
A transición dos sistemas intensivos 
confinados ao pastoreo nas explotacións de 

leite

LALÍN
13/11/2019

Eloi Villada Legaspi
Sociedade Galega de Pastos e Forraxes (SGPF)



Consideracións previas

• O sector lácteo galego ten unha existencia
relativamente reciente. Nace nos anos 60
desprazandose das áreas costeiras cara ao interior.

• É un sector que evoluciona rápidamente na súa
estrutura, concentrándose en explotacións de maior
tamaño (Superficie e efectivos gandeiros).

• Os incrementos de gando foron proporcionalmente
moi superiores aos incrementos da superficie
forraxeira disponible.

• A dispoñibilidade de superficie está mudar e mesmo
a mellorar.



Consideracións previas

• Nos anos 70 por mor das importacións o prezo do 
concentrado comezou a baixar, o do leite a subir 
e a equilibrarse ambolos dous. 

• As cooperativas tiveron un papel importante 
nesta mudanza, creación de fábricas  de pensos.

• Nos programas de aconsellamento e xestión da 
ADG, os aspectos esenciais xiraban arredor do 
optimo aproveitamento da herba e do uso eficaz 
do concentrado.



Consideracións previas
• A información técnica coa que se traballaba, 

procedía do CIAM e de centros de investigación da 
Europa atlántica (Irlanda, U.K., Francia, Holanda).

• Adicabase especial atención á optimización da 
produción e do uso da herba.

• Divulgación  da implantación de pradeiras, adubado 
orgánico e mineral, mellora da conservación de 
forraxes, dixestibilidade, capacidade de inxestión, 
técnicas de predesecado…etc.



A mudanza da situación
• A entrada de España no MCE (actual UE) foi un shock para o 

sector lácteo galego. (sacrificado, minusvalorado)
• A imposición prematura de cotas de produción, coutou o 

crecemento ordenado da produción.
• Especialización e concentración da produción en menos 

explotacións e en menos comarcas.
• Mercado de cotas sen terra, que se revelou moi problemático, 

para as explotacións que quedaron. 
• Cambio dos sistemas de produción. Abandono do pastoreo e 

mais adiante da herba verde. Incremento da produción de 
millo.

• Recentemente implantación de rotacións forraxeiras moi
intensivas. (speed mix).



A mudanza da situación
• A superficie agrária útil é insuficiente por mor do 

abandono da terra, da competencia das plantacións
forestais e da deficiente estrutura da propiedade.

• A terra disponible, en xeral, ten boas posibilidades 
produtivas , ainda que con limitacións no verán en 
determinadas zonas.

• A carencia de terra dabondo, determinou que as mais
das explotacións , optasen pola intensificiación da 
produción, mediante o confinamento dos animais nos 
establos e o emprego de elevadas cantidades de 
alimentos concentrados  e forraxeiros adquiridos fora
da explotación.



Áreas con mellor estrutura





Situación actual
• En Galicia diante das dificultades xeradas pola

deficiente estrutura:  elevado grao de parcelación, 
carencia de terra agrária, distancia entre parcelas 
da explotación, prezo da terra, exceso de superficie 
forestal..etc. Induciuse un modelo de produción de 
leite baseado na intensificación (maior carga de 
gando, maior produción por vaca e por 
explotación,  consumo de concentrados ata o 
límite e adquisición de dereitos de produción
(cotas) caros. 



Os prezos das materias primas 



O  CONSUMO DE CONCENTRADO 
POR LITRO DE LEITE



Situación actual dos sistemas de 
pastoreo

• A popularidade do pastoreo declinou cedo en Galicia 
ata facelo practicamente residual.

• En xeral en Europa as explotacións de pastoreo, ainda
que se manteñen,  tamén teñen tendencia á diminuir

• O incremento do número de vacas na explotación 
induce ao confinamento total.

• As novas situacións das granxas e a incorporación de 
novos granxeiros, favorece a adopción de sistemas 
ultra-intensivos .



Razóns para a diminución do pastoreo
• Dificulta o control da ración e homoxenoidade

das mesmas.
• O crecemento da herba é impredicible en cada 

estación, especialmente no vran.
• A variabilidade das condicións meteorolóxicas.
• Eficiencia no traballo (comodidade?).
• O pastoreo non vende!.
• Os sistemas de pastoreo son mais complexos e 

requiren maior formación que os sistemas de 
cero pastoreo. Abandonouse a formación.



Debemos reinventarnos

• Innovación non é só empregar aplicacións 
informáticas e dixitalización.

• Producir o que demandan os novos consumidores, 
- Produtos sustentables (leite de pastoreo (LARSA, 
LAGASA) produtos ecolóxicos, carnes de vaca e 
boi, foitas (arandos, aguacate ?), verduras…etc.

• Crear e ampliar mercados de proximidade (UE)
• Adaptarnos á mudanza climática



Razóns para voltar á herba.
• É  a forraxe mais nutitiva e equilibrada de forma 

natural para os rumiantes.
• O kg. de MS de herba verde, pacida é o mais 

barato entre todas as forraxes.
• Territorio e clima galegos permiten producións de 

herba moi elevadas.
• A lonxevidade do gando e o benestar animal están 

ligados ao pastoreo.  







O leite de pastoreo



Debemos reinventarnos 

• Leite debemos traballar con dous tipos de 
explotacións: Convencional actual, mais intensiva, 
debe de dotarse de todos os medios técnolóxicos
(robotización, xenotipización, biogás..etc, as 
composicións do leite deben mudar, leite mais
comercial).

• Explotacións de pastoreo, formación, incorporación 
de tecnoloxía, ecoloxización, axudas agroambientais
organización, leite funcional.









Os Paises Baixos hoxe

• Prestixio- Biodiversidade-Vacas pacendo.
• Convenant weidegang (pacto do pastoreo).
• Friesland Campina: 0,5 cts/l en 2012-1,5 cts/l 

na actualidade.
• O pastoreo será obrigatorio no 2020.
• Mínimo 6 horas dia durante 120 dias.
• Benestar animal e prestixio do leite para o 

mercado.



Estratexias low cost

• 17.000 explotacións lácteas, 97 vacas/exp. 
Superficie media 52 has. 8000-8500 l/vaca,   
concentrado 750 kg/vaca, 100 grs de con./l.

• Canto mais alta é a inxesta de pasto na dieta 
das vacas, son menores os custos económicos e 
maiores os beneficios das explotacións (Agnes 
Van der Pol).

• O aforro económico (datos 2012-2013) é de 8,2 
cts/l nas explotacións nas que as vacas pacen 
entre 1000 e 2000 h/ano

•



Estratexias low cost

• Francia: pastoreo 92%, está mal visto non 
pastorear. Sofren “seca no verán” pero as 
producións de outono están a ser mais
elevadascomo.

• Irlanda: sistemas intensivos de pastoreo (20 
horas diarias 9-10 meses).

• Suecia: pastoreo obrigatorio 6 horas diarias un 
mínimo de 3 meses/ano.



Autograssmilk-Grasshopper
(Proxecto europeo)

• Combinar o pastoreo de precisión co muxido 
automático.

• O ordeño mecánico aforra tempo.
• O pastoreo aforra diñeiro.
• Cercados virtuais.
• Innovacións no pastoreo.





Custe por Kg de MS



Vantaxes do pastoreo

• Permite aproveitar a herba durante un periodo de 
8-11 meses. Condicións galegas.

• Reducense ata un 50% as necesidades e os custos
de forraxes conservadas. (Conservar o que sobra).

• Redución dos riscos da conservación de forraxes.
• Menor almacenamento de xurros, gastos e tempo 

de distribución.
• Redución dos gastos en maquinaria e dos consumos 

enerxéticos.





Vantaxes do pastoreo
• A redución dos costes de alimentación na 

produción de leite pasa pola utilización das 
forraxes menos caras.

• A herba pacida é a forraxe mais interesante.
• O coste do kg de MS aproveitado directamente en 

pastoreo é 2ou 3 veces menor que o das forraxes 
conservadas e 6-7 veces menor que os alimentos 
concentrados.

• A herba aproveitada no intre axeitado ten un 
elevado valor nutritivo (0,8-0,9 UFL/kg de MS).





Vantaxes do pastoreo
• A mellora da saude e da lonxevidade dos animais ten 

un impacto económico importante.
• A calidade do leite é mellor no referente ao contido de 

ácidos graxos insaturados (omega 3).
• O contido de  Ácido Linoleico Conxugado (CLA) é 

superior ao das forraxes conservadas.
• Permite unha maior variabilidade na xestión dos 

recursos da explotación, adaptandoa á situación da 
economía do leite.

• As explotacións de pastoreo, en xeral teñen menores 
investimentos e menores cargas finaceiras.



Inconvenientes do pastoreo
• Pode requerir mais man de obra para  mover os 

animais e racionar o pastoreo.
• Limtacións polas condicións de humidade do solo.
• A alimentación das VL non é homoxenea ao longo 

da lactación, require a toma diaria de decisións.
• É preciso manter un sistema de cercados eficiente.
• O gandeiro debe ter unha alta formación técnica e 

coñecementos de dinámica vexetal.
• As veces a estrutura da explotación non permite. 



Manexo do pastoreo

• Iniciar o pastoreo o mais cedo posible, fins de 
Xaneiro-Febreiro.

• A saida do gando ás parcelas debe ser gradual.
• Logo do periodo de adaptación vaise

aumentando a permanencia no pasto.
• Estimar a cantidade de MS/ha. presente  na

parcela <= a 1.500 kg MS/ha. (Grassmeter).
• A altura do pasto debe estar entre 9-16 cm.
• Retirar cando a altura baixe de 5 cm. Evitar a 

redución de inxesta.
• Máxima eficiencia con 9 cm de altura  3.5/4 cm. 

de retirada.







O que están a facer outros



Que están a facer outros?



Que están a facer outros?

Irlanda Xullo de 2017 



Que estamos a facer nos?

A Pastoriza 9 de Novembro de 2019



As novas cortes



Top less cubicle

















Debemos reinventarnos

• Outras producións.
• Carne de bovinos: diversificación de produtos, 

xato tradicional, engorde de vacas e bois.
• Busca de novos mercados, especialmente no 

ecolóxico.
• Mellora da calidade do produto.
• Redución de custes, mais forraxes na dieta dos 

animais.



A produción de leite ecolóxico, un paso máis.





Que están a facer outros?

TEAGASC (Irlanda)



Que están a facer outros?



Que están a facer outros?



Herba verde tamén no comedeiro!



Aproveitamentos orixinais



Aproveitamentos orixinais



Aproveitamentos orixinais



Medidor de herba



Medidor de herba



Os datos de Irlanda



Potencial de produción de herba
• A produción intensiva de herba é elevada en toda 

Galicia.
• Teñense medido cantidades superiores a 15 tm. de 

MS/ha en zonas do interior.
• Acadar producións estables de herba de alta calidade

de ata 18 tm de Ms/ha é algo que se ten demostrado 
factible en moitos traballos de investigación.

• A mellora das pratenses e o emprego de novas 
especies, permiten a adaptación aos mais diversos 
medios e condicións. ( fotos leguminosas e novas)



Curvas de produción de herba



O valor nutritivo da herba



Manexo da herba

Mosaico de vexetación de pradeiras inducido pola variación dun único elemento fertilizante.
Monte de San Antón (Irixoa) 1986



É  herba alimento de abondo para 
as vacas de leite ?

Si  se tes herba de abondo



Manexo do pastoreo

• As quendas de pastoreo deben ser rápidas.
• O pastoreo continuo é unha alternativa mais

cómoda, pero menos eficaz.
• As vacas de alta produción HF teñen elevadas 

necesidades nutricionais. Compre favorecer a 
inxesta de elevadas cantidades de MS (17 kg.)

• O pico de lactación acadase ás seis semanas 
do parto, nese periodo as vacas teñen menos 
apetito. Posible deficit enerxético.



Manexo do pastoreo

• Na primavera as vacas en pastoreo poden acadar, só
con herba producións importantes (ata 25 l/dia).

• Por tanto é a epoca de reducir ou eliminar o 
concentrado. Conservar para silo aprox 50%.

• Fin de primavera-inicio de vran, depende das zonas 
(seca), pasto+suplementación con forraxe conservada + 
concentrado, procurando evitar os efectos de 
sustitución.

• Posible supresión do pastoreo cando non medra.
• Outono recuperación do pastoreo+suplementación.



Explotación de leite 
en pastoreo noite e 
dia  en  Bretoña  (A 
Pastoriza) .Zona 
atlantica
O equilibrio de 
legumes /gramineas é  
o adecuado.
Observese o control 
do pastoreo e o 
subministro de auga.



Manexo do pastoreo
• A  herba que medra no Outono, podese reservar para o 

inverno (PRO) para alimentar vacas secas.
• Convén suprimir o pastoreo no fin do Outono e no 

inicio do Inverno, para que as pratenses poidan
acumular sustancias de reserva nas raices para ter un 
inicio do crecemento vigoroso. (Coidado cos desbroces 
severos).

• A herba outonal é de boa calidade pero ten poucos
azucares solubles, é pouco enerxética, para vacas en 
produción é preciso suplementar.



Forma das parcelas e subparcelas

• As subparcelas (plots) cadradas funcionan 
mellor 2:1 (non mais de 4:1).

• Requiren menos entradas. 
• Menor desprazamento aos puntos de auga.
• As parcelas longas e estreitas sofren maiores 

danos en periodos chuviosos, especialmente 
perto da cancela de entrada.





Entradas en parcelas e subparcelas

• Convén ter varios/múltiples puntos de acceso 
dende os camiños. 

• Se é posible, convén ter entradas na parte 
traseira da parcela.

• Deben seren amplas para facilitar a entrada do 
rabaño e tamén o acceso con maquinaria.



Os camiños 
• Consideracións a ter en conta no deseño e 

localización dos novos camiños:  
• -Tamaño futuro do rabaño.
• -Situación das parcelas de pastoreo.
• Localización central
• - Rede de camiños dentro da granxa, o ideal é un 

1/2 % da superficie total.
• Anchura dos camiños: maior anchura perto da 

entrada á corte e á sala de muxir.
• Rabaños de < 80 vacas – 4-5 m de anchura
• Rabaños de < 250 vacas – 6 m de anchura
• Camiños estreitos + risco de laminite.                                      



Bebedeiros

• Caudal minimo 0,15 litros/minuto/vaca.
• Consumo de auga/vaca
• - Arredor de 10 l en dias frios e húmidos.
• - Mais de 90 l en dias cálidos e soleados.
• - Poden beber mais de 14 l/minuto. Deles o                   

30-50 %  nunha hora arredor do muxido.



Bebedeiros
• A localización debe ser central para minimizar 

a distancia dos desprazamentos e facilitar o 
pastoreo en bandas (rotacional). Non colocar 
perto das entradas das parcelas.

• Tamaño do bebedeiro.
• - Debe ter unha capacidade mínima para 7 

litros/vaca.
• - Os bebedeiros amplos supoñen maior

espazo e capacidade para beber.
• - Cálculo aproximado. Asegurar que o 5% do 

rabaño pode beber ao mesmo tempo.



O uso estratéxico dos concentrados

• Na situación actual, convén reducir o consumo de 
concentrado por litro de leite producido ao 
minimo posible.

• Inicio da lactación, suplementar as vacas, para que 
eleven a produción ata o pico, que se alcanzará ás 
6 semanas aprox. Interesante agrupar partos.

• O emprego excesivo de concentrados provoca un 
efecto de sustitución da herba e outras forraxes.

• O concentrado debe servir tamén para que as 
vacas non perdan  condición corporal (CP) demais.







Xestión de recursos pastables extensivos

Aspectos técnicos

Cerca electrificada  para vacún



O problema da erosión

• Está ligado ao laboreo da terra nas áreas en 
pendiente, nas que é moi grave.

• A situación pode ser catastrófica dentro de poucos 
anos, por intentar cultivar en lugares non 
apropiados.

• As zonas mais chuviosas tamén poden ser 
problemáticas.

• O uso de herbicidas e pesticidas está descontrolado.



Efectos graves de erosión por laboreo sen medidas de protección 
(Norte de Lugo, Primaveira 2007
Efectos graves de erosión por laboreo sen medidas de protección 
(Norte de Lugo, Primaveira 2007





Os problemas da erosión



Mudanza climática

Setembro de 2016, á direita campo de trebo persa, á esquerda campo de millo 
(Santa Leocadia C. de Rei)



Fronte á mudanza climática

Cultivo de trebo puro
Fonmiñá 15/9/2017

Cultivo de alfalfa pura
Meira 15/9/2017



Explotación  intensiva de leite en pastoreo.
O consumo de concentrado é inferior a 200 
g/l de leite





Explotacións que voltan ao pastoreo

Gandeiria Tamaredo (Castroverde)
125 Vacas Holstein en ordeño.
Inciou o pastoreo en 2016.
Pasou de todo millo a só herba



Trifolium subterraneum (3 
ssp. e 25 cvs.)

Biserrula pelecinus (2 cvs.)
Ornithopus compressus (5 

cvs.)Medicago (9 spp. e 19 cvs.)

T. glanduliferum (1 cv.)T. vesiculosum (5 cvs.)

T. resupinatum  ssp. 
resupinatum (4 cvs.)

T. michelianum (5 cvs.)

Leguminosas con 
semillas duras  
para praderas 

permanentes de 
secano:  



T. incarnatum (4 cvs.)

Ornith. sativus (5 cvs.)Trifolium squarosumT. alexandrinum (4 cvs.)

Lupinus luteus (7 cvs.)Lup. angustifolius (4 cvs.)Vicia (3 spp. e 12 cvs.)

Leguminosas con 
semillas prontas 

para forraje 

anuales: T. resupinatum ssp. 
majus (2 cvs.)



Hedysarium coronarium 
(3 cvs.)

Onobrychis viciifolia (3 
cvs.)

Lotus (3 spp. e 9 cvs.)

Trifolium repens (9 cvs.)T. fragiferum (3 cvs.)

Trifolium pratense (8 cvs.)

Medicago sativa (9 cvs.)

Leguminosas 
perenes para 
praderas de 

secano o regadío



Lolium multiflorum (12 cvs.)
Avena sativa (5 cvs.)/ 

Triticale(3 cvs)

Avena strigosa (3 cvs.)

Gramíneas 
anuales para 

forrajes 
anuales:  



Lolium perene (10 cvs.) Phalaris aquatica (4 cvs.)

Dactylis glomerata (5 cvs.)

Bromus catharticus (3 cvs.)

permanentes:  

Gramíneas 
perenes para 

praderas 
permanentes:  

Festuca arundinacea (3 cvs.)



OTRAS ESPECIES:
Cichorium intybus (3 cvs)

Sanguisorba minor

Plantago lanceolata (2cvs)



Innovacións no pastoreo

• Especies e variedades mais produtivas e resistentes, 
mesmo  existen proxectos de OMX pratenses.

• Sistemas móbiles de ordeño (robot ou sala).
• Sistemas móbiles de alimentación suplementaria no 

campo (veran).
• Sistemas de proteción móbil, tellados, abrigos..etc.
• Cercados móbiles.



Os novos sistemas de muxido



Os novos sistemas de muxido



Os novos sistemas de muxido

Vista parcial dunha sala de muxir móbil en tandem (Ferreira de Pantón –Lugo)



Os novos sistemas de muxido

Sala de muxir móbil en Ferreira 
de Pantón (Lugo)
Custo aprox. 18.000 Euros
Pódese abaratar.



Outras innovacións



Pasto de colza e chicoria



Precisamos recuperar territorio 



Precisamos recuperar territorio





Pastos ecolóxicos

Vacas Holstein en produción ecolóxica (Xullo de 2016, Friol)



Pastos ecolóxicos



Pastos ecolóxicos

Diversos aspectos da Casa Codesal Friol). Produción ecolóxic de leite 



Millo ecolóxico

Millo de produción ecolóxica en Casa Codesal (Friol) Xullo de 2016



Sala de muxir e sala de partos



Conclusións

• Na actual situación do sector produtor de leite
compre reflexionar sobre os camiños a seguir.

• Os prezos do leite e dos alimentos adquiridos 
fora da explotación, seguirán fluctuando.

• Só serán estables aqueles que se produzan na
propia granxa e non dependan excesivamente 
dos inputs do exterior: adubos, sementes, 
fitoquímicos, combustibles, aluguer de labores, 
novas construcións..etc.



Conclusións
• A herba producida na propia explotación, responde aos

requerimentos:
• - É doada de producir e a baixo coste.
• - Ten persistencia plurianual o que supón un aforro 

considerable.
• - Existe unha enorme variabilidade de especies e 

variedades adaptadas ás mais diversas condicións
agronómicas e climáticas.

• - O seu valor nutritivo ben manexada é comparable ao
dos concentrados de alta calidade.



Conclusións
É preciso que a herba, en verde e/ou conservada, 
recupere, en Galicia, a preponderancia que nunca debeu
perder na ración equilibrada das vacas de leite.
Canta mais herba se consuma en pastoreo, menos se 
gastará en conservación e distribución de xurros.
A saude dos animais mellora e a factura veterinaria 
tenderá a reducirse.
Formular racións equilibradas para vacas en pastoreo é 
factible.
É preciso divulgar axeitadamente as técnicas de pastoreo 
e de utilización da herba verde (sistemas mixtos) na
produción de leite.
Buscar a compatitbilidade do muxido automático e o 
pastoreo
É todo perfecto nos sistemas de pastoreo?/ NON!



GRAZAS POLA VOSA ATENCIÓN


