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Na procura da vaca mellor adaptada a ecolóxico

Ao longo destas páxinas analizamos cales son as razas máis adecuadas 
existentes no mercado na actualidade á hora de elixir o gando para 
producir en ecolóxico.
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A gandería ecolóxica é un sis-
tema produtivo que se rexe 
por unha normativa estrita, 

a cal establece a prohibición ou limi-
tación no uso de pesticidas químicos 
sintéticos, antibióticos, tratamentos 
veterinarios convencionais, aditivos 
alimentarios e outros insumos, prohi-
be o uso de organismos modificados 
xeneticamente e favorece o uso de re-
cursos locais, e, polo tanto, a selección 
de animais adaptados ao medio, tendo 

en conta a capacidade de se adaptar 
ás condicións e enfermidades locais á 
hora de realizar a selección1. 

A raza dominante nos sistemas 
leiteiros a nivel mundial é a Hols-
tein (Frisoa Norteamericana), que 
é orixinaria do norte de Europa, 
aínda que se seleccionou nos Esta-
dos Unidos a finais do século XIX. 
Expándese posteriormente a todo o 
mundo debido á súa alta capacida-
de para producir leite, sobre todo, 

en réxime intensivo;  porén, a selec-
ción feita para aumentar a produ-
ción de leite afecta negativamente 
ás características funcionais, como 
son a saúde xeral, a saúde do ubre, 
a lonxevidade ou a reprodución. Só 
uns poucos sistemas de pastoreo 
escapan ao uso dominante da raza 
Holsein; sen dúbida ningunha, entre 
eles destaca o sistema de pastoreo 
de Nova Zelandia (imaxe 1). Tráta-
se dun sistema de baixos insumos 
moi semellante a nivel nutricional 
e de manexo ao sistema ecolóxico 
europeo. Os gandeiros selecciona-
ron neste caso unha frisoa adapta-
da ás súas condicións, centrándose 
na capacidade para producir graxa 
e proteína a partir do pasto ao tem-
po que penalizan o volume de leite. 
Non obstante, non só empregan esta 
raza senón que tamén están presen-
tes vacas Jersey, cruzamentos de 
ambas e outras razas rústicas. 

Granxa experimental, Universidade de Massey (Nova Zelandia) 

vp015_manexo_vacaEcoloxica_galego.indd   106 20/2/20   9:54



 02.2020 | Vaca Pinta n.º 15 | 107

M A N E XO

A nivel europeo non existen prac-
ticamente estudos sobre o uso de di-
ferentes razas na gandería ecolóxica, 
a pesar de que a Comisión Europea 
recomenda o uso de razas adaptadas 
a este sistema. Deste xeito, os gan-
deiros tenden a usar a mesma raza 
que tiñan en convencional antes da 
adaptación a ecolóxico, utilizando 
como referencia a información pro-
cedente da selección para sistemas 
convencionais. Actualmente o princi-
pal reto para unha gandería ecolóxi-
ca sostible é identificar os xenotipos 
de vacún de leite mellor adaptados a 
un sistema baseado no consumo de 
forraxes. 

A Holstein é unha raza de vaca 
considerada de alto rendemento, que 
foi seleccionada para sistemas de 
produción intensiva, altamente es-
tandarizados, aos que se atopa moi 
ben adaptada. Isto fai que a Holstein 
actual non sexa a opción ideal para 
a produción ecolóxica, xa que é un 
sistema que difire amplamente do 
convencional, sobre todo en canto a 
réxime de alimentación e tratamen-
tos veterinarios. A selección xenéti-
ca das vacas en réximes intensivos 

prioriza a produción de leite fronte 
a outras características, o que dá 
como resultado unha redución da 
eficiencia reprodutiva, aumento dos 
problemas de saúde e das taxas de 
eliminación e redución da vida pro-
dutiva. A raza Holstein mostra unha 
capacidade limitada de adaptación 
aos sistemas de baixos insumos 
coma a gandería ecolóxica, o que 
repercute en problemas de lonxe-
vidade e eficiencia reprodutiva. En 
estudos recentes realizados no norte 
de España demostrouse que as vacas 
Holstein en sistemas ecolóxicos mos-
tran peores eficiencias produtivas 
e producións de sólidos que outras 
razas ou cruzamentos; en cambio  
presentan unha mellor lonxevidade 
debido á súa alta capacidade para a 
produción de leite. Isto fai que con-
tinúe sendo a raza máis adecuada 
para sistemas baseados no paga-
mento por volume de leite2,3. 

Aínda así, os gandeiros manifes-
tan que non están satisfeitos coa 
eficiencia produtiva mostrada polos 
animais cos que están producindo 
na actualidade e alegan que non 
se adaptan adecuadamente ás  

 O PRINCIPAL RETO PARA 
UNHA GANDERÍA ECOLÓXICA 
SOSTIBLE É IDENTIFICAR OS 
XENOTIPOS DE VACÚN DE 
LEITE MELLOR ADAPTADOS 
A UN SISTEMA BASEADO NO 
CONSUMO DE FORRAXES
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 A RAZA DOMINANTE É A 
HOLSTEIN, CUNHA TENDENCIA 
A AUMENTAR EN PORCENTAXE 
A NIVEL MUNDIAL, COMO 
SUCEDE EN ALEMAÑA, NO 
CANADÁ E EN ESPAÑA 

necesidades do sistema ecolóxico, 
solicitando a selección de animais 
máis robustos. As preferencias dos 
gandeiros en ecolóxico son diferen-
tes ás de convencional, neste caso 
os obxectivos de produción deberían 
centrarse na resistencia a enfermi-
dades e na lonxevidade a expensas 
da produción de leite1. 

A diversidade racial nas granxas 
ecolóxicas é reducida e moi similar á 
descrita para os sistemas convencio-
nais. A raza dominante é a Holstein, 
cunha tendencia a aumentar en por-
centaxe a nivel mundial, como suce-
de en Alemaña, no Canadá e España 
(imaxe 2). Algúns países conseguen 
escapar a esta tendencia e manter 
certas razas locais; é o caso dos Paí-
ses Baixos, onde os cruzamentos de 
Holstein con razas máis robustas 
coma a Parda Alpina, a Montbeliarde 
e outras razas autóctonas de dobre 
aptitude son maioría (51 %). Este fe-
nómeno tamén se observa en Suecia, 
onde a raza maioritaria é a Vermella 
Sueca (54,3 %) ou en Austria e Suíza, 
onde as razas locais, Parda Alpina 
(51,7 %) e Fleckvieh (34,6 %), pre-
dominan tanto nos sistemas ecolóxi-
cos coma nos convencionais. No caso 
concreto do norte de España a raza 
dominante é a Holstein en ambos os 
sistemas.

QUE OPCIÓNS EXISTEN SE QUERO 
MERCAR UNHA VACA ADAPTADA A 
ECOLÓXICO?
Na actualidade, é case imposible en-
contrar animais seleccionados espe-
cificamente para a produción ecoló-

xica. Á hora de elixir o gando para 
a produción ecolóxica existen tres 
posibles opcións (táboa 1): as razas 
puras diferentes da Holstein, os cru-
zamentos e as frisoas rústicas4. 

Razas puras diferentes á 
Holstein

Cruzamentos de 
Holstein con razas 

puras
Frisoas rústicas

VANTAXES

• Animais robustos e 
xeneticamente mellor 
adaptados ás condicións 
locais (alimento de menor 
calidade, parasitos, 
enfermidades, estrés 
climático etc.)

• Mellor lonxevidade e 
fertilidade

• Algunhas razas teñen 
maiores contidos en graxa e 
proteína

• Maior valor dos machos 
neonatos e das vacas de 
desvelle

• Mellor fertilidade, 
lonxevidade e 
saúde do ubre

• Mellor capacidade 
de inxestión de 
pasto

• Habitualmente, 
produción de leite 
intermedia entre 
a Holstein e as 
outras razas puras 

• Tendencia a 
producir maiores 
contidos de graxa 
e proteína que a 
Holstein

• Maior valor dos 
machos neonatos e 
vacas de desvelle

• Adecuada capacidade 
produtiva e reprodutiva 
en condicións de 
pastoreo

• Menores necesidades 
de mantemento que as 
Holstein norteamericanas

• Maior produción de leite 
que outras razas puras

INCONVENIENTES
• Menor produción leiteira
• Falta de libros xenealóxicos

• Dilema acerca 
de que facer 
logo do primeiro 
cruzamento para 
obter reposición

• Non existen 
subvencións por raza

• Menor valor nos 
seguros agrarios 
cás razas puras

• Deberíanse seleccionar 
liñas adaptadas aos 
sistemas ecolóxicos

Frisoas en granxa ecolóxica

Táboa 1. Vantaxes e inconvenientes das diferentes razas leiteiras en sistemas ecolóxicos
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 NOS ÚLTIMOS TEMPOS 
OBSERVOUSE NOS SISTEMAS 
ECOLÓXICOS UN AUMENTO DO 
INTERESE POLOS CRUZAMENTOS

Vaca de raza Pasiega en granxa ecolóxica

Razas puras diferentes da Holstein
En canto ás razas puras locais di-
ferentes da Holstein, existe a cren-
za de que se trata de animais máis 
robustos e xeneticamente mellor 
adaptados á zona que as Holstein. 
Polo tanto serían moi adecuadas 
para a produción ecolóxica, xa que 
resisten mellor o estrés climático, 
os parasitos e as enfermidades lo-
cais. O uso de razas locais produ-
ce un valor engadido, pois axuda 
a manter razas autóctonas favore-
cendo a conservación da varianza 
xenética e pode ser bonificado por 
medio da percepción de subven-
cións da Unión Europea ou dos go-
bernos rexionais, con motivo de fa-
vorecer a conservación das carac-
terísticas xenéticas e da herdanza 
cultural (imaxe 3).

O estudo máis completo onde se 
comparou a produción das Holstein 
fronte a outras razas realizouse nos 
Países Baixos e observouse que as 
Holstein producen máis leite, segui-
das das Pardas Alpinas e das Mont-
beliarde, mentres que as Jersey eran 
as menos produtivas5. Porén, os con-
tidos de sólidos (graxa e proteína) 
foron maiores nas Jersey. Nun es-
tudo elaborado en Suíza, os autores 
encontraron unha menor produción 
de leite nas Fleckvieh, mentres que 
os cruzamentos de Holstein e outras 
razas (Montbeliarde, Parda Alpina ou 
Jersey) producen maiores volumes; 
estes resultados revelan que a raza 
Holstein está asociada con maiores 
producións de leite; non obstante, 
cando se utilizan liñas dentro desta 

raza seleccionadas para mellorar a 
reprodución vese que estas baixan a 
súa produción de leite, inclusive ao 
comparalas coa Parda Alpina. Isto 
pon de manifesto que as vacas Hols-
tein poden ser seleccionadas para 
producir en sistemas de pastoreo, 
aínda que leve asociadas menores 
producións de leite. Na tese doutoral 
defendida recentemente na Univer-
sidade de Compostela demostrouse 
que no norte de España a raza Hols-
tein produce menores cantidades 
de leite en ecolóxico ca en intensivo 
debido a que neste sistema case non 
se fai suplementación de concentra-
do, porén mantén un mellor nivel 
produtivo que outras razas ou cru-
zamentos, o que fai da raza Holstein 
unha vaca en xeral ben adaptada ao 
sistema ecolóxico, aínda que sería 
recomendable centrarse en selec-
cionar liñas que se adapten mellor 
ao pastoreo2,3. 

A principal limitación que pre-
sentan as razas locais diferentes 
da Holstein con respecto a ela é en 
moitos casos a falta de libros de 
rexistro e programas de selección, 
sobre todo en razas cun limitado 
número de exemplares. Isto fai que 
os beneficios que estas razas poden 
achegar en canto a características 
funcionais se vexan diluídos por in-
terferir negativamente nas caracte-
rísticas produtivas. No caso de ter 
claro que se quere producir cunha 
raza máis rústica é o gandeiro quen 
debe asumir a realización do test de 
proxenie no seu propio rabaño, con 
todos os riscos que ten esta falta  
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de información. Xa que logo, a mello-
ra nas características funcionais pode 
resultar nun descenso da produción 
leiteira e da conformación do ubre.

Cruzamentos
Nos últimos tempos observouse nos 
sistemas ecolóxicos un aumento do 
interese polos cruzamentos (imaxe 
4), que anteriormente parecían 
ofrecer poucas vantaxes para os 
produtores de leite, sobre todo en 
convencional, debido ao seu escaso 
potencial para a produción de leite 
en comparación coa Holstein. O cre-
cemento dos problemas relaciona-
dos coas características funcionais 
fixo que aumentase o interese polos 
cruzamentos, mesmo nos produto-
res de convencional, aínda que, ex-
cepto en Nova Zelandia, seguen sen 
empregarse de rutina. A pesar do in-
cremento do interese, a información 
continúa a ser escasa; actualmente 
sábese que os cruzamentos de vacas 
Holstein con razas europeas produ-
cen en xeral cantidades intermedias 
de leite e sólidos (graxa e proteína) 
entre ambas as razas parentais5. Ta-
mén se viu que con frecuencia me-
lloran a fertilidade e incluso a saúde 
do ubre. Na tese doutoral anterior-
mente citada viuse que nos sistemas 
ecolóxicos do norte de España os 
cruzamentos producen máis graxa e 
proteína que as Holstein e son mello-
rantes en reprodución2,3. 

O maior problema que presentan 
é a súa xestión ao longo do tempo, 
pois está bastante ben determinado 
como realizar o primeiro e inclusive 
o segundo cruzamento, pero, a partir 
de aí, a súa xestión complícase. As 
solucións que se barallan ata o mo-
mento serían producir cruzamentos 
en primeira xeración que require 
manter algunhas vacas en raza pura 
e inseminar as mellores produtoras 
con raza pura, mentres que as ou-
tras vacas puras se cruzarían co tou-
ro da raza escollida para producir 
a reposición de cruzamentos. Outra 
opción é usar un programa de cru-
zamento rotacional continuo ou in-
cluso producir razas compostas. O 
cruzamento rotacional en dúas vías 
mantén un 67 % da heterose directa, 
mentres que o triplo ou o cuádruplo 
manteñen o 86 % e o 94 % respecti-
vamente. O reto neste caso está en 
encontrar varias razas de adecua-
do mérito xenético para producir 
unha poboación de cruzamento que 

é mellor economicamente que unha 
poboación pura. A opción denomi-
nada retrocruzamento non produce 
sempre bos resultados, pois ás veces 
provoca un descenso da produción 
leiteira. Nun estudo recente desen-
volvido na Arxentina viuse que, unha 
vez realizados os primeiros cruza-
mentos, as características da Hols-
tein se poden recuperar inseminan-
do as vacas cruzadas cun touro de 
raza Holstein. Finalmente, cando se 
realizan cruzamentos múltiples onde 
xa non se poida garantir un test de 
proxenie para a produción leiteira, 
unha solución pode ser inseminar as 
vacas cruzadas con touros de carne 
para obter un beneficio engadido 
pola venda dos xatos4. 

Cruzamentos en granxa ecolóxica

Frisoas rústicas
Outra opción para os sistemas eco-
lóxicos sería a utilización de frisoas 
rústicas4. Tendo en conta que a 
Holstein é a mellor raza produtora 
de leite en condicións intensivas, e 
aínda que foi unha raza selecciona-
da intensivamente para a produ-
ción de leite, mantén certos xenes 
dos seus ancestros que lle permi-
ten un comportamento produtivo 
e reprodutivo razoable baixo con-
dicións de pastoreo. Se se escollen 
as liñas xenéticas apropiadas, a 
raza Holstein é a máis beneficiosa 
para usarse tanto en sistemas con-
vencionais coma ecolóxicos, como 
se ten comprobado en condicións 
experimentais baseadas en pasto-
reo e suplementación moderada 
de concentrado, o máximo bene-
ficio económico obtívose coa raza 
Holstein cando presentan unha 
baixa porcentaxe de xenética  

 SE SE ESCOLLEN AS LIÑAS 
XENÉTICAS APROPIADAS, A RAZA 
HOLSTEIN É A MÁIS BENEFICIOSA 
PARA USARSE TANTO EN 
SISTEMAS CONVENCIONAIS 
COMA NOS ECOLÓXICOS
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norteamericana. Proba diso é a liña 
rústica que se seleccionou en Nova 
Zelandia baseada na eficiencia 
para a produción de graxa e pro-
teína que penaliza o aumento do 
volume de leite e que se basea na 
mellora da eficiencia económica. 
Polo tanto, debido a esta selección, 
as frisoas dese país producen leite 
con contido de graxa e proteína su-
perior e mostran mellor fertilidade, 
condición corporal, supervivencia 
e comportamento económico en 
xeral que as Holstein norteameri-
canas. Esta liña de frisón neoze-
landesa ten menores requirimentos 
de manutención e de inxestión de 
materia seca na lactación temperá 
que as Holstein norteamericanas. 
Chegouse á conclusión de que as 
frisoas de Nova Zelandia seleccio-
nadas en condicións de pastoreo 
están mellor adaptadas que as 
Holstein norteamericanas. 

CONCLUSIÓNS
A gandería ecolóxica de leite é moi 
heteroxénea, polo que recomendar 
un só tipo de vaca sería un erro; 
por este motivo habería que buscar 
de xeito individualizado que vaca 
se adapta mellor ás condicións es-
pecíficas de cada granxa. 

Tendo en conta os estudos rea-
lizados a nivel mundial, podemos 
concluír que non existe unha única 
opción (frisoa rústica, outras razas 
rústicas ou cruzamentos), pois to-
dos teñen vantaxes e inconvenien-
tes; a interacción do xenotipo co 
medio ambiente demanda diferen-
tes estratexias para afrontar as di-
versas situacións. Por exemplo, nas 
granxas que produzan leite para 
venda directa con sistemas de pago 
por volume pódense beneficiar de 
vacas altamente produtivas como 
as frisoas rústicas. Aínda que as 
Holstein actuais se seleccionan en 
sistemas convencionais, esta situa-
ción pódese reverter coa creación 
dun índice de mérito xenético que 
teña en conta os obxectivos dos sis-
temas ecolóxicos. 

Por outro lado, as granxas que 
produzan leite para sistemas que 
recompensen sólidos en leite ou 
transformen en derivados lácteos 
poden beneficiarse de producir con 
razas puras diferentes á Holstein 
ou utilizando cruzamentos. 

Finalmente, as granxas ecolóxi-
cas dedicadas ao turismo rural ou 
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 HABERÍA QUE BUSCAR DE XEITO 
INDIVIDUALIZADO QUE VACA SE 
ADAPTA MELLOR ÁS CONDICIÓNS 
ESPECÍFICAS DE CADA GRANXA

ás granxas escola, ou ben outros 
negocios semellantes onde as es-
tratexias de mercado se deben ter 
en consideración, pódense benefi-
ciar do uso de razas locais (se é po-
sible) ou doutras razas apreciadas 
polo consumidor. 

vp015_manexo_vacaEcoloxica_galego.indd   114 19/2/20   12:19


