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A L I M E N T A C I Ó N

Cales son os factores que lle poden afectar ao consumo 
de concentrado no robot en granxas robotizadas?
Presentamos algunhas conclusións ás que chegamos logo do estudo realizado en cinco granxas galegas con 
robots Lely, onde se recolleron datos co obxectivo de achegar algún coñecemento sobre cales poden ser as 
causas principais que lle van afectar ao consumo de concentrado no robot e, por tanto, ao da vaca en presebe.
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Cando nunha granxa se instala 
un robot de muxido cun siste-
ma de manexo que consiste en 

tráfico libre, é dicir, un sistema cuxo 
éxito se basea en que as vacas acu-
dan de forma voluntaria a muxirse, 
a alimentación constitúe un factor 
fundamental para alcanzar as me-
tas establecidas, pois o concentrado 
proporcionado na máquina vai ser o 
principal atractivo para as vacas. 

Ao proporcionar parte da ración a 
través do robot, cambia de forma no-
toria o comportamento dos animais 
e, polo tanto, o xeito de formulala. 
Acadar un equilibrio nutricional en-
tre ambos os sitios convértese nun 

reto que presenta complexos obstá-
culos que superar, xa que entran en 
xogo numerosos factores que poden 
alterar a inxestión de alimento por 
parte das vacas e, con isto, a ración 
teórica calculada. 

Co fin de achegar algún coñece-
mento acerca de cales poden ser 
as causas que van afectar ao con-
sumo de concentrado no robot, e 
consecuentemente á inxestión de 
materia seca no presebe, decidiuse 
realizar un estudo onde se recolle-
ron datos de cinco granxas situa-
das en diferentes puntos de Galicia 
que contaban con robots da marca 
Lely. Obtívose información das lac-
tacións completas de todas as vacas 
dende outubro de 2017 ata outubro 
de 2018. O obxectivo foi coñecer os 
factores medidos polo robot que pui-
desen influír na variable amosada 
como kg de concentrado consumidos 
en robot por cada 100 kg de leite 

producido (corrixido por enerxía). 
Como variables independentes con-
sideráronse o factor granxa, o núme-
ro de lactacións, os días en lactación, 
o número de muxidos ao día, o peso 
vivo e o tempo de ruminación diario. 
Existen outros factores, tales como a 
inxestión no presebe, dos que non se 
coñecían os valores e, por tanto, non 
se puideron considerar na análise. 

Inicialmente, todas as variables in-
dependentes analizadas resultaron 
ter un efecto significativo (p < 0,001) 
sobre a variable dependente, agás o 
factor peso vivo. Ademais, obtívose a 
media de concentrado consumido no 
robot por cada 100 kg de leite produ-
cidos para diferentes valores de cada 
un dos factores analizados, de forma 
que se viu como variaba a media de 
kg de concentrado consumidos no 
robot por cada 100 kg de leite a me-
dida que o facían as variables inde-
pendentes.
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  AO PROPORCIONAR PARTE 
DA RACIÓN A TRAVÉS DO 
ROBOT, CAMBIA DE FORMA 
NOTORIA O COMPORTAMENTO 
DOS ANIMAIS E, POLO TANTO, 
O XEITO DE FORMULALA

O FACTOR GRANXA
No caso do factor granxa, resultou 
lóxico o resultado da existencia de 
diferenzas significativas entre ex-
plotacións, xa que a forma de ma-
nexo, infraestruturas, alimentación 
e os propios animais varían moito 
entre elas.

Tamén se viu que, a medida que 
aumentaba o número de lactacións, 
diminuía a cantidade de concentra-
do consumido no robot por cada 
100 kg de leite producidos. As hi-
póteses formuladas foron: 
a) As vacas de primeira e segunda 

lactación teñen unhas necesida-
des de crecemento engadidas, 
que impiden que poidan destinar 
toda a enerxía consumida á pro-
dución de leite. 

b) A medida que as vacas envelle-
cen, o tecido proteico vira a gra-
xo, polo que as súas necesidades 
de mantemento son menores e, 
por tanto, poden destinar maior 
cantidade de enerxía a producir 
leite. 

DÍAS EN LEITE
En canto aos días en leite, naque-
les casos de inicio e final de lac-

tación, o consumo de concentrado 
no robot por cada 100 kg de leite 
era menor que no caso das vacas 
que estaban no pico e na metade de 
lactación. Este resultado explicouse 
polos cambios que se suceden ao 
longo da curva de lactación. Ao ini-
cio desta, a capacidade de inxestión 
das vacas está moi diminuída, polo 
que non son quen de obter toda a 
enerxía necesaria para a produción 
de leite da dieta e teñen que reco-
rrer ás reservas orgánicas para 
conseguir a enerxía que lles per-
mita manter o seu nivel de produ-
ción (balance enerxético negativo). 
A medida que avanza a lactación, 
esta situación revértese, aumenta a 
capacidade de inxestión, polo que 
durante o pico e metade de lacta-
ción a maior proporción de enerxía 
destinada a produción provén da 
dieta e non das reservas corporais. 
Ata o final de lactación a capacida-
de de produción das vacas está moi 
reducida, por tanto, non son capa-
ces de converter todo o que conso-
men en leite. Por iso, para evitar un 
engorde excesivo das vacas, ténde-
se a diminuír a asignación de con-
centrado no robot. 
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 OS CASOS CON MAIOR 
NÚMERO DE MUXIDOS 
DIARIOS RESULTARON SER OS 
QUE MAIOR CANTIDADE DE 
CONCENTRADO CONSUMÍAN 
NO ROBOT POR CADA 100 KG
DE LEITE

NÚMERO DE MUXIDOS POR DÍA
Ao analizar o factor número de mu-
xidos por día, os casos con maior nú-
mero de muxidos diarios resultaron 
ser os que maior cantidade de con-
centrado consumían no robot por 
cada 100 kg de leite. A cantidade de 
concentrado proporcionado a cada 
vaca en cada muxido limítase a un 
máximo de 3 kg, polo que as vacas 
que van máis veces ao robot teñen a 
oportunidade de recibir maior canti-
dade de concentrado ao día. 

Así mesmo, nos casos de maior 
produción de leite o consumo de 
concentrado no robot por cada 100 
kg de leite diminuía. Formuláronse 
distintas explicacións para este re-
sultado, sen ser unha excluínte das 
outras: 
a) As vacas de menor produción po-

derían ser de primeira ou segunda 
lactación, xa que o máximo poten-
cial produtivo non se acada ata o 
terceiro parto. Durante as primei-
ras lactacións necesitan consumir 
unha maior cantidade de enerxía 
para destinala ao crecemento, así 
estas consumirían maior cantida-
de de concentrado que non desti-
narán a producir leite con respec-
to ás de máis lactacións. 

b) Os casos de menor produción po-
derían ser vacas de final de lacta-
ción, cuxa capacidade de produ-
ción diaria está reducida, ás que 
non se lles diminuíu a asignación 
de concentrado no robot o sufi-
ciente, polo que consomen unha 
cantidade de concentrado supe-
rior á súa capacidade de conver-
sión en leite. 

c) En relación aos casos de maiores 
producións con menores consu-
mos de concentrado, poida que se 
trate de vacas que se atopan no 
momento de máxima produción 
da curva de lactación e que aín-
da non reverteron a situación de 
balance enerxético negativo, é di-
cir, parte da enerxía destinada a 
produción obtéñena das reservas 
corporais e non da inxestión de 
alimento. 

MINUTOS DE RUMINACIÓN AO DÍA
O último factor analizado foron os 
minutos de ruminación ao día. Ob-
servouse que as vacas con menor 
tempo de ruminación diario consu-
mían menos concentrado no robot 
por cada 100 kg de leite que as de 
maior tempo de ruminación. Diver-

sos estudos conclúen que o tempo 
destinado a rumiar varía segundo 
a etapa de lactación, así como coa 
cantidade de fibra na ración. No 
momento de parto prodúcese unha 
baixada brusca do tempo de rumina-
ción (ata 200 min, sendo o normal 
entre 500-600 min/día). Tras 7-11 
días, as vacas recuperan os valores 
normais de ruminación, a non ser 
que estean afectadas por algunha 
patoloxía que mingüe a capacidade 
de inxestión ou motilidade intestinal 
(Bar D. e Solomon R., 2016; Moretti R. 
et al., 2016). Por outra parte, aque-
las racións con maior cantidade de 
fibra favorecen un aumento dos mi-
nutos destinados a rumiar (Byskov 
M. et al., 2015).

Tendo en conta isto, as posibles 
teorías foron: 
a) Os casos de menores tempos de 

ruminación poden coincidir con 
casos de vacas que están nos pri-
meiros días de lactación e, por 
tanto, cunha capacidade de inxes-
tión diminuída e en situación de 
balance enerxético negativo. 

b) Tamén pode coincidir con vacas 
con algunha patoloxía metabólica 
que provoca unha menor inxes-
tión de alimento e menor tempo 
de ruminación. 

c) As vacas de maiores minutos po-
den ser casos de vacas en pico, 
metade ou final de lactación e, por 
tanto, con maior capacidade de 
inxestión de MS, polo que o tempo 
de ruminación é maior. 
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 DIVERSOS ESTUDOS 
CONCLÚEN QUE O TEMPO 
DESTINADO A RUMIAR 
VARÍA SEGUNDO A ETAPA 
DE LACTACIÓN, ASÍ COMO 
COA CANTIDADE DE FIBRA 
NA RACIÓN

Gráfica 1. Variación dos kg de leite producidos ao día, kg de concentrado consumidos 
por cada 100 kg de leite producidos, minutos diarios destinados a rumiar e número 
de muxidos feitos ao día ao longo de toda a lactación das vacas obxecto de estudo

kg leite/d Concentrado robot/100 kg leite Min ruminación/día Muxidos/día

É importante ter en conta que un 
menor consumo de concentrado no 
robot, xa sexa por iniciativa do pro-
pio nutricionista ou por diversos fac-
tores que inflúan nesta variable, non 
implica unha diminución da inxestión 
de alimento do animal. Diferentes 
estudos, como os levados a cabo por 
Moisey F. e Leaver J., 1985; Bach A. et 
al., 2007 ou Lawrence D. et al., 2015, 
mostran como a redución de asigna-
ción de concentrado en sistemas que 
proporcionan alimento en función 
da produción, provoca un aumento 
da inxestión da ración ofertada no 
presebe e viceversa. Por tanto, todas 
aquelas causas que lle están a afectar 
ao consumo de concentrado no robot 
van provocar unha alteración da ra-
ción total consumida polos animais e, 
por tanto, da proporción de cada nu-
triente inxerida por cada vaca, xa que 
a ración que se serve no presebe dista 
moito das do concentrado do robot en 
canto a composición nutricional (Co-
rrea e Trillo, 2019).

CONCLUSIÓNS
Aínda que os resultados do estudo non 
foron completamente concluíntes por 
non ter en conta todas as variables que 
poden alterar os resultados (tales como 
inxestión individual en presebe), os da-
tos obtidos ata o momento evidencian 
que son moitos os factores que lle poden 
afectar ao consumo de concentrado no 
robot e, por tanto, ao consumo da vaca 
en presebe. Desta forma as vacas pode-
rían estar a comer unha ración real moi 
afastada da estimada polo nutricionis-
ta e diferente entre animais, chegando 
incluso a caer en desbalances nutricio-
nais que van afectar á consecución do 
rendemento óptimo do rabaño. 
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