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Altas producións a base de benestar 
animal e satisfacción dos traballadores
O bo ambiente laboral e o traballo en equipo están detrás dos logros produtivos de As Travesas Agropecuaria, 
un proxecto empresarial posto en marcha en 2005 polos irmáns madrileños Secundino e Jesús Fernández 
García-Lavín, que actualmente ostenta a segunda posición na clasificación de mellores ganderías por produción 
da provincia da Coruña.

doutra, e onde todos nos sintamos 
importantes e útiles para poder de-
senvolver un bo traballo. Para min 
é primordial que todos esteamos o 
máis contentos posible, xa que é 
aquí onde máis horas botamos e 
onde máis a gusto temos que es-
tar”, manifesta o capataz da explo-
tación, José Vilariño.

Unha das claves para lograr este 
obxectivo é o respecto rigoroso dos 
horarios, as libranzas e os períodos 
vacacionais do persoal. Na granxa 
hai seis persoas con horario conti-
nuo rotatorio –unha semana de ma-
ñás, outra de tardes e outra libre–, 
outra persoa que fai vacacións e 
baixas e as tres restantes, entre as 
que se inclúen José e Óscar, están a 
xornada partida. 

De esquerda a dereita, José Á. Bonome, Óscar Vilariño, 
Cundo Fernández, José Vilariño e Guillermo Lorenzo

Cunha media anual de 14.309 
kg/vaca, As Travesas Agro-
pecuaria figura na Memoria 

2019 de Africor Coruña como a se-
gunda mellor gandería por pro-
dución da provincia. As responsa-
bles destas cifras son as 360 vacas 
adultas que teñen na actualidade e 
o equipo humano que as coida e as 
alimenta, liderado polos irmáns José 
e Óscar Vilariño e asesorado por un 
grupo de técnicos especialistas en va-
rias áreas. 

Basta con dar un atento paseo 
polas instalacións para comprobar 
o grao de implicación dos traba-
lladores. “A clave fundamental é 
ter un equipo humano onde todos 
teñamos a nosa responsabilida-
de, uns dunha maneira e outros 

AS TRAVESAS AGROPECUARIA SL. CARRAL (A CORUÑA)

Localización: As Travesas, Beira (Carral) 
Propietarios: Secundino e Jesús Fernández García-Lavín 
Empregados: 10 
N.º total de animais: 575 
Vacas de produción: 360 (330 en muxido) 
Media de produción: 14.309 kg/vaca  
(campaña 2019, datos Africor Coruña) 
Porcentaxe de graxa: 3,15 % (campaña 2019,  
datos Africor Coruña) 
Porcentaxe de proteína: 3,15 % (campaña 2019, 
datos Africor Coruña) 
RCS: 173.000 cél./ml (media xuño 2020) 
Bacterioloxía actual: < 10.000 ufc/ml 
IPP: 411 
IA/preñez vacas: 2,28 
IA/preñez xovencas: 1,90 
N.º medio de partos do rabaño: 2,42 
Taxa de eliminación: 36 % 
Taxa de reposición: 25 % 
ICO: 2.760 
Cualificación morfolóxica: 80,42 
Superficie agrícola: 120 ha 
Venda do leite: Capsa Food 
Prezo do leite: 297,60 €/t (prezo final  
+ IVE do mes de xuño)

En Vaca.tv
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ORIXE E DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO

Os irmáns Secundino e Jesús Fernández García-Lavín inician a 
súa traxectoria profesional no sector coa compravenda de gando 
vacún leiteiro. Anos máis tarde, o abandono da actividade de 
gran parte da súa clientela cara a outros sectores lévaos a com-
prar cota e animais e é así como eles mesmos se converten en 
produtores coa posta en marcha de dúas ganderías en Madrid. 
Unha delas é La Arapinta, situada en Carabaña, na que a día de 
hoxe moxen unhas 350 vacas.  

A orixe de As Travesas Agropecuaria remóntase ao ano 2005, 
cando lle compran á antiga Saprogal a granxa escola que tiña 
no municipio de Carral, que por aquel entón se chamaba Mesón 
do Vento Agropecuaria. “Este ía ser un proxecto entre varias 
persoas para levar porcino, avícola e vacún leiteiro, pero, por 
circunstancias, o resto dos socios desaparecen e quedámonos 
o meu irmán e mais eu á fronte da explotación de leite”, sostén 
Secundino, a quen todo o mundo coñece por Cundo.  

Conta o empresario madrileño que os inicios non foron fáciles, 
xa que a adquisición se produciu nun momento no que xa non 
se podía comprar nin vender cota láctea e se viron “pillados” 
pola situación, pero 15 anos despois non só valora moi positiva-
mente a súa aposta, senón que asegura que o desenvolvemen-
to “foi impresionante tanto a nivel xenético como produtivo”.  

Das 70 vacas en lactación que había na granxa en 2005 pasa-
ron ás 330 que moxen na actualidade. En 2012 fixeron unha 
compra de 100 animais e desde entón foron medrando única e 
exclusivamente coa súa propia recría.  

Cundo e Jesús confiáronlle a xestión da explotación a un equipo 
humano profesional e comprometido que a dirixiu con acerto 
ao longo destes anos. A chegada dos irmáns Vilariño en 2013 
supuxo un revulsivo no modo de facer as cousas e impulsou os 
bos resultados que xa viñan rexistrando con anterioridade. Na 
súa evolución, Cundo tamén destaca o labor desenvolvido por 
dous veterinarios que forman parte do proxecto desde o inicio: 
Guillermo Lorenzo, que se encarga do asesoramento global da 
gandería, e José Ángel Bonome, responsable de vacún leiteiro 
de Nanta en Galicia, que os aconsella en cuestións  de nutrición.  

Nos últimos anos, a presenza física dos propietarios na explota-
ción foi anecdótica. “Sabendo que hai boas producións, que a 
cousa está estable e que funciona moi ben, o negocio contrólase 
por teléfono”, afirma Cundo, aínda que tamén di que, se as 
circunstancias llo permitisen, lle gustaría vir a Galicia todos os 
meses e participar máis no día a día da granxa.  

De cara ao futuro teñen en mente a construción dun novo 
establo para ampliar o número de vacas en produción, un 
plan que dependerá de como evolucione o prezo do leite nos 
vindeiros meses.

CUNDO FERNÁNDEZ

DISTRIBUIDORES PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

 www.fondrigomaquinaria.com

Tel. (+34) 985 634 238

Comercial: info@fondrigomaquinaria.com 
Recambios-Asistencia: servicio@fondrigomaquinaria.com

NOVEDAD
CAZO UNIFEED

Alta Calidad Alemana Asegurada!
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APROVEITAMENTO DAS INSTALACIÓNS 
DA GRANXA ESCOLA
As instalacións de As Travesas Agro-
pecuaria están formadas por sete 
naves para o gando, outra para o al-
macenamento da palla e outros pro-
dutos que empregan para a alimen-
tación dos animais e outra na que 
gardan a maquinaria.  

A única construción nova que se 
fixo despois da compra foi unha nave 
para 120 vacas cunha sala de muxi-
do traseiro de 24 puntos e saída rá-
pida. Esta edificación tamén conta no 
seu interior cunha zona de vestiarios 
e oficinas.  

O resto das naves formaban parte 
da antiga granxa escola de Saprogal. 
Certo é que nalgunhas delas había 
orixinariamente porcos e coellos e 
foi necesario facer algunhas refor-
mas para adaptalas ás necesidades 
das súas novas ocupantes.  

A maiores tamén se construíron  
dous silos de dous millóns de quilos 
de capacidade cada un.   

APOSTA POLA SAÚDE E O  
BENESTAR DOS ANIMAIS  
O traballo do equipo liderado polos 
irmáns Vilariño está orientado a ob-
ter o maior rendemento dos recur-
sos dispoñibles e isto tradúcese nun 
esmerado manexo do rabaño a fin 
de conseguir vacas sas e fortes que 
aguanten moitos partos e sexan  ca-
paces de maximizar a produción.  

Neste sentido hai dous aspectos 
que cobran unha gran relevancia no 
funcionamento diario da gandería: o 
benestar e a saúde dos animais.  

As vacas de leite alóxanse en tres 
naves e divídense en catro lotes:  
1.  Lote de primíparas  
2.  Lote de multíparas  
3.  Lote de vacas próximas ao se-

cado e mais as que van para o 
matadoiro  

4.  Lote de posparto e vacas que es-
tán a recibir algún tratamento  

A excepción das de posparto, as 
vacas en lactación descansan en 
camas de serraduras e carbonato, 
unha mestura composta nun 60 % 
de serraduras e un 40 % de carbo-
nato que preparan na granxa e coa 
que reenchen os cubículos cada 
oito días. “Procuramos botar as 
serraduras secas para que a cama 
sexa o máis inerte posible e non 
haxa infeccións”, explica Vilariño. O 
arranxo das camas fano durante os 
muxidos e teñen coidado de man-
telas sempre cheas para garantir o 
descanso dos animais.  

Para a recría e as vacas secas te-
ñen cama quente de palla, que ma-
nexan coa premisa de mantela en 
todo momento seca e confortable.  

Desde hai xa varios anos contan 
cun sistema de ventilación e asper-
sión de auga ao longo das cornadi-
zas que se activa cando o índice de 
temperatura-humidade (THI) pasa 
de 68. “Antes, no verán, tiñamos 
moitos problemas de fertilidade e 
baixadas de produción debido ás al-
tas temperaturas que se rexistraban 
no interior das naves, pero agora a 
fertilidade é moito máis homoxénea 

durante todo o ano e as baixadas de 
produción son menores”, manifes-
ta Vilariño. A regular a temperatura 
tamén contribúe o panel sándwich, 
polo que optaron para o teito da nave 
nova de produción.  

Outro aspecto no que fan moito 
fincapé é a desinfección de animais 
e instalacións: “Desinfectamos xatas 
e xovencas dúas veces á semana, ac-
tuamos contra as pragas de moscas, 
tentamos manter os bebedoiros lim-
pos, baleirándoos e cepillándolos a 
diario, e os comedeiros teñen unha 
imprimación de fibra para facilitar a 
hixiene. Son pequenos detalles que 
ao final van facendo unha suma im-
portante”, afirma.  

Para a limpeza dos patios empre-
gan arrobadeiras arrastradas por 
cable, que están programadas para 
pasar cada hora a fin de manter o 
chan o máis seco posible. O xu-
rro almacénase en dúas fosas de 
3.000.000 e 800.000 litros de capa-
cidade, respectivamente.  

Por outra banda, conscientes da  
importancia da saúde podal do raba-
ño, fan controis rutineiros cada seis 
meses para previr patoloxías graves. 

 CUNDO E JESÚS 
CONFIÁRONLLE A XESTIÓN 
DA GRANXA A UN EQUIPO 
HUMANO PROFESIONAL E 
COMPROMETIDO QUE A 
DIRIXIU CON ACERTO AO 
LONGO DESTES ANOS

As vacas en muxidura descansan en camas de serraduras e carbonato

Establo novo de produción, no que aloxan as primíparas
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Global Genetics Galicia: 619 760 916
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 CONTAN CUN SISTEMA DE 
VENTILACIÓN E ASPERSIÓN 
DE AUGA AO LONGO DAS 
CORNADIZAS QUE SE ACTIVA 
CANDO O THI PASA DE 68

TRES MUXIDOS
A comezos de 2018 implantaron 
o terceiro muxido. “Xa levabamos 
dous anos pensando nesta opción, 
porque tiñamos producións eleva-
das e viamos moitos charcos de leite 
nos patios”, comenta José. Despois 
de meditalo durante un tempo, fo-
ron dúas as razóns fundamentais as 
que os animaron a dar o paso: a pri-
meira, lograr que as vacas estivesen 
máis cómodas con menos leite nos 
ubres e a segunda, poder implantar 
a xornada continua co obxectivo de 
mellorar as condicións laborais dos 
traballadores. Deste xeito, a quenda 
matinal encargaríase do primeiro 
muxido do día (05.00 h) e da metade 
do segundo (13.00 h) e a vespertina 
terminaría o muxido do mediodía e 
faría o da tarde (20.00 h). Dous anos 
e medio despois, José sostén que foi 
unha decisión da cal están “moi con-
tentos tanto a nivel de persoal como 
de produtividade”. 

Para facernos unha idea da evo-
lución en quilos de leite abonda con 
comparar a produción rexistrada en 
Control Leiteiro que tiñan en 2017 
con dous muxidos (12.453 kg/vaca) 
coa rexistrada o ano pasado con tres 
(14.309 kg/vaca). 

A produción actual sitúase ao redor 
dos 43 litros vaca/día, cun 3,43 % de 
graxa e un 3,29 % de proteína.

ALIMENTACIÓN A BASE DE SILO DE 
MILLO E CONCENTRADO
Para as vacas en muxidura apos-
tan por unha alimentación intensiva 
composta por silo de millo e concen-
trado. “É unha ración a base de ami-

dóns á cal as vacas responden moi 
ben desde o punto de vista nutricio-
nal e de saúde e, sobre todo, o máis 
importante é que é moi homoxénea, 
porque practicamente non se toca 
ata que cambiamos de silo de millo. 
O único que facemos é modificala en 
función do prezo das materias pri-
mas do concentrado para conseguir 
o menor custo de produción”, explica 
José Ángel Bonome. 

A día de hoxe as primíparas están 
inxerindo 41 kg de silo de millo e 13 
kg de concentrado, mentres que as 
multíparas están comendo 47 kg de 
silo e a mesma cantidade de concen-
trado. O custo de producir un quilo 
de leite, tendo en conta unicamente 
a alimentación das vacas en muxidu-
ra, é de 0,125 euros. 

O carro fano unha vez ao día e 
arrímanlles a comida ata seis veces 
ao longo da xornada. Entre os seus 
próximos plans está a compra dun 
carro autopropulsado con fresa para 
que unha persoa soa se poida encar-
gar de preparalo e así poder facelo 
dúas veces ao día, polo menos du-
rante a época de verán. 

A ración das secas, que elaboran 
cada segundo día, componse de 8 kg 
de palla e 4 kg de penso. 

Para a recría fan dúas racións 
máis; unha destinada ás xatas desde 
a desteta ata os 6 meses, que se com-
pón nun 80 % de penso e un 20 % de 
palla, e outra que lles dan desde os 6 
meses ata os 7 meses de xestación e 
que leva 2 kg de palla, 2 kg de penso 
e 9 kg de silo de millo. 

Están facendo tres muxidos desde hai dous anos e medio

 
Asesor de nutrición en As Travesas Agropecuaria

“A base do éxito desta granxa é o traballo en 
equipo que facemos José, Óscar e todos os em-
pregados, ademais de Guillermo e eu mesmo, 
que os asesoro sobre cuestións de alimentación. 
Eles infórmanme de como están os animais, do 
seu estado reprodutivo, da súa inxestión... e en 
función diso tomamos a decisión de como facer 
a ración diaria, que é a base para que as vacas 
dean leite e bo leite”.

JOSÉ ÁNGEL BONOME

O silo de millo é o alimento principal da explotación
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¡Nunca hubo un 
producto como este! 
¡Bluemax Premium 
es el primer y único 
producto de higiene 
de la ubre en la 
industria lechera 
basado en dióxido de 
cloro listo para usar en 
pre y post ordeño sin 
necesidad de mezclar!

Sellador  
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4+1, COMPRA 4 GARRAFAS Y OBTEN 1 DE REGALO*

Promoción válida hasta el 18 de diciembre de 2020

*Oferta disponible exclusivamente en España entre los distribuidores oficiales BouMatic, para todos los pedidos de los productos BlueMAX, Gladiator Barrier, Udder Stray, Udder Dip, y Hexi Dip Supreme  (20kg 
y 60kg) aprobados entre el 17 de agosto y el 18 de diciembre de 2020. Para obtener más información, contacte con su distribuidor BouMatic.
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Frior S.L.
 Pol. Industrial Pedrapartida, parcela 17, 15316 Coirós 

981 77 45 00

Rúa da Feira 13, 15680 Ordes  
981 68 21 95  

frior@frior.com

Grupanor S.A.
Azufre 4

Torrejón de Ardoz 
Madrid 28850

91 656 17 48   Mov .: 609 227 617
pedrojdiaz@grupacer.com
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CRECEMENTO ACELERADO DE XOVENCAS
Sabedores de que as xatas de hoxe 
son as produtoras de mañá, o seu 
manexo e alimentación son tarefas 
moi valoradas na explotación. Neste 
sentido hai que destacar que a idade 
media ao primeiro parto se sitúa ao 
redor dos 22 meses, o que fai pre-
supor a existencia dun considerable 
esforzo previo para conseguir esta 
apreciable marca. “Os dous primei-
ros meses de vida van determinar o 
desenvolvemento futuro da xoven-
ca”, sinala Guillermo Lorenzo. 

Desde 2016 aplican o programa de 
recría Prima, cuxo obxectivo consis-
te en lograr a máxima ganancia de 
quilos á desteta a través dunha serie 
de pautas nutricionais e de coidados. 
“Xa en 2012 empezamos a facer algo 
parecido, que era alimentar as xatas 
a base de moito leite para facer un 
crecemento acelerado. Viamos que 

12 litros e había moitas becerras 
que non chegaban a tomar todo ese 
leite, entón o que fixemos foi con-
centralo máis para que comesen a 
mesma materia seca en menos can-
tidade”, explica José Vilariño. Nes-
te período, no que permanecen en 
boxes individuais, tamén lles forne-
cen auga e un penso granulado de 
arranque a discreción que lles reno-
van cada tres días. 

A desteta fánllela aos 60 días e co-
menta José que é máis brusca do que 
lles gustaría por cuestións de espa-
zo. Con todo, tentan que as xatas non 
sufran co cambio de alimentación e 
o traslado ao primeiro lote colectivo 
–no que permanecen ata os tres me-
ses e medio–, esforzándose por brin-
darlles unhas condicións ambientais 
favorables. Despois pasan por outros 
dous lotes ata alcanzar a idade da 
primeira inseminación. 

 ESTÁN ALCANZANDO 
UN PESO MEDIO Á 
DESTETA DE 104 KG, UN 
CRECEMENTO ACELERADO 
QUE POSTERIORMENTE 
LLES ESTÁ PERMITINDO 
INSEMINAR AS XOVENCAS 
ARREDOR DOS 12 MESES

os resultados eran bos, co cal xa ti-
ñamos unha base, pero faltábanos 
optimizalos. O que veu facer o pro-
grama Prima foi corrixir os peque-
nos erros que tiñamos de atrás e a 
verdade é que estamos moi conten-
tos, porque estamos en crecementos 
diarios de 980 gramos, as xatas saen 
moi ben e non temos patoloxías”, 
afirma Bonome. 

O proceso comeza cun correcto 
encalostrado, que contribúe á saú-
de e ao desenvolvemento da capa-
cidade produtiva dos animais. Des-
pois optan pola utilización de leite 
materno pasteurizado enriquecido 
con 50 gramos de lactosubstituínte 
por litro, cuxa cantidade se vai in-
crementando progresivamente ata 
alcanzar os 9 litros/día repartidos 
en tres tomas, o que supón unha 
inxestión de 2,480 kg de materia 
seca. “Antes estabámoslles dando 

Lote de xatas de 8 a 11 meses

Lote de xatas de 2 a 3 meses e medio

As xatas lactantes inxiren 9 litros de leite ao día repartidos en tres tomas
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Biocélula higienizadora: 
la alternativa real a la arena

CALIDAD CONSTANTE
El sistema de control electrónico de 
la biocélula asegura la higienización           

del material a través 
de un proceso de 
pasteurización.

VACAS 
SALUDABLES
El material resultante 
es muy confortable 
y con una baja 
carga bacteriana 
consiguiéndose 
un elevado nivel 
de cow confort.

FÁCIL DE UTILIZAR
La maquina es fácil de utilizar 
gracias a su sencillo sistema de 
control a través de la pantalla 

táctil, ordenador o 
teléfono móvil.  

AHORRO FINANCIERO
El ahorro obtenido al reciclar y 
aprovechar la parte solida del 
purín frente a la utilización de 
los materiales tradicionales de 
encamado (arena, paja, serrín, 
etc), permite amortizar los gastos 
de inversión en pocos años.

GESTIÓN MEJORADA 
Y ECONÓMICA DEL 
PURÍN
La cantidad de purín 
que se maneja, se ve 
reducida debido a  que 
se eliminan los materiales 
tradicionales  empleados 
por las camas. Se facilita 
el cumplimiento de  las 
nuevas normativas 
medioambientales.

NO ES NECESARIO 
UN ALMACÉN
El material higienizado 
es producido diariamente 
para su inmediata 
aplicación 
en las 
camas.

Polígono Comarca 2 Calle A 17 31191 Barbatáin, Navarra (España) T 948 983 390 www.etxeholz.net  etxeholz@etxeholz.net

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
� 4 modelos: nos adaptamos a diferentes tamaños de granja.
� Producción: hasta 20 Tn/día de sólido higienizado.
� Higienización: se garantiza la pasteurización (1 hora a 
70ºC).
� Secado: entre un 40-55% de materia seca (mediante el 
ajuste HRT).
� Bajo consumo de energía. Consumo máximo 6,5kW.

DISEÑO Y EQUIPAMIENTO 
DE NAVES GANADERAS

El especialista en bebederos

Ya son varias las explotaciones que han
confiado su gestión de purines a nuestro 
sistema de biohigienización
•	 3 instalaciones en funcionamiento
•	 3 instalaciones en construcción

NUEVO MODELO HCB250 PARA 

GRANJAS PEQUEÑAS (hasta 250 vacas)
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Asesor xeral de As Travesas Agropecuaria

“Empecei facendo simplemente a reprodución 
con dúas visitas mensuais, pero, a medida que o 
censo ía aumentando, as visitas tamén se foron 
facendo máis frecuentes e a día de hoxe veño 
todas as semanas. Co paso do tempo vaste invo-
lucrando e acabei asesorándoos sobre todo un 
pouco: recría, xovencas, plans vacinais, manexo, 
instalacións…”.    

“Sen dúbida, un dos puntos fortes da granxa 
son os encargados, que son os que tiran disto e 
se implican como se a explotación fose súa. O 
bo ambiente interpersoal e a orde que hai aquí 
repercuten na saúde e o estado dos animais, 
e iso, ao final, transfórmase en crecemento e 
rendibilidade”.

MANEXO SANITARIO 
Coa máxima de coidar a saúde do 
rabaño e evitar enfermidades, te-
ñen establecido un plan vacinal que 
Guillermo resume da seguinte ma-
neira: “A primeira vacina pónselles 
ás becerras a partir da semana do 
nacemento. Trátase dunha vacina 
intranasal para previr problemas 
de pneumonías. Despois, unha vez 
que chegan aos 7 meses, empézase 
cun protocolo para IBR, BVD e ente-
rotoxemias, o cal se estende á vida 
adulta dos animais, con revacina-
cións unha vez ao ano. Ademais, es-
tamos a vacinar ao secado para pre-
vir as diarreas neonatais causadas 
por rotavirus, coronavirus e E. coli”. 

Por outra banda, desparasitan a 
recría cada seis meses desde a des-
teta e ás vacas adultas no mes de se-
tembro e no momento do secado. 

“A prevención é o primeiro paso 
para unha boa e longa produción. 

Levamos xa anos con esta menta-
lidade, non nos gusta o sistema de 
apaga lumes, sabemos que investir 
en saúde nos vai dar moitos benefi-
cios a longo prazo, con animais máis 
sans e lonxevos”, sostén o asesor.

BASE TERRITORIAL INSUFICIENTE
A granxa escola que os irmáns Fer-
nández lle compraron a Saprogal 
incluía 76 hectáreas de terreo con-
centradas nunha única peza na con-
torna das instalacións, das que 60 
son cultivables. A elas súmanse ou-
tras 60 que teñen en aluguer, co cal 
traballan unhas 120 hectáreas que 
dedican maioritariamente ao cultivo 
de millo. Optan por ciclos 350-400 
que sementan a comezos de maio, 
sempre que as condicións meteoro-
lóxicas llelo permitan, e cultivan a 
principios de outubro. “Nós dámos-
lle moita importancia ao stay green, 
que a planta teña o máximo verdor 

posible. Os rendementos medios 
aproxímanse aos 48.000 kg/ha cun 
37 % de amidón e un 32 % de mate-
ria seca”, afirma José. 

Porén, a súa produción non lles 
chega para todo o ano e cómpranlle 
un millón de quilos máis a unha em-
presa de servizos da zona. Con todo, 
o seu obxectivo é facerse con máis 
base territorial cando as circunstan-
cias llelo permitan. 

A práctica totalidade dos labo-
res agrícolas contrátanlla a tercei-
ros, aínda que eles se encarguen  
dalgunhas tarefas puntuais, como a 
aplicación do xurro nas terras.

REPRODUCIÓN SINCRONIZADA
Co programa Prima están alcanzan-
do un peso medio á desteta de 104 
kg, un crecemento acelerado que 
posteriormente lles está a permi-
tir inseminar as xovencas ao redor 
dos 12 meses cun peso de 380 kg 
e unha estatura entre 1,35 e 1,40 
metros. “A media de inseminacións 
por preñez nas xovencas é de 1,9. 
Hai que ter en conta que a primei-
ra se fai sempre con seme sexado, 
que baixa un pouco a fertilidade, 
pero aínda así andamos sobre o 
54-56 % de fertilidade á primeira 
inseminación en animais sincroniza-
dos, que non son celos naturais”, 

GUILLERMO LORENZO

Vista parcial das naves de secas e recría e da fosa do xurro

Lote de xovencas preñadas
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DELTA-LAMBDA

Nº 1 USA TOP TPI  UBRES.
Nº 2 LPI CANADÁ.

DYNAMO

Nº 13 NO TOP 100 TPI DE AGOSTO.
MÁIS DE 1.700 LIBRAS  

DE PRODUCIÓN E PARTO FÁCIL.

RUBICON

MÁIS DE 7.000 FILLAS NA SÚA PROBA.
TORO COMPLETO, 1,93 EN PÉS E PATAS.

MIAMI

TORO XENÓMICO CON 2.883 GTPI.
 BB/A2A2 E 1,93 EN UBRES.

Farnear Marni 1307-ET EX90 

www.albaitaritzagenetica.com

BULLS OUTONO - INVERNO 2020

Cornado 20, Chapa  
36540 - SILLEDA (Pontevedra)
t 646 437 497
e sexingalba@gmail.com
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declara o responsable da reprodu-
ción en As Travesas Agropecuaria. 
“Ás xovencas fáiselles un Cosynch 
con proxesterona, a partir de aí 
empezamos a facer diagnósticos 
todas as semanas e aos 28 días os 
animais baleiros vólvense resincro-
nizar”, engade. Con este manexo, 
teñen unha idade prevista ao parto 
de 22,74 meses. 

No caso das vacas, “todas as se-
manas revisamos as de posparto, 
revísanse as que poidan ter algunha 
patoloxía e fáiselles unha segunda 
revisión a todos os animais despois 
dos 30 días. A partir de aí metémo-
los nun programa de presincroni-
zación (Presynch) e con 72 días de 
media estanse inseminando todas 
as vacas despois do parto, cunha 
concepción á primeira inseminación 
do 36 %. Entran no ciclo dos diag-
nósticos cada 28 días e as que están 
baleiras vólvense resincronizar cun 
Ovsynch”, explica. Cando superan os 
220 DEL sen lograr a preñez, optan 
polo protocolo Ovsynch con proxes-

terona e a partir dos 300 DEL pasan 
á lista de descartes. 

A taxa de inseminación do rabaño 
é do 57 %; a de fertilidade, do 39 %, 
e a de preñez, do 22 %. 

Dicíanos José o día da nosa visi-
ta que teñen comprados uns colares 
de actividade cos que pronto empe-
zarán a traballar. Ademais de moni-
torizar a ruminación e medir a pro-
dución, esta ferramenta electrónica 
permitiralles identificar os celos, o 
cal, prevé Guillermo, “nos vai me-
llorar moito a taxa de inseminación 
e, coa fertilidade que temos, segura-
mente poidamos incrementar nal-
gún punto a taxa de preñez”. 

A media de partos actual do raba-
ño é de 2,42 e a media de partos nas 
baixas, de 3,59. Comenta Guillermo 
que agora mesmo están un pouco limi-
tados polo espazo, xa que “é unha ex-
plotación que ten moi pouca elimina-
ción e moita reposición”, co cal terán 
que valorar a posibilidade de ampliar 
o número de animais de produción ou 
optar por vender parte da recría.

SELECCIÓN XENÉTICA
Nos últimos anos foron corrixindo os 
puntos débiles do establo que lles si-
nalaban os calificadores nas súas vi-
sitas con touros que melloraran eses 
aspectos. Agora decántanse por se-
mentais moi balanceados en patas, 
ubres, leite, sólidos e vida produtiva. 
“Aínda que posiblemente non desta-
quen en ningún índice, que tampou-
co sexan negativos en nada e, sobre 
todo, que sexan fértiles, que as vacas 
preñen ben con eles, porque, se non, 
por moi bos que sexan, non se obte-
rán resultados”, apunta Vilariño. 

Empregan touros xenómicos da 
raza Holstein –aínda que para ani-
mais que superan os 230 DEL botan 
man de seme de razas cárnicas– e 
para os apareamentos sérvense dun 
programa de acoplamentos que lles 
proporciona a casa comercial coa 
que traballan. 

Entre os seus plans futuros está o 
de xenotipar a recría para avanzar 
máis rápido na selección xenética. 

Nun contexto de baixos prezos 
do leite, o seu obxectivo é sacarlle 
o máximo partido a cada vaca sen 
prexudicar a súa saúde. Para logralo 
seguirán apostando por prestarlles 
confort aos animais e boas condi-
cións laborais ao equipo humano 
responsable do seu coidado. O resto, 
o tempo o dirá. 

 CON 72 DÍAS DE MEDIA 
ESTANSE INSEMINANDO 
TODAS AS VACAS DESPOIS 
DO PARTO, CUNHA TAXA DE 
CONCEPCIÓN Á PRIMEIRA 
INSEMINACIÓN DO 36 %

Lote de secas e xovencas a partir de 7 meses de preñez

O lote de posparto ten acceso ao exterior
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