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1. PRÓLOGO.  

 

Este manual pretende ser unha guía orientadora para aquelas persoas, que se 

queren introducir na cría dunha raza autóctona e montar unha explotación gandeira de 

vacún autóctono, de calquera das 5 razas galegas bovinas en perigo de extinción, 

Cachena, Caldelá, Frieiresa, Limiá e Vianesa. 

Está pensado, para futuros criadores ou outras personas interesadas, que non 

teñen conceptos previos coma saber o que é unha raza, unha explotación gandeira, un 

Libro Xenealóxico, dar de alta ou baixa un animal, a cría en pureza... e doutros 

conceptos como son o de rexistro dunha explotación gandeira, cómo ten que facer e 

ónde ten que acudir, das axudas que pode solicitar por adicarse á cría de razas de bovino 

autóctonas, ou das ventaxas que ten facerse socio dunha das 5 asociacións de bovino 

autóctono galego en perigo de extinción. 

Ademáis serve de guía para aqueles gandeiros, que están iniciados ou xa teñen 

coñecementos e experiencia amplos coma criadores de razas autóctonas, pois neste 

documento aparecen publicados datos produtivos das cinco razas, froito dos proxectos 

de investigación e innovación realizados, nos que participaron ademáis de BOAGA 

(Federación de Razas Autóctonas de Galicia), o CRZG (O Centro de Recursos 

Zooxenéticos de Galicia), o CIAM (Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo) e 

o CTC (a Fundación Centro Tecnolóxico da Carne). Estes resultados serven de 

orientación e comparación para o seguemento das producións das súas explotacións e de 

toma de decisións, tanto reprodutivas, produtivas e económicas, e que lle sirvan no 

futuro para a viabilidade e mellora das mesmas. 

Ao longo deste documento, irán xurdindo conceptos que se intentarán explicar 

nunha linguaxe clara. Pese a todo, poden quedar dúbidas ou necesidade de afondar en 

temas máis precisos, polo que poñemos a disposición o teléfono (634548600), os 

correos electrónicos tanto da federación como das asociacións, así coma moita máis 

información dispoñible na páxina web da federación, www.boaga.es: 

http://boaga.es/contacto/ (contacto Federación de razas autóctonas de Galicia) 

http://boaga.es/cachena/contacto/ (contacto asociación Cachega) 

http://boaga.es/caldega/contacto/ (contacto asociación Caldega) 

http://boaga.es/frieirega/contacto/ (contacto asociación Frieirega) 

http://boaga.es/limiaga/contacto/ (contacto asociación Limiaga) 

http://boaga.es/vianega/contacto/ (contacto asociación Vianega) 

http://www.boaga.es/
http://boaga.es/contacto/
http://boaga.es/cachena/contacto/
http://boaga.es/caldega/contacto/
http://boaga.es/frieirega/contacto/
http://boaga.es/limiaga/contacto/
http://boaga.es/vianega/contacto/
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2. INTRODUCIÓN. 

Os recursos zooxenéticos comprenden a diversidade de animais que contribuen 

ás necesidades para a alimentación humana e a agricultura, proporcionando carne, leite 

e produtos lácteos, ovos, fibras, vestimenta, recursos para construir unha vivenda 

temporal ou permanente, esterco como fertilizante e combustible, forza de arrastre, ou 

axuda para a caza e bens comercializables. Son por tanto, unha parte esencial da base 

biolóxica de máis de 1.000 millóns de persoas no mundo, como indica a FAO. 

(Organización das Nacións Unidas para a Agricultura e a Alimentación). 

Unha base de recursos diversificada é fundamental para a supervivencia e o 

benestar humano, así como unha contribución á erradicación da fame. Son esenciais na 

adaptación ás condicións socioeconómicas e ambientais cambiantes, incluído o cambio 

climático. Son a  materia prima do mellorador animal e atópanse entre os insumos máis 

esenciais do agricultor. Son fundamentais para a produción agrícola sostible. Cunha 

xestión adecuada, nunca poden esgotarse, xa que non existe unha incompatibilidade 

inherente entre utilización e conservación.  

Dende tempos, a utilización de recursos zooxenéticos apropiados para acadar e 

manter sistemas de produción sustentables, que sexan capaces de responder ás 

necesidades do home, é indispensable para a seguridade alimenticia a niveis nacionais e 

mundiais. Os criadores e as comunidades nacionais, teñen interese en manter e aumentar 

o acceso a material xenético animal ou animais mellorados.  

Sen embargo estas hipóteses e prácticas que guiaron ao desenvolvemento 

mundial da gandería nos últimos 30 anos, no que primou a selección xenética dos 

“mellores exemplares” para obter maiores rendementos en diferentes ámbitos 

(reprodutivos, produtivos etc...) deben ser reanalizadas. 

Esta estratexia que consisten na identificación, o desenvolvemento intensivo e a 

difusión só dalgunhas razas así coma a mellora e desenvolvemento intensivo dunhas 

poucas razas moi seleccionadas e altamente especializadas, de altos requirimentos e 

gran produtividade, e cruzamentos dirixidos para conseguir estirpes industriais moi 

produtivas, provocou unha enorme pérda da variabilidade xenética, tanto en especies 

como de razas autóctonas gandeiras.  

Esta práctica tamén acarrea máis problemas, pois para obter máis rendementos 

en menor tempo, non soamente hai que mellorar a xenética, senon que as prácticas 

produtivas teñen que ser intensivas, por varios motivos pero fundamentalmente porque, 

estos animais seleccionados en moitos dos casos non están adaptados aos recursos 
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dispoñibles e non saben aproveitalos, ademáis e esto é fundamental, os requerimentos 

nutricionais son moito máis elevados, e por iso hai que controlar a súa dieta a base de 

pensos con mateiras primas que son importadas, fundamentalmente soia e maiz, o que 

provoca que os custos por alimentación aumenten.  

Outro problema é derivado do tipo de manexo que se fai con estes animais, na 

maioría dos casos con produccións intensivas, non ligadas á terra, o que provoca que os 

animais estean hacinados e con maior risco de transmisión de enfermidades, e para 

evitalo se lles suministra maiores cantidades de medicamentos, fundamentalmente 

antibióticos de amplio espectro, provocando un aumento das resistencias, o que obriga a 

aumentar ás doses e as frecuncias dos mesmos, aumentando tamén os custos 

veterinarios por granxa.  

O feito de utilizar mais medicamentos, tamén provoca maior risco de atopar 

residuos medicamentosos nos alimentos derivados destes animais, e ainda que está 

controlado nos paises da UE, segue a ser un problema grave. 

Outro dos inconvintes deste tipo de explotacións intensivas é o maior 

investimento en infraestructuras que se require, para a posta en marcha e mantemento 

neste tipo de 

granxas, o que fai 

que os custos se 

disparen. Este 

modelo é inviable 

para moitos 

produtores que non 

poden afrontar tanto 

gasto. 

 

 

Ademáis as prácticas intensivas, contribuen á acelerar o deterioro do medio 

ambiente, pois nestas granxas se producen moitos mais residuos por hectárea e maiores 

emisións de gases efecto invernadoiro. Polo tanto, non son prácticas sostibles coas 

políticas promulgadas na actual e vindeiras PAC (Política Agraria Común) da Unión 

Europea, nas que se prima a través de axudas, as prácticas agrogandeiras sostibles, que 

frenen o cambio climático e coiden o medio ambiente. 
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Na actualidade, multitude de razas autóctonas que a día de hoxe se atopan en 

perigo de extinción, o están porque foron desprazadas por cruzamentos seleccionados 

ou por outras razas máis produtivas, moitas delas foráneas. Pero esto ten un claro risco, 

que é a perda de diversidade xenética.  

E entón, ¿por que é importante ter unha gran variabilidade xenética?, pois 

porque a contribución, que a diversidade dos animais de granxa fan á seguridade 

alimentaria e ao desenvolvemento das nacións, é insubstituíble.  

As razas autóctonas locais, teñen moitas mais ventaxas, pois están adaptadas ao 

seu medio, aproveitan como non o fan outras, os recursos naturais dos que dispoñen. O 

proceso de adaptación ao que foron sometidas dende séculos, fai deste tipo de razas, que 

sexan máis resistentes a enfermidades, e requiren menores coidados e custos 

veterinarios. Ademais o sistema de produción utilizado na maioría das razas autóctonas 

en perigo de extinción, é o extensivo puro ou semiextensivo, prácticas sostibles moito 

máis respetuosas co medio ambiente, pois requiren de menores custos de alimentación, 

co conseguinte aforro de insumos externos, e necesitan de menos infraestructuras e 

producen moitos menos residuos. Polo tanto este modelo de gandería, ofrece producións 

que son únicas e diferenciadas, o que se traduce en produtos sostibles de alta calidade 

biolóxica, nutricional e organoléptica. 

 

Diversidade xenética no gando. As razas autóctonas 

 

Cando falamos de diversidade xenética no gando, estámonos a referir ao maior 

ou menor número de especies e razas gandeiras que posúe un lugar, unha comarca, unha 

rexión, un país ou unha zona máis ou menos ampla do noso planeta. 

Os gandeiros e as súas comunidades son quenes manteñen na actualidade, a 

maior parte dos recursos zooxenéticos sobre o terreo, como compoñentes dos seus 

ecosistemas, economías e culturas agrícolas. Estes recursos gandeiros seguen tendo na 

actualidade, unha importante función social, cultural e estrutural nas comunidades locais 

de hoxe.  

As razas de animais domésticos asumen funcións esenciais dos ecosistemas 

agrarios, tales como a circulación dos nutrintes, a dispersión de sementes e o 

mantemento do hábitat. 
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Os sistemas de produción tradicionais requiren animais con diferentes 

finalidades que, aínda que menos produtivos que as razas de elevada rendibilidade, 

conteñen características funcionais valiosas.  

 

Por último e para concluir esta introdución, expoñemos no seguinte cadro, as 

principais razóns polas que debemos de conservar as razas autóctonas, insubstituible 

patrimonio xenético: 

 

 

 

 

 

- As razas autóctonas ofrecen a posibilidade de cubrir as demandas de 

futuros mercados.  

- Ofrecen garantías de viabilidade fronte a futuros cambios das 

circunstancias produtivas. A conservación das distintas razas, é necesaria 

para asegurar a produción ante posibles cambios ou a ameaza de novas 

enfermidades. 

- Posúen un potencial e actual valor socioeconómico ao producir ingresos 

para un pequeno número de gandeiros que as utilizan entre outros, para 

produtos ou mercados locais, granxas biolóxicas ou pastoreo en zonas 

marxinais. 

- Ofrecen oportunidades para a investigación.  

- Forman parte dos valores culturais e históricos dun pobo, rexión ou país. 

- Os animais de orixe autóctono, teñen un enorme valor ecolóxico, 

interactuando co medio e contribuindo ao mantemento da diversidade 

biolóxica, e ao mantemento das especies vexetais autóctonas e tamén ao 

mantemento das especies animais silvestres. 
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3. CONCEPTOS XERAIS 

Neste apartado definiremos os seguintes conceptos, para quen nunca traballou con razas 

autóctonas gandeiras. 

¿Qué é unha raza? 

Existen varias definicións de raza, pero quizáis unha das máis aclaratorias sexa a 

seguinte: “é un grupo segregado de animais, que polas súas características xenéticas, 

morfolóxicas e fisiolóxicas demostran posuir unha orixe común, aspectos que os 

distinguen dos outros grupos, dentro da mesma especie, e que ademáis son capaces de 

transmitir esos caracteres á súa descendencia”. (Inchausti y Tagle, 1967) 

Outra das de definicións, que nos da a FAO (Organización das Nacións Unidas 

para a Agricultura e a Alimentación) sobre raza é a seguinte “Raza é un grupo 

homoxeneo, subespecífico, de animais domésticos que posuen características externas 

definidas e identificables que permiten distiguilos a simple vista, de outros grupos 

definidos da mesma maneira na mesma especie”. Tamén “é un grupo homoxéneo sobre 

o que, debido á separación xeográfica con outros grupos fenotípicamente similares 

(morfolóxicamente similares), existe un acordo xeral sobre a sua identidade separada” 

(Turton, 1974) 

De esta maneira, as razas foron desenvolvidas en función de diferencias culturais 

ou xeográficas, e para satirfacer as necesidades humanas en materia de alimentación e 

agricultura. Por estas razón a FAO indica que “toda población de animais domésticos 

de granxa que un país reclama como única será incorporada ao banco mundial de 

datos de recursos xenérticos de animais de granxa da FAO” 

Como podemos comprobar, a definición de raza tamén vai ligada a razóns 

históricas, ambientais e culturais que a definen como tal agrupación nunha zona ou 

rexión determinada. E nela tamén inflúen factores, coma son os países e as fronteiras 

políticas entre eles, ou mesmo entre diferentes Comunidades Autónomas.  

 

¿Qué é unha raza autóctona española? 

Según o Real Decreto 2129/2008 por el que se establece el Programa nacional 

de conservación, mejora, y fomento de las razas ganaderas, as razas autóctonas 

españolas son aquelas que se orixinaron en España, catalogándose como razas de 

fomento, aquelas que polo seu censo e organización se atopan en expansión e como 

razas en perigo de extinción, aquelas que se atopan en grave regresión ou en trance de 

desaparición, de acordo cos criterios establecidos a nivel nacional ou internacional”.  
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¿Cales son os criterios polos que se diferencia una raza autóctona en perigo 

de extinción de unha raza de fomento, e onde aparecen recollidos estes criterios?  

 

Raza autóctona en Perigo de Extinción 

Unha raza autóctona en perigo de extinción ou en perigo de abandono, é a raza 

gandeira cuxa orixe coñecida máis remota sitúase nun lugar, que está inscrita nun Libro 

Xenealóxico e que estea en risco debido ao tamaño efectivo da poboación, do seu 

impacto nos niveis de incremento da consanguinidade esperada por xeración, por 

factores sociolóxicos dos seus criadores ou por ter censos de femias reprodutoras 

inferiores ás seguintes cifras segundo a especie: bovinos, 7.500; ovinos e cabrúns, 

10.000; equinos, 5.000; porcinos, 15.000 e aves, 25.000. 

 

Raza autóctona de Fomento 

Aquelas razas que se orixinaron en España e que polo seu censo e organización 

atópanse en expansión, de acordo cos criterios establecidos a nivel nacional ou 

internacional. 

No “Reglamento (CE) nº 445/2002 de la Comisión, de 26 de febrero de 2002, 

por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1257/1999 

del Consejo sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de 

Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA)”, aparecen recollidos os criterios e 

umbrais para considerar unha raza en perigo de abandono. 

 

 

Umbrais por debaixo dos cales se cataloga unha raza como en perigo de abandono según o Reglamento 

(CE) Nº445/2002 da Comisión (Disposiciones de aplicación del Reglamento CE 1257/1999). 
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¿Que é o Catálogo oficial de Razas de Ganado de España? 

O Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España, é aquel que contén a relación 

oficial e a clasificación de todas as razas e variedades gandeiras recoñecidas en España, 

como de interés económico, produtivo ou social e que se recollen no anexo I do Real 

Decreto 2129/2008, de 26 de decembro, polo que se establece o Programa Nacional de 

Conservación, Mellora e Fomento das Razas Gandeiras, aparecen as bases é da 

cobertura legal a un Programa Nacional de razas, conglomerando e actualizando a 

normativa en materia zootécnica para as diversas razas gandeiras, e incorporando nunha 

sola norma criterios zootécnicos da UE, para todas as razas gandeiras e as liñas de 

actuación da estratexia mundial da FAO, en materia de conservación e utilización 

sostible dos recursos zooxenéticos.  

Moitas das definicións que aparecerán a continuación, están recollidas no RD 

2129/2008, e pódese consultar no seguinte enlace: 

https://www.mapa.gob.es/images/es/RD_2129_08_PN_tcm30-120244.pdf  

 

¿Que é ARCA? 

 

O Sistema Nacional de Información das Razas Gandeiras en España, ARCA, é 

un instrumento fundamental para a difusión da información relativa ás razas incluídas 

no Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España. Neste programa pódense consultar 

todos os aspectos realcionados coas especies, razas gandeiras e a súa normativa.  

 

ARCA, é un Sistema Nacional de Información dependente do Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), coa colaboración e participación das 

Comunidades Autónomas e as asociación de criadores. É unha ferramenta dinámica de 

xestión da información zootécnica española para todas as entidades e organización 

implicadas.  

 

Os datos publicados no programa ARCA, son públicos, de acceso libre a través 

da páxina web do MAPA, e están xestionados pola asociación que é a encargada de 

https://www.mapa.gob.es/images/es/RD_2129_08_PN_tcm30-120244.pdf
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elaborar e por en marcha un Programa de Conservación (caso dunha raza en perigo de 

extinción) ou de Selección (caso dunha raza de fomento). Datos como os censos oficiais 

para cada raza, son actualizados cada ano pola asociación pertinente, e están publicados 

a 31 de decembro de cada ano. 

Toda esta información sobre as razas autóctonas españolas, incluídas as razas 

autóctonas galegas, pódese consultar no seguinte enlace do Ministerio de Agricultura, 

Pesca e Alimentación 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-

ganaderas/razas/catalogo/default.aspx  

 

 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/default.aspx


 Conceptos xerais.  

     

 

INTRODUCIÓN Á CRÍA DE RAZAS AUTÓCTONAS GALEGAS.. PAUTAS PARA A ELECCIÓN E POSTA EN MARCHA DUNHA EXPLOTACIÓN DE VACÚN DE 

RAZA AUTÓCTONA 

13 

¿Que é un programa de mellora dunha raza? 

Son o conxunto de actuacións, sistematizadas, diseñadas e desenvolvidas por 

una asociación de criadores de unha raza oficialmente recoñecida ou por un servizo 

oficial, orientadas á conservación, mellora e fomento dunha raza, con caracter único 

para unha raza determinada, e ademais debe estar avalado por un centro cualificado de 

xenética animal. Os programas de mellora son de dous tipos según o censo da, as 

características e a catalogación da raza: programa de selección, para as razas 

autóctonas de fomento, e programa de conservación pensado para as razas autóctonas 

en perigo de extinción. 

 

¿Que é un programa de conservación dunha raza? 

Un programa de conservación é todo programa de mellora que ten por obxecto o 

mantemento da diversidade xenética para garantizar a conservación dunha raza, encaste, 

estirpe ou variedad e evitar a súa extinción, ou para aumentar os seus censos. 

Nun programa de conservación o que debe primar é o mantemento da súa 

variabilidade xenética, coa conservación da súa rusticidade, fertilidade e capacidade 

maternal, e a súa evolución censual positiva, ademáis de evitar a deriva xenética da 

raza. Os obxectivos principais do programa de conservación son: 

1. Mantemento e incremento dos seus censos.  

2.Mantemento da variabilidade racial, e das características anexas de rusticidade 

minimizando a taxa de consanguinidade dunha poboación. 

 

¿Que é a consanguinidade e un animal consanguíneo? 

Canto maior parentesco haxa entre animais, maior será a taxa de 

consanguinidade entre eles. A consanguinidade aparece en resposta ao acoplamento de 

animais emparentados.O seu produto é chamado animal consanguíneo, polo tanto un 

animal consanguíneo é froito de pais con parentesco moi elevado.  

Estas crías teñen moitas posibidades de herdar xenes idénticos que o que 

provocan é menos vigor híbrido, e se traduce en que estes animais terán máis 

posibilidades de ter problemas reprodutivos, sobre todo problemas de fertilidade, e a 

probabilidade de que as súas crías teñan tamén problemas metabólicos e produtivos etc. 

Por iso é importante nunha raza autóctona en perigo de extinción, controlar a 

consanguinidade entre os seus exemplares. 
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Canto menor sexa o censo de animais dunha raza, maior é a posibilidade de que 

haxa consanguinidade entre eles, e a súa viabilidade como raza periga. 

¿Qué é un animal de raza gandeira? 

 Un animal de raza é aquel que pertence a calquera raza de interés gandeiro e 

produtivo que esté catalogada, inscrito ou que poida inscribirse nun Libro xenealóxico 

xestionado por unha asociación oficialmente recoñecida ou por un servizo oficial, co fin 

de poder participar nun programa de mellora. 

Será considerado animal de raza pura, aquel cuxos país e avós estean inscritos 

ou rexistrados no Libro xenealóxico da mesma raza. 

É dicir, que un animal que teña características morfolóxicas, que o poidan 

asimilar a unha raza determinada, pero que non estea incrito no Libro xenealóxico 

dunha raza, non é animal de raza. Esto é importante, porque moita xente non o sabe, e 

moitos gandeiros creen ter un animal de raza que en realidade non o é, se non está 

identificado e inscrito. Da mesma forma esta información é básica para quen queira 

mercar un animal de raza autóctona, pois antes de tomar a decisión, debe solicitar o 

“certificado de raza do animal”. A única organización capacitada para emitilo, é a 

asociación que leva o control da raza e a levanza do Libro xenealóxico correspondente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un animal que non está identificado nin 

figura inscrito nos rexistros do Libro 

xenealóxico (L.X.) da raza, non é un animal 

de raza. 

 

A única forma de saber, si un animal é de raza 

ou non, é pedíndolle á asociación que leva a 

xestión e o control do L.X., o 

CERTIFICADO DE RAZA do animal. 



 Conceptos xerais.  

     

 

INTRODUCIÓN Á CRÍA DE RAZAS AUTÓCTONAS GALEGAS.. PAUTAS PARA A ELECCIÓN E POSTA EN MARCHA DUNHA EXPLOTACIÓN DE VACÚN DE 

RAZA AUTÓCTONA 

15 

¿Que é un Libro xenealóxico dunha raza autóctona gandeira?. Partes das 

que consta. 

O Libro xenealóxico ou Libro de rexistro das razas autóctonas gandeiras, é 

calquera libro, rexistro ou ficheiro, manuscrito ou sistema informatizado, xestionado por 

unha asociación de criadores da raza recoñecida oficialmente, ou por un servizo oficial, 

onde se inscriben ou rexistran animais dunha determinada raza, na forma establecida 

pola regulamentación específica do Libro xenealóxico (LX) da raza correspondente, 

facendo mención dos seus ascendentes. 

Neste libro, levarase un control e rexistro, tanto dos animais inscritos coma das 

explotacións colaboradoras ou ganderías que teñan animais de raza. Estas 

explotacións colaboradoras están obligadas a participar no programa de mellora da raza, 

non é opcional ou elexible. Estas explotacións, por suposto teñen que estar dadas de alta 

e rexistradas como explotación gandeira, co seu correspondente código REGA. Tamén é 

importante saber que, para que un animal poida inscribirse no LX, é obriga previa que a 

gandaría esté rexistrada no rexistro de ganderías do Libro xenealóxico da raza. 

As partes dun Libro xenealóxico son as seguintes: 

• Rexistro de Ganderías (RG) 

• Sección principal: onde se levarán os Rexistros de Nacementos (RN) para 

novos animais de raza procedentes de pais inscritos no libro, e Rexistro 

Definitivo (RD), para os animais reprodutores de raza, que estivesen rexistrados 

no RN e que cumplan as características, estandar ou prototipo racial da mesma. 

• Sección anexa: composta polo Rexistro Fundacional (RF) onde están 

rexistrados os animais dos que se descoñece e non están rexistrados, un ou máis 

proxenitores ata o 25 de abril de 2001. O Rexistro Auxiliar (RA) para aqueles 

animais diferentes do rexistro fundacional, que cumpren co estandar racial, pero 

que por descoñecemento da procedencia dun ou mais proxenitores non inscritos, 

nunca se van poder inscribir no rexistro definitivo. O Rexistro de Méritos 

(RM), reservado só para aqueles animais inscritos no Rexistro Definitivo, que 

teñan unhas características xenealóxicas, morfolóxicas e produtivas especiais. 

 

Para Galicia, o catálogo oficial de razas autóctonas gandeiras, o recoñecemento 

oficial as asociacións de criadores de razas autóctonas de Galicia que creen e xestionen 

os Libros xenealóxicos e os programas de conservación, mellora e fomento, están 

publicados no Decreto 149/2011 de 7 de xullo.  
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Este documento, trasposición do RD 2129/2008 a nivel nacional, é a normativa 

específica para Galicia, onde aparecen publicados entre outros, o estandar racial de cada 

raza autóctona gandeira galega, así como os contidos dos que debe constar o Libro 

xenealóxico, e as asociacións que se encargan de xestionar o Libro xenealóxico e o 

desenvolvemento dun programa de conservación, mellora e fomento. 

Pódese descargar no seguinte enlace: 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110722/AnuncioC3H1-130711-

4390_gl.pdf  

Ademáis os programas de mellora, neste caso, de conservación das 5 razas 

autóctonas bovinas en perigo de extinción, pódense descargar nos seguintes enlaces: 

http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/gandaria/razas/ProgramasMellora

/RazasBovinas/CACHENA/PROGRAMA_DE_MELLORA_RAZA_CACHENA.pdf  

http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/gandaria/razas/ProgramasMellora

/RazasBovinas/CALDELA/PROGRAMA_DE_MELLORA_RAZA_CALDELA.pdf  

http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/gandaria/razas/ProgramasMellora

/RazasBovinas/FRIEIRESA/PROGRAMA_DE_MELLORA_RAZA_FRIEIRESA.pdf  

http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/gandaria/razas/ProgramasMellora

/RazasBovinas/LIMIA/PROGRAMA_DE_MELLORA_RAZA_LIMIA.pdf  

http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/gandaria/razas/ProgramasMellora

/RazasBovinas/VIANESA/PROGRAMA_DE_MELLORA_RAZA_VIANESA.pdf  

 

 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110722/AnuncioC3H1-130711-4390_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110722/AnuncioC3H1-130711-4390_gl.pdf
http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/gandaria/razas/ProgramasMellora/RazasBovinas/CACHENA/PROGRAMA_DE_MELLORA_RAZA_CACHENA.pdf
http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/gandaria/razas/ProgramasMellora/RazasBovinas/CACHENA/PROGRAMA_DE_MELLORA_RAZA_CACHENA.pdf
http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/gandaria/razas/ProgramasMellora/RazasBovinas/CALDELA/PROGRAMA_DE_MELLORA_RAZA_CALDELA.pdf
http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/gandaria/razas/ProgramasMellora/RazasBovinas/CALDELA/PROGRAMA_DE_MELLORA_RAZA_CALDELA.pdf
http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/gandaria/razas/ProgramasMellora/RazasBovinas/FRIEIRESA/PROGRAMA_DE_MELLORA_RAZA_FRIEIRESA.pdf
http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/gandaria/razas/ProgramasMellora/RazasBovinas/FRIEIRESA/PROGRAMA_DE_MELLORA_RAZA_FRIEIRESA.pdf
http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/gandaria/razas/ProgramasMellora/RazasBovinas/LIMIA/PROGRAMA_DE_MELLORA_RAZA_LIMIA.pdf
http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/gandaria/razas/ProgramasMellora/RazasBovinas/LIMIA/PROGRAMA_DE_MELLORA_RAZA_LIMIA.pdf
http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/gandaria/razas/ProgramasMellora/RazasBovinas/VIANESA/PROGRAMA_DE_MELLORA_RAZA_VIANESA.pdf
http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/gandaria/razas/ProgramasMellora/RazasBovinas/VIANESA/PROGRAMA_DE_MELLORA_RAZA_VIANESA.pdf
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4. OS RECURSOS ZOOXENÉTICOS AUTÓCTONOS DE GALICIA EN 

PERIGO DE EXTINCIÓN. AS RAZAS AUTÓCTONAS BOVINAS GALEGAS. 

 

En Galicia están catalogadas 15 razas autóctonas de 6 especies diferentes, das 

cales 11 delas, son razas gandeiras e 10 atópanse en perigo de extinción: 

Especie aviar: Galiña de Mos 

Especie bovina: Cachena, Caldelá, Frieiresa, Limiá, Vianesa e Rubia Galega. 

As 5 primeiras son razas en perigo de extinción e a última delas está catalogada como 

raza de fomento. 

Especie caprina: Cabra Galega. 

Especie equina: Cabalo de Pura Raza Galega 

Especie ovina: Ovella Galega 

Especie porcina: Porco Celta 

Especie canina:Can de Palleiro, Gicho, Perdigueiro Galego e Podengo Galego 

 

 

 

No seguinte enlace da Consellería do Medio Rural, pódense consultar os plans de 

melloras das distintas razas gandeiras galegas: 

http://mediorural.xunta.gal/es/areas/ganaderia/razas_autoctonas/plans_de_mellora_das_

razas_autoctonas/ 

 

 

http://mediorural.xunta.gal/es/areas/ganaderia/razas_autoctonas/plans_de_mellora_das_razas_autoctonas/
http://mediorural.xunta.gal/es/areas/ganaderia/razas_autoctonas/plans_de_mellora_das_razas_autoctonas/
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 O Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia 

A institución responsable da supervisión, desenvolvemento e posta en marcha do 

programa de recuperación, conservación e fomento dos recursos zooxenéticos 

autóctonos de Galicia en perigo de extinción é o Centro de Recursos Zooxenéticos de 

Galicia (CRZG). Este centro leva varias décadas traballando na recuperación e 

conservación de razas de ganado autóctonas, con dilatada experiencia neste campo. É o 

centro de referencia de todas as razas autóctonas galegas en perigo de extinción. 

Atópase no Pazo de Fontefiz, no Concello de Coles (Ourense). Aquí tamen se atopa o 

Banco de xermoplasma das razas Cachena, Caldelá, Frieiresa, Limiá, Vianesa, Ovella 

Galega e Porco Celta. Tamén se atopa a unidade de recuperación da Galiña de Mos, que 

conta cunha unidade de incubación. Para máis información, pinche no seguinte enlace: 

http://mediorural.xunta.gal/es/areas/ganaderia/centro_de_recursos_zooxeneticos/  

 

 

 ¿Quen son as asociacións de gandeiros que xestionan o Libro xenealóxico de 

cada raza bovina galega en perigo de extinción? 

As asociacións no caso das 5 razas bovinas galegas son a Asociación de 

Criadores da raza bovina Cachena-CACHEGA, Asociación de Criadores da raza bovina 

Caldelá-CALDEGA, Asociación de Criadores da raza bovina Frieiresa- FRIEIREGA, a 

Asociación de Criadores da raza bovina Limiá- LIMIAGA, e a Asociación de Criadores 

da raza bovina Vianesa- VIANEGA, as cinco integradas dentro da Federación de Razas 

Autóctonas de Galicia-BOAGA.  

Estas asociacións foron fundadas no ano 1999, baixo a iniciativa da Xunta de 

Galicia e os criadores da raza existentes naquel momento. Son as entidades recoñecidas 

http://mediorural.xunta.gal/es/areas/ganaderia/centro_de_recursos_zooxeneticos/
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oficialmente como xestoras do Libro xenealóxico da raza, mediante o Decreto 149/2011 

de 7 de xullo da Xunta de Galicia. 

 

Os fins principais de cada asociación de criadores de raza autóctona son: 

• Integrar a todos os criadores de raza Cachena interesados na conservación e 

mellora da raza. 

• Representar, defender e promocionar os intereses económicos, sociais, 

profesionais e culturais dos criadores afiliados. 

• Exercer o control xenealóxico dos animais da raza. 

• Promocionar estudos de aspectos da raza para a definición de criterios 

zootécnicos que se consideren convenientes e pedirlle á Administración a 

regulación daqueles que pola súa competencia lle correspondan. 

• Organizar reunións científicas e de promoción da raza, así como a súa difusión a 

través de publicacións. 

• Colaborar coa Administración na constitución, conservación e mantemento do 

Banco de Xermoplasma. 

 

      

   



 Os recursos zooxenéticos autóctonos de Galicia en perigo de extinción. As razas autóctonas bovinas galegas.  

     

 

INTRODUCIÓN Á CRÍA DE RAZAS AUTÓCTONAS GALEGAS.. PAUTAS PARA A ELECCIÓN E POSTA EN MARCHA DUNHA EXPLOTACIÓN DE VACÚN DE 

RAZA AUTÓCTONA 

20 

4.1 A FEDERACIÓN DE RAZAS AUTÓCTONAS DE GALICIA E AS 

ASOCIACIÓNS DE CRIADORES. 

 

 A Federación de Razas Autóctonas de Galicia (BOAGA) é unha federación de 

asociacións sen ánimo de lucro que se constitúe en febreiro de 2001 e que nace coa 

finalidade básica de conservar e recuperar o patrimonio zooxenético que representan as 

razas autóctonas en perigo de extinción dentro da nosa comunidade. 

 BOAGA constitúese en febreiro de 2001 como unha Federación de Asociacións 

sen ánimo de lucro, pola unión das cinco asociacións de criadores de razas bovinas 

galegas en perigo de extinción: a Asociación de Criadores da Raza Cachena (Cachega), 

a Asociación de Criadores da Raza Caldelá (Caldega), a Asociación de Criadores da 

Raza Limiá (Limiaga), a Asociación de Criadores da Raza Frieiresa (Frieirega) e a 

Asociación de Criadores da Raza Vianesa (Vianega). 

En marzo do ano 2007 apróbase a modificación dos Estatutos da Federación, e 

froito desa modificación entran a formar parte de Boaga, a Asociación de Criadores da 

Raza Ovella Galega (Asovega) e a Asociación de Avicultores da Raza Galiña de Mos 

(Avimós), sendo dende entón sete o número de socios. En xaneiro do ano 2010 fírmase 

un convenio de 

colaboración coa 

Asociación de 

Gandeiros da Raza 

Cabra Galega para a 

realización dos 

traballos de xestión do 

Libro Xenealóxico da 

raza Cabra Galega. 
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4.2 ÁS RAZAS AUTÓCTONAS BOVINAS GALEGAS EN PERIGO DE 

EXTINCIÓN. 

Galicia conta dende tempos remotos cunha variada riqueza de razas gandeiras 

que son esenciais na adaptación ás condicións socioeconómicas e ambientais 

cambiantes, incluído o cambio climático, e son fundamentais para a produción agrícola 

sostible. 

Moitas delas víronse nas últimas décadas situadas á beira da extinción, pero as 

medidas que puxeron en marcha a administración autonómica, as asociacións de 

criadores que xestionan os Libros Xenealóxicos das razas, e a Federación de Razas 

Autóctonas de Galicia – BOAGA, favoreceron unha paulatina recuperación duns 

recursos que non debemos permitir que se perdan. 

Estas razas constitúen ademais un patrimonio histórico e cultural da nosa 

comunidade onde ademais de axudar na xestión do territorio e na modelaxe das distintas 

paisaxes da nosa terra serven como exemplo de gandería sostible. 

A continuación presentamos as principais características de cada unha das cinco 

razas bovinas autóctonas galegas xestionadas polas asociación e a Federación de razas 

autóctonas de Galicia-BOAGA, o seu modo de explotación e a súa orientación 

produtiva. 

 

RAZA CACHENA 

 A raza Cachena está considerada a raza bovina máis pequena do mundo. 

Orixinaria sudoeste ourensán, Serra do Xurés, do Leboreiro e do Quinxo, hoxe en día 

atópase extendida por explotacións en tódalas comunidades galegas 
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Destaca a súa talla reducida, a harmonía corporal e o gran tamaño da 

cornamenta. A súa cabeza pequena, a testa con guedellas moi abundantes, os beizos 

grosos, o fociño enrugado e rodeado de auréola branca e os ollos oblicuos fan á raza 

morfoloxicamente inconfundible. 

A raza críase en explotacións de réxime extensivo puro ou semiextensivo, con 

suplementación de cereais e herba seca. A súa rusticidade e gran adaptación ao medio, 

fana economicamente moi rendible fronte a outras razas cárnicas de grandes formatos e 

de produción leiteira que requiren máis coidados e custos de alimentación. 

 Na actualidade o seu principal uso produtivo é a produción de carne. A raza 

xunto coa súa forma de produción, a base de pastos, leite materna e suplementación de 

herba seca e cereais, fan que as súas producións, carne de xatos, bois e vacas sexan 

diferenciadas e de alta calidade. 

 Os becerros acadan con 9-12 meses, uns pesos medios ao sacrificio entre 90-120 

kg/canal. Presentando uns rendementos e de porcentaxes de cuartos traseiros moi bos, 

onde se atopan as pezas de maior valor comercial (Lombo,solombo, redondo, cadeira e 

contra). A carne é xugosa, tenra e cunha coloración mais intensa, cunha boa distribución 

e infiltración graxa que a fai mais saborosa. Nesta raza, a cría e a alimentación natural 

favorece un nivel moi elevado de ácidos graxos insaturados, de omega 6, omega 3 e de 

CLA (ácido linoleico conxugado), todos eles con propiedades cardiosaudables. 

A Cachena é unha das razas autóctonas españolas que está admitida para o 

emprego do logotipo 100% raza autóctona que funciona como unha marca de calidade 

para as súas producións 

http://boaga.es/cachena/logo-100x100/operadores-autorizados/ 

 

http://boaga.es/cachena/logo-100x100/operadores-autorizados/
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RAZA CALDELÁ 

 

A orixe da raza Caldelá sitúase no concello de Castro Caldelas (Ourense), do 

que tamén toma o seu nome. A raza Caldelá ten un temperamento tranquilo que 

conduce a unha gran docilidade e, polo tanto, a un bo manexo e a súa consecuente 

utilización para o traballo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A raza agrupa animais de perfil recto, eumétricos e mediolíneis. A súa cabeza é 

proporcionada, con orellas horizontais, cornos en gancho estirados cara a fóra e 

mucosas cor lousa con orla abrancazada no morro. 

Os xatos nacen de cor ouro e van cambiando progresivamente á súa típica capa negra 

peceña, co listón dorso-lumbar claro-vermello. 

 A Caldelá e unha raza rústica de grandes aptitudes maternais e de temperamento 

tranquilo, que conduce a una gran docilidade e ao bo manexo. Críase nun sistema 

extensivo puro e/ou con suplementación de cereais e herba seca. Adaptada a áreas de 

difícil permanencia para outras razas mais selectas e de maior porte. A raza ten un papel 

fundamental na vida destas comarcas tanto no aspecto e coidado do medio ambiente, 

paisaxístico, social e económico, aproveitando os recursos naturais para os que está 

perfectamente adaptada. 

 Hoxe en día esta raza utilízase pola súa excelente aptitude cárnica orientada cara 

unha produción diferenciada e de calidade. A raza xunto coa súa forma de produción, 

fan que as súas producións, carne de xatos, bois e vacas, sexan excelentes. 
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 Os becerros acadan con 9-12 meses, uns pesos medios ao sacrificio de 160-180 

kg/canal. As canais desta raza presentan unha boa conformación e con bos rendementos 

para sistemas de produción en extensivo (arredor do 50%). Debido á raza e ao seu modo 

de explotación con alimentación natural, as canais non son moi graxas, sen embargo o 

tipo de graxa intramuscular presenta unha adecuada proporción de ácidos graxos 

insaturados, omega 3, omega 6 e de CLA (ácido linoleico conxugado), todos eles con 

propiedades cardiosaudables. 

 A Caldelá é unha das razas autóctonas españolas que está admitida para o 

emprego do logotipo 100% raza autóctona que funciona como unha marca de calidade 

para as súas producións. Pódense consultar o listado de operadores autorizados no 

seguinte enlace da páxina web: 

http://boaga.es/caldega/logo-100x100/operadores-autorizados/  

 

RAZA FRIEIRESA 

 A raza Frieiresa toma o seu nome da comarca natural de As Frieiras, situada ao 

sudeste de Ourense (concellos de A Gudiña e A Mezquita), chegando incluso a aldeas 

de Zamora (Hermisende e A Teixeira) 

Esta raza agrupa animais de tamaño medio a grande. Na cabeza, pequena e curta, 

destacan a orla abrancazada, o fociño e as guedellas douradas características. Os cornos 

son longos, diríxense cara adiante e cara abaixo e rematan en alto. A súa capa castaña 

ten escurecementos en cara, pescozo, papada e rexión ventral. Os seus andares 

vacilantes fana inconfundible. 

 As boas características de rusticidade, facilidade de manexo e mansedume fana 

óptima para a cría en sistema extensivo con suplementación de cereais e herba seca. Ten 

un papel fundamental na vida destas zonas rústicas tanto no aspecto e coidado do medio 

ambiente, paisaxístico, social e económico, aproveitando os recursos naturais para os 

que está perfectamente adaptada. 

Hoxe en día o uso fundamental é a produción de carne. Gran parte dos animais 

sacrifícanse entre os 9-12 meses acadando pesos ao sacrificio de 160-180 kg/canal, pero 

tamén se comercializa carne de bois e vacas, producindo uns produtos de excelente 

calidade. 

As canais desta raza presentan unha boa conformación e con bos rendementos 

para sistemas de produción en extensivo (arredor do 50%). Ten boas porcentaxes en 

cuartos traseiros, e das pezas extra e de primeira categoría comercial, as mais prezadas, 

http://boaga.es/caldega/logo-100x100/operadores-autorizados/
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como o lombo, solombo, redondo, cadeira e contra. A carne que se obtén é de excelente 

calidade, cunha cor, tenrura e sabor inigualables, así coma unha distribución e 

infiltración graxa adecuada, sen dúbida favorecida por dous factores fundamentais a 

raza e a forma de cría tradicional. A graxa intramuscular non é abundante pero a que 

ten, presenta unha adecuada proporción de ácidos graxos insaturados, omega 3, omega 6 

e de CLA (ácido linoleico conxugado), todos eles con propiedades cardiosaudables.  

 

 

A Frieiresa é unha das razas autóctonas españolas que está admitida para o 

emprego do logotipo 100% raza autóctona que funciona como unha marca de calidade 

para as súas producións. Pódense consultar o listado de operadores autorizados no 

seguinte enlace da páxina web: 

http://boaga.es/frieirega/logo-100x100/operadores-autorizados/  

http://boaga.es/frieirega/logo-100x100/operadores-autorizados/
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RAZA LIMIÁ 

A raza Limiá é o xigante das razas autóctonas galegas. Toma o seu nome dunha 

das dúas comarcas naturais do sur de Ourense, A Limia, que tamén constitúe a área 

xeográfica por onde se extende. 

O feito de estar asentada nun terreo fértil e favorable conferiulle un gran 

desenvolvemento corporal e certa superioridade produtiva con relación a outras razas 

autóctonas galegas. O seu gran porte e aptitude de tiro fixeron que fora unha das razas 

que máis se exportou fóra da súa comarca natural. 

A súa cabeza caracterízase pola fronte e o fociño anchos, a cara alongada e as 

orellas grandes e peludas. Os machos posúen cornos en gancho curto, mentres que nas 

femias son grandes, longos e coas puntas cara a fóra en forma de espiral. 

A súa capa castaña é moito máis escura no terzo anterior, con cabos e extremos 

negros. Conta tamén cunha auréola branca arredor do morro. 

 

 

 

As boas características de rusticidade, facilidade de manexo e mansedume fana 

óptima para a cría en sistema extensivo con aproveitamento de pradairos e 

suplementando con cereais e herba seca.Ademais ten un papel fundamental na vida das 

zonas rurais en aspectos coma o coidado do medio ambiente, paisaxístico, social e 

económico, aproveitando os recursos naturais para os que está perfectamente adaptada. 
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A súa orientación fundamentalmente é cárnica pero como ten unha boa 

produción leiteira tamén se pode explotar para obter queixos de gran calidade. Gran 

parte dos animais sacrifícanse entre os 9-12 meses, pero tamén se comercializa carne de 

bois e vacas, producindo uns produtos únicos e diferenciados. 

Debido ao seu porte, as canais desta raza presentan unha moi boa conformación 

e con becerros que ao sacrificio acadan facilmente os 200 kg/canal. Ten boas 

porcentaxes en cuartos traseiros, e das pezas extra e de primeira categoría comercial, as 

mais prezadas, como o lombo, solombo, redondo, cadeira e contra. A carne que se obtén 

é de excelente calidade, cunha cor, tenrura e sabor inigualables, así coma unha 

distribución e infiltración graxa adecuada, sen dúbida favorecida por dous factores 

fundamentais a raza e a forma de cría tradicional. A graxa intramuscular non é 

abundante pero a que ten, presenta unha adecuada proporción de ácidos graxos 

insaturados, omega 3, omega 6 e de CLA (ácido linoleico conxugado), todos eles con 

propiedades cardiosaudables.  

 A Limiá é unha das razas autóctonas españolas que está admitida para o 

emprego do logotipo 100% raza autóctona que funciona como unha marca de calidade 

para as súas producións. Pódense consultar o listado de operadores autorizados no 

seguinte enlace da páxina web: 

http://boaga.es/limiaga/logo-100x100/operadores-autorizados/  

 

http://boaga.es/limiaga/logo-100x100/operadores-autorizados/
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RAZA VIANESA 

A Vianesa é unha raza moi rústica e cunha grande adaptación ao medio. O seu 

nome deriva de Viana do Bolo, capital da súa comarca de orixe, O Bolo, ao sudeste da 

provincia de Ourense. Hoxe en día, non obstante, esténdese polas catro provincias 

galegas. 

A súa cabeza é pequena, con cara alongada e estreira cara ao fociño, onde 

presentan mucosas escuras e orla abrancazada. A súa capa castaña é máis escura nos 

touros. Tamén se observan tonos máis escuros en cabos e abundantes formacións 

pilosas sobre a fronte –guedellas- e os pavillóns auriculares –pendentes-. 

 

 

 

A raza críase nun sistema extensivo puro ou semiextensivo con suplementación 

de cereais e herba seca. Adaptada a áreas de difícil permanencia para outras razas mais 

selectas e de maior porte. Ten un papel fundamental na vida destas zonas rústicas tanto 

no aspecto e coidado do medio ambiente, paisaxístico, social e económico, aproveitando 

os recursos naturais para os que está perfectamente adaptada. 

Está totalmente encamiñada cara á produción cárnica diferenciada. Gran parte 

dos animais sacrifícanse entre os 9-12 meses, pero tamén se comercializa carne de bois 

e vacas, producindo uns produtos de excelente calidade. 

Os becerros acadan con 9-12 meses, uns pesos medios ao sacrificio de 150-160 

kg/canal. As canais desta raza presentan unha boa conformación e con bos rendementos 
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para sistemas de produción en extensivo (arredor do 50%). Ten boas porcentaxes en 

cuartos traseiros, e das pezas extra e de primeira categoría comercial, as mais aprezadas 

como o lombo e o solombo. A carne que se obtén é de excelente calidade, cunha cor, 

tenrura e sabor inigualables, así coma unha distribución e infiltración graxa adecuada, 

sen dúbida favorecida por dous factores fundamentais a raza e a forma de cría 

tradicional. O tipo de graxa intramuscular presenta unha adecuada proporción de ácidos 

graxos insaturados, omega 3, omega 6 e de CLA ( ácido linoleico conxugado), todos 

eles con propiedades cardiosaudables.  

 A Vianesa é unha das razas autóctonas españolas que está admitida para o 

emprego do logotipo 100% raza autóctona que funciona como unha marca de calidade 

para as súas producións. Pódense consultar o listado de operadores autorizados no 

seguinte enlace da páxina web:  

http://boaga.es/vianega/logo-100x100/operadores-autorizados/ 

 

http://boaga.es/vianega/logo-100x100/operadores-autorizados/
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5. INICIACIÓN NA GANDERÍA DE RAZAS BOVINAS AUTÓCTONAS 

GALEGAS. 

5.1 COMO HAI QUE FACER, PARA DAR DE ALTA UNHA EXPLOTACIÓN 

DE VACÚN DE RAZA AUTÓCTONA. XESTIÓNS BÁSICAS. 

Según o Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, polo que se establece e regula 

o Rexistro Xeral de explotacións gandeiras. Unha explotación “é calquera instalación, 

construcción ou no caso da cría ao aire libre, calquera lugar nos que se teñan , críen ou 

manexen ou se espoñan ao público, animais de produción, con ou sen fins lucrativos. A 

estos efectos, entenderase incluídos os núcleos zoolóxicos, os matadoiros e outros 

lugares onde se realicen o sacrificio de animais, os centros no que se leven a cabo 

espectáculos taurinos, as instalacións dos operadores comerciais e os centros de 

concentración”. 

Para ter unha explotación gandeira ainda que sexa para ter animais de produción 

para autoconsumo e non para fins comerciais, hai que tela rexistrada. Polo tanto o 

primeiro paso é rexistrar esta explotación, no Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras 

(REGA). 

Entre as especies e grupos de especies animais de produción, recollidos no anexo 

I do Real Decreto 479/2004, atópanse os animais da especie bovina.   

Son as Comunidades Autónomas, no noso caso Galicia, as encargadas de 

inscribir nun rexistro de explotacións gandeiras (REGA), ás explotacións de animais de 

produción. 

 

¿Que obligacións teñen os titulares de explotación? 

1) Teñen que facilitar ás autoridades competentes (en Galicia, Consellería do 

Medio Rural), os datos necesarios para o seu rexistro, que se atopan no Anexo 

IV do Real Decreto, entre os que se atopan os datos relativos á explotación 

(datos de titular, tipo de explotación, código de identificación da explotación 

(código Rega...), datos dos animais pertencentes á explotación. 

2) Deberá comunicar os cambios nos datos consignados no rexistro, no plazo que 

determine a Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia, que non excederá 

dun mes cando se produzan. 

3) Os datos sobre censos das explotacións comunicaranse alo menos unha vez ao 

ano. Estes censos comunicaranse antes do 1 de marzo de cada ano, e serán o 

censo medio do ano anterior ou o que establezan as normativas específicas de 
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cada sector e a Consellería do Medio Rural. Exceptuando a matadoiros, 

explotacións equinas que sexan centros de concentración e as explotacións que 

non aloxen ou teñan animais de forma permanente. 

 

A inscripción no rexistro, que implica un código de identificación para cada 

explotación, será comunicada ao titular. 

Pódese descargar o RD 479/2004 no seguinte enlace 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-6426  

 

¿Onde acudir para rexistrar unha explotación gandeira?  

O titular poderá acudir ás Oficinas Agrarias Comarcais (OAC) que hai en 

Galicia, alí tramitaranlle o rexistro e lle asignarán un código de explotación. 

Pódense consultar o listado de OAC no seguinte enlace: 

http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/agricultura/prod_int/cadernos/bas

e.pdf  

 

¿Unha vez está rexistrada a explotación, que obligacións ten o titular da 

explotación gandeira? 

 

O titular deberá levar un rexistro da explotación a través do Libro de rexistro 

da explotación, que pode levarse de forma manual ou informatizada e debe estar 

accesible para autoridade competente durante un periodo mínimo de 3 anos. 

Para levar unha correcta 

trazabilidade, os animais estarán 

identificados individualmente, a través de 

marcas auriculares ou crotais, que se 

colocarán en cada unha das orellas e que 

levan un mesmo e único código de 

identificación individual para cada animal e a 

explotación onde naceu.  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-6426
http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/agricultura/prod_int/cadernos/base.pdf
http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/agricultura/prod_int/cadernos/base.pdf
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Cando nace un animal: 

Hai que notificar o nacemento nun prazo de 7 días, á Xunta de Galicia. Este 

prazo contarase dende a data de nacemento ou de colocación de crotal (para as 

explotacións en extensivo de carne), sempre e cando estas datas non den confusión en 

ningún rexistro. No libro de rexistro hai que anotar o nacemento e se lle colocarán os 

dous crotais nun prázo máximo de 20 días dende o nacemento, ou en calquera caso 

antes de que abandone a explotación de nacemento. Este prazo pódese ampliar a 6 

meses en explotacións de vacún de carne en extensivo, previa solicitude á Consellería 

do Medio Rural (en Galicia). 

A autoridade competente, expedirá o Documento de Identificación Bovino 

(DIB) que acompañará ao animal en todolos seus traslados, e no que figurarán os datos 

do propietario, o da explotación e os do animal identificado. 

 

Cando un animal sae da explotación: 

Hai que notificala salida da explotación nun prazo máximo de 7 días trala salida. 

Tamén se anota no libro de rexistro. O DIB que acompaña ao animal tamén conterá os 

datos correctos do propietario.  

 

Cando un animal chega á explotación: 

Ten que vir acompañado do DIB, anotando a chegada do animal no Libro de 

rexistro da explotación. Da mesma forma, o titular do animal ten un prazo máximo de 7 

días para notificar a chegada do animal presentando o DIB. A autoridade competente 

(Consellería do Medio Rural) terá que expedir o novo DIB cos novos datos 

actualizados. 

Cada vez que un animal cambia de explotación e titular, debe expedirse un novo 

documento a nome do novo titular, salvo que o animal permaneza na explotación menos 

de 4 días naturais ou cando o movemento sexa a matadoiro. 

 

Cando un animal morre: 

Tamén hai que notificar nun prazo de 7 días dende a morte do animal, mediante 

a devolución do DIB. 

Se un animal é sacrificado no matadoiro, o xestor do matadoiro é o responsable 

de comunicar a morte e devolvelo DIB. 
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Tanto as baixas por morte na explotación, como por sacrificio en matadoiro hai 

que anotalas no libro de rexistro da explotación. 

Para facilitar e axilizar os trámites das explotacións, tanto para gandeiros como 

para outros entes implicados, existe en Galicia a Oficina Agraria Virtual. 

 

A Oficina Agraria Virtual 

A Oficina Agraria Virtual (OAV), é unha ventanilla de atención en internet a 

gandeiros, agricultores e outras entidades relacionadas co medio rural. Dende este 

punto, atoparanse servizos orientados aos cidadáns tanto para consulta de datos de 

caracter persoal, como para a realización de trámites administrativos.  

A través da OAV, pódense tramitar moitos expedientes rutinarios e de xestión 

dunha ganadería inscrita na Comunidade Autónoma galega, dende o domicilio, sen a 

necesidade de ter que persoarse nas Oficinas Agrarias Comarcais. As consultas básicas 

como son os datos e tipo de explotación, censos, reses, movementos, e facer trámites 

como son os de comunicar altas e baixas de animais, facer declaración de movementos 

entre outros trámites resulta mais axil e moito máis rápido.  

Para acceder á OAV, hai que facelo a través do seguinte enlace 

http://emediorural.xunta.es/oav. O usuario terá que introducir o NIF/CIF xunto coa 

contraseña (PIN) facilitada pola Consellería de Medio Rural.  

No caso de ter que rexistrarse por primeira vez, o/a titular da explotación deberá 

acudir persoalmente con DNI, a unha Oficina Agraria Comarcal (OAC), onde 

procederán ao rexistro de datos e lle facilitarán o usuario e contraseña. 

 

No portal web da Consellería do Medio Rural 

da Xunta de Galicia, ademáis dos distintos enlaces de 

descarga dos modelos, está dispoñible o Manual do 

usuario de gandería para manexarse e saber utilizar a 

OAV. Pódese descargar no seguinte enlace: 

http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/instituc

ional/oav/Manual_OAV.pdf 

 

 

 

http://emediorural.xunta.es/oav
http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/institucional/oav/Manual_OAV.pdf
http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/institucional/oav/Manual_OAV.pdf
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5.2 PERTENCER ÁS ASOCIACIÓNS DE CRIADORES DE RAZAS 

AUTÓCTONAS BOVINAS GALEGAS.  

Para ser socio de calquera das 5 asociacións de criadores de raza bovina 

autóctona galega (Cachega, Caldega, Frieirega, Limiaga, Vianega), debe ter dada de alta 

a explotación gandeira no rexistro de explotacións agrarias de Galicia (REAGA). Unha 

vez legalizada a explotación, ten que poñerse en contacto coa asociación, ven a través 

do teléfono da federación BOAGA (634548600),ou personándose nas oficinas da 

mesma.  

A asociación facilitaralle a documentación para darse de alta como socio de 

unha das asociación e incorporar animais de raza.  

Nese momento, a explotación gandeira, pasa a ser explotación colaboradora e 

está suxeita a cumprir con certas obrigacións, como son, dar comunicación de altas por 

nacementos e baixas de animais, así como comunicar calquer movemento dos animais 

ven sexa por compravenda para vida, por baixa por sacrificio ou por morte do animal na 

explotación. As partes das que consta os rexistros do Libro Xenealóxico (LX) da raza, 

están explicados no terceiro apartado deste manual, cando se fala do LX e das súas 

partes. 

Na páxina web de Boaga, no apartado documentos, que existe para cada raza, 

pódense descargar os formularios de comunicación de movementos de animais, o 

documento de declaración ao Libro xenealóxico (nacementos) e solicitude de estudos de 

parentesco. A modo de exemplo, aparece a imaxe do sitio web de descarga para a raza 

Cachena, pero que están accesibles para as 5 razas bovinas galegas en perigo de 

extinción. 
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Ventaxas de ser socio. ¿Qué implica ser socio dunha das asociación de raza 

autóctona, e que lles facilita a asociación aos seus socios? 

A continuación, plásmase os principais servizos das asociación xestoras dos Libros 

xenealóxicos, aos seus socios: 

• Emitir cantos Certificados oficiais de animais inscritos no LX necesiten, tanto 

para solicitude de axudas, como para venda de gando, venda de carne, 

indemnización de seguros… 

• Inclusión no listado de vendedores das explotacións que estean cruzando en 

pureza (tanto de animais vivos como para carne), cando o criador que ten 

disponibilidade así o solicita, ou cando algún distribuidor se interesa. Estes 

listados están publicados para cada raza autóctona na páxina web de Boaga, no 

apartado compravenda. 

• Realización dos Estudos de Consanguinidade dos animais da explotación para 

incorporar touros, facer lote, elexir con que touro inseminar… 

• Asesoramento e control en explotación, onde o director técnico da raza 

(veterinario responsable da asociación), fará as calificacións e novos 

exemplares, marcado e identificación dos novos exemplares…e asesoramento 

naquelas cuestións que sexan necesarias, como manexo dos animais, instalacións 

necesarias etc… 

• Así mesmo na sede das asociación, aténdese a todas aquelas persoas sexan 

criadores da raza ou non, que teñan interés polas razas autóctonas, con cita 

previa e adaptada. 

• Os criadores tamén se benefician sobre toda a información e promoción da raza 

a través da páxina web, das redes sociais da federación Boaga (Facebook 

@federacion.autoctonasgalegas e twiter @boagalicia), promoción a través da 

publicación da revista “Autóctonas Galegas” (formato papel e web) de 

publicación anual, onde se publicitan as actividades realizadas durante todo o 

ano, así como artigos técnicos, entrevistas e publicacións sobre estudos de 

investigación de interés gandeiro. 

• Promoción, apoio e asesoramento nas feiras de carácter agrogandeiro e 

agroalimentario, xornadas gastronómicas, feiras gandeiras de carácter local 

etc… 

https://www.facebook.com/federacion.autoctonasgalegas
https://twitter.com/boagalicia?lang=es
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• A federación e as asociación, promocionan as razas a través da organización 

e/ou colaboración en congresos científicos, xornadas técnicas, televisión, radio e 

prensa escrita… 

• As asociacións, son as encargadas de xestionar o control do Logotipo de Raza 

Autóctona 100%, que é unha marca, que garantiza que os produtos son de raza e 

a súa trazabilidade, dende a explotación ata o consumidor final. Na páxina web, 

hai información sobre o uso do logotipo, que hai que facer para ser operador 

autorizado etc… 

 

Obligacións dos socios e das súas explotacións colaboradoras. ¿A que se 

compromete o socio? 

1) A seguir un programa de mellora xenética da raza, que implica: 

a. Comunicar cantos nacementos e movementos teña en relación aos animais 

da raza tan pronto formalice a súa alta. 

b. A cruzar en pureza – esto é cruzar as femias da raza, con un semental 

tamén da raza e autorizado pola asociación. Moi importante, pois o que se 

consegue con esta medida é controlar o nivel de consanguinidade entre 

exemplares da raza, o que é frecuente en razas con poucos exemplares que 

se atopan en perigo de extinción. Outros nacementos con semental non 

autorizado non se poden inscribir no libro, según está establecido no 

programa de conservación das razas autóctonas. 

No caso de inseminación, débense aportar os papeis do/a veterinario/a que 

lle insemine, xunto cos datos do touro, que figuran nas doses de seme, e que 

por suposto, tamén requerirá dun estudo previo de consanguinidade por 

parte da asociación. 

2. A estar ao día no pago da cuota de socio, que é unha primeira cuota de 

inscripción e despois unha anual para os socios xa inscritos.  

 

É importante recordar que, non son animais de raza aqueles que non figuran 

inscritos no Libro Xenealóxico da raza correspondente. Por esta razón insistimos na 

importancia de enviar puntualmente as comunicacións á asociación, da mesma forma 

que hai que facer as comunicacións, das altas, baixas e movementos dunha gandería, á 

Consellería do Medio Rural, a través da OAV. 
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5.3 AXUDAS PARA GANDERÍAS DE RAZA AUTÓCTONA 

As principais axudas existentes na actualidade aparecen aglutinadas no que 

coñecemos como Política Agraria Común (PAC), da Unión Europea. 

En Galicia, o Fogga é o organismo pagador dos 2 fondos europeos agrícolas: o 

Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) e o Fondo Europeo Agrícola para o 

Desenvolmento Rural (Feader).  

Este organismo chamado Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga) é un 

organismo autónomo de carácter comercial e financieiro, creado pola lei 7/1994, do 29 

de decembro, e adscrito á Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia. Para acceder 

á súa páxina pinche no seguinte enlace:.  

Na súa páxina web, https://fogga.xunta.gal/gl/inicio, aparece toda a información 

necesaria, para entender a actual Política Agraria Común da UE, así como acceso ás 

distintas liñas de axuda PAC, do período actual (2015-2020) 

https://fogga.xunta.gal/gl/politica_agraria_comun/pac_2015_2020  

 

Non é obxecto neste manual, afondar sobre o tipo de axudas e as condicións para 

poder optar a elas, pero sí faremos, un resumo das principais liñas de axudas existentes 

neste momento e dos principais requirimentos, para poder optar a elas. 

Tamén na páxina web da Federación, aparece publicada a lexislación actualizada 

e as convocatorias de axudas. Pódese ver no seguinte enlace: http://boaga.es/lexislacion/  

 

No actual PDR de Galicia 2014-2020, e dentro das medidas a desenvolver na 

Comunidade Autónoma Galega, están a publicación anual de convocatorias de axudas, 

mediante orde “pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura 

e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de 

xestión e control”. 

 

A grandes rasgos, os tipos de axudas que integran esta convocatoria anual son:  

➢ Pago único máis Pago verde . Para este tipo de axudas, só se a explotación xa 

estaba en funcionamento en 2013, é probable que conte con dereitos de pago 

único, e ligado aos mesmos atópase o pago verde. En caso contrario poderíase 

intentar solicitar dereitos da reserva nacional. 

➢ Agricultor xoven: que implica estar dado de alta no réxime agrario, ter 

formación e estar no rango de idade comprendido entre os 18 e os 40 años. 

https://fogga.xunta.gal/gl/inicio
https://fogga.xunta.gal/gl/politica_agraria_comun/pac_2015_2020
http://boaga.es/lexislacion/
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➢ Axudas complementarias: aquí atópanse comprendidas as axudas a pagos 

acoplados por nodrizas, cebo, ovino, cabrún… Sempre e cando os animais 

cumpran cos requisitos seguintes terían dereito a percibila: 

o Para cobrar pola liña de nodrizas, independientemente da raza da 

reprodutora, o que se ten en conta é, que o animal estea incorporado á 

explotación dende o 1 de xaneiro ata o 30 de abril (datas da última orde 

publicada en 2018) do ano correspondente, e que haxa parido nos últimos 20 

meses. 

o Para poder acceder ao pago acoplado por cebo, partimos de que a 

explotación debe estar rexistrada como de “produción de carne ou mixta”. 

Ademáis os becerros deben permanecer na explotación alo menos 3 meses e 

teñen que salir para matadoiro (cuestión a ter en conta, pois non cobrarían 

por estos animais, os criadores que venden para cebadoiros ou para vida), e 

deben ser máis de 3 os animais sacrificados dende outubro do ano anterior 

ata final de setembrodo ano en curso. 

➢ Pagos a zonas con limitacións naturais: que se refire a zonas que pola súa 

características xeográficas, de accesibilidade, teñen maior dificultade para 

desenvolver unha actividade agraria. Ademáis para optar a esta liña de axudas, 

requírese ser agricultor a título principal. 

 

➢ Axudas de agroambiente e clima: estas axudas implican un compromiso por 5 

anos, pero é necesario renovar a solicitud anualmente, cando corresponda á 

convocatoria.  

 

 

Comprenden 5 liñas de axuda que son as seguintes: 

• Apicultura. 
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• Prados e pastos: Requisito necesario, ter alo menos 10 hectáreas de pastizal 

ou pasto arbustivo que esté sendo pastoreado. No caso de ser pasto arbustivo, 

redúcese o importe a percibir por ha. A superficie destinada a sega, non pode 

exceder do 30% da superficie total acollida a esta líña de axudas. Require 

levar un caderno diario de pastoreo. 

 

• Produción integrada (cultivos, kiwi, patatas…). 

• Ecolóxico: implantación ou mantemento. Tamén esta liña require levar un 

caderno de explotación 

• Mantemento de autóctonas. A continuación explicamos con mais detalle 

esta liña específica para quen traballa con razas autóctonas. 

Para poder solicitar a liña de mantemento de autóctonas, hai que cumplir 5 requisitos  

que son os seguintes: 

⎯ Cumprir un programa de mellora xenética da raza. O que implica cruzar as 

reprodutoras cun touro da raza autorizado pola asociación (é decir que, cando se 

fai o estudo de consanguinidade, este débenos dar como máximo un 5% de 

consanguinidade respecto das femias reprodutoras coas que se cruzará en 

pureza) . ademáis é necesario comunicar os nacementos e baixas á asociación, 

para rexistralas no LX, en tempo e forma. 

⎯ Non se pode exceder a carga gandeira de 2 UGM/ha/ano e débese ter un mínimo 

de 0,7 UGM/ha/ano. Neste cómputo a superficie forestal non conta. Hai que ter 

en conta si o parto está catalogado como pasto arbustivo. Porque según o 

coeficiente de admisibilidade de pastos (CAP) que se aplique, a redución das 
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hectareas que contan para a axuda, poden ser considerablemente inferiores. 

(CAP 1 conta o 100% da parcela, CAP 0 non conta nada). 

⎯ Para solicitar esta axuda, hai que ter mais de 5 UGM (alo menos 5,2 UGM) na 

súa explotación a 1 de xaneiro de cada ano, e ademáis ten que manter ao longo 

de tódolos anos de compromiso (5 anos), o número de UGM polo que se 

compremeteu. 

⎯ Ser socio da Asociación de Criadores da raza correspondente, que xestiona o 

Libro Xenealóxico  

⎯ A axuda é de 175 € por UGM comprometida, neste período de axudas PDR 

2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

O que se lle aconsella á xente é que si hai criadores que non poden solicitar a 

liña de autóctonas e as demáis liñas de agroambiente e clima, alo menos poderían 

solicitar as de nodrizas e cebo, e a de zona con limitacións naturales (si se atopa nalgúns 

dos concellos que aparecen na orde que se publica anualmente). 

 

Para solicitar calquera destas liñas de axudas, é necesario que contrate e conte co 

asesoramento de unha entidade de aconsellamento. A Federación de Razas Autóctonas 

de Galicia-Boaga, é unha das entidades de aconsellamento a nivel galego, que está 

recoñecida para a xestión das axudas PAC, polo que se está interesado, debe poñerse en 

contacto con nos. 

 

OUTRAS AXUDAS 

Existen outro tipo de axudas como son os Plans de Incorporación e Mellora das 

Explotacións: 

Son axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a 

creación de empresas para os agricultores mozos, e para a creación de empresas para o 

desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola 

NOTA: EQUIVALENCIAS DE UGM OU CARGA GANDEIRA EN 

VACUNO. 

⎯ 1 UGM: 1 animal maior de 24 meses 

⎯ 0,6 UGM: recría entre 6-24 meses 

⎯ 0,4 UGM: animal entre 0-6meses 
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de Desenvolvemento Rural (Feader). Hai diferentes subliñas dentro da misma 

convocatoria de axudas: 

⎯ Axudas para plans de incorporación, pensada para a posta en marcha e 

desenvolvemento dunha explotación agrícola e empresarial. Hai dúas 

submedidas: 

o Creación de empresas para os agricultores mozos. 

o Creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións. 

⎯ Axudas para plans de mellora, pensada para unha explotación que xa se atope 

en marcha, pero que necesita facer alguna inversión ou mellora. 

Estas axudas teñen entre os seus obxectivos, incrementar a competitividade e o 

rendemento global das explotacións mediante a súa modernización. Soen convocarse 

anualmente e se xestionan a través das delegacións da Consellería de Medio Rural en 

cada provincia, e tamén na unidade central da Consellería, en Santiago de Compostela. 

 

Outras axudas: Axudas por ataque de lobo e jabalí, Plan renove de maquinaria 

agrícola etc… 
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5.4 ESIXENCIAS DUNHA GANDERÍA CON RAZAS AUTÓCTONAS 

BOVINAS GALEGAS. ¿QUE RAZA ESCOLLER? FACTORES E CONSELLOS 

ÚTILES. 

As cinco razas bovinas autóctonas galegas, Cachena, Caldelá, Frieiresa, Limiá e 

Vianesa, caracterízanse por ser razas adaptadas ao medio ambiente e clima galego. 

Críanse en réxime extensivo puro ou semiextensivo, con suplementación de cereais e 

herba seca. Os becerros despois do desteten acábanse, con 2-3 meses de ceba a base de 

herba e cereais, ata o seu sacrificio, normalmente entre os 9 e 12 meses de idade. 

 

Manexo dos animais e infraestructuras necesarias para montar unha 

explotación de bovino con razas autóctonas. Consellos útiles para principiantes. 

O manexo en extensivo destas raza non require grandes infraestructuras, un 

alpendre para refuxio dos animais e da alimentación, e unha manga de manexo 

adecuada para vacuno, para cando haxa que desparasitalos, probas sanitarias, 

identificalos ou facer outras operacións necesarias. 

O que sí se necesita, dado que os animais están no campo, son uns bos cercados 

e pastores eléctricos e auga a libre disposición. Tamén se necesitarán comedoiros, se 

son portátiles mellor, son os mais cómodos para trasladar os animais dunha zona para 

outra e con cuberta ou tejadillo para evitar que o alimento se deteriore pola chuvia. 

Recomendación importante cando se trasladen os animais por primeira vez a 

unha nova explotación: é recomendable facelo nunha zona delimitada (lazareto, manga 

de manexo ou corral) onde permanecerán o tempo suficiente para acostumarse ás 

persoas que farán o manexo, visitándoos diariamente para levarlles alimento e algunha 

“agasallo especial” (unha mazá, un pouco de pienso, maíz, tacos de mineral…). 

 

      

Dous exemplos de manga de manexo para gando bovino.  
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Non se deben soltar directamente os animais nuha gran parcela, e moito menos, 

se durante o traslado se alteraron moito, tanto na carga, viaxe e descarga (que depende 

non só do carácter do animal senón tamén do manexador). A reacción natural do animal 

é buscar a parte mais alonxada da finca, protexerse da xente e huir se pode. Feito este 

moi importante en animais acostumados a estar en liberdade, e que non se debe 

confundir coa bravura ou docilidade do exemplar, senón que ten que ver mais co 

manexo que se faga con eles. 

A alimentación deste tipo de animais baséase en pasto, herba seca ad libitum e 

suplementado en momentos puntuais con mezcla de cereais ou con penso de calidade. 

Os becerros soen estar coas nais alo menos durante 6-7 meses, momento no que se 

destetan. 

Os meses de pastoreo nos que non fai falla suplementar, vai depender moito da 

zona na que se situe a explotación.  

 

En zonas favorecidas onde as chuvias son frecuentes, prácticamente non hai que 

suplementar. En zonas de sequía ou de alta montaña, normalmente se suplementa 1 mes 

no verán, e 2 meses no inverno (con nevada intensa) 

As materias primas utilizadas son mezcla de cereal (trigo, cebada e maíz), palla 

de cereal e herba seca. O ensilado é de maíz. A leguminosa que se utiliza é a soia, 

aunque non en tódolos casos. 
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¿Cantos animais introducir nunha nova explotación? 

Esto vai depender de moitos factores, pero dende logo o primeiro é saber de 

cantas hectáreas de terreo se vai dispor, e de que tipo (fundamentalmente pasto e pasto 

arbustivo), e baixo que réxime (en propiedade, alquiler, mancomunadas), factor moi 

limitante, pois se hai que incurrir en moitos gastos para adquirir terreo, o mantemento 

da explotación acaba sendo insostible. 

Tendo en conta que para criar estes animais en extensivo, a carga máxima 

permitida é de 2 UGM/ha, non se recomenda unha carga superior a 1,5 UGM/ ha, e se 

temos en conta, que un animal adulto equivale a 1 UGM, a recría (6-24 meses) computa 

como 0,6 UGM, e as crías ata os 6 meses equivalen a 0,4 UGM, xa se poden votar 

contas, dos animais que se poden introducir en función das hectáreas dispoñibles na 

explotación e do tipo de pastos. 

Dende logo, se é a primeira vez que se traballa con este tipo de animais, ou non 

se ten experiencia en manexo con gando vacún, o que aconsellamos é empezar pouco a 

pouco, introducindo poucos animais, por unha parte para calcular cal é a capacidade real 

da explotación, de forma que a maleza das fincas permaneza controlada e que as fincas 

non estean sobreexplotadas para non ter que suplementar. Trátase de producir co menor 

custo posible. 

¿É necesario ter un macho reprodutor na explotación?  

En canto á si se debe ter un semental na explotación, ou soamente se teñen 

reprodutoras e se inseminan, o consello é o seguinte: 

• Ata 10 femias reprodutoras, o consello é inseminación artificial, previa consulta 

coa asociación, que aconsellará sobre as doses a utilizar e o touro compatible co 

lote de femias da explotación, para evitar consanguinidades. Ademáis sempre 

aconsellamos na medida do posible, mercar reprodutoras preñadas, desa forma 

unha explotación que queira empezar terá crías dispoñibles ou para recría ou 

para venda (en vivo ou para carne) e ingresos dispoñibles, que axudarán na 

viabilidade da mesma. 

• Con máis de 10-12 femias reprodutoras, o aconsellable é ter un touro, pois os 

custos por inseminación serán superiores e xa compensa mercar un touro. Da 

mesma forma, tamén hai que poñerse en contacto coa asociación, para que o 

macho sexa compatible co lote de femias da explotación. 

• ¿Cal é Relación macho/femia neste tipo de razas (un macho por cantas femias)?: 

esta media depende do sistema de produción, e tamén das aptitudes individuais 
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dos exemplares, pero de media un macho por 25 femias, e suficiente para 

cubrilas sen problemas. 

 

¿Cando unha recría se converte en reprodutora? 

Vai depender de factores coma a precocidade do individuo, da súa condición 

corporal, das condicións nas que 

se criou e se desenvolveu, pero é 

habitual que a idade de primeira 

cubrición sexa aos 15-16 meses. 

O aconsellable cando non se teña 

experiencia, é a consulta 

individualizada co veterinario da 

asociación, o director técnico da 

raza autóctona, que evaluará ao 

animal para un ditame correcto. 

 

¿Cal é a taxa de reposición neste tipo de razas? 

É moi baixa, pois son animais moi lonxevos, os reprodutores poden chegar sen 

problemas ata os 25 anos. O macho haberá que repoñelo e substituílo, cando parte da 

recría procedente do mesmo, fique na explotación para utilizalas como reprodutoras e 

aumentar o censo. Nese caso haberá que mercar un touro compatible (consulta previa 

coa asociación). Noutros casos, a reposición tamén dependerá da oportunidade de venda 

de novelas da explotación….etc 

 

¿Cal é a posibilidade e a capacidade de aumentar en censos, nunha 

explotación? 

Cando se comeza con poucos exemplares, os custos de inversión en 

infraestructuras e outros gastos, son factores a ter en conta, claro está tamén en función 

da capacidade adquisitiva do/a propietario/a.  

Cando a explotación está en marcha e é produtiva, o factor limitante vai a ser a 

carga gandeira (máximo 2 UGM/ha), en función da posibilidade ou non, de ampliar e 

incorporar novos terreos. 

 

Outros gastos a ter en conta na explotación. 
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A capacidade adquisitiva para mercar insumos externos (os que non se producen 

na propia explotación) é fundamental. A Alimentación (herba seca e cereais), pequeña 

maquinaria e apeiros que serán necesarios para o manexo da explotación son custos 

importantes nunha explotación. 

Outros custos nos que se incurrirá necesariamente, serán os custos veterinarios, 

que ainda que neste tipo de explotación son menores (desparasitacións, inseminacións, 

medicamentos etc…), haberá que telos en conta. 

 

Alo menos hai que contratar un 

seguro contra terceiros e/ou un seguro 

específico para animais (cando se traballa 

con animais en extensivo é necesario) 

Se se quere dispor dos servizos de 

unha ADS (agrupación de defensa sanitaria), 

tamén haberá que ter en conta estes custos. 

Da mesma forma, para solicitar axudas, hai 

que ter unha entidade de aconsellamento que 

xestione as solicitudes, polo que haberá que reservar presuposto para este servizo, que 

dependerá tamén do número de animais e hectáreas dispoñibles na explotación. 

Unha vez que xa se teñan xatos para sacrificar para carne, hai gastos do 

transporte a matadoiro, os propios gastos de sacrificio e outros. 

 

Aptitudes das 5 razas autóctonas. 

• Rusticidade: alta 

• Carácter da raza: Dócil 

• Capacidade de pastoreo: moi boa. 

• Instinto maternal: moi bo 

• Facilidade de parto: moi boa 

• Partos distócicos ou con problemas: Pouco frecuentes 

• Lonxevidade ou vida produtiva: Moi lonxevas. Poden chegar ata os 25-30 años 

• Resistencia ao calor e o frío: Alta 

• Resistencia a enfermidades e parásitos: Alta 

Imaxe de toma de mostras nun animal 
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• Outros caracteres a destacar: as cinco razas están orientadas cara a produción 

cárnica. As nais producen leite de excelente calidade e en cantidade suficiente 

para amamantar ás crías ata o destete (6- 7 meses). Teñen unha alta prolificidade. 

 

E entón, ¿qué raza escoller, das 5 posibles? 

Inflúen na escolla varios factores, por exemplo donde está  a explotación, non é 

o mesmo si e zona de alta montaña donde as razas Cachena, Caldelá e Vianesa son as 

máis aptas, que unha zona de baixa montaña con maior disponibilidade de alimentación 

co que poderíamos aconsellar as razas Frieiresa ou Limiá. 

Outro factor, a disponibilidade, xa que o número de exemplares de unha raza dan 

lugar a maior oferta para porder mercar. Neste caso a raza Cachena e a Vianesa son as 

que máis exemplares posúen nas datas actuáis. 

En canto a rusticidade e facilidade de partos ou o carácter maternal das cinco 

razas, non existen diferencias significativas, todas son rústicas, adaptadas o medio, boas 

a nais e sen problemas de partos. 

O prezo de venda dos reprodutores dependerá, da oferta-demanda, do exemplar 

ou exemplares que se queiran mercar e da capacidade adquisitiva que cada quen teña 

para dispor deles o mercado manda nestes casos. 

Sempre aconsellamos mercar vacas fronte a mercar novelas, sobor de todo de 

cara o inicio de unha nova explotación principalmente.As novelas son de menor prezo, 

pero relativo, xa teremos nos que soportar a súa crianza e preñez ata conquerir ingresos 

dos seus xatos, co cal asumimos os riscos de capital patrimonial e de capital circulante. 

Mercar vacas preñadas, vai reducir moito o tempo sin ingresos na explotación 

fronte a merca de novelas. 

Non e o mesmo a decisión de mercar novelas cando temos a nosa explotación xa 

consolidada. Podemos optar por isto para incorporar nova xenética ou novas liñas 

sanguíneas na nosa cabaña, co cal esta decisión e máis axeitada. 

En todo caso, para quen quere introducirse na gandería, a cría das razas 

autóctonas galegas é unha boa opción, xa que os requirimentos en instalación son 

menores que noutro tipo de explotacións, a súa orientación é cárnica, polo tanto o seu 

manexo e mais sinxelo. Por último,a carne e produtos derivados obtidos das súas 

producións son únicos e diferenciados. 
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ANEXOS 

 Nas seguintes páxinas, móstranse os resultados obtidos nos dous proxectos, 

feitos coas 5 razas bovinas autóctonas en perigo de extinción Cachena, Caldelá, 

Frieiresa, Limiá e Vianesa. Proxecto 08MRU046503PR: “Caracterización da canal e 

da carne das razas bovinas autóctonas galegas en perigo de extinción, 

comercialización e estudo da vida útil” e Proxecto RTA 2008-00115-00-00: 

“Caracterización de la canal y la carne de dos razas bovinas autóctonas gallegas en 

peligro de extinción”.  

 Estes dous proxectos foron realizados entre os anos 2008 e 2011, e as 

entidades participantes foron o Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo 

(CIAM- INGACAL), o Centro Tecnolóxico da Carne (CTC), a Federación de Razas 

Autóctonas de Galicia- BOAGA, e o Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia -

CRZG. 

 Os resultados, foron os atopados para tenreiros criados ata os 9 meses de vida, 

en réxime semiextensivo e extensivo para as razas Cachena e Vianesa, e en réxime 

extensivo para as razas Caldelá, Frieiresa e Limiá.  

 

Tipos de análises. Interpretación de resultados 

Calidade da canal. 

Tanto os rendementos canal coma a proporción das distintas pezas comerciais da 

canal é variable e está moi influenciada pola raza, pero tamén polo sexo, o peso, a idade 

do animal e o tipo de alimentación, polo tanto estes resultados deben asimilarse coma 

orientativos.  

Nos estudos de calidade da canal de vacuno analizáronse a conformación da 

canal e o grado de engraxamento despois do sacrificio (análise subxectiva), que serve 

para estimar a cantidade de carne respecto do óso, e unha estimación da cantidade de 

cobertura graxa que presenta a canal. 

Tamén se fixeron análises obxectivas, onde se valoraron os rendementos 

comerciais das distintas partes, e a composición tisular da mesma (porcentaxes de 

músculo, óso e graxa): 

o Rendemento canal: peso canal fría (ás 24 h sacrificio) respecto do peso vivo 

sacrificio do animal antes do sacrificio. 
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o Cuarto traseiro: é donde se atopan as pezas de maior valor comercial e 

incluen: solomillo (solombo), lomo (lombo), falda (faldra), tapa (folla branda), 

blanquita o redondo, morcillo posterior o trasero (xarrete), babilla (corte 

redondo), cadera (cuada ou croca), rabillo de cadera (punta da croca), contra 

(folla dura), culata de contra (febra miúda). 

o Cuarto dianteiro, onde se incluen:espalda, llana (tapa da paleta), pez 

(redondo da man), aguja (agulla), cuello (pescozo), pecho (peito) y morcillo 

delantero (xarrete dianteiro) 

o As pezas clasificadas como categoría extra son lombo e solombo. 

o As pezas clasificadas como categoría primeira son babilla, tapa, contra, 

culata de contra, cadera, rabillo de cadera, redondo, aguja, espalda y pez. 

o As pezas clasificadas como categoría de segunda son morcillo (dianteiro e 

traseiro), llana e morrillo. 

o As pezas clasificadas como categoría de tercera son falda, pescozo e peito. 

o A composición tisular, dende o punto de vista comercial, é a proporción de 

carne, óso e graxa de como está distribuida a canal. 
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Calidade da carne: propiedades fisicoquímicas da carne 

Na carne avalíanse distintos parámetros coma son a súa composición 

nutricional (proteína, graxa, humidade e cinzas), a capacidade para reter a auga (CRA, 

a través das perdas de auga por cocción, goteo ou presión), a cor (sistema coordenadas 

L.a.b.) e a textura instrumental (onde se valora a maior ou menor tenrura). Estas 

análises realizáronse no músculo Longissimus dorsi (parte do lombo alto da canal, 

entre a 6ª e a 10ª costela) 

 

Calidade da carne: perfil de ácidos graxos 

A presenza de graxa intramuscular na carne, proporciónalle unha textura máis 

agradable, un maior flavor (aroma e sabor) e xugosidade. A graxa está constituída 

maioritariamente polos triglicéridos, e a proporción dos mesmos é o que determina a 

calidade dietética ou nutricional da graxa. 

Os ácidos graxos diferéncianse según a súa lonxitude e o seu grado de 

insaturación (dobres enlaces) entre os átomos de carbono, clasificándose da seguinte 

forma: 

Ácidos Graxos Saturados (AGS): sin dobres enlaces: 

• C14:0 (Mirístico) 

• C15:0(Pentadecanoico) 

• C16:0 (Palmítico) 

• C17:0 (Margárico) 

• C18:0 (Esteárico) 

• C20:0 (Araquídico) 

Ácidos Graxos monoinsaturados (AGM): un dobre enlace 

• C14:1 (Miristoleico) 

• C16:1 (Palmitoleico) 

• C18:1 trans 11 (TVA o trans-vacénico) 

• C18:1 n-9C (Oleico)  

• C18:1 n-9T (Elaídico)  

• C20:1 (gadoleico; gondoico) 

Ácidos Graxos Poliinsaturados (AGP): varios dobres enlaces 

• C18:2 n-6C (linoleico) 

• CLA9,11 (ácido linoleico conxugado) 
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• C18:3 n-3 (gamma linolénico) 

• C20:3 n-6 (homo-gamma linoleico) 

• C20:4 n-6 (araquidónico) 

• C20:5 n-3 (EPA o ecoicosapentanoico) 

• C22:6 n-3 (DHA o docosahexanoico) 

Outra clasificación dentro de los ácidos graxos poliinsaturados son los Omega 

6 (n-6) e os Omega 3 (n-3): 

• Os Omega 6, son ácidos graxos poliinsaturados derivados do ácido linoleico 

(C18:2 n-6), ácido graxo esencial (que hai que inxerir na dieta). Dentro dos 

Omega 6 están o linoleico, homo-gamma linoleico e araquidónico. 

• Os Omega 3 son ácidos graxos poliinsaturados derivados do ácido 

linolénico. Entre eles atópanse o gamma-linolénico, EPA e DHA. 

Dende o punto de vista nutritivo, é desexable una relación Omega 6/Omega 3, 

menor de 5-4. 

A porcentaxe de ácidos graxos Omega 3, aumenta con dietas ricas en pasto fresco e 

cunha lactancia materna prolongada (leite rica en ácidos graxos Omega 3) de nais que 

saian a pasto. 
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ANEXO I. RAZA CACHENA. Características da canal e da carne. 

 

 

 

1ª TÁBOA: Resultados do despece das proporcións comerciais en extra, primeira, 

segunda e terceira categorías. 

CACHENA (EXTENSIVO- SEMIEXTENSIVO 9 MESES) 

 
MEDIA 

EXTENSIVO S.D.  

MEDIA 

SEMIEXTENSIVO S.D.  

PESO VIVO (Kg) 198 31 224 43 

PESO CANAL (Kg) 94 16 109 22 

RENDEMENTO CANAL (%) 48,00 4,64 49,00 0,89 

% CUARTO DIANTEIRO 33,58 2,73 32,09 2,87 

% CUARTO TRASEIRO 64,54 4,39 66,39 4,34 

% ÓSO 23,11 3,06 21,37 2,63 

% CARNE 71,65 3,43 72,93 3,12 

% GRAXA 5,24 3,81 5,71 3,34 

RELACIÓN CARNE/ÓSO 3,15 0,47 3,46 0,49 

%LOMBO (lomo) 8,85 3,83 10,28 3,20 

%SOLOMBO (solomillo) 1,87 0,15 1,85 0,14 

% PEZAS PRIMEIRA CATEGORÍA 32,24 2,10 31,35 1,53 

% PEZAS SEGUNDA CATEGORÍA 6,94 1,20 6,99 0,58 

%PEZAS TERCEIRA CATEGORÍA 21,39 2,41 22,90 2,51 

As % de pezas (lombo, solombo , primeira , segunda e terceira) están calculadas sobre o peso canal 

A Media refírese aos resultados atopados en 10 becerros de 9 meses criados en sistema extensivo e 11 becerros de 9 

meses criados en sistema intensivo. 

A Desviación estándar (S.D.): refírese á variación atopada entre os resultados individuais para cada grupo de 

animais. 
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2ª TÁBOA: Resultados físicoquímicos 

CACHENA (EXTENSIVO- SEMIEXTENSIVO 9 MESES) 
 

MEDIA 

EXTENSIVO S.D.  

MEDIA 

SEMIEXTENSIVO S.D.  

COMPOSICIÓN 

QUÍMICA 

Humidade 76,24 0,52 75,56 0,78 

Cinzas 1,18 0,01 1,15 0,02 

Graxa 1,79 0,50 2,80 0,90 

Proteína 22,55 0,41 22,07 0,46 

COR Luminosidade 37,94 3,17 39,71 1,73 

Índice vermello 15,51 2,00 16,91 1,46 

Índice amarelo 7,86 2,66 8,90 1,72 

cromaticidade 17,45 2,93 19,15 1,81 

tono 27,01 12,80 30,40 10,96 

MIOGLOBINA mg mioglobina. 3,36 0,87 3,80 0,51 

ug hematina 130,50 33,62 147,51 19,98 

CRA Pérdas de auga  

por presión 

(%) 

21,95 2,80 24,07 2,07 

Pérdas de auga  

por goteo (%) 
4,03 1,36 4,14 0,84 

Pérdas de auga 

por cocción 

(%) 

21,74 2,81 23,44 1,75 

TEXTURA 

(Warner-braztler) 

Forza (kg/cm2) 3,44 1,13 4,50 1,44 

Firmeza 1,14 0,39 1,53 0,46 

Traballo 8,22 2,15 10,56 3,75 

A Media refírese aos resultados atopados en 10 becerros de 9 meses criados en sistema extensivo e 11 becerros de 9 

meses criados en sistema intensivo. 

A Desviación estándar (S.D.): refírese á variación atopada entre os resultados individuais para cada grupo de 

animais 
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3ª TABOA: Resultados perfil de ácidos graxos (%) 

CACHENA (EXTENSIVO- SEMIEXTENSIVO 9 MESES) 

 

TIPO DE ÁCIDOS GRAXOS 

MEDIA 

SEMIEXTENSIVO  S.D.  

MEDIA 

EXTENSIVO S.D.  

Ácidos graxos saturados (%) 51,85 3,97 49,99 5,13 

Ácidos graxos monoinsaturados (%)  37,03 2,61 36,93 2,28 

Ácidos graxos poliinsaturados (%) 11,12 4,06 13,07 3,52 

Omega-6 (n-6) 8,84 3,10 7,89 2,13 

Omega-3 (n-3) 1,68 0,79 4,21 1,22 

n-6/n-3 5,25 3,91 1,87 1,74 

A Media refírese aos resultados atopados en 10 becerros de 9 meses criados en sistema extensivo e 11 becerros de 9 

meses criados en sistema intensivo. 

A Desviación estándar (S.D.): refírese á variación atopada entre os resultados individuais para cada grupo de 

animais. 

 

Comentarios 

O rendemento canal atopouse en niveis do 48%, resultados normais para unha 

raza en perigo de extinción. Se os becerros se rematan 2-3 meses con suplemento de 

cereais (semiextensivo) a porcentaxe aumenta debido ao nivel de engraxamento que 

será superior. Tamén presenta boas porcentaxes de cuartos traseiros moi bos, 

especialmente onde se atopan as pezas de maior valor comercial (Lombo,solombo, 

redondo, cadeira e contra). 

O máis destacable en canto aos resultados fisicoquímicos, é a luminosidade da 

carne e da súa cor vermella, presenta perdas de auga normais para carne de vacuno, e a 

textura é tenra para una carne madurada (8 días en cámara y refrixeración 2-4ºC) 

A carne é xugosa, e a súa textura é tenra para unha carne madurada (8 días en 

cámara e refrixeración 2-4ºC). 

Na raza Cachena destaca a boa distribución e infiltración graxa que a fai mais 

saborosa. A raza unida á cría e alimentación natural, favorece un nivel moi elevado de 

ácidos graxos insaturados, de omega 6, omega 3 e de CLA (ácido linoleico conxugado), 

todos eles con propiedades cardiosaudables. 
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ANEXO II. RAZA CALDELÁ. Características da canal e da carne. 

 

 

4ª TÁBOA: Resultados do despece das proporcións comerciais en extra, primeira, 

segunda e terceira categorías. 

CALDELÁ (EXTENSIVO; 9 MESES) 

 
MEDIA S.D. 

PESO VIVO (Kg) 298 74 

PESO CANAL (Kg) 145 37 

RENDEMENTO CANAL (%) 48,5 1,1 

% CUARTO DIANTEIRO 34,1 1,64 

% CUARTO TRASEIRO 61,5 4,86 

% ÓSO 22,28 2,5 

% CARNE 71,65 2,26 

% GRAXA 6,07 2,31 

RELACIÓN CARNE/ÓSO 3,25 0,39 

%LOMBO (lomo) 7,49 3,79 

%SOLOMBO (solomillo) 1,91 0,24 

% PEZAS PRIMEIRA CATEGORÍA 31,31 1,72 

% PEZAS SEGUNDA CATEGORÍA 7,35 1,08 

%PEZAS TERCEIRA CATEGORÍA 19,37 2,86 

As % de pezas (lombo, solombo , primeira , segunda e terceira) están calculadas sobre o peso canal 

A Media refírese aos resultados atopados en 14 becerros de 9 meses, criados en sistema extensivo 

A Desviación estándar (S.D.): refírese á variación atopada entre os resultados individuais dos 14 animais. 
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5ª TÁBOA: Resultados físicoquímicos 

CALDELÁ (EXTENSIVO; 9 MESES)  
MEDIA S.D. 

COMPOSICIÓN 

QUÍMICA 

Humidade 76,28 0,98 

Cinzas 1,16 0,03 

Graxa 2,20 1,20 

Proteína 22,60 0,61 

COR Luminosidade 39,84 1,75 

Índice vermello 16,88 1,44 

Índice amarelo 8,71 0,91 

cromaticidade 19,01 1,61 

tono 30,33 5,84 

MIOGLOBINA mg mioglobina. 3,50 0,88 

ug hematina 136,05 34,07 

CRA Pérdas de auga  por presión 

(%) 

24,77 2,08 

Pérdas de auga  por goteo (%) 4,75 2,31 

Pérdas de auga por cocción (%) 25,06 4,20 

TEXTURA 

(Warner-braztler) 

Forza (kg/cm2) 4,14 1,28 

Firmeza 1,61 0,58 

Traballo 9,79 2,95 

A Media refírese aos resultados atopados en 14 becerros de 9 meses, criados en sistema extensivo 

A Desviación estándar (S.D.): refírese á variación atopada entre os resultados individuais dos 14 animais. 

 

6ª TABOA: Resultados perfil de ácidos graxos (%) 

CALDELÁ (EXTENSIVO; 9 MESES) 

 

TIPO DE ÁCIDOS GRAXOS 

 

MEDIA 

 

S.D. 

Ácidos graxos saturados (%) 
49,26 6,35 

Ácidos graxos monoinsaturados (%)  
35,61 3,35 

Ácidos graxos poliinsaturados (%) 
15,13 6,37 

Omega-6 (n-6) 11,44 3,78 

Omega-3 (n-3) 2,98 2,27 

n-6/n-3 3,84 1,67 

A Media refírese aos resultados atopados en 14 becerros de 9 meses, criados en sistema extensivo 

A Desviación estándar (S.D.): refírese á variación atopada entre os resultados individuais dos 14 animais. 
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Comentarios 

As canais desta raza presentan unha boa conformación e con bos rendementos 

para sistemas de produción en extensivo (arredor do 48-49%). Se os becerros se rematan 

2-3 meses con suplemento de cereais, a porcentaxe aumenta debido ao nivel de 

engraxamento que é superior. Presentan boas porcentaxes en pezas extra e de primeira 

categoría, así coma unha boa relación carne/oso. 

Son carnes con luminosidade e cor vermella intensa, grazas á raza e aos pastos 

dos que se alimentan. A proteína é de alta calidade e con unha adecuada proporción en 

aminoácidos esenciais. 

A carne é xugosa, e a súa textura é tenra para unha carne madurada mínimo 8 

días en cámara e refrixeración 2-4ºC. 

Nesta raza, a carne ten unha boa proporción de graxa intramuscular e ademáis 

ésta presenta unha adecuada proporción de ácidos graxos insaturados, omega 3, omega 

6 e de CLA (ácido linoleico conxugado), todos eles con propiedades cardiosaudables. 
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ANEXO III. RAZA FRIEIRESA. Características da canal e da carne. 

 

 

7ª TÁBOA: Resultados do despece das proporcións comerciais en extra, primeira, 

segunda e terceira categorías. 

FRIEIRESA (EXTENSIVO 9 MESES) 

 MEDIA EXTENSIVO S.D.  

PESO VIVO (Kg) 220 68 

PESO CANAL (Kg) 109 36 

RENDEMENTO CANAL (%) 47,80 8,21 

% CUARTO DIANTEIRO 34,25 1,51 

% CUARTO TRASEIRO 63,21 3,47 

% ÓSO 24,42 3,11 

% CARNE 71,32 2,79 

% GRAXA 4,26 2,18 

RELACIÓN CARNE/ÓSO 2,98 0,47 

%LOMBO (lomo) 7,75 3,56 

%SOLOMBO (solomillo) 2,00 0,17 

% PEZAS PRIMEIRA CATEGORÍA 32,09 1,4 

% PEZAS SEGUNDA CATEGORÍA 7,39 0,57 

%PEZAS TERCEIRA CATEGORÍA 19,45 2,64 

 

As % de pezas (lombo, solombo , primeira , segunda e terceira) están calculadas sobre o peso canal 

A Media refírese aos resultados atopados en 14 becerros de 9 meses, criados en sistema extensivo 

A Desviación estándar: refírese á variación atopada entre os resultados individuais dos 14 animais. 
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8ª TÁBOA: Resultados físicoquímicos 

FRIEIRESA (EXTENSIVO 9 MESES) 
 

MEDIA 

EXTENSIVO S.D.  

COMPOSICIÓN 

QUÍMICA 

Humidade 77,14 1,79 

Cinzas 1,19 0,02 

Graxa 1,42 1,27 

Proteína 22,37 0,71 

COR Luminosidade 38,70 3,37 

Índice vermello 14,61 2,12 

Índice amarelo 6,59 1,56 

cromaticidade 16,05 2,54 

tono 27,65 3,69 

MIOGLOBINA mg mioglobina. 3,30 0,62 

ug hematina 128,22 24,21 

CRA Pérdas de auga  por 

presión (%) 
23,73 5,76 

Pérdas de auga  por goteo 

(%) 
4,83 1,37 

Pérdas de auga por 

cocción (%) 
21,92 4,45 

TEXTURA (Warner-

braztler) 

Forza (kg/cm2) 3,34 1,64 

Firmeza 1,05 0,70 

Traballo 7,81 3,18 

A Media refírese aos resultados atopados en 14 becerros de 9 meses, criados en sistema extensivo 

A Desviación estándar (S.D.): refírese á variación atopada entre os resultados individuais dos 14 animais. 
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9ª TABOA: Resultados perfil de ácidos graxos (%) 

FRIEIRESA (EXTENSIVO; 9 MESES) 

TIPO DE ÁCIDOS GRAXOS MEDIA  S.D.  

ácidos graxos saturados (%) 
44,33 5,77 

ácidos graxos monoinsaturados (%)  
32,05 3,99 

ácidos graxos poliinsaturados (%) 23,62 8,82 

Omega-6 (n-6) 19,54 6,65 

Omega-3 (n-3) 3,61 1,98 

n-6/n-3 5,41 3,36 

A Media refírese aos resultados atopados en 14 becerros de 9 meses, criados en sistema extensivo 

A Desviación estándar (S.D.): refírese á variación atopada entre os resultados individuais dos 14 animais. 

 

Comentarios 

As canais desta raza presentan unha boa conformación e con bos rendementos 

para sistemas de produción en extensivo (arredor do 48%). Se os becerros se rematan 2-

3 meses con suplemento de cereais, a porcentaxe aumenta debido ao nivel de 

engraxamento que é superior. Presentan boas porcentaxes en pezas extra e de primeira 

categoría, así coma unha boa relación carne/oso. 

Son carnes con luminosidade e cor vermella intensa, grazas á raza e aos pastos 

dos que se alimentan. A proteína é de alta calidade e con unha adecuada proporción en 

aminoácidos esenciais. 

A carne é xugosa, e a súa textura é tenra para unha carne madurada mínimo 8 

días en cámara e refrixeración 2-4ºC. 

Debido á raza e ao seu modo de explotación con alimentación natural, as canais 

non son graxas, sen embargo o tipo de graxa intramuscular presenta unha adecuada 

proporción de ácidos graxos insaturados, sobre todo de ácidos graxos poliinsaturados, 

omega 3, omega 6 e de CLA (ácido linoleico conxugado), todos eles con propiedades 

cardiosaudables. 
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ANEXO IV. RAZA LIMIÁ. Características da canal e da carne. 

 

 

10ª TÁBOA: Resultados do despece das proporcións comerciais en extra, primeira, 

segunda e terceira categorías. 

LIMIÁ (EXTENSIVO 9 MESES) 

 MEDIA EXTENSIVO S.D.  

PESO VIVO (Kg) 301 65 

PESO CANAL (Kg) 137 28 

RENDEMENTO CANAL (%) 47,72 0,96 

% CUARTO DIANTEIRO 33,44 1,01 

% CUARTO TRASEIRO 62,17 2,35 

% ÓSO 22,85 2,04 

% CARNE 71,83 2,18 

% GRAXA 5,32 1,64 

RELACIÓN CARNE/ÓSO 3,17 0,38 

%LOMBO (lomo) 6,44 1,99 

%SOLOMBO (solomillo) 1,93 0,15 

% PEZAS PRIMEIRA CATEGORÍA 32,09 2,73 

% PEZAS SEGUNDA CATEGORÍA 7,12 0,41 

%PEZAS TERCEIRA CATEGORÍA 19,22 1,04 

As % de pezas (lombo, solombo , primeira , segunda e terceira) están calculadas sobre o peso canal 

A Media refírese aos resultados atopados en 18 becerros de 9 meses, criados en sistema extensivo 

A Desviación estándar: refírese á variación atopada entre os resultados individuais dos 18 animais. 
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11ª TÁBOA: Resultados físicoquímicos 

LIMIÁ (EXTENSIVO 9 MESES) 
 

MEDIA 

EXTENSIVO S.D.  

COMPOSICIÓN QUÍMICA Humidade 77,11 0,54 

Cinzas 1,18 0,02 

Graxa 1,49 0,83 

Proteína 22,25 0,54 

COR Luminosidade 39,66 2,35 

Índice vermello 15,99 1,59 

Índice amarelo 8,12 1,45 

cromaticidade 17,95 2,02 

tono 28,49 6,38 

MIOGLOBINA mg mioglobina. 3,20 0,41 

ug hematina 124,43 16,06 

CRA Pérdas de auga  por 

presión (%) 
23,04 2,41 

Pérdas de auga  por goteo 

(%) 
5,09 2,24 

Pérdas de auga por cocción 

(%) 
23,74 4,33 

TEXTURA (Warner-braztler) Forza (kg/cm2) 4,66 1,70 

Firmeza 1,49 0,72 

Traballo 12,25 4,83 

A Media refírese aos resultados atopados en 18 becerros de 9 meses, criados en sistema extensivo 

A Desviación estándar: refírese á variación atopada entre os resultados individuais dos 18 animais. 

 

12ª TABOA: Resultados perfil de ácidos graxos (%) 

LIMIÁ (EXTENSIVO; 9 MESES) 

 

TIPO DE ÁCIDOS GRAXOS MEDIA EXTENSIVO S.D.  

Ácidos graxos saturados (%) 47,19 6,55 

Ácidos graxos monoinsaturados (%)  
35,62 4,98 

Ácidos graxos poliinsaturados (%) 17,19 8,35 

Omega-6 (n-6) 13,22 5,37 

Omega-3 (n-3) 3,34 2,75 

n-6/n-3 3,95 1,95 

A Media refírese aos resultados atopados en 18 becerros de 9 meses, criados en sistema extensivo 

A Desviación estándar (S.D): refírese á variación atopada entre os resultados individuais dos 18 animais. 
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Comentarios 

Ao analizar a canal e a carne dos becerros de raza Limiá criados en réxime 

extensivo (a pasto) e ata os 9 meses de vida, destacan , as boas porcentaxes en pezas 

extra e de primeira categoría das pezas comerciais, así coma unha relación carne/oso 

boa para animais de 9 meses criados en extensivo. 

Son carnes luminosas e de cor vermella, grazas á raza e aos pastos dos que se 

alimentan. A textura é tenra para una carne madurada mínimo 8 días en cámara 

(condicións de refrixeración 2-4ºC, e Humidades Relativas altas (90%) para que a carne 

non se reseque). 

Presenta unha elevada proporción de ácidos graxos insaturados e unha relación 

baixa de Omega 6/Omega 3. A raza unida a unha alimentación saudable (extensivo-

semiextensivo) fan desta graxa e da súa carne un produto mais saudable 
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ANEXO V. RAZA VIANESA. Características da canal e da carne. 

 

 

13ª TÁBOA: Resultados do despece das proporcións comerciais en extra, primeira, 

segunda e terceira categorías. 

VIANESA (EXTENSIVO- SEMIEXTENSIVO 9 MESES) 

 
MEDIA 

EXTENSIVO S.D.  

MEDIA 

SEMIEXTENSIVO S.D.  

PESO VIVO (Kg) 284,27 45,73 260,00 64,72 

PESO CANAL (Kg) 137,91 25,56 126,65 28,53 

RENDEMENTO CANAL (%) 48,35 2,01 49,14 4,39 

% CUARTO DIANTEIRO 33,50 1,91 33,19 0,75 

% CUARTO TRASEIRO 62,05 3,61 63,64 6,17 

% ÓSO 22,73 2,60 21,83 2,16 

% CARNE 70,51 2,75 72,72 2,14 

% GRAXA 6,76 2,17 5,45 1,52 

RELACIÓN CARNE/ÓSO 3,14 0,40 3,37 0,41 

%LOMBO (lomo) 7,24 2,56 7,78 4,16 

%SOLOMBO (solomillo) 1,92 0,12 1,96 0,11 

% PEZAS PRIMEIRA CATEGORÍA 30,46 1,82 33,00 3,70 

% PEZAS SEGUNDA CATEGORÍA 6,71 0,27 6,78 0,23 

%PEZAS TERCEIRA CATEGORÍA 20,09 1,98 20,73 3,61 

As % de pezas (lombo, solombo , primeira , segunda e terceira) están calculadas sobre o peso canal 

A Media refírese aos resultados atopados en 11 becerros de 9 meses criados en sistema extensivo e 10 becerros de 9 

meses criados en sistema semiextensivo. 

A Desviación estándar(S.D.): refírese á variación atopada entre os resultados individuais dos dous grupos de 

animais. 
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14ª TÁBOA: Resultados físicoquímicos 

VIANESA (EXTENSIVO- SEMIEXTENSIVO 9 MESES) 
 

MEDIA 

EXTENSIVO S.D.  

MEDIA 

SEMIEXTENSIVO S.D.  

COMPOSICIÓN 

QUÍMICA 

Humidade 76,49 0,72 76,13 1,44 

Cinzas 1,18 0,02 1,17 0,03 

Graxa 1,71 0,83 2,18 1,58 

Proteína 22,27 0,33 22,45 0,91 

COR Luminosidade 39,04 1,80 40,80 1,33 

Índice 

vermello 
15,81 2,37 15,00 2,27 

Índice 

amarelo 
7,90 1,77 6,81 1,65 

cromaticidade 17,69 2,87 16,50 2,65 

tono 28,48 7,85 22,35 7,19 

MIOGLOBINA mg 

mioglobina. 
3,24 0,37 2,35 0,89 

ug hematina 126,03 14,56 91,27 34,58 

CRA Pérdas de 

auga  por 

presión (%) 

25,27 2,32 23,68 3,01 

Pérdas de 

auga  por 

goteo (%) 

3,36 1,11 3,77 0,86 

Pérdas de 

auga por 

cocción (%) 

23,26 2,88 24,43 3,83 

TEXTURA 

(Warner-

braztler) 

Forza 

(kg/cm2) 
3,94 1,03 6,40 1,50 

Firmeza 1,48 0,51 2,17 0,83 

Traballo 10,57 3,50 15,28 7,46 

A Media refírese aos resultados atopados en 11 becerros de 9 meses criados en sistema extensivo e 10 becerros de 9 

meses criados en sistema semiextensivo. 

A Desviación estándar (S.D.): refírese á variación atopada entre os resultados individuais dos dous grupos de 

animais. 
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15ª TABOA: Resultados perfil de ácidos graxos (%) 

VIANESA (EXTENSIVO- SEMIEXTENSIVO 9 MESES) 

 

TIPO DE ÁCIDOS GRAXOS 

MEDIA 

EXTENSIVO S.D.  

MEDIA 

SEMIEXTENSIVO S.D.  

Ácidos graxos saturados (%) 50,57 5,20 47,35 6,47 

Ácidos graxos monoinsaturados (%)  34,31 3,89 39,43 3,21 

Ácidos graxos poliinsaturados (%) 15,12 6,99 13,22 6,53 

Omega-6 (n-6) 9,90 4,61 10,40 4,82 

Omega-3 (n-3) 4,45 2,16 2,35 1,63 

n-6/n-3 2,23 2,13 4,43 2,96 

A Media refírese aos resultados atopados en 11 becerros de 9 meses criados en sistema extensivo e 10 becerros de 9 

meses criados en sistema semiextensivo. 

A Desviación estándar (S.D.): refírese á variación atopada entre os resultados individuais dos dous grupos de 

animais. 

 

Comentarios 

Ao analizar a canal e a carne dos becerros de raza Vianesa criados en réxime 

extensivo (a pasto) e en réxime semiextensivo (pasto con acabado de cereais 2-3 meses) 

e ata os 9 meses de vida, destacan: 

Boas porcentaxes en pezas extra e de primeira categoría das pezas comerciais, así 

coma unha relación carne/oso boa para animais de 9 meses criados en extensivo. 

Son carnes luminosas e de cor vermella, grazas á raza e a os pastos dos que se 

alimentan. 

A textura é tenra para una carne madurada mínimo 8 días en cámara (condicións de 

refrixeración 2-4ºC, e Humidades Relativas altas (90%) para que a carne non se 

reseque). 

Presenta unha elevada proporción de ácidos graxos insaturados e unha relación 

baixa de Omega 6/Omega 3. A raza unida a unha alimentación natural (extensivo-

semiextensivo) fan desta graxa e da súa carne un produto diferenciado. 
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