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1. Introdución

A xestión gandeira sufriu unha gran transformación nos últimos 50 anos. A

adaptación experimentada neste tempo deriva dun cambio global onde o

mercado impón os seus criterios, e polo cal o concepto de explotación pasa de

ser unha actividade onde se crían animais a ser unha pequena ou mediana

empresa que se rexe por criterios empresariais e que, polo tanto, debe dar

beneficios.

Estes cambios no modelo de xestión obrigan aos gandeiros a unha formación

constante e a aplicar os avances científicos e tecnolóxicos de forma continua.

Este pequeno manual tenta, de forma sinxela, informar o gandeiro dos

aspectos básicos de manexo e de xestión técnico-económica das actuais

explotacións de gando vacún leiteiro.
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2. Aspectosxerais

Existen tres grandes variables implicadas no manexo dunha gandería como

mostra a figura 1.

As persoas,que fan o traballo.

A corte de estabulación, onde hai que poñer máxima atención en cinco

cuestións diferentes: descanso, alimentación, muxidura, circulación e ven-

tilación (é dicir, o medio onde se desenvolve a actividade), pero sen es-

quecer a bioseguridade).Todas esas cuestións definen o medio, tanto no

que viven os animais como onde levan a cabo o traballo as persoas.

Os animais, que xeran as ganancias do sistema (produción deleite e

becerros).

Figura 1. Variables implicadas no manexo nunha gandería: persoal, ambiente e animais.

Para obter un maior rendemento nun sistema gandeiro débense seguir unhas

pautas de traballo que permitan non só a organización do equipo de traballo

senón tamén o benestar das persoas implicadas. Como se indica na figura 2

seguinte, hai tres aspectos clave:

A definición dos protocolos de traballo

A identificación das oportunidades de mellora

A organización do persoal.

A definición dos protocolos de traballo supón o punto de partida, posto que

neles é onde se establecen as condicións para levar a cabo as diversas

actividades de forma apropiada. Uns protocolos axeitados engloban que todo o

que hai que facer na granxa de maneira axeitada, ben sexa a diario ou ben pe-

riodicamente.
6
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Deseguido, é necesario controlar como se está desenvolvendo ese traballo,

é dicir, supervisar como se está facendo, dispoñer de resultados que se

poidan manexar valorar e contrastar os ditos resultados. Coñecendo

esta información e observando como desenvolven as tarefas os mellores,

o xestor identificará, precisamente, as oportunidades de mellora.

Finalmente, tamén é preciso facer un seguimento do persoal, o que inclúe

non só avaliar como desenvolven os seus quefaceres, senón tamén o seu

adestramento e acadar que teñan unha boa motivación.

Figura 2. Pautas de traballo para acadar un maior rendemento.
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É evidente que unha persoa contenta é máis produtiva no seu traballo e faino
mellor. A partir desta premisa podemos definir o benestar persoal como o
equilibrio físico e mental que alcanza un individuo cando se desenvolve no ámbito
desexado de forma responsable e respectuosa co medio que o rodea.

Tamén é a sensación e/ou percepción que cada individuo ten de si mesmo e/ou do
próximo para autoxestionarse mentalmente e conseguir o confort en todos os
aspectos da súa vida cotiá.

3.1.Valores e obxectivos

Os valores e obxectivos nos que se basea unha empresa deben estar en equilibrio.

Os valores están definidos pola actitude do xerente da empresa, que constitúe a
súa esencia ou marca persoal.

Estes valores son propios e intransferibles e comezan cando o individuo se
coñece a si mesmo en detalle e clarifica as súas ideas, dando resposta a tres

preguntas clave:

- Quen é?

- Onde quere chegar?

- Para que fai isto?

Esta fase introspectiva axuda a desenvolver dúas cualidades necesarias para a
xestión, como son a humildade e o respecto, e que, sen dúbida, deben constituír
o piar básico do éxito e do crecemento empresarial.

O modelo que se debe instaurar nunha empresa é a de líder – equipo de
traballo, en lugar de xefe – empregados, como o foi tradicionalmente, onde o
xefe impoñía as súas regras sobre os empregados e a opinión dos traballadores
non tiñan importancia.

Cun modelo de traballo onde o líder actúa como guía (escoitando as ideas e
preocupacións do persoal do seu equipo) e á vez de supervisor (revisando que
os protocolos instaurados se cumpran, pero deixando liberdade de actuación ao
equipo), permítese o desenvolvemento da empresa. Así se consegue unha
harmonía entre os integrantes do grupo, é dicir, entre os que desempeñan accións
(o equipo de traballo) e o que toma decisións (o líder).

8
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O xefe do equipo ademais debe coñecer moi ben o funcionamento das tres

variables implicadas no sistema de traballo, é dicir:

- Cal é o motorde traballo?

- Onde se vai desempeñar o traballo?

- Cal é o beneficio que se vai xerar?

Nunha granxa de gando vacún de leite con interaccións diarias entre persoas e

animais, estes responderán segundo o manexo que se realice. Polo tanto é

primordial que o estado/sensación de benestar das persoas se transmita

durante o seu desempeño laboral ao contorno, o cal se traducirá en producións

elevadas e unha maior saúde do rabaño. Todo iso permitirá alcanzar os

obxectivos primordiais de rendibilidade e sustentabilidade.

3.2.Selección econtratacióndepersoal

A selección e contratación do persoal é unha fase vital para o desenvolvemento

da empresa, xa que inflúe claramente nos seus resultados e beneficios.

É totalmente independente do tamaño da explotación tanto se traballa unha

persoa como varias, xa que un individuo que decide emprender o seu propio

negocio debe coñecer os riscos e beneficios do mesmo xeito que a persoa que

decide traballar para unha empresa. Por iso é fundamental que as persoas

coñezan:

- As súas capacidades.

- Os valores nos que se asenta o seu sistema de traballo.

- Os obxectivos polos cales van traballar.

Previamente á contratación de persoal, hai que coñecer as necesidades do

sistema para que a relación entre o líder e o equipo flúa sen problemas.

Cando se vai elixir o persoal dunha empresa aconséllase valorar a aptitude
(habilidades profesionais) vs. actitude (habilidades persoais). Unha

capacidade técnica elevada non é indicativa de éxito, xa que o potencial de

traballo dunha persoa pode verse afectada negativamente pola súa

personalidade e empatía. É preferible seleccionar unha persoa compatible
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Psicoloxicamente co líder aínda que teña menor capacidade de desenvolve-

mento, xa que a longo prazo se evitarán discusións e problemas.

Hai que ter en conta que a estabilidade do sistema ponse a proba

constantemente cada vez que se cambien os técnicos, a rutina dos animais ou

o resto do persoal.

Coñecer o carácter e forma de pensar das persoas é clave para tratar de

entender como actúan, cales son os seus puntos fortes (adecuar o posto de

traballo ás súas cualidades); e tamén coñecer as súas debilidades (axudarlle a

superalas e conseguir que se sinta mellor consigo mesmo e o resto do equipo).

Ao establecer unha relación persoal cos técnicos contribuímos ao mesmo

tempo de forma positiva á sensación que percibe o individuo (motivación

persoal).

En España, a diferenza doutros países, é común contratar técnicos externos

que asesoran nas distintas áreas de traballo da gandería (alimentación,

reprodución, calidade de leite, podoloxía, etc.). A situación complícase ao verse

involucrada máis dunha persoa para a toma de decisións, xa que a xestión

debe ser acordada entre todos eles para lograr o equilibrio do sistema. Por

exemplo, se na corte de estabulación non existe suficiente espazo para todas

as vacas debido a un cambio de lotes (maior número de vacas que de

trabadizas e cubículos), os técnicos da granxa observan un comportamento

xerárquico entre as xovencas e os animais adultos, o nutricionista advirte que

os animais quedan sen comida no comedeiro por un longo período de tempo e

o veterinario de reprodución atopa que os parámetros reprodutivos foron

afectados negativamente ese mes. Neste caso, a única forma de resolver a

situación é que o líder do equipo (o produtor, encargado ou outro asesor

externo) se responsabilice de analizar e relacionar parámetros das distintas

áreas (por exemplo, vacas coxas vs. distancia á sala de muxidura), e que

comunique os resultados por obxectivos comúns a todos os membros do

equipo que contribúen ao sistema co seu labor (por exemplo, para incrementar

a produción de leite debo ter menos do 15% de vacas coxas no rabaño).

Conseguir que todos os técnicos se reúnan, poñan en común os resultados, os

interpreten e debatan pode resultar complicado debido aos horarios de traballo
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ou incompatibilidade de personalidades. Ás veces un equipo de traballo debe

desintegrarse por falta de comprensión entre as persoas, por iso é esencial

seleccionar e contratar desde o inicio o persoal compatible coa nosa

personalidade e o sistema de traballo.

3.3.Tomadedecisións eestrés

O ser humano vese sensiblemente afectado por todo aquilo que o rodea.

Constantemente reacciona a sucesos do medio e maniféstao con estrés. A súa

capacidade de razoamento, a diferenza dos animais, permítelle planificar

acontecementos antes de que sucedan, e isto deriva nunha preocupación

constante. Esta situación débese á toma de decisións á que se ve some-

tido constantemente.

A toma de decisións ten a súa orixe nas seguintes cuestións:

- Os pensamentos racionais, cando se analizan todas as posibilidades

dunha situación.

- Os sentimentos e emocións, ao deixarse levar polas sensacións ou

impresións.

- Unha mestura das anteriores, que pode derivar nun maior conflito pola

interposición entre razón e corazón.

Á súa vez, a toma de decisións pode afrontarse de dúas formas: positiva ou

negativa. Só se consegue o equilibrio cando se combinan as catro variables

entre si (figura 3).
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ante a toma de decisións.



Cando se trata dunha predición de acontecementos, existe unha tendencia

cara aos aspectos negativos, e, por moi positiva que sexa a persoa, nalgún

momento considerará os aspectos de risco que pode levar unha acción, é dicir,

exponse aos aspectos negativos dunha decisión ou fracaso dun plan, o cal

desencadea un estrés.

Á súa vez, existen dous tipos de estrés, o agudo (curto período de tempo), que

é necesario para manter a actividade diaria (‘a vontade por querer cumprir

tarefas’), o cal estimula; mentres que o crónico (longo período de tempo) xera

un esgotamento mental evidente. O estrés prodúcese de forma recíproca entre

as persoas e o medio que as rodea, ben sexan circunstancias, lugares ou

outras persoas, co cal se xeran modificacións de situacións en cadea debido

aos cambios de acción-reacción.

Para controlar o modo en que suceden as accións e reaccións das persoas

precísase dunha meditación profunda que leve simplemente a que cada

individuo chegue a coñecerse a si mesmo en detalle. Empezar por recoñecer

os erros axudará a corrixilos e influirá positivamente na autoestima, e con iso

transmitiranse ‘boas vibracións’ e atraerá a atención das persoas pola

seguridade e confianza que se proporciona.
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As persoas traballan por obxectivos e a maioría das persoas contratadas

asumen polo menos algúns obxectivos claros polos cales traballar. Comunicar

obxectivos resulta imprescindible para determinar un destino. Ao mesmo tempo

que existe comunicación entre dúas persoas, transmítense valores polo modo

de expresión, o cal permite ao oínte coñecer en detalle o líder e anticipar como

será o día a día do traballo (funcionamento do sistema), mentres que os

obxectivos que comunica o líder orientarán o oínte sobre os resultados

esperados.

3.4.Organizacióndosistemaeprotocolos

Unha vez que se definen os valores e obxectivos, é necesario saber como

comunicalos. Ademais de humildade e respecto, precísase organización e

coordinación, que se traducen nunha serie de protocolos que deben estar por

escrito.

Isto equivale á planificación do traballo para seguir as mesmas pautas

diariamente e asegurar o funcionamento do sistema por un longo período de

tempo, mesmo no caso de ausencia ou substitución do técnico.
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Tanto o empresario como os traballadores poden responsabilizarse de

determinar a organización do sistema, e iso dependerá do empregador e o

sistema de traballo.

Para evitar conflitos precísase da coordinación do persoal por medio de

protocolos individuais para cada tarefa que se vai desempeñar. Mesmo aínda

que os compañeiros de traballo cheguen a un acordo para organizar o seu

traballo, chegará un momento en que un ou outro perciba un beneficio e/ou

prexuízo cara ao outro, e aparecerán as disputas entre eles, comparacións ou

queixas ao supervisor que contribuirán a un desequilibrio do sistema.

Para detectar erros e contribuír no desenvolvemento do traballo de forma

positiva (reforzando as accións ben feitas e debatendo as oportunidades de

mellora) aconséllase comunicar os resultados do desempeño. Transmitir os

logros e debater as oportunidades de mellora de forma periódica axudará a que

o traballador pense en por si e desenvolva novas formas de traballo a partir dos

seus éxitos, e asemade contribuirá á motivación do traballador. E o su-

pervisor, pola súa banda, descubrirá os puntos débiles non só do traballador

senón tamén do sistema de traballo.

Os protocolos evitan conflitos entre traballadores e/ou o establecemento
de xerarquías innecesarias, onde cada individuo ten obxectivos claros por
un fin común, e a interacción que poida existir entre compañeiros non
sexa por cuestións de traballo.

Cando os individuos coñecen polo miúdo cada un dos pasos que ten
que seguir, pódense atopar fallos no sistema ou quen son os responsables
de que rompa a cadea de traballo monitorizando o traballo individual no
tempo. Non obstante, tamén se recomenda unha revisión frecuente dos
protocolos para comprobar o funcionamento tal e como se planeou inicialmente.

As reunións frecuentes favorecen as relacións interpersoais e o progreso da em-

presa. Trátase dunha fase de revisión (prevención e control), que de non exis-

tir incrementaría o risco de que xurdan cambios inesperados.



3.5.Adestramento, motivación e formación

Para resolver unha alteración do manexo requírese dedicación ao persoal de
traballo, isto é, adestramento e motivación.

O adestramento é unha fase de adquisición de coñecementos e da súa posta

en práctica. O feito de que as persoas exerciten unha parte do seu físico ou

memoria diariamente enriquece, trátase dunha disciplina que axuda a construír

valores. Esta debe ser un labor persoal que cada individuo realice pola súa

propia vontade e interese, non obstante non todas as persoas están

preparadas para facelo por motivos sociais, culturais ou económicos. Polo tanto

sería conveniente que cando se detectan oportunidades de mellora á

situación persoal ou laboral dun individuo, se lle faciliten as ferramentas

necesarias para que poida desenvolver e mellorar esa situación: cursos, libros

didácticos, apoio moral, etc.

Cando se contrata un técnico hai que investir tempo e cartos en formalo e com-

prendelo, pola contra nunca se observará un progreso e non se poderá me-

dir a súa eficiencia do desempeño (análise custo-beneficio, é dicir, o que se

xera a partir dun número de horas traballadas e a cantidade de traballo desen-

volvido).

A motivación implica comprensión, e iso conséguese escoitando e sentindo as

persoas. A motivación é unha sensación ou percepción cognitiva, e non

necesariamente se require de algo material para compensar o traballo

realizado.

A utilización de protocolos mantén de forma indirecta unha motivación do

persoal, xa que o desenvolvemento dun traballo ben organizado permite unha

maior eficiencia, e polo tanto satisfacción por parte de quen o realiza.

Non obstante, non se pode descoidar a situación moral (persoal e familiar) de

cada individuo.

Cando se observan resultados negativos, estes poden ser indicativos dun

desequilibrio persoal, co cal o traballo do líder non só require atopar solucións

viables a unha desorde laboral senón tamén proporcionar apoio moral ou

psicolóxico.
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Existen varias formas de establecer un reforzo positivo: por medio dun xogo de

competencias (evolución e comparación de parámetros do desempeño no

tempo – benchmarking), de forma individual ou colectiva e a curto ou lon-

go prazo (por exemplo, avaliación colectiva e a longo prazo: observar a e-

volución positiva no coidado dos becerros, é dicir, establecer un ránking men-

sual onde se rexistren tratamentos, becerros enfermos e prácticas de manexo,

de forma que se premian os traballadores que contribúen a un descenso no

número de tratamentos aplicados e a un maior número de becerros sans).

As respostas están no interior das persoas e para coñecelas hai que conectar

con elas non só verbalmente, senón sentimentalmente. Sentirse motivado pode

ser o resultado dunha simple conversa ou unha comunicación positiva de

resultados obtida do traballo dun empregado, onde se mostra así a satisfacción

do empregador e empregado. Realizando reunións frecuentes permítese a

confianza entre as persoas que forman parte do sistema. A comunicación

beneficia a evolución dos equipos de traballo mediante a discusión de

resultados, expresión de dúbidas e opinións e formulación de solucións.

A motivación por medios materiais consiste en outorgar un premio valorado en

cartos, isto é, non só un incentivo salarial ou un bono (a maiores dun salario

base remunerado acorde co tipo de labor desempeñado e horas traballadas),

senón tamén conceder un día libre, tempo de descanso entre tarefas, organizar

cursos de formación, xogos que requiran a participación de todos os

compañeiros de traballo para favorecer as relacións interpersoais e, mesmo,

organizar unha viaxe en familia ou cos compañeiros de empresa para reforzar

a estabilidade e conciliación da vida familiar coa laboral. En moitas ocasións as

persoas non saben como empregar o seu tempo libre ou malgastan o diñeiro

e/ou tempo concedido, por iso coñecer as persoas coas que traballamos e

ofrecerlles o que realmente necesitan é unha opción que se debe considerar

en beneficio de todos. A falta de motivación pode ser a orixe dun descenso

no rendemento laboral pero nunca hai que esquecer que resulta máis ren-

dible investir nunha persoa que substituíla (sempre que se fixese unha sele-

cción previa do persoal que se fose contratar).
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Para conseguir a excelencia no desempeño requírese que todas as persoas do

sistema sigan un círculo de seis fases consigo mesmas e cos compañeiros.

Figura 4. Fases para acadar a excelencia no desempeño do traballo.
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En resumo, a xestión do benestar persoal é responsabilidade:

- Inicialmente, individual (dependente de cada persoa, xa que somos

libres de dirixir a nosa vida e en que estado nos queremos manifestar).

- Secundariamente, recíproca (dependente do que outra persoa nos

infunda, así que é o líder dunha empresa, por ser o responsable dun

sistema, o que debe tomar a iniciativa no manexo cos traballadores,

deste xeito eles comportaranse en equilibrio ás reaccións do líder).

- Finalmente, grupal (dependente de varias persoas, que no caso dunha

empresa vén determinado polo comportamento que mostre o equipo de

traballo e o seu líder).



4. Xestióneconómica

Unha mala xestión económica das explotacións gandeiras constitúe un dos

problemas máis frecuentes polos cales se desencadean actitudes ou toma

de decisións inapropiadas por parte do líder do sistema.

Normalmente, cando a economía dunha empresa non ten un balance positivo,

os primeiros afectados son os empregados, que poden notar unha diminución

no seu salario ou mesmo o despedimento.

O salario dun traballador no sector gandeiro é variable dependendo do esforzo

físico e/ou mental requirido, a responsabilidade do posto asignado dentro do

sistema e as horas de traballo.

Os indicadores básicos da xestión económica son:

- O produto bruto

- Os gastos variables

- A marxe bruta

- Os gastos fixos

- A marxe neta.
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Para asegurar a rendibilidade e a sustentabilidade dunha empresa requírese

dunha xestión económica que rexistre entradas e saídas de cartos. De modo

que, cando se realicen investimentos, se poida determinar tanto a orixe como o

destino dos cartos para investir, e así avaliar a necesidade, viabilidade e

rendibilidade do dito investimento.

18

Indirectos e imputados (xéranse con “independencia” do volume de actividade:
amortizacións técnicas).
Directos: man de obra contratada (12%), cotización á Seguridade Social, gastos
financeiros, carburantes, reparación de maquinaria e arrendamentos (10%).

Gastos fixos

Consecuencia directa da actividade gandeira (gastos sanitarios, fertilizantes,
seguros do gando e a alimentación, que supón máis do 60% nas vacas lactantes).

Gastos variables

Suma de todos os ingresos directos da actividade gandeira (venda de produtos,
subvencións e variación de inventario: incremento ou diminución do censo ou valor
do gando e existencias ao final do ano ou do período estimado).

Produto bruto

É o produto bruto menos os gastos variables (rendibilidade obtida coa propia
actividade).

Marxe bruta

É a marxe bruta menos os gastos fixos, (produto bruto ou ingresos menos gastos
variables e fixos). Indica o resultado da explotación, que servirá para remunerar a
man de obra propia e o capital investido na explotación.

Marxe neta



5. Xestióndobenestar animal
Aínda que existe unha multitude de definicións de benestar animal,

definirémolo como o equilibrio entre o estado físico (saúde) e ambiental

(confort) que alcanza un animal no seu ámbito de desenvolvemento que, no

caso das explotacións, está condicionado polas prácticas de manexo que se

lles aplique.

Na gandería, o termo benestar pode entenderse dun modo máis subxectivo

que obxectivo, xa que xeralmente se percibe antes de ser cuantificado.

Publicáronse varios índices (como o

de JuBach1 ou o protocolo Welfare

Quality®2, definido por primeira vez

en 2009 a nivel europeo3) no intento

de medir o benestar dos animais.

Non obstante, algúns parámetros

están suxeitos á percepción do

observador (por exemplo, condición

corporal, podoloxía, hixiene ou signos de estrés/confort dos animais, que

adoitan facerse mediante táboas de referencia, pero que o observador é o

encargado de asignar unha puntuación). Por esta razón, para evitar grandes

variacións na monitorización de parámetros, aconséllase que a toma de datos a

realice un mesmo individuo.

O estrés puntual dos animais resulta evidente cando se manifesta con

nerviosismo ou inquietude, fuxida, pelexas frecuentes, medo fronte aos

obxectos ou aos individuos, etc. Nos humanos, a expresión é diferente, xa que

o estrés dun traballador non necesariamente é percibido polo resto dos

₁De J.L. Juaristi eA.Bach.Dispoñibleen liñaen: http://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/4548/
Indice_Jubach.zip?sequence=1,último accesoenxaneirode 2021.
₂Welfare Quality®,2009.Welfare Quality®assessmentprotocol for cattle. Welfare Quality®Consortium,
Lelystand,Netherlands. Dispoñibleen liñaen :http://www.welfarequality.net/es-es/informes/assessment-
protocols/, últimoaccesoenxaneirode2021.
Simuladordispoñibleen: http://www1.clermont.inra.fr/wq/?simu=on últimoaccesoenxaneirode2021.
₃Pódeseconsultarunha referencia encantoaosseuscontidosnapresentacióndeC.Winckler, 2001.
On-farmassessmentindairy cattle. Dispoñibleen liña :https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/
docs/aw_arch_pres_092011_winckler_cattle_en.pdf, último accesoenxaneirode 2021.
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compañeiros (polo menos mentres non traballen xuntos), mentres que os

animais se verán prexudicados se o individuo realiza cambios no manexo,

como movementos bruscos derivados do dito estrés. Así se podería afirmar

que o ser humano é responsable en todo momento do grao de benestar dos

seus animais de forma directa ou indirecta desde o momento que ten

responsabilidade sobre eles.

Os parámetros de benestar animal dentro dunha gandería inclúen as tres

grandes áreas de manexo que anteriormente citabamos: as vacas, a corte de

estabulación e os traballadores.

A continuación inclúense unha serie de apartados onde se fai unha

recompilación de diversos parámetros que se poden ter en conta en cada unha

destas tres grandes áreas de observación.

5.1.Parámetros sobreos animais

A táboa 1 fai referencia a aqueles que se poden observar sobre os animais,

que son os que deben ser tidos en conta en primeiro lugar.

Táboa 1. Parámetros de benestar animal que se poden observar sobre os animais.

Área de observación: VACAS
Parámetros Descrición Referencias do rabaño
Comportamento Actividade diaria:

- Comendo: 3 - 5 horas (9-14 comidas/
día).

- Deitadas: 12 - 14 horas.
- Remoendo: 7 - 10 horas.
- Bebendo: 30 minutos.
- Interacción social: 2 - 3 horas.
- Fóra do cubículo (muxidura, paseo):
2,5 - 3,5 horas.

Ás 2 horas da subministración
da ración:
>80% deitadas e <10% en pé
sobre a cama.

Ben deitadas Posturas en diagonal indican un mal
deseño ou mantemento do cubículo. Paralelas ao cubículo.

Distancia de retirada A retirada dun animal a >150 cm cando
unha persoa se achega camiñando
lentamente por diante pode ser
indicativo dun manexo estresante.

≥90% das vacas reaccionan a
<75 cm de aproximación.

Agrupamentos Unha área determinada favorece o
benestar considerablemente máis que
o resto da corte (ex. falta de ventilación
no verán, bebedoiros escasos).

Detectar as zonas problema e
corrixilas.

20



Táboa 1. Parámetros de benestar animal que se poden observar sobre os animais.

Área de observación: VACAS
Parámetros Descrición Referencias do rabaño

Posturas ou signos de Por diante do comedeiro: orellas e
dor/enfermidade pescozo baixo, ollos apagados,

secreción nasal, tose, consumo ou
actividade escasa.
Por detrás do comedeiro: cóbados
abertos, respiracións por minuto, lombo
arqueado, rabo levantado, forma do
abdome e o ubre, avaliación das feces,
descarga vaxinal.

Control diario (avaliar no
comedeiro). Diagnosticar,
separar e tratar o animal
afectado.

Ectoparasitos/moscas A presenza de ectoparasitos externos
pode ser motivo de desencadeamento
de estrés.

Previr e controlar o problema a
tempo. Tratamentos de rabaño.

Puntuación da Escala de 1 a 5 (consultar: anexo-fig.
condición corporal nº 1, Jones, 2004). Clasificar en CC

(CC) adecuada, alta ou baixa ao estado de
lactación no que se atopa (consultar
gráfica de Jones e Heinrichs, 2004).

95% do rabaño dentro da CC
adecuada á fase na que estean.

Puntuación de
locomoción (L)

Escala de 1 a 5 (consultar Zinpro:
Anexo-fig. n.º 2). As coxeiras (L3, L4 e
L5) poden indicar problemas no deseño
das instalacións ou na alimentación.

L1: 70%
L2: 20%
L3: 10%

Lesións do xarrete Rozamento, abrasión no pelo ou
feridas (lesión leve, moderada ou grave
– consultar a adaptación de Nocek en
anexo-fig. n.º 3).

<5% de vacas con signos de
lesión.

Xeonllos e xarretes ben
verticais

Vista lateral do xarrete: postura recta
(160º), lixeiramente angulado (147º),
curvado (134º).
Vista anterior e posterior do xeonllo e
do xarrete, respectivamente: pernas
rectas-lixeiramente pechadas,
lixeiramente abertas ou paralelas,
pechadas ou abertas de pés.

>90% das vacas con xarretes
rectos e ausencia de xeonllos e
xarretes abertos ou pechados.

Estado do pezuño O crecemento ou desgaste anormal do
pezuño pode indicar problemas no
estado do chan ou inadecuado recorte
dos cascos. Un adecuado recorte
funcional dos cascos favorece o apoio
na parede lateral do pezuño e evita
presión na cara interna (ángulo do
pezuño de 45º, parede dorsal de 7,5
cm de longo e espesor da planta 0,5
cm).

Evitar sobrecrecemento
(realizar recorte funcional de
forma sistemática, segundo as
necesidades).

Puntuación da hixiene Escala 1 a 4 (consultar cadro de Cook
e Reinemann, 2007, en anexo-fig.
nº 4). Puntuar as extremidades, o ubre
e os flancos.

<15% de vacas con puntuación
3 e 4
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Táboa 1. Parámetros de benestar animal que se poden observar sobre os animais.

Área de observación: VACAS
Parámetros Descrición Referencias do rabaño

Avaliación do estado Avaliar consistencia, cor, pH, MS e
das feces procesado/dixestión (consultar Hutjens,

2001 en anexo-táboa nº 1 e 2). O
estado das feces vai ligado ao manexo
alimentario.

Monitorizar periodicamente
(segundo o manexo da
alimentación).

Rexistro anual das Metabólicas (hipocalcemia, cetose,
enfermidades desprazamento do abomaso).

Traumáticas (definir o tipo de lesión).
Do ubre (tipo de mamite - RCS
tanque).
Podais (dermatite, laminite),
reprodutivas (abortos, retención de
placenta, metrite), parasitarias, etc.
Rexistrar e monitorizar a eliminación de
animais e causas é útil para tomar
decisións e avaliar parámetros no
tempo.

Controlar a evolución de
enfermidades no tempo - evitar
aumentos bruscos da
prevalencia de enfermidades no
rabaño.

5.2.Parámetros sobre a cortedeestabulación

A táboa 2, que se divide en varias partes, recolle os referidos ao medio nos

distintos aspectos de manexo da corte de estabulación, onde se definen varias

áreas de observación (Figura 5). En primeiro lugar, a zona de descanso, xa que

o tempo de repouso supón unha parte moi significativa do tempo que pasa o

animal estabulado, e resulta fundamental que os elementos desta zona e o seu

manexo sexan idóneos. Seguidamente, indícanse os aspectos que cómpre ter

en conta para a circulación dos animais, a alimentación e a muxidura. Tamén

se deben ter presentes as cuestións relacionadas coa ventilación e coa
bioseguridade.

Figura 5. Áreas de observación sobre o ambiente da corte de estabulación.
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Táboa 2.a. Parámetros de benestar animal que se poden observar sobre o ambiente da
corte de estabulación (I).

Área de observación: DESCANSO
Parámetros Descrición Referencias do rabaño

Tipo de cama Adaptar os materiais ás posibilidades
de manexo de cada explotación (parte
do material pode acabar na fosa de
zurro, que despois hai que baleirar).

Branda e suficientemente
profunda para un maior confort.

Carbonato cálcico Prevén a humidade e infeccións (ubre
ou marmolina e pezuños) e mantén a cama seca.

En camas de goma ou palla
aplicar no momento de cada
muxidura.

Cama seca Proba do xeonllo (30 segundos). Ausencia de humidade.

Superficie da Evitar ocos na cama ou compactación
cama do material. Material nivelado e brando.

Frecuencia de Nivelado da superficie e eliminación
mantemento das de feces. Repoñer material cando

camas escasee (manter adondado).
≥2 veces/día.

Sobrepoboación
nos cubículos

Todas as vacas aloxadas nunha corte
deben ser libres de elixir unha zona de
descanso para reducir o estrés por
competencia de espazo.

Nº cubículos = Nº vacas.
Acéptase ata un 10% menos de
cubículos que de vacas.

Medidas do Observar o comportamento das vacas
cubículo na corte e modificar se hai problemas

no rabaño. Adaptar os cubículos ao
tamaño da vaca coas medidas:
lonxitude total da vaca de pé, lonxitude
desde o rabo ao pescozo na vaca de
pé, anchura da vaca en pé, altura da
vaca en pé, lonxitude total deitada e
largura deitada.

Evitar lesións ou malas
posturas.

Espazo frontal
libre

Evitar a obstrución social no cubículo,
independentemente da disposición
deste (cabeza-cabeza ou cabeza-
parede).

≥90 cm ata a parede ou metade
central do cubículo de enfronte.

Pendente da cama Trata de simular as condicións dos
animais ao aire libre, posturas a favor
da pendente - maior confort.

2-3% cara a fóra do cubículo.
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Táboa 2.b. Parámetros de benestar animal que se poden observar sobre o ambiente da
corte de estabulación (II).

Área de observación: CIRCULACIÓN
Parámetros Descrición Referencias do rabaño

Anchura do Permitir a circulación de dúas filas de
corredor de vacas por detrás das vacas que están
alimentación no comedeiro.

≥4,5 m.

Pendente dos
corredores

Favorecer a drenaxe do zurro e dos
líquidos (a pendente variará segundo
o método de limpeza empregado).

≤4% cara a fóra do cubículo.

Pasos laterais Favorecer a circulación lineal e libre
ao redor da corte.

Cada 20 cubículos en liña.
≥2,5 m de ancho ( ≥4,2 con
bebedoiro).

Altura do bordo Permitir circulación fluída (reducir
dos pasos laterais obstáculos cunha altura de bordo

mínima).
≤15 cm de alto.

Tipo de chan Superficie plana por igual para evitar
desgaste irregular do casco. Tipo de chan.

Limpeza Limpeza diaria frecuente. Ao camiñar
as vacas salpican o ubre de zurro
(contaminación).

Zurro <2 cm de alto en todo o
percorrido.

Corredores cegos Cortar a circulación lineal atravesando
valados ou cadeas nos corredores
pode desencadear unha situación
estresante no momento en que as
vacas se sintan acurraladas.

Permitir circulación lineal libre e
fluída.

Gomas nos chans Aumenta a seguridade ao camiñar e
favorece o confort das extremidades
cando o animal está de pé.

Recomendable no corredor de
alimentación e na sala de
espera.

Acceso a Favorece a socialización (manter
patios/pastos secos e limpos).

Terra ou cemento segundo o
manexo e o clima.

Enriquecemento Os cepillos de rascar serven de
ambiental entretemento e favorecen a limpeza e

o confort do animal.
Aumentar o confort.

Pediluvios Tratamento preventivo de
enfermidades podais (ex. infecciosas -
dermatite).
Colocar os baños de pezuños onde se
asegure o paso de todas as vacas.
Renovar o produto con frecuencia
(cando se acumule materia orgánica
que faga desaparecer a cor azul da
auga) para permitir a súa acción.

Á saída da muxidura: sulfato de
cobre ao 5%.
Unha vez á semana: preventivo.
De tres a catro veces á semana
se existe >5% de dermatite.
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Táboa 2.c. Parámetros de benestar animal que se poden observar sobre o ambiente da
corte de estabulación (III).

Área de observación: ALIMENTACIÓN
Parámetros Descrición Referencias do rabaño

Material do Evitar rugosidades ou ocos onde
comedeiro poidan quedar restos de comida e

fermentar (proliferación de
microorganismos que alteran o rume).

Liso (resina, aceiro inoxidable).
Adaptar ao mecanismo de
empuxe do alimento.

Comedeiro libre Evitar o cambio na composición da
de alteracións ración alimentada.

climáticas

Cuberto contra o sol e a choiva.
Protexido de correntes de aire
que provoquen perdas de
comida.

Comedeiro Maior visibilidade do comedeiro que o
iluminado resto da corte favorece o

desprazamento das vacas cara ao
comedeiro (incremento da inxestión de
MS).

Luz natural e/ou artificial 16 –
18 h ao día.

Espazo do
comedeiro por

vaca

A maior espazo menor competencia
polo alimento entre vacas.
Número de trabadizas ≥ ao
número de vacas.

≥60 cm/trabadiza/vaca/lote
(ideal
75 cm na vaca de transición).

Perdas de comida
no ensanche da

trabadiza

O alimento que se descarga e
acumula no ensanche fermenta co
paso do tempo, e se é consumido
poden observarse diarreas
esporádicas ou outros síntomas.

Ningunha.
Adecuar a velocidade de saída
do alimento do carro á distancia
do comedeiro.

Inclinación da Unha inclinación desde a parte
trabadiza superior do cancil cara ao comedeiro

facilita a postura do animal cando
accede ao alimento.

10-15 cm cara ao comedeiro.

Altura de pé da
vaca e fondo do

comedeiro

Favorece a inxestión de alimento
(simular as condicións no pasto
comendo costa arriba).

Comedeiro a 10-15 cm por
enriba do pé da vaca.

Corredor de Espazo entre comedeiros ou
distribución comedeiro-parede.

≥5,5 m de ancho. Non
almacenar comida.

Deseño dos Volteables e de aceiro inoxidable
bebedoiros poden ser unha boa opción se se

realiza un bo mantemento destes.

Facilidade de limpeza.
Enchedura rápida (38 l/min).

Bebedoiro á saída Alta demanda de auga corporal tras a
da muxidura muxidura.

Afastar da área de descanso para
evitar humedecer as camas.

Cubrir as necesidades dos
animais que saen por quenda.

Espazo do
bebedoiro por
vaca e corte

Lonxitude total dos
bebedoiros*número de bebedoiros
dispoñibles na corte/número de vacas
da corte.

1 bebedoiro/25 vacas.
>8 - 15 cm/vaca, segundo as
condicións ambientais.

Altura do Axustar segundo a altura do animal
bebedoiro máis baixo da corte. 70 - 90 cm.
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Táboa 2.c. Parámetros de benestar animal que se poden observar sobre o ambiente da
corte de estabulación (III).

Área de observación: ALIMENTACIÓN
Parámetros Descrición Referencias do rabaño

Limpeza do Arrastrar os restos alimenticios sen
comedeiro deixar humidade.

Eliminar os restos do día anterior para
evitar a fermentación da nova ración.

Logo de cada descarga.

Dispoñibilidade de
alimento*

Favorecer a inxestión de MS. Pesar o
alimento sobrante do día anterior.
Manter unha constancia na cantidade
obtida ao longo dos días (evitar
variacións > do 2%).

Alimento dispoñible 24 horas.
Mínimo de comida sobrante
entre o 3 e 10% do repartido
(segundo lote e tamaño).

Análise da auga Química e bacteriolóxica. Evitar
enfermidades por microorganismos ou
deficiencias/excesos de minerais.

≥2 veces/ano – polo menos no
verán e o inverno.

Limpeza dos Dispoñibilidade de auga fresca e
bebedoiros limpa. ≥2 veces/día.

* Manexo da alimentación: non se trata só da cantidade e calidade nutricional do alimento, o cal pode
perder todo o seu valor (ex. fibra efectiva) debido á variación que sofre a ración desde que se formula
ata que é dixerida polo animal. O obxectivo é minimizar esa variación ao longo de todo o proceso de
elaboración. Requírese un manexo adecuado do carro (cambios de coitelas, tempo de mesturado,
velocidade de descarga e distribución no comedeiro, etc.) para que todas as vacas teñan acceso ao
mesmo tipo de ración ao longo do comedeiro: proporcionar uniformidade de mesturado e
homoxeneidade no tamaño da partícula da ración (evitar que as vacas escollan as partículas máis
finas).

Táboa 2.d. Parámetros de benestar animal que se poden observar sobre o ambiente da
corte de estabulación (IV).

Área de observación: MUXIDURA
Parámetros Descrición Referencias do rabaño
Anchura da porta Adecuar o número de vacas para

de entrada evitar o estrés no caso de
agrupamento de animais.

Para <100 vacas: >3 m.
Para >100 vacas: >5 m.

Superficie/vaca Longo x largo/número de vacas que
entran a muxidura.

>1,4 m2/vaca.

Chan raiado Evitar escorreduras (o raiado
proporciona maior tracción). Liñas horizontais á pendente.

Pendente Só a necesaria para favorecer a
drenaxe e limpeza (ascendente cara á
sala de muxidura). Superior ao 6%
pérdese confort.

2 - 4%.
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Táboa 2.d. Parámetros de benestar animal que se poden observar sobre o ambiente da
corte de estabulación (IV).

Área de observación: MUXIDURA
Parámetros Descrición Referencias do rabaño

Visibilidade da Conseguir unha circulación fluída e
sala de muxidura lineal cara a adiante.

Maior iluminación na sala de muxidura
que na de espera facilita o
acceso/avance.

Sala de muxidura visible desde
a sala de espera.

Tempo de espera Tempos de espera moi longos fan que
a oxitocina se libere antes de tempo e
aparezan baixadas de leite anticipadas,
amoreamento – estrés e problemas
podais, entre outros.

<45 min/lote.

Anchura do
corredor de saída

Evitar o avance de dúas vacas ao
mesmo tempo, pero suficientemente
anchos como para proporcionar unha
saída rápida tras a muxidura.

80 - 90 cm se é recto.
130 - 160 cm se require de
xiros.

Xiros bruscos Evitar xiros ≥ 90º nos corredores de
entrada e saída – favorecer unha
circulación lineal.

Xiros <90°.

Saír buscar vacas
á sala de espera

Pode indicar un mal deseño das
instalacións – non se favorece o
avance.

<10% das vacas en cada
muxidura.

Orde das vacas Xovencas sas de primeiro parto >
vacas adultas sas > xovencas
enfermas > vacas adultas enfermas.

Evitar novos contaxios.

Saúde do ubre Verificar regularmente xovencas e
Vacas acabadas de parir con 1 - 2
semanas despois do parto:
test de mastite, RCS (datos da
calidade do leite).

Manter separado o leite das
vacas enfermas.

Limpeza e
desinfección dos

tetos

Predipping: limpador de tetos (esperar
30 s), limpar e secar o ubre con papel
ou toalla (non reutilizar entre vacas).
Postdipping: baño cubrindo polo
menos o 70% do teto.

Evitar a entrada de patóxenos.

Tempo de
estimulación do

ubre

Favorecer a baixada do leite e a saúde
do ubre – limpeza e masaxe. 10 - 20 s/vaca.

Premuxidura Luvas desbotables limpas.
Verter 2-3 chorros de cada teto nunha
xerra (non tirar leite ao chan).
Examinar o leite (coágulos, cambios
de coloración, outras inconsistencias) -
desbotar o leite anómalo.

Estimular a vaca e preparar os
tetos para a muxidura.
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Táboa 2.d. Parámetros de benestar animal que se poden observar sobre o ambiente da
corte de estabulación (IV).

Área de observación: MUXIDURA
Parámetros Descrición Referencias do rabaño

Tempo entre a Favorecer a baixada do leite e a saúde 60 - 90 s.
estimulación e do ubre.
colocación das

tetoeiras
Manexo da Parámetros que cómpre controlar:
máquina velocidade, fluxo, baleiro (comprobar o

nivel antes da muxidura), taxa de
pulsación, relación de pulsación,
tempo coa unidade posta, tipo de
muxidura.

Evitar a sobremuxidura.

Tempo total do
lote

Desde a entrada na sala de espera ata
a saída da muxidura. <1,5 h.

Estado dos tetos Cor, inchazón, apertura do esfínter,
pel do teto, anel do teto.
Cualificación da punta do teto –
esfínteres (0 – 4).

<20% das vacas con algún
destes problemas.

Estrés Ouriños, dexeccións brandas,
patadas, tiradas das tetoeiras,
ausencia de rumia.

<10% de vacas en cada
muxidura.

Limpeza Manter a hixiene da sala ante o risco
de proliferación de xermes do leite. En cada muxidura.

Táboa 2.e. Parámetros de benestar animal que se poden observar sobre o ambiente da
corte de estabulación (V).

Área de observación: VENTILACIÓN
Parámetros Descrición Referencias do rabaño

Orientación da nave Eixe lonxitudinal perpendicular aos
ventos dominantes.
Protexer o norte de choivas, de ser o
caso.

Adaptar ás condicións
climáticas.

Correntes de aire a
través do comedeiro

Os ventos dominantes non deben
cruzar o corredor de alimentación.

<8 - 12 km/h de velocidade.

Signos de ventilación Humidade/pingas de condensación en
escasa teitos - consultar índice combinado

temperatura-humidade relativa (THI).
Ausencia de signos.

Illamento dos teitos Manter a temperatura constante no
interior da nave. A chapa sándwich
pode ser un bo illante de frío-calor.

Materiais illantes para evitar
oscilacións bruscas de
temperaturas.

Deseño dos teitos Facilitar o movemento e renovación do
aire (ventilación natural). Axustar
segundo o clima.

Pendente dos teitos – 12 cm de
altura por cada 4 m de largo.
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Táboa 2.e. Parámetros de benestar animal que se poden observar sobre o ambiente da
corte de estabulación (V).

Área de observación: VENTILACIÓN
Parámetros Descrición Referencias do rabaño

Abertura en cumio – Promove a renovación do aire.
cheminea

5 cm de altura por cada 3 m de
largo.

Altura no cumio Medida desde o chan ao centro do
teito. A maior altura, maior mobilidade/
intercambio do aire.

≥7 m ao longo do centro da
corte.

Altura da parede lateral Medida desde o chan ata a parte máis
baixa do teito nos laterais da corte. A
maior altura maior facilidade para a
entrada de aire.

≥5 m ao redor da corte.

Aberturas laterais O 75 - 100% da altura da parede
lateral aberta (adaptar ao clima)
favorece a renovación do aire.

≥4 m abertos en altura.

Mallas nas aberturas Cortaventos. Segundo as necesidades.
Sistemas mecánicos Manter as vacas frescas cando se

superan os 20 ºC.
Ventiladores orientados sobre as
vacas e fluxo de aire na mesma
dirección.
Combinar con aspersores sobre o
dorso das vacas no comedeiro.

Instalar e accionar segundo as
necesidades.

Táboa 2.f. Parámetros de benestar animal que se poden observar sobre o ambiente da corte
de estabulación (VI).

Área de observación: BIOSEGURIDADE
Parámetros Descrición Referencias do rabaño

Parideira Illar as vacas próximas ao parto.
Realizar unha limpeza e desinfección
antes de entrar e despois de saír da
sala.

Ambiente tranquilo e limpo para
o parto.

Sala de corentena Illar os animais comprados (21 días).
Facer un exame xeral dos animais
antes da súa incorporación ao rabaño.
Limpar a sala antes e despois da
estancia dos animais novos.

Previr a introdución de novas
enfermidades no rabaño.

Prevención da entrada de
enfermidades

Profilaxe (IBR, BVD, neospora,
paratuberculose, etc.) – segundo a
zona.
Mallas protectoras da entrada de
paxaros ou insectos vectores de
enfermidades.
Uso de luvas e equipos de traballo
exclusivo.

Establecer programas de
control.
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Táboa 2.f. Parámetros de benestar animal que se poden observar sobre o ambiente da corte
de estabulación (VI).

Área de observación: BIOSEGURIDADE
Parámetros Descrición Referencias do rabaño

Condicións de hixiene Limpar todos os instrumentos despois
xeral do seu uso.

Programas de desinfección,
desinsectación e desratización.
Xestión de residuos, zurros e
cadáveres.

Manter a hixiene das
instalacións baixo control.

5.3.Parámetros sobre aspersoasque fano traballo

Cando se recollen parámetros sobre o desempeño de traballo, estes deben

tomarse segundo as accións realizadas polos operarios que realizan a tarefa.

Neste caso é preciso considerar os parámetros recollidos nos protocolos

establecidos para cada posto de traballo así como a interacción que exista

entre outras áreas da gandería (avaliacións do desempeño).

Avaliacións do desempeño

Nas avaliacións do desempeño aconséllase analizar parámetros que dependan

exclusivamente do individuo para avaliar, por exemplo, o tempo (limpeza na

sala, mantemento das camas, preparación do ubre para a muxidura, etc.)

respecto á calidade do traballo realizado. Isto pode ser unha boa medida da

eficiencia do traballo. Non obstante, parámetros como as células somáticas

dependen do manexo realizado polo muxidor así como outras moitas variables

(limpeza e manexo do medio, xenética do animal, etc.). Estes parámetros

deben monitorizarse no tempo, e as avaliacións deben permitir a detección de

oportunidades de mellora (benchmarking).

Alteracións do manexo

Poderíanse definir como os problemas que xorden por unha xestión deficiente.

Estas modificacións suceden por unha ausencia de protocolos (por exemplo,
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muxir as vacas a distintas horas) ou modificación destes (por exemplo, cambiar

as pautas de tratamento prescritas polo veterinario).

Os cambios xorden de situacións inesperadas ou non expostas con

anterioridade, ben por unha situación persoal (por exemplo, impuntualidade na

chegada ao traballo) ou laboral (por exemplo, maquinaria estragada). Os

problemas graves adoitan xerarse por mor dunha desorde persoal, por

exemplo, partindo da existencia de protocolos, un problema técnico debe

considerarse por escrito; se o persoal é eficaz resolverá a situación sen maior

dificultade, pola contra, unha alteración no comportamento humano como

preocupacións ou obrigas familiares poden ser as responsables de que un

individuo non sexa capaz de seguir un protocolo.

Para detectar alteracións no manexo e coñecer a evolución dunha empresa

requírese dunha análise detallada dos protocolos e resultados obtidos. Estes

estudos poden realizarse intra-gandería e inter-ganderías (benchmarking)

marcando obxectivos alcanzables con respecto a situacións anteriores.

Primeiro, recoméndase explorar a evolución dentro dunha gandería, con

parámetros cuantificables no tempo, como a produción de leite. E,

posteriormente, establecer obxectivos de referencia para ganderías con

similitudes no número de animais, localización, sistema de estabulación e

manexo.

Un punto clave que cómpre considerar nunha avaliación de desempeño son as

horas traballadas e a súa remuneración (salario base e bonos, de ser o caso).

Para conseguir a eficiencia do desempeño, un traballador non debe realizar

máis de oito horas diarias de traballo continuado e debe dispoñer de días libres

para conciliación familiar por cuestións de benestar persoal.

As avaliacións do desempeño non xerarán resultados positivos senón existe

adestramento e motivación previa.

O incremento de horas de traballo para a realización destas tarefas pode ser un

indicativo de depresión, co cal centrarse exclusivamente en datos técnicos non

é a resposta a todos os problemas, e moitas veces necesitamos obter datos
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persoais (escoitando, considerando e analizando a orixe dos problemas

intrínsecos ao individuo).

6. Axestión técnica

A xestión técnica permite medir os resultados produtivos obtidos nunha

explotación gandeira respecto aos obxectivos propostos, avaliar os resultados

e emprender accións de mellora.

As dúas ferramentas das que dispoñemos para realizar unha xestión dos

aspectos técnicos son, inicialmente, as auditorías, proceso de recollida e

análise puntual dos datos, co fin de emitir unha opinión crítica, e posteriormente

o benchmarking, avaliacións/comparacións dos resultados dentro dunha

mesma explotación ao longo do tempo (monitorización/rexistro) ou a través de

varias ganderías para un indicador puntual que permiten o progreso da

empresa mediante a procura de oportunidades de mellora.

Cando se monitorizan os datos, a partir de sucesos anteriores detectaranse os

cambios que xeraron un impacto negativo e poderanse corrixir as ditas accións.

De modo que para avaliar e investigar cambios requírese dun observador

externo ao sistema, imparcial e que teña en conta todas as variables

implicadas no manexo, as analice unha a unha e interrelacione os puntos

comúns entre elas.

O ideal sería que o empresario ou a persoa encargada da empresa se

responsabilizasen do manexo íntegro da gandería; non obstante, cando isto

non sexa posible, é preferible contratar un asesor externo ou ben a persoa

seleccionada debe adestrarse psicoloxicamente para iso (fase de meditación

persoal para aprender a ser líder dunha empresa: recoñecer a súa posición no

sistema e transmitirllela aos restantes compoñentes do equipo de forma humilde

e respectuosa, e evitar accións de mando e superioridade co obxectivo de

obter a mesma resposta por parte dos traballadores).
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- Exploración de parámetros cuantificables sobre o desempeño das per-

soas, os resultados que xeran os animais e variables que procedan do

lugar de traballo e que repercuten nas dúas anteriores.

- Relación entre todos os parámetrose análise dos resultados.

- Comparación e detecciónde cambios con respectoa situaciónsprevias.

- Desenvolvemento e implantación dun plan de traballo que considere o

benestar do sistema (benestar persoal e benestar animal).

Como exemplo, na táboa 3 seguinte recóllense os resultados produtivos e

reprodutivos dun grupo de granxas, que se dividen segundo os seus datos.

Táboa 3. Exemplo de indicadores técnicos nun grupo de granxas (produtivos en 63 granxas e
reprodutivos en 73 granxas). Fonte: Trillo et al., 2016.

Resultados produtivos e reprodutivos % de granxas
25% datos
baixos

50% datos
medios

25% datos
altos

Parámetros produtivos (n = 63)
Reconto de células somáticas en tanque (cc/ml) 154 186 254
Días en leite 157 184 202
Produción media do rabaño corrixida a 305 ME, kg 8.434 9.111 9.734

Parámetros reprodutivos (n = 73)
Concepción media (%): vacas preñadas/inseminadas 30 34 37
Concepción a 1ª IA (%) 23 30 35
Intervalo parto - concepción (días) 132 152 171
Intervalo parto - 1ª IA (días) 70 75 81
Detección de celos (%) 49 53 60
Partos medios (número) 2.3 2.4 2.8

Outros indicadores como a mortalidade e a reposición tamén son moi útiles

para predicir a evolución da gandería e analizar as causas das baixas:

- A mortalidade indica a porcentaxe de animais mortos respecto aos

nados ou aos presentes na explotación. Este é un indicador negativo xa

que o seu incremento é inversamente proporcional aos bos resultados

técnicos, isto pon de manifesto a presenza de factores que alteran a

cría do gando.

- A porcentaxe de reposición é o número de animais destinados a

reprodutores respecto ao censo de gando da explotación. Sinala a
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tendencia ao mantemento, aumento ou diminución do censo de gando,

ou ben cara ao seu rexuvenecemento ou cara ao seu envellecemento.

Indica ademais a vida produtiva de cada unha das especies, que é

inversamente proporcional á reposición, é dicir, a maior porcentaxe de

reposición, menor duración da vida produtiva dos animais adultos.

O número de animais, quilos ou litros vendidos por femia adulta presente

constitúe o resultado final de todos os indicadores. Os quilos de alimento

consumidos no comedeiro, sobre todo de pensos e forraxes comprados teñen

grande importancia para calcular o grao de intensificación e para calcular os

índices de transformación. O índice de transformación é a medida que indica o

número de quilos de penso necesarios para producir un quilo de carne ou un

litro de leite.

7. Axestión técnico-económica

Nunha gandería a xestión técnica depende do manexo que o líder decida

implantar sobre os animais e o seu ambiente (protocolos técnicos como tempos

de traballo, tarefas que van realizar, etc.) e sobre os traballadores que se

encargan do seu desenvolvemento (protocolos persoais como comunicación,

adestramento, motivación, etc.). Por outra parte, a xestión económica depende

da xestión técnica que o líder determine, así como o seu benestar persoal,

sendo libre de manexar a economía da súa empresa.

A xestión técnico-económica é a única ferramenta que permite avaliar os

resultados obtidos e comprobar se se alcanzaron os obxectivos técnicos

marcados e os económicos esperados. Se estudamos os diferentes

indicadores técnicos en cada unha das explotacións, o gandeiro, xunto co seu

asesor, pode detectar os puntos de mellora sobre os que é necesario actuar e

expoñer os obxectivos concretos e estratexias para conseguilo a partir da

comparación de resultados intra e inter-ganderías (benchmarking).

Os obxectivos dunha gandería de vacún de leite débense centrar no control

dos custos de produción, especialmente os gastos de alimentación e en

axustar os investimentos ás necesidades reais da explotación, dada a

incidencia que ambos os dous teñen na rendibilidade das explotacións.
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A táboa 4 recolle algunhas referencias para o caso da explotación de gando

vacún leiteiro de raza Frisona.

Táboa 4. Referencias aplicables a calquera explotación de gando vacún leiteiro de raza Frisona.
(Fonte: Tuib et al; 2016).

Parámetro Referencia
Número de inseminacións/vaca fecundada 1,6

Intervalo parto-fecundación <95 días
Partos/vaca 3,5 partos/vaca

Lactación/vaca 165 días
Intervalo entre partos <400 días

Venda leite 8.500 litros/vaca
Litros/kg de materia seca inxeridos 1,5

Índice de transformación 0,4 kg de penso/litro de leite
Reposición 30%
Litros/UTH 365.000

Células somáticas/ml <250.000

Combinando os apartados anteriores de benestar persoal e benestar animal

concluímos que a xestión tanto técnica como económica depende

exclusivamente do manexo que o líder dunha empresa decida levar a cabo.
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8.1.Casoprácticonº1.

Gandería familiar con 30 vacas, traballan o home, a muller e o seu fillo axuda

temporalmente. Contratan servizos externos da calidade do leite e clínica.

Ademais, a explotación pertence a unha ADS. No último mes realizáronse máis

intervencións clínicas e o veterinario advirte dos riscos de cetose, que logra

manter temporalmente baixo control pero hai recidivas. E o veterinario de

calidade do leite comunica unha elevada incidencia das vacas observadas
coxas.

1) Falta algunha figura no sistema? Se é así, cal?

2) Que medidas debe tomar o empresario para coñecer a incidencia de

cetose e coxeiras así como as causas?

3) A nai e o pai de familia deciden deixar a granxa en herdanza ao seu fillo

como medida para mellorar o manexo. É unha decisión axeitada?
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8.2 Caso práctico nº.2.

Gandería familiar de 100 vacas de leite, dous empregados e 3 asesores

externos (veterinario clínico, de reprodución e nutricionista). Detéctase unha

incidencia de mamite ambiental do 25 %.

1) Cal é a primeira actuación que cómpre realizar?

2) Quen debe tomar a decisión das medidas que se van implantar?

3) Que parámetros se mediron para determinar a incidencia e o tipo de

mamite que estaba a afectar o sistema?
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8.3 Caso práctico nº.3.

Gandería industrial con 500 vacas, o empresario non está presente na granxa e

a persoa encargada é un veterinario. Hai 15 empregados, dos cales 4 se
encargan da muxidura nunha sala de 50 puntos. Sempre existen disputas entre

os traballadores, os traballos chéganse a sobrepoñer nas súas tarefas e

móstranse rendementos moi baixos, tanto produtivos como do desempeño.

1) Que tipo de xestión está a fallar na explotación?

2) Cales son os parámetros que debe avaliar o encargado?

3) Que medidas debe tomar o encargado?



9. Anexo

9.1.Cualificaciónda condición corporal
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e contribucións

Coxeira leve

Lombo curvado de pé e ao camiñar. Intenta protexer
unha ou máis extremidades, pero estas aínda poden
soportar algo de peso. O afondamento dos dedos
rudimentarios na extremidade oposta á extremidade
afectada é evidente.

Anexo-fig. n.º 2. Puntuacións da locomoción no gando vacún de leite.
(Fonte: Zinpro, 2021, disponible en liña,

https://www.zinpro.com/es-es/cojera/vacuno-de-leche/puntuaci%C3%B3n-de-la-locomoci
%C3%B3n, último acceso en xaneiro de 2021).
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Puntuación da locomoción

Detense e camiña normalmente co lombo recto.
Zancadas longas e con seguridade

Detense co lombo plano, pero curvado ao camiñar. A
marcha é lixeiramente anormal.

Detense e camiña co lombo curvado e dá zancadas
curtas cunha ou máis patas. Pode ser evidente un
afondamento lixeiro dos dedos rudimentarios no
membro oposto ao membro afectado

Lombo marcadamente curvado. A vaca é remisa a
moverse e evita case por completo transferir o peso á
extremidade afectada.

Coxeira grave

Coxeira

Coxeira
moderada

DescriciónDescrición
clínica

9.2 Sistema de puntuación da locomoción (Zinpro)



Puntuación 1:

Leve.

Sen inflamación.

Sen perda de pelo

9.3.Avaliaciónde lesións noxarrete

Anexo-fig. n.º 3. Cadro de avaliación de lesións no xarrete para gando vacún.
(Fonte: Cornell Cooperative Extension, 2006, adaptado de James Nocek, disponible en liña:
https://ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/36913/hockscore.pdf, último acceso en
xaneiro de 2021
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Puntuación 2:

Moderada

Sen inflamación

Zona sen pelo na abeaca

Puntuación 3

Grave

A inflamación é evidente ou hai unha
lesión na pel

Zona sen pelo na abeaca



9.4.Puntuacióndahixiene

Anexo-fig. n.º 4. Cadro de puntuación da hixiene de extremidades, ubre e flancos.
(Fonte: Cook e Reinemann, 2007, dispoñible en liña en: https://milkquality.wisc.edu/tool-
box-for-udder-health/week-one-a-tool-box-for-assessing-cow-udder-and-teat-hygiene/,

último acceso en xaneiro de 2021).
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HIXIENE CARTADE PUNTUACIÓN
PATAS UBRES FLANCO EPARTE SUPERIOR

DAPATAPUNTUACIÓN



9.5.Consistencia das feces

Anexo-táboa n.º 1. Grao de consistencia das feces (Fonte: Hutjens, 2001).

Grao Descrición
1 Son moi líquidas e poden formar un “arco” ao saír. As vacas con diarrea terían esta

categoría.
2 Espállanse e non forman un montón distintivo, conmenos de 2,5 cm de altura. Cando caen

sobre o chan salpican.
3 Poden formar montóns de pouca altura (de 3,5 a 5 cm), onde se aprecian aneis concéntricos

e unha pequena depresión ou burato no medio. Fai un ruído de “plop” cando cae sobre chan
duro e pégase á punta dos zapatos. Esta sería a puntuación máis idónea.

4 Son grosas e forman montóns de máis de 5 cm de altura.
5 Consistencia de bólas fecais firmes.

Anexo-táboa n.º 2. Variación do grao de consistencia das feces segundo o estado fisiolóxico
das vacas (Fonte: Hutjens, 2001).

Vacas Grao
Secas 3 a 4

Próximas a parir 2,5 a 3,5
Recentemente paridas 2 a 2,5

En alta produción 2,5 a 3
Finalizando a lactación 3 a 4
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