(vacas/ha SAU)

1,6 1,6 2,6 2,9 2,4 2,3

Lonxevidade (n.º 
lactacións)

4,1 4,8 3,2 3,4 4,2 3,8

Táboa 6. Gando
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A L I M E N T A C I Ó N

CONCLUSIÓNS
Os resultados aquí presentados fan 
referencia a unha mostra represen-
tativa de explotacións leiteiras de 
Cantabria que nos permitiron coñe-
cer os principais sistemas de alimen-
tación e a súa relación con caracte-
rísticas produtivas e de manexo do 
territorio.

Clasi�cáronse as enquisas nos se-
guintes cinco sistemas de alimenta-
ción: dous realizan o pastoreo das 
vacas en lactación, un de maneira 
exclusiva e o outro combínao co 
corte en verde de herba para forne-
cer en presebe; outros dous empre-
gan o sistema TMR (ración comple-
ta con carro mesturador, unifeed), 
dos cales un cultiva millo e outro 
non; o último sistema constitúeno 
aquelas explotacións que nin ali-
mentan con base no pastoreo nin 
con sistema unifeed, é dicir, trátase 
dunha ración disociada en presebe.

A produción de leite atópase es-
treitamente relacionada co sistema 
de alimentación. As explotacións 
con sistema TMR, en especial as 
que cultivan millo, teñen unhas 
maiores producións por explota-
ción, vaca, UTA e SAU; ademais, 
parece existir unha relación entre 
a achega de millo na alimentación 
e a mellora dos rendementos pro-
dutivos das vacas. As que só rea-
lizan pastoreo, re�icten inferiores 
producións e rendementos produ-
tivos por vaca, que melloran consi-
derablemente no caso de fornecer 
forraxe verde en presebe ao gando.

A clasi�cación proposta de sis-
temas de alimentación está tamén 
fortemente vinculada coas prácti-
cas agrarias, con excepción do silo 
de herba, que ten unha forte pre-
senza nos cinco tipos. Ademais, os 
sistemas pastoreo + corte en verde 
destacan pola súa gran diversidade 
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 A MAIOR EFICIENCIA NO 
CONSUMO DE CONCENTRADO 
PRODÚCESE NOS SISTEMAS DE 
PASTOREO + CORTE EN VERDE

de prácticas agrarias, os sistemas 
TMR sen millo fano pola maior de-
pendencia na compra de forraxe 
secos (feo, palla, alfalfa…) e a ra-
ción disociada pola importancia da 
subministración de forraxe verde 
en presebe.

A SAU media por explotación é 
de 41 ha, que é máis elevada nas 
explotacións con sistema TMR. O 
arrendamento é o principal réxime 
de tenza de super�cie, tendo unha 
importancia maior nos sistemas 
máis intensivos (TMR con millo), 
debido á necesidade de terras de 
calidade para establecer este culti-
vo; pola contra, a super�cie cedida 
é máis importante nos sistemas con 
base no pastoreo, pois leiras con 
peores características poden ser 
aproveitadas sen ningún tipo de 
remuneración a cambio de mante-
las limpas. A dimensión media das 
parcelas é de 3,3 ha e o aprovei-
tamento maioritario son os pastos 
(85 %), que é compartido polo millo 
nos sistemas TMR con millo. Parece 
observarse unha limitación da base 
territorial nas ganderías con ración 
disociada, pois dispoñen de menos 
SAU e parcelas máis pequenas.

Os sistemas asociados ao pasto-
reo teñen unha menor dimensión 
e carga gandeira, ademais de por-
centaxes máis elevadas de vacas 
secas e lonxevidade. As explota-
cións con sistemas TMR presentan 
características opostas e destacan 
por unha maior dimensión gandei-
ra, especialización e intensi�cación 
produtiva, ademais dun manexo do 
gando máis controlado.

Os sistemas en pastoreo son 
menos dependentes da achega de 
concentrado que os sistemas TMR. 
A maior e�ciencia no consumo de 
concentrado prodúcese nos siste-
mas de pastoreo + corte en verde. 

As explotacións con sistema unife-
ed, en especial as pertencentes ao 
sistema TMR con millo, amosan un 
maior nivel de profesionalización 
e mellor organización do traballo; 
no outro extremo atópanse os sis-
temas só pastoreo ou disociada en 
presebe. 

TRABALLO
Pastoreo 

(só)
Pastoreo + 
corte verde

TMR
millo

TMR sen 
millo

Ración 
disociada Total

UTA total 1,8 2,2 4,1 3,0 1,9 2,9

UTA asalariada 
(% s. UTA total)

3,6 5,8 29,3 16,8 13,8 16,6

Vacacións (días) 14,7 (4) 6,3 (3) 37,4 (18) 20,6 (5) 6,7 (3) 26,48 (33)

Tarefas administrativas 
(h/semana)

3,2 4,5 9,8 6,5 3,8 6,3

Táboa 8. Traballo
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