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Controlar estes insectos é fundamental para mellorar o benestar e a 
rendibilidade dun rabaño de vacas leiteiras. Nese artigo describimos os 
seus tipos, as súas características e o seu ciclo vital, e ofrecemos pautas 
para minimizar ou evitar a súa presenza nas nosas explotacións.
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O problema das moscas: 
coñecelas para controlar a súa 
presenza na explotación

A s moscas non só constitúen                                                                                                                                       
 unha molestia, senón que 

ademais reducen a produtividade de 
rabaño, afectando a animais e a tra-
balladores e comprometendo o esta-
do sanitario das vacas e da recría. O 
problema destes insectos pode non 
estar limitado á propia granxa e pode 
extenderse aos veciños en canto os 
teñamos moi próximos á explotación. 

Por tanto, controlar a súa presenza é 
fundamental para mellorar o benes-
tar e a rendibilidade dun rabaño de 
vacas leiteiras.

Debemos lembrar que o obxectivo 
“cero moscas” é case inalcanzable 
nun rabaño de leite durante certas 
tempadas, pero si podemos controlar 
o seu número para reducir ao máxi-
mo o problema3.

Cantas moscas son “demasiadas” é 
totalmente subxectivo, pero en canto 
coñezamos ben os seus efectos será 
moi sinxelo entender como o seu 
control pode traer moitos beneficios. 
Como para moitos outros problemas 
dunha granxa, facerlles fronte consti-
túe unha verdadeira tarefa, así que o 
coñecemento do seu ciclo será funda-
mental para poder investir os recur-
sos da forma más eficaz.

TIPOS E CARACTERÍSTICAS 
As dúas principais pragas de mos-
cas que afectan á produción gan-
deira intensiva son as domésticas                                     
–Musca domestica– e as dos establos 
–Stomoxys calcitrans–. Con todo, 
hai outras, como a mosca da cara 
(Musca autumnalis) e a mosca do 
corno (Haematobia irritans), que poden 
ter efectos negativos sobre as vacas. 

A primeira distinción que temos 
que facer é na súa forma de alimen-
tarse e o seu comportamento: a mos-
ca doméstica e a mosca da cara son 
moscas que lamben a comida para 
alimentarse, mentres que a dos es-
tablos e a mosca do corno teñen un 
aparello bucal perforante situado na 
cabeza, que lles permite alimentar-
se de sangue1. Como consecuencia 
destas diferenzas, a localización das 
moscas pode ser moi específica: a 
mosca dos establos adóitase localizar 
nas patas1, tanto que o seu reconto 
nos membros anteriores se utilizou 
en varios estudos para establecer a 
carga de moscas2. A mosca da cara 
adóitase localizar, como o seu nome 
indica, na propia cara e non é infre-
cuente observala no ángulo medial 
dos ollos, onde se pode nutrir de se-
crecións; é máis común en pastoreo, 
pero tamén se pode atopar en vacas 
estabuladas3. A mosca do corno, así 
nomeada pola súa localización pri-
maria, adoita localizarse onde haxa 
presenza de vasos sanguíneos super-
ficiais, polo que algúns estudos puxe-
ron en evidencia o seu hábito de loca-
lizarse nos tetos das vacas4. A mosca 
doméstica adoitamos atopala máis na 
parte dorsal do animal e é común a 
todos os ámbitos onde haxa presenza 
e/ou actividades humanas. 

De especial relevancia é a transmisión de patóxenos entéricos (E. coli) en xatos por parte das moscas
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 O COÑECEMENTO DO SEU CICLO SERÁ FUNDAMENTAL PARA 
PODER INVESTIR OS RECURSOS DA FORMA MÁIS EFICAZ

A pesar da localización, certas 
características permítennos dife-
rencialas: as moscas domésticas 
adoitan quedar co corpo paralelo 
á superficie sobre a cal se asentan, 
mentres que as dos establos mante-
ñen un ángulo coa superficie coma 
se tivesen que estar sempre prepa-
radas para o despegamento1.

Na explotación é frecuente atopar 
as moscas preto das gaiolas dos xa-
tos, atraídas pola presenza do leite, 
a abundancia de sitios onde depo-
ñer ovos e a menor capacidade dos 
xatos de librarse delas.

Nas instalacións para vacas adul-
tas tamén podemos atopar diferen-
tes tipos de moscas. Durante os últi-
mos anos, debido á maior presenza 
de ventilación para o refrescamento 
dos animais en lactación, podemos 
ver un número menor de moscas, 
aínda que sempre hai sitios nestes 
currais onde a velocidade do aire 
é menor e pódense agrupar moi-
tas (ex. comedeiro, cubículos etc.). 
Segundo algúns expertos e as ex-
periencias persoais do autor certos 
materiais empregados para camas 
e cubículos poden ter certa influen-
cia sobre a deposición de ovos: a 
labra de piñeiro ou as serraduras, 
así como a fibra de coco ou a area 
poden minimizar a ovodeposición3. 
Ao contrario, o chan de reixa e os fo-
sos situados por baixo son reservo-
rios ideais para as larvas de moscas. 
Ademais, calquera lugar onde se al-
macenan os xurros máis ou menos 
sólidos é un sitio preferencial para 
a presenza e replicación de moscas. 
En xeral, nos lugares onde haxa 
presenza de auga, humidade ele-
vada e materia orgánica as moscas 
proliferan.

Para ter unha idea dos lugares 
más frecuentados por estes animais 
podemos buscar as súas pegadas: 
eses pequenos puntiños que pode-
mos atopar na cornadiza, na su-
perficie das gaiolas dos xatos e en 
moitos outros sitios son feces ou re-
gurxitacións de moscas5.

CONSECUENCIAS DA SÚA PRESENZA
O primeiro problema das moscas 
sitúase no potencial de trasmisión 
de axentes patóxenos tanto entre 
animais como entre animais e hu-
manos5. 

Grazas a diferentes estudos ao 
longo do tempo detectouse que as 
moscas poden ter un papel na difu-
sión dunha serie de bacterias, virus 
e parasitos6.

A figura 1 mostra un resumo dos 
axentes patóxenos polos cales as mos-
cas xogan un papel na transmisión7-17.

Transmisoras de patóxenos
De especial relevancia é a transmi-
sión de patóxenos entéricos (E. coli) 
en xatos por parte das moscas12,13. 
A presenza da mosca da cara (Musca 
autunnalis) é un dos maiores fac-
tores de risco para o desenvolve-
mento na da queratoconxuntivite 
infecciosa causada pola bacteria 
Moraxella bovis. Esta patoloxía é 
moi común e caracterízase por unha 
lesión abrancazada no centro do 
ollo, que, se non é tratada, pode le-
var a cegueiras tanto en xatos coma 
en animais adultos. Ademais, a esta 
mesma mosca recoñéceselle un pa-
pel na transmisión do IBR (rinotra-
queíte infecciosa bovina) e de certos 
parasitos oculares (Thelazia sp.)18. 
En dous estudos diferentes demos-
trouse que as moscas do corno (Hae-
matobia irritans) poden ser vectores 
de Staph. aureus en xovencas e que 
poidan determinar unha deteriora-
ción da saúde dos tetos4,9. 

Así mesmo, novos traballos de-
mostraron como as moscas poden 
ser vectores de xenes de resistencia 
aos antibióticos, que poden trans-
mitir dun animal a outro na mesma 
granxa, entre granxas diferentes e en-
tre bovinos e humanos19,20,21.

Por iso, podemos considerar que o 
seu control é un compoñente funda-
mental das medidas de biosegurida-
de, non só para a propia explotación, 
senón tamén para as dos arredores, 
porque sabemos que as moscas po-
den voar ata 32 quilómetros dende o 
seu sitio de reprodución5. En segundo 
lugar, coñécense moi ben e a miúdo                 
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subestímanse as súas consecuencias 
sobre a produtividade da explotación. 
Cando falamos de produtividade, in-
cluímos as molestias para os animais 
e para os traballadores. Estes últimos 
vense especialmente afectados du-
rante as tarefas de alimentación dos 
xatos e o muxido22.    

                                   
O seu papel no benestar animal
O papel das moscas na redución do 
benestar animal é moi intuitivo; con 
todo, é bastante complicado cuantifi-
calo. Para empezar, debemos pensar 
que calquera movemento empregado 
para afastalas como os movementos 
do rabo, da cabeza ou dos músculos 
da pel demanden enerxía que non 
poderá ir para o obxectivo prima-
rio desa fase, ben sexa a produción 
de leite ou o crecemento. Ademais, 
as moscas alteran o comportamento 
das vacas, aumentando a tendencia a 
agruparse cos rabos cara ao exterior. 
Este mecanismo de defensa aumen-
ta o risco de traumatismos, de estrés 
por calor, diminúe o tempo emprega-
do para a alimentación e o descanso 
e, como consecuencia, o tempo de ru-
minación, a inxestión de materia seca 
e, finalmente, a produción de leite23. 
Moitos gandeiros veríanse obrigados 
a ter que agrupar as vacas nunha 
parte da nave durante os días de ve-
rán; sabemos que as moscas son un 
dos factores a controlar para evitar 
este comportamento do rabaño. 

É importante non subestimar tam-
pouco o seu efecto estresante, que 
coas súas molestias ao longo dun 
tempo prolongado poden ter unha 
influencia negativa sobre o sistema 
inmune dos animais.

Por tanto, cando Taylor et al. (20122) 
tentaron estimar as perdas económi-
cas nos Estados Unidos causada por 
estes animais, tendo en conta varios 
factores como a menor produción de 
leite e a menor ganancia media diaria, 
atoparon cifras moi relevantes. Aínda 
que nunha explotación individual non 
sexa sinxelo calcular perdas, é posible 
afirmar que, onde haxa una población 
de moscas relevante, minimizar a mo-
lestia e os seus riscos sanitarios poten-
ciais será moi rendible.

O CICLO DAS MOSCAS
Coñecer algunhas informacións básicas 
sobre o ciclo das moscas é clave para po-
der actuar de forma correcta interferindo 
niso e controlando o número de indivi-
duos adultos presentes na explotación.

Figura 1. Patóxenos transmitidos polas moscasPatógenos trasmi�dos por las moscas
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O ciclo comeza co axuste e a depo-
sición de ovos, estes pasan a través de 
tres  estadios larvais e logo convértense 
en pupas, é dicir, a forma de resistencia 
da cal sairá a mosca adulta.

Todos coñecemos as moscas adul-
tas, ademais as larvas e pupas son un 
achado frecuente para os gandeiros 
ou traballadores que se encargan de 
remover o encamado das vacas e xa-
tas. As larvas son móbiles e esbran-
cazadas, mentres as pupas son invo-
lucros avermellados e cilíndricos de 
quitina. É moi fácil atopar ambos os 
estadios nos cúmulos de esterco, na 
costra seca e flotante do foso de xu-
rros e as súas paredes, nos sitios con 
maior humidade e menor estampado 
dos currais (preto dos bebedoiros, de-
baixo dos valos, ao redor dos piares) 
e nas gaiolas de xatos. 

De acordo coa presenza de feces e 
regurxitacións das moscas adultas, os 
lugares onde atopemos larvas e pupas 
serán aqueles onde teremos que enfo-
car a nosa loita.

Na vida media dunha mosca domés-
tica de ao redor de 30 días, esta pode 
depoñer ata 1.000 ovos6. Os científicos 
calcularon que unha parella de moscas 
que empeza a reprodución en abril ten o 
potencial para xerar, en condicións óp-
timas, 191.010.000.000.000.000.000 
moscas dentro do mes de agosto5. Por 
tanto, en canto vexamos moscas adul-
tas, sabemos que estas só constitúen 
a punta do iceberg, porque gran parte 
do problema non voa, senón que está 
no chan.

A miúdo cuéstionase sobre cal é a 
época do ano na que empeza o proble-
ma das moscas; sabemos que hai unha 
correlación directa entre temperatura 
e velocidade de ciclo destas, que, nos 
meses máis cálidos, poden chegar a ser 
de 9-11 días, por riba dos 30 °C24. Adói-
tanse considerar 12 °C coma o límite 
mínimo para poder completar o ciclo5. 
Tamén a dispoñibilidade de alimento e 
de lugares para a deposición de ovos 
influencian a velocidade de replicación. 
En certos climas tropicais pódense ato-
par moscas todo o ano.

Agora ben, non é difícil entender 
que, cando falemos de temperatura, 
pode haber grandes diferenzas entre 
a temperatura externa e o microclima 
dun establo, así que non é infrecuen-
te atopalas nunha explotación leiteira 
desde os primeiros días de marzo ata 
finais de novembro.

Por tanto, para loitar fronte ás mos-
cas, é moito máis sinxelo e eficaz actuar 
rápido, antes de que a súa poboación 
aumente de forma exponencial6. 

COMO AS CONTROLAMOS?
Para ter éxito no control de moscas, 
non se pode confiar soamente na 
simple aplicación esporádica dun 
produto, senón que cómpre elaborar 
un plan de control específico para 
cada granxa e baseado nas caracte-
rísticas peculiares da explotación.

O clima e microclima da granxa, 
a ventilación natural e artificial das 
naves, o tipo de estruturas, o tipo de 
cama, a frecuencia de limpeza das                                                                      

vp018_manexo_moscas_galego.indd   60 30/06/2020   11:46:02



pub_elanco.indd   41 21/06/2018   23:15vp018_publi_elanco.indd   61 19/06/2020   12:55:00



62 | Vaca Pinta n.º 18 | 06.2020

M A N E XO

Para loitar fronte ás moscas, é moito máis sinxelo e 
eficaz actuar rápido, antes de que a súa poboación 
aumente de forma exponencial

camas, a localización de larvas e pu-
pas, o modo de almacenar os xurros 
e a súa proximidade á explotación 
serán claves para determinar o plan 
de control. 

Para ser máis eficaces, será opor-
tuno actuar sobre a poboación de 
moscas adultas, pero tamén sobre as 
larvas, que son a gran maioría e, ao 
non poder desprazarse moito, serán 
máis sinxelas de alcanzar. Ademais, 
se non logran chegar a ser adultas 
non constituirán un problema, así 
que a acción fronte ás larvas se po-
derá identificar como prevención.

Antes de todo, temos que enfocar-
nos en pautas de hixiene da explota-
ción, porque así poderemos eliminar 
ou reducir os lugares de replicación  
e de acceso á comida (materia or-
gánica) para larvas e moscas. Por 
iso, onde sexa posible, a limpeza 
dos currais do gando, das áreas de 
drenaxe, a eliminación dos restos 
de comida e da materia orgánica a 
intervalos de 10 días minimizará a 
cría de moscas25. O manexo do es-
terco e dos xurros é fundamental, 
porque se actuamos na cuadra dos 
animais e esquecemos estes grandes 
reservorios, non teremos os resul-
tados esperados. Polo que ten que 
ver coa reprodución das moscas e o 
crecemento das larvas, evitar a for-
mación dunha costra no foso de xu-
rros pode ayudar a reducir os luga-
res de ovodeposición. Nestes sitios, 
así como nas zonas de replicación  
dos currais, podemos tamén utilizar 
produtos químicos larvicidas que 
interfiren co desenvolvemento das 
larvas (insect growth regulators). É 
fundamental con todos os produtos 
químicos ler e aplicar as pautas de 
aplicación, sen modificar, por exem-
plo, a súa concentración. Para as pu-
pas tamén se poden empregar méto-
dos de loita biolóxica que empregan 
insectos parasitoides que depoñen 
ovos no interior das pupas a expen-
sas das moscas. 

Para as moscas adultas existen 
diferentes posibilidades: control fí-
sico ou control químico. O primeiro 
consiste en evitar a entrada a través 
de mosquiteiras en lugares pechados 
como as salas de recollida do leite ou 
para a preparación do leite materni-
zado para xatos ou tamén os despa-
chos. O control físico inclúe, ademais, 
todo tipo de trampas onde as moscas 
quedan fisicamente atrapadas (cin-
tas pegamentosas, trampas odorosas 
etc.). Aquí o factor limitante é físico, 
porque a cantidade de moscas pega-
das ou atrapadas é finita, así que hai 
que renovalas a miúdo, sobre todo se 
a poboación é grande. 

Para o control químico existen 
dous tipos de produtos: con efecto 
knockdown e residuais. Os primeiros 
teñen o obxectivo de matar todas as 
moscas que voan na zona nese mo-
mento e necesítase dunha aplicación 
moi frecuente. Os residuais teñen 
que ser situados en puntos estratéxi-
cos, así que serán as moscas as que 
irán a polo produto, ás veces atraí-
das por substancias hormonais pre-
sentes neles. Os produtos residuais 
teñen unha duración dalgunhas se-
manas e unha utilización dirixida.

En conclusión, a comprensión das 
consecuencias negativas da presen-
za excesiva de moscas é clave para 
motivar cada explotación a ter un 
plan de control, que, a raíz do coñe-
cemento do seu ciclo, nos permitirá 
saber como interferir con iso.  
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Como parte de su programa The Vital 90TM Days, Elanco ofreció entre los meses de abril y junio una serie de webinarios 
(disponibles en inglés, español, portugués, francés e italiano) sobre la optimización del manejo de las vacas en los 90 
días en torno al parto, un periodo muy importante que afecta seriamente la capacidad del animal para desarrollar todo 
su potencial. La inflamación en el periparto centró la exposición virtual a cargo del profesor Barry Bradford.

Episodio 3: Inflamación en el periparto 

La inflamación es un tema que en la última década está recibiendo 
mucha atención. En su ponencia, Bradford aborda algunos de sus 
aspectos clave, como son los motivos que llevan a las respuestas 
inflamatorias en las vacas en transición y qué ocurre al manipular el 
estatus inflamatorio del animal. Para ello, el profesor de la Universi-
dad Estatal de Michigan toma como base una serie de estudios ac-
tuales que exploran la relación entre el balance energético negativo, 
la movilización de grasa, la inflamación y las patologías del periparto. 

“Para mí es muy emocionante, porque esta es una ciencia muy re-
ciente, muy innovadora e interesante, y también porque vemos que 
tiene unos resultados prácticos y económicos muy importantes en 
casos reales de granjas lecheras de todo el mundo”, señala Bradford.

Doctor en Medicina Veterinaria 
por la Universidad Estatal de 
Iowa, actualmente es profesor 
en la Universidad Estatal de Mi-
chigan, donde combina la inves-
tigación con la docencia. 
Entre otras labores, Bradford se 
encuentra supervisando un pro-
grama de investigación centrado 
en los usos de piensos alterna-
tivos en la nutrición de vacas 
lecheras, en la salud de las va-

EL PONENTE

Barry Bradford

Elanco, The Vital 90™ Days y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus filiales © 2020 Elanco Animal Health, 
Inc. o sus afiliadas PM-ES-20-0246

Puedes volver a ver la 
presentación del profesor 
Bradford aquí: 

cas en transición y en la regulación 
fisiológica del metabolismo de car-
bohidratos y lípidos.

También puedes encontrar las conferencias en 
www.vital90days.es/areaveterinaria

Conferencias web 
sobre el vacuno lechero (II)

Al detalle

vp018_publirreportaxe_elanco_castelan.indd   63 19/06/2020   11:06:50


	058
	059
	060
	061
	062
	063

