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Paixón polas boas vacas

A historia desta granxa asturia-
na está ligada inevitablemen-
te á da localidade vegadense 

de Porzún, un referente na comar-
ca durante os anos 70 e 80 a nivel 
gandeiro pola súa gran cantidade de 
vacas por hectárea. “Chegou a haber 
tres animais por hectárea en pasto-
reo”, lembra Javier Freije, propieta-
rio de Casa Roxo. Por aquel entón, 
os seus proxenitores, Juan Antonio 
Freije Rico e Neli Freije Díaz, xa se 
dedicaban ás vacas frisonas e “o meu 
pai, alentado por Extensión Agra-
ria e polo seu afán de modernizar o 
campo, viaxou xunto a un grupo de 
veciños ao País Vasco para coñecer 
de primeira man o pastoreo rotati-
vo, os ensilados que alí se facían e 
o sistema de estabulación libre, algo 
nunca visto en Asturias”, conta.

Tras esta viaxe, no ano 1975 Juan 
Antonio Freije e tres veciños máis  
inauguran a Cooperativa Saleta, 
unha granxa moderna baseada nos 
sistemas vascos que coñeceran: o 
pastoreo rotativo, a estabulación li-
bre e os silos de autoconsumo. Se-
gundo este gandeiro asturiano, “en 
1980 contaban con 80 vacas en pro-
dución, que muxían nunha sala de 
espiña de peixe. Durante o funcio-
namento desta sociedade, os meus 
pais compaxinaron todo iso coa ceba 
de xatos de carne branca e remo-
delaron as instalacións antigas que 
tiñan. En 1982 os socios de Saleta 
sepáranse e cada un deles queda con 
21 vacas e unha xovenca. Así volve o 
meu pai a Casa Roxo”.

Os animais que lle correspondían 
da sociedade que tivera e a compra 

Javier Freije non concibe outra forma de traballar na súa gandería que non sexa ao lado de vacas de alta 
calidade xenética e da man de Central Lechera Asturiana, o proxecto no que confiaron os seus pais a principios 
dos 70 e do que se sente máis que orgulloso. Viaxamos a Casa Roxo para coñecer a granxa dun dos xuíces en 
activo da raza frisona a nivel nacional.

Localización: Porzún (Vegadeo)
Propietario: Francisco Javier Freije
Empregados: 1
N.º total de animais: 140
Vacas en muxidura: 65
Media de produción: 34,4 litros/vaca/día
Porcentaxe de graxa: 3,81 %
Porcentaxe de proteína: 3,27 %
RCS: 152.000 cél./ml
Bacterioloxía: <10.000 ufc/ml
IPP: 418
IA/Preñez vacas: 2,6
IA/Preñez xovencas: 1,76
Taxa de fertilidade: 57 %
Taxa de preñez: 28 %
N.º medio de partos do rabaño: 2,6
ICO: 2.912
Cualificación morfolóxica: 83,2 puntos
Superficie agrícola: 29 ha
Venda do leite: Central Lechera Asturiana
Prezo do leite: 315 €/tonelada + primas por 
produción, calidades e servizos para garantir a 
trazabilidade do leite

CASA ROXO. VEGADEO (ASTURIAS)

Javier Freije, propietario de Casa Roxo, e a súa nai, Neli Freije

En Vaca.tv
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Alta Calidad Alemana Asegurada!

posterior de dúas vacas dunha importación do 
Canadá no ano 1986 foron os cimentos da actual 
granxa. “Recordo perfectamente que as vacas ca-
nadenses custaran 315.000 pesetas, aínda hoxe 
teño 11 descendentes dunha delas”, apunta Javier. 

TRAxECTORIA EN CENTRAL LECHERA ASTURIANA
A finais dos anos 60 os baixos prezos do leite e o 
malestar xeneralizado no sector lácteo provocan en 
Jesús Sáenz de Miera, fundador de Central Lechera 
Asturiana, a necesidade de crear unha sociedade 
capaz de recoller e comercializar o leite dos gan-
deiros asturianos. A cooperativa fúndase en 1969 
e “pronto comezou a tomar forma ata o punto de 
contar con 11.000 socios gandeiros. Os meus pais 
uníronse ao proxecto nos seus inicios –sinala– e 
para facelo o requisito máis duro foi cumprir coa 
achega inicial, entón 10.000 pesetas, que todos pa-
garon, non exentos de gran dificultade”.  

Durante todo este tempo, Casa Roxo continuou sen-
do fiel a Central Lechera Asturiana e á súa filosofía 
a pesar dos altibaixos que se desencadearon ao lon-
go de toda a súa traxectoria. Javier Freije enumera 
catro acontecementos que marcaron a historia des-
ta industria: “A mediados dos 80, a guerra de pre-
zos levantada en España tras o desastre ocorrido en 
Chernóbil propiciou unha desbandada no número de 
socios, pois empresas como Reny Picot conseguiron 
fabulosos contratos coa italiana Parmalat e chegaban 
a pagar a gandeiros da zona a máis de 70 pts./litro, 
cando Central Lechera Asturiana estaría a pagar 

Entrega a produción cada dous días sobre as 9 da mañá

 “Todo o que perTence a cenTral 
lechera asTuriana se senTe orgulloso 
de Todo o camiño andado aTa o día 
de hoxe e agradecido a Todos os que 
iniciaron esTe proxecTo”
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coñecedor de ambas as situacións, 
pero defende o espírito loitador dos 
seus pais e do resto dos socios fun-
dadores porque “todo o que pertence 
a Central Lechera Asturiana se sente 
orgulloso de todo o camiño andado 
ata o día de hoxe e agradecido a to-
dos os que iniciaron este proxecto, 
aos que continuaron confiando nel e 
aos que resistimos nos anos 80”.

Actualmente Javier Freije é, ade-
mais, socio compromisario de Central 
Lechera Asturiana e representa a súa 
zona nas diferentes asembleas e con-
sellos da entidade. “Esta sociedade 
xestiónase con base nunha estrutura 
piramidal na que os socios estamos 
representados por zonas, cada unha 
delas elixe os seus representantes e 
estes á súa vez o presidente, os reito-
res e os diferentes cargos responsa-
bles da empresa”, explica.

Ademais de obter un prezo digno 
para o seu leite, en Casa Roxo be-
nefícianse de todos os servizos que 
Central Lechera Asturiana e a súa 
filial para a alimentación, Asturiana 
de Servicios Agropecuarios (ASA), 
ofertan para os seus socios. “Os ser-
vizos son moitos e seguro que me es-
quezo dalgún: xestión, asesoramen-
to e xestoría, podoloxía, revisión de 
muxido, subministración dun tanque 
de leite acorde á túa produción, re-
visión e reparación de sistemas de 
frío, calidade de leite, ADSG, nutri-
ción, reprodución, servizo informáti-
co de receitas veterinarias e servizo 
de substitución, o máis importante, 
co que podemos contar á hora de cu-
brirnos por unha baixa, un descan-
so ou unhas vacacións. Contamos 
tamén cun portal gandeiro que nos 
permite manexar toda esta informa-
ción e os servizos, así como os datos 
do Laboratorio Interprofesional Le-
chero y Agroalimentario de Asturias 
(LILA) e de control leiteiro”, especi-
fica Freije.

A PRODUCIÓN, EN CIFRAS
Casa Roxo é fiel ao control leiteiro 
e aos seus datos desde os inicios. 
En Asturias a entidade encargada 
deste traballo é Ascol e é ela a que 
xestiona toda a información e a 
que a dirixe de volta aos gandeiros. 

A media de produción actual é de 
34,4 litros por vaca e día, cunhas ca-
lidades de 3,81 % de graxa e 3,27 %  
de proteína. As células somáticas apro-
xímanse ás 152.000 cél./ml e a bacte-
rioloxía é menor a 10.000 ufc/ml. 

 “Se SomoS a marca máiS preStixioSa do paíS e encima 
SomoS donoS do xigante eSpañol que eStá detráS, o 
normal é que gocemoS dun prezo Superior á media”

ao redor de 35 pts./litro.  Logo, nos 
anos 90, coa chegada de Pedro As-
tals á dirección da sociedade e a in-
corporación das marcas Larsa e ATO, 
impulsaríase unha alianza coa fran-
cesa Bongrain e fundaríase Corpora-
ción Alimentaria Peñasanta (Capsa). 
Entre 2006 e 2007, beneficiámonos 
doutra subida estratosférica dos pre-
zos do leite, porque Capsa e os seus 
competidores pagaron prezos nun-
ca vistos polos gandeiros. Os socios 
de Central Lechera Asturiana nunca 
gozaron duns prezos tan altos como 
nese momento, do mesmo xeito que 
o resto dos gandeiros e aínda sendo 
donos maioritarios da maior empre-
sa láctea española. Por último e máis 
recentemente, en 2015, cómprase a 
participación de Bongrain en Capsa, 
o que nos permite unha maior mar-
xe de beneficios. Todo isto, unido 
á maxistral xestión realizada polo 
noso CEO, José Armando Tellado, e o 
seu equipo fan que gocemos dun mo-
mento doce no económico, pois Cen-
tral Lechera Asturiana é a empresa 
que mellor paga o leite en España 
aos seus socios”.

O PRESENTE,  
CONSECUENCIA DO PASADO
Teñen un prezo base de 315 euros 
por tonelada máis varias primas por 
produción, calidades e por cumprir 
cos diferentes paquetes de servizos 
que propón a empresa para garan-

tir unha maior trazabilidade do leite. 
Central Lechera Asturiana non re-
colle o leite a ningún gandeiro que 
non sexa socio e os prezos de Capsa 
son prezos de mercado. Segundo di 
Javier, “unhas veces compra máis 
baixo e outras, como expliquei antes, 
supera o prezo dos socios. Nós temos 
que vender o leite onde o venden os 
demais, pero se somos a marca máis 
prestixiosa do país e encima somos 
donos do xigante español que está 
detrás, o normal é que gocemos dun 
prezo superior á media”.

Así pensa Freije ante a polémica 
sempre viva no sector de que Capsa,  
sobre todo en Galicia, non paga o 
que Central Lechera Asturiana aos 
seus socios: “Para entender o pre-
sente hai que coñecer o pasado. É 
tan sinxelo como que nós somos, con 
gran sacrificio, os donos de Central 
Lechera Asturiana. Ninguén se acor-
daba nos anos 80 ou en 2006 de ven-
derlle o leite, pero nós si aguantamos 
e si crecemos máis que os demais. 
Hoxe temos unha das mellores posi-
cións, si, pero quizais é hora de que 
as voces que tanto polemizan con 
esas diferenzas fagan autocrítica e 
se pregunten por que nunca funcio-
nou unha Central Leiteira en Galicia, 
terra das sociedades, as SAT, as coo-
perativas, as CUMA…”. 

Vivindo e traballando en Vegadeo, 
plena fronteira entre as comunida-
des de Asturias e Galicia, Freije é 

Moxe dúas veces ao día nesta sala 6x6 estreada no ano 2007
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Obtenido de algas marinas, es un producto natural, sostenible y completo que aporta:
   3 sales de calcio de liberación escalonada
   Magnesio: Se interrelaciona con la Vitamina D mejorando la asimilación del Calcio
   Vitamina D3: Facilita el transporte activo de Calcio y Magnesio. 

   La aplicación de bolos orales de 
calcio inmediatamente después del 
parto es la terapia más indicada y ven-
tajosa, en comparación con otras 
como la aplicación de geles orales, 
calcios subcutaneos o endovenosos, 
drenajes orales, etc. 

NO REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA

   La hipocalcemia o fiebre de la leche 
tiene una incidencia de hasta el 
40-50% del rebaño, con un coste de 
entre 100 y 200€ por animal afectado, 
siendo responsable de la “entrada” de 
otros procesos como cetosis, metritis, 
desplazamiento de cuajar, pérdida de 
tono muscular, etc. 

Suministra 105 gramos de Calcio por dosis (2 bolos)
Calcio altamente disponible
Potente buffer para regular el Ph ruminal
9 gramos de Magnesio por dosis + 120.000 U.I. de Vitamina D3 + Propilenglicol

Ctra. Valdefresno, 2. 24228 Corbillos de la Sobarriba. León. 

Tl.: 987 213 172 - www.inatega.com

 2 gorras de REGALO 
por la compra de 1 caja de
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 “A xAtA que ten un bo 
desenvolvemento nestAs 
idAdes AsegúrAche o 
éxito futuro”

Desde que son preñadas e confirmadas 
saen ao campo ata 15 días antes de parir

Tras a desteta están nun lote colectivo ata os seis meses

Lote de vacas secas

ademais das xovencas preñadas e a 
recría. Os animais máis novos pasan 
por catro fases ata a súa preñez: “Es-
tán en boxes individuais desde que 
nacen ata a desteta, aos 70 días máis 
ou menos; logo, pasan a un colectivo 
de catro xatas como moito ata os seis 
meses aproximadamente; a partir de 
aquí agrúpoas nun lote máis grande 
de dez como máximo, onde son inse-
minadas e, unha vez confirmadas e 
sexadas, saen ao campo ata 15 días 
antes do parto”.

NUTRICIÓN E CULTIVOS PROPIOS
En relación á recría, Freije aclara 
que coida moito o encalostrado e 
“despois seguimos con leite mater-
nizado, poñendo moito fincapé nos 
tres primeiros meses de vida. A xata 
que ten un bo desenvolvemento nes-
tas idades asegúrache o éxito futuro. 
Desde que son destetadas comezan a 
comer penso e unha mestura de pa-
lla e avea ou herba seca, en función 
da dispoñibilidade que teñamos”.

As xovencas preñadas comparten 
a mesma alimentación e manexo que 
as vacas secas: “Están no campo e 
aliméntanse de pastoreo. Se hai mal 
tempo ou pouco pasto doulles rolos 
de silo de herba e co frío, no inverno, 
uns 3 kg de penso por cabeza. Cando 
volven ao establo, 15 días antes do 
parto, son alimentadas cunhas pa-
cas específicas para este momento 
e empezan tamén a comer parte da 
ración das vacas de produción”. 

Os animais máis novos están en 
boxes individuais ata a desteta

Para lograr estas cifras moxen 
un total de 65 vacas nunha sala de 
espiña de peixe 6x6 dúas veces ao 
día, sobre as sete da mañá e as sete 
da tarde.

Freije ten un empregado e entre os 
dous repártense as tarefas a diario: 
“Os dous facemos de todo: muxido, 
limpeza, recría, camas, labores do 
campo… Ademais, conto sempre coa 
inestimable axuda da miña nai e dos 
meus irmáns”.

INSTALACIÓNS E LOTES DE ANIMAIS
O gando repártese entre dúas insta-
lacións: unha de 850 m2 para vacas 
e outra de 400 m2 para as xovencas. 
En todas hai estabulación libre e ca-
mas de palla picada, que repoñen to-
dos os días e desinfectan dúas veces 

por semana. Tamén baleiran cada 
día os bebedoiros e límpanos unha 
vez por semana. Para aliviar a calor 
das vacas en produción, ao ser unha 
nave bastante baixa, contan con va-
rios ventiladores e tamén con cepi-
llos rascadores para mellorar o seu 
benestar.

Son tres as fosas de xurro que teñen, 
cunha capacidade total de 500.000 li-
tros. “Para a súa xestión, estamos in-
tegrados na achega de xurro á planta 
que posúe Central Lechera Asturiana 
en Navia, que nestes momentos su-
friu un parón, pero xa está próxima a 
súa apertura. Aquí transformarase o 
xurro en gas”, afirma. 

As vacas divídense entre o lote de 
produción e as secas, que están no 
campo ata 15 días antes do parto, 

Nave de xovencas
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A ración das vacas de leite está 
composta por 25 quilos de silo de mi-
llo, 15 quilos de silo de herba e 11 
quilos de penso, unha premestura 
subministrada por ASA; en total, 23,5 
quilos de materia seca por ración. 

“ASA proporciónanos a premes-
tura, dános asesoramento e soporte 
técnico en alimentación e ofrécenos 
servizo de unifeed. Cóbrannos por 
minuto, pero o carro mesturador só 
tarda 10 minutos en facer o seu tra-
ballo e ás seis e media da mañá as 65 
vacas teñen a comida á súa disposi-
ción no presebe”, revela o gandeiro.

Contan con 29 hectáreas de terreo, 
10 delas propias e o resto alugadas, 
distribuídas nun total de 13 parcelas. 
“Todas as fincas están moi próximas 
á granxa, pois se estivesen moi afas-
tadas non resultarían rendibles. Ao 
ir alugando a outros veciños, fomos 
anexando as parcelas unhas a outras 
e conseguimos terreos de maior ta-
maño”, di.

En 20 hectáreas rotan o cultivo de 
millo no verán cunha mestura de rai-
grás e trevo no inverno. O resto están 
dedicadas a pradeira, pola súa pen-
dente ou por non ser aptas para es-
tes cultivos. “Para o millo utilizamos 
xeralmente un ciclo 400 se o tempo 
nolo permite sementar en maio; de 
non ser así, o ciclo sementado é in-
ferior. Aquí, no norte, o tempo, máis 
variable segundo o ano, márcanos as 
colleitas. Este ano sementamos a me-
diados de maio e esperamos recolle-
lo a principios de outubro. O normal 
sería conseguir uns 42.000 kg/ha,  
pero todo depende do clima. Se su-
peramos os 16.000 kg de MS/ha con-
sideramos que foi un bo ano”, subli-
ña Freije. 

Do traballo no campo encárganse 
Javier e o seu empregado, excepto, 
como explica, de “sementar o millo, 

de arar e de recoller o millo e a her-
ba, asuntos que se contratan a unha 
empresa externa de servizos”. 

REPRODUCIÓN
Dedica todos os mércores unha boa 
parte do día á reprodución: “Reviso 
o posparto de todos os animais pa-
ridos de menos de 30 días para con-
trolar a súa evolución, as insemina-
cións aos 28 días e aos 60 días volvo 
confirmar as preñeces e sexámolas. 
Todas as semanas diagnosticamos 
preñeces, pois necesitamos 7 par-
tos ao mes. Ao inseminar con seme 
sexado e azul belga para carne, os 
índices reprodutivos reséntense un 
pouco, pero non son algo co que es-
tea obsesionado. Se caen os índices 
porque unha das nosas mellores va-
cas logra preñarse ao sexto intento 
non me importa; ao contrario, estou 
gañando unha boa vaca”. 

Realiza a primeira inseminación 
nas xovencas aos 13 ou 14 meses, 
sempre segundo o seu desenvolve-
mento; a media de inseminacións 
por preñez en xovencas é de 1,76 e 

nas vacas, de 2,6; a media do inter-
valo entre partos é de 418 días e a 
taxa de fertilidade, do 57 %. 

Actualmente non utilizan o trans-
plante de embrións, pois “apostamos 
por esta técnica a partir de 1998, 
gastamos moito diñeiro e obtivemos 
poucos resultados positivos. Conse-
guimos moitísimos machos, 10 de-
les fóronse para centros de insemi-
nación, e sobre esa base aséntase a 
granxa; de feito, só sete familias de 
vacas están presentes actualmente: 
Dellia, Roxy, Gypsy Grand, Blackstar 
Daisy, Atraction Robin, Sacha e outra 
familia propia, as Lalas. De ter éxito, 
teriamos presentes as Ashlyn, Licori-
ce, Cosmopolitan, Cinderella, Aneka, 
Kulutaman, Zo Bobbi, Second Cut…”.

Javier Freije non garda boa ex-
periencia do uso da transferencia 
embrionaria, pero si pensa que o 
seme sexado “foi unha auténtica re-
volución. É un antes e un despois na 
forma de traballar e de seleccionar. 
Así tes garantida a descendencia 
dos teus mellores animais dunha 
forma barata”. 

 “O seme sexadO fOi unha auténtica revOlución. é un antes 
e un despOis na fOrma de traballar e de selecciOnar”

As vacas de produción comen 23,5 kg de materia seca por ración

En 20 hectáreas rotan o cultivo de millo no verán cunha mestura de raigrás 
e trevo no inverno (na imaxe, millo sementado a mediados de maio) Silos de herba e millo
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Cortinas 
cortavientos

Bebederos
Arrobaderas

Atrapadores
Puertas y 
barreras

Separadores
Bombas
Agitadores
Biocélula

Cubículos

Ventiladores de techo

Colchón continuo para cubículos

Planchas de goma 
para pasillos y salas 
de espera

Sistemas de refrigeración
Ventilación y duchas

TODO LO QUE NECESITAS PARA TU GRANJA

El especialista en bebederos

Polígono Comarca II, Calle A, 17; 31191 Barbatáin, Navarra
Tfno 948 98 33 90 | Móvil 659594742

www.etxeholz.net | etxeholz@etxeholz.net

SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN
Soluciones para luchar contra el estrés térmico

Amplia gama de soluciones 
Estudio individualizado para cada caso
Objetivos:

•  Evitar las perdidas de rendimiento 
•  Incremento del bienestar animal
•  Optimización de costes
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 “Se me teño que levantar 
todoS oS díaS áS SeiS da 
mañá, quero muxir boaS 
vacaS; de non Ser aSí, 
dedicaríame a outra couSa”

O SEU OBXECTIVO: AS VACAS 
BALANCEADAS
“Se me teño que levantar todos os 
días ás seis da mañá, quero muxir 
boas vacas; de non ser así, dedica-
ríame a outra cousa”, así contesta 
Freije cando lle preguntamos polo 
papel da xenética na súa granxa, 
algo que considera como “un alicer-
ce fundamental”.

Na súa selección xenética busca o 
equilibrio, como el mesmo di, “a fa-
mosa vaca balanceada que parece 
que moitos esqueceron”: superubres, 
boas patas, boa estrutura leiteira, 
animais positivos a calidades e sen 
perder de vista os trazos de saúde.

“Levo toda a vida nisto e vivín 
moitas modas. Desde a tolemia de 
buscar só proteína nos 90 a que ha-
bía que usar touros negativos a gra-
xa, pois dicían que a graxa de orixe 
animal non a ía querer ninguén, o 
crossbreeding, os polled, a xenómi-
ca… Fixéronnos crer que calquera 
podería ter o n.º 1 mundial usando 
altos índices e chegáronse a pagar 
por unha dose dun touro novo máis 

de 1.000 euros, o procross, a A2A2… 
Cada poucos anos invéntannos algo 
novo e o negocio segue sendo o mes-
mo”, afirma Javier.

Utilizan tanto touros xenómicos 
como probados e acórdase con gran 
nostalxia dos primeiros que utilizou: 
“Royalty-Dolan; o gran Starbuck, 
a nosa primeira MB era filla súa; o 
meu admirado Rudolph, un touro 
adiantado ao seu tempo, con boa 
morfoloxía e caracteres de saúde; o 
mellor da historia, Goldwyn; outro 
grande, Shottel, e máis recentemen-
te quedaríame cun de Asturias, Baily 
Chen, un touro cun DPR para non 
usar, pero todo gandeiro que ten fi-
llas súas sabe do que falo”.

A maioría dos sementais que usa 
son de orixe americana e canadense, 
pero tamén asturianos, “Ascol leva 
tempo traballando moi ben e creo 
que teñen o mellor catálogo da ac-
tualidade”, sostén.

A cualificación media en Casa 
Roxo ascende ata os 83,2 puntos e o 
ICO total é de 2.912. Foron a granxa 
n.º 1 por ICO en Asturias duran-

te dous anos consecutivos (2010 e 
2011) e desde entón están sempre 
entre os tres mellores da súa comu-
nidade. Ante isto explica que nunca 
seleccionou por ICO, “o que ocorreu 
cando estivemos no máis alto é que 
estabamos a utilizar un grupo de 
touros que estaban no top. Shottel, 
Goldwyn, Bolton, Duplex… nós usa-
bámolos por ser touros completos e 
equilibrados e resulta que a maiores 
tiñan un ICO moi alto”.

XUÍZ NACIONAL DA RAZA HOLSTEIN
Ademais de dirixir a gandería fa-
miliar Casa Roxo, Javier Freije é 
xuíz nacional da Confederación de 
Asociaciones de Frisona Española 
(Conafe) desde o ano 2003. “As vacas 
son a miña paixón, mellor dito, as 
boas vacas, e iso é algo que lle debo 
ao meu pai”, recalca.

Esta segunda faceta de Freije co-
meza a súa andaina cando era ben 
pequeno e o seu pai o levaba a ver os 
concursos morfolóxicos que se cele-
braban na súa comarca. “Teño gra-
vado un, o primeiro que se fixo en 
Mántaras, en Tapia de Casariego. Alí 
estaban grandes gandeiros da zona 
–recorda– e outros que comezaban a 
dar os seus primeiros pasos nos con-
cursos. Saían á pista 8, 10 ou 12 vacas 
e un señor colocábaas e falaba delas. 
Parecíame alucinante o coñecemen-
to que tiña aquela persoa e dicíame 
a min mesmo: de maior quero saber 
tanto de vacas como sabe el. Casua-
lidades da vida, pois hoxe somos 
compañeiros no cadro de persoal de 
xuíces de Conafe, porque ese xuíz 
era un novo José Ramón Arronte,  
quizais o gandeiro máis prestixioso 
de Cantabria”. 

Na súa selección xenética busca o equilibrio, como 
el mesmo di, “a famosa vaca balanceada”

Establo de produción
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ESCOLMO, S.L.
Distribuidor para Galicia y Asturias
Rua Magnolia, 80, bajo
27003 LUGO
Tfno. (+34) 982 217 633
Fax (+34) 982 213 144
e-mail: escolmo@gmail.com

Alta Fertilidad 
Genética de Confianzawww.aberekin.com

 HFP QUALITY ET (VG-85). Abuela de HARLEY

•	 Longevidad,	Salud	Podal,	Recuento	Células	Somáticas,	Días	Abiertos.
•	 Línea	genética	diferente	para	usar	masivamente.

HARLEY ALH QUIMERA ET
Hotspot P x Finder x Missouri

ICO                + 4791  (Perc. 99%)

LECHE          + 1634 Kg 
GRASA          + 0,08 % 
PROTEÍNA   + 0,14 %

CONAFE 2020-03

WIL KYSU 39 (VG-87). Abuela de HAWAI

•	 Longevidad,	Salud	Podal,	Recuento	Células	Somáticas,	Días	Abiertos.

HAWAI P GH KAPOLL ET
 Hotspot P x Mission x Supershot

ICO                 + 4655  (Perc. 99%)

LECHE          +   866 Kg 

GRASA          + 0,47 % 

PROTEÍNA   + 0,27 %

CONAFE 2020-03

HARLEY

HAWAI P
PATAS Y UBRES       PATAS Y UBRES      PATAS Y UBRES
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Grazas á insistencia do seu pai, Ja-
vier apuntouse á primeira Escola de 
Xuíces celebrada en Asturias, dirixi-
da por Callum McKinven, e prome-
teuse a si mesmo que se aprobaba, 
continuaría. “Aprobei –asente– e a 
seguinte foi en Menorca. Non coñecía 
a ninguén, pero foi o mellor que me 
puido pasar, desde entón hoxe teño 
grandes amigos como Jordi Juanola, 

Jaume Serrabassa, Ángel Puertas, 
Toni García, Pilar López… Para min 
foi das mellores experiencias de vida 
e animo a todos os mozos a que a 
experimenten”.

Tras ir superando unha escola 
tras outra, tres en concreto e dúas 
reciclaxes, entrou a formar parte do 
persoal de xuíces de Conafe en 2003 
e xulgou o seu primeiro concurso en 
2004: o certame frisón da Moexmu,  
en Muimenta (Lugo). Dous anos 
máis tarde xulgaría o seu primeiro 
concurso internacional en Portugal, 
durante Agroleite, e en 2007 entra-
ría no Comité de Xuíces. En 2009 
dirixiu a súa primeira Escola de Xuí-

ces Internacional, celebrada na illa 
de San Miguel, en Azores (Portugal) 
e formou parte do comité de selec-
ción do equipo español para as dúas 
últimas confrontacións europeas que 
tiveron lugar en Colmar (Francia) e 
Libramont (Bélxica). Desde entón 
suma xa máis de medio centenar de 
concursos xulgados, entre comar-
cais, rexionais, internacionais… e o 
nacional, en 2012. 

Todos estes certames teñen para 
Freije “un gran valor didáctico para 
ensinar e mostrarlles aos gandeiros 
a evolución e a tendencia na raza. 
Canto máis saiba un profesional do 
seu negocio, mellor, e o noso son as 
vacas. Nos concursos non se vende 
nada, pero son un bo escaparate do 
sector para os profesionais e, ade-
mais, dáse visibilidade do colectivo 
ante a sociedade”. Neste sentido, 
engade que “se algo caracteriza os 
gandeiros que participan e que vi-
sitan os concursos é a súa paixón 
e o seu orgullo polo que fan. Este 
negocio é complicado, pero non 
máis que outros. Basta de ser ne-
gativos, temos que ser nós os que 
lle deamos prestixio ao noso sector. 
Este tipo de eventos implican unha 
forma máis de reivindicarnos. 
Creamos alimentos, alimentamos o 
mundo, é ou non para estar orgu-
llosos do noso traballo?”.

De todos estes anos viaxando, par-
ticipando en escolas de xuíces e co-
ñecendo outras formas de afrontar 
a gandería, queda co “coñecemento 
que un pode transmitirlles aos mo-
zos, pois do mesmo xeito que outros 
me ensinaron a min, eu podo agora 
compartir a miña experiencia coas 
novas xeracións; os amigos que vas 
facendo, e o ánimo e as ganas que 
seguen existindo en moitos lugares. 
Onde quedei máis impresionado foi 
en Menorca, o difícil que o teñen e 
que paixón desprenden, é digna 
de admiración; e tamén en Azores, 
unha forma totalmente distinta de 
traballar con vacas, pero que vacas 
e que ilusión por mellorar”. 

A paixón e a mellora continua 
son dúas palabras que definen a 
este gandeiro asturiano, orgulloso 
da súa historia e namorado da súa 
profesión, que xa ten en mente o seu 
próximo proxecto: a ampliación este 
verán de 40 cubículos novos para as 
vacas en muxidura e a construción 
dun patio de 15 cubículos máis para 
o lote de posparto. 

Xulgando unha sección no certame frisón de Murtosa (Portugal) en 2018

Xulgou o seu primeiro concurso durante a Moexmu de 2004

 “Se algo caracteriza oS 
gandeiroS que participan 
e viSitan oS concurSoS é a 
paixón e o orgullo polo 
que fan”

Foi o xuíz do Concurso Nacional en 2012
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