i mos facendo
r ecobrando o

memoda:
ser galego
•
que esqueclmos.
1 mos sementando patJia:
con man inxertandoa
•
entre os veciños.
1 mos facendo outra histoda.
favor dos rebaixados e
oprimidos.
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SUPLEMENTO DO CAMPO

Decembro 1986, véndese co N. º 256 da revista

O LEITE: CONFLICTO E ESPERANZA
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Influencia da alimentación na producción de leite
As construccións gandeiras nunha explotación
leiteira
Como elexir a saa de muxir
O muxido e o mantenemento da muxidora
Como conservar o leite na exprotación
Calendario sanitario para gando vacuno
Humor
O problema das cuotas e a solución "posible" para a
comercialización do leite galego
Novas normas para vender o leite. Campaña 1986/87

O /eite é o pan de caaa día para moitos
/abregos-gandeiros de Galicia. Gracias a
el, moitas casas foron saindo nos últimos
anos do subdesenrolo e o atraso no que
de sempre estivo sumido o agro galega, e
poideron ir acadando un nivel de vida mínimamente dtgno.
Pero o leite é hoxe cabalo de batalla e
fonte de conflictos e incertidumes para a
xente donoso agro, sobre todo a causa do
prematuro ingreso na Comunidade Económica Europea, polo que os nosos gobernantes metéronnos na boca do lobo.
Fonte de conflictos e frustracións para
moitos gandeiros que, tras anos de duro e
esforzado trabal/o,· con numerosas privacións, comenzaban agora o despegue
económico; pero que por causa da CEE
vense "condenados a permanecer enanos" (quitaesencia das cuotas do leite impostas po/a Comunídade). Por outra
banda, o leite é causa de desasosego e
incertidume para os que xa foron acadando, .tamén a costa de duros trabal/os,
un nivel aceptable e competitivo nas suas
explotacións.
De todos xeitos, non podemos cruzarnos de brazos ante a ameaza do que se
nos ven enriba, compre facer/le cara ó
lobo, ou mellar, ó raposo que ven rapiñar o
noso campo. /so é o que· pretende este
suplemento especial de IRIMIA que tes
agora nas máns: axudar a mellorar as explotacións /eiteiras, desde a alimentación
do gando e o calendario sanitario, ata as
construccións e refrixeracíón, sen esquecer os problemas de venta e comercialización, nin a besta negra do conflicto leiteiro
actual: as cuotas.
IRIMIA, que sempre tivo unha especial
atención coa xente do campo, quere empezar con este suplemento, unha serie
que nos permita tocar un pouco mais extensamente que o estreito marco da páxina ou páxinas que adoitan ocupar os
artículos na nosa revista, este e outros
temas de evidente interés. Esta volta foi a
xente do campo, para a próxima será a do
mar ou a da industria.
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Influencia da alimentación na producción de leite
Tense dita que hai só dous tipos de gando
productor de leite: O ben alimentado e o mal
alimentado.
Non está de mais relembrar esto para salientar
a importancia que ten a alimentación boa e axeitada, no estado dos animais, na producción e no
resultado económico da explotación; ainda sabendo que tamén son factores decisivos a raza, a
selección xenética dentro da raza, o estado sanitario dos animais, e o bon manexo do rebaño en
tódolos conceptos.

Distribución dos alimentos
Ternos que éonsideralos en dous grupos:
- Os forraxes
- Os concentrados.
A cantidade e a calidade dos concentrados que
é preciso utilizar, para a misma vaca, depende da
cantidade e sobre todo da calidade dos forraxes
con que se cante, da sua dixestibilidade, e da
cantidade de eses forraxes que cada vaca é capaz
de comer.
A capacidade de inxestión de forraxes é un
factor de selección moi importante no gando de
leite. Conquerir vacas capaces de comer moito
forraxe.
Pero cada vaca tamén será capaz de comer
mais, se lle damos forraxes de moi boa calidade,
apetitosos, segados oportunamente, ben elaborados tratándose por exemplo de ensilado ou
herba seca, para que sexan de outa e fácil
dixestibilidade.
Tamén influie o bo manexo xeral do animal e
das técnicas da súa alimentación.
Principais factores que influien na alimentación
con forraxes

Hai dous tipos de vacas: as ben alimentadas e
as mal alimentadas

1.- Alternativa de producción
Con base en pradeiras de media-longa duración (6-7 anos), podemos ter:
(f;'asa a pax. seguin_te)

DROGUERIA~
AGRICOL ..t\

ELOY FERNANDEZ PALACIOS
LINARES RIVAS, 4-TLF.1210 02

~

VILANOVA DE LOURENZA (LUGO)

SULFATADORAS
APICULTURA
XARDINERIA
Bulbos
Plantas Vivas
Sementes
Ferramentas
DISTRIBUIDOR DE

®19.~?afi!ltA
1

SEMENTES
Forraxeiras
Pratenses
Forestais
Maíces Híbridos

PLAGUICIDAS
Funxicidas
Herbicidas
Abonos Foliares

CUNICULTURA
PLASTICOS AGRICOLAS PARA
PROTECCION E REGO
PRODUCTOS PARAANIMAIS DE
COMPAÑIA
DISTRIBUIDOR DE:
Sementes FITO
Sementes CLAUSE IBERICA
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(Ven da páx. anterior)

- Só pradeira, anovando pradeira sobre· pradeira, a séptima
parte da superficie disponible
cada ano.
- Pradeira, pero cunha séptima parte da superficie (a que se
anova cada ano), a millo, coque
!?e acorta algo a duración da pra_deira, xa que se sementaria despois do millo.
- Pero aquí ainda se pode xogar con outra pequena variación,
que é a de sementar vallico, inmediatamente despois do millo, ate
a primaveira seguinte, acortando
un chisco mais a duración da pradeira, xa que se sementaría despois do vallico.

2.- Técnicas de implantación e
coidados ós cultivos forrax~iros
Teñen importancia fundamental:
- A boa preparación previa e o
abonado, tanto o de sementeira
como o de mentenemento.
- A calidade das sementes utilizadas. Hai que elexir non só a
especie senón a variedade e o
tipo axeitado. Oxendía, téndese a
facer pradeiras nas que se mesturan poucas especies distintas, ·
pero sendo estas especies e as
súas variedades da mais outa
selección.
Unha fórmula de pradeira podería ser:
Ray-Grass Inglés Barvestra (de
ciclo corto)....................... 20 kg.
Dactilo Baraula (tamén de ciclo
corto, non espiga) ........... 1O kg.
Trébol Branco Huia (inoculado
con rizobium) ..................
3 kg.

No prado é de capital importancia a boa preparación previa e o atxJnado

ración as leguminosas, esmerándose no manexo dos forraxes e
nas técnicas de elaboración dos
ensilados e da henificación. Podendo variar uns días, de menos a
mais, segundo se trate de consumo en verde, ensilado ou
henificación.
Desta manei ra, á capacidade
natural de inxestión que teñan as
vacas, sumarase a inxestión por
apetitosidade, composición evolume axeitado da ración, e a outa
e
fácil
dixestibilidade
dos
alimentos.

A alimentación con concentrados

Xirasol .... ........................ .. . 18
Carbonato ....................... .
2,50
Fosfato bicalcico ............. .
1,50
Sal .................................... .
0,75
Bicarbonato sódico ........ .
0,30
Corrector
vacas................
0,25
Aromatizante ....................
0,02
Contando con bos borraxes, un
bo manexo dos mesmos, e gando
con boa capacidade de inxestión,
outra fórmula para suministrar os
concentrados pode ser:
- Cebada triturada ou machacada ................... .................... 35o/o
- Outros cereais tamén triturados ou machacados (millo, centeo) ........................................ 18%
- Salvado de trigo ............ 6%
- Melazas ......................... 6%
- Turtó oleaxinoso ......... 35%
Neste caso, a composición do
turtó oleaxinoso pode ser:(%)
- Semente de algodón ..... 30
- Semente de xi rasol ........ 20
- Soxa ............................... 22
- Semente de liño ....... ...... 7
- Bagullo de uva ............... 10
- Graxa animal .... ............. 4
- Melazas ................. ......... 5
- Fosfato bicálcico ........... 1,5
- Sal común ...................... 0,5
As necesidades de penso para
producción de leite (vacas de
outa producción), pódense cifrar
en:
Primeira
Outras

Ven condicionada, en parte,
como queda dito, pola cantidade
e a calidade dos forraxes disponi3.- Formas de aproveitamento e bles, e tamén pola capacidade do
animal para dixerir e aproveitar
manexo dos forraxes
mais ou menos cantidade de ali- Pastoreo e sega.
mentos forraxeiros e, desde logo,
- Ensilado
polo seu nivei de producción.
- Henificación (herba seca)
En todo caso, un penso conEn tódolos casos ten importan- centrado, pola sua calidade e a
cia decisiva a oportunidade e a cantidade administrada, ha de
maneira axeitada de facelo.
completar e cubrir as necesida- Pastoreo rotacional ben or- des do animal en proteina dixestiganizado e ben levado, aprovei- ble; enerxía, ou sexa, hidratos de
tando as gramíneas no encañado carbono e graxas; e os complelact U.A
lact U.A
e comenzo do espigado e as legu- mentos en vitaminas e minerais.
Un ha fórmula pode ser (sempre Con carácter perman.
minosas na xemación e comenzo
2
4
falando de vacas de outa produc- Ademais , por cada Kg.
da floración. ·
deleite co 4% graxa
0,4
0,4
Sega para consumo en ción):(%):
As unidades alimenticias, en
verde, ensilado ou henificación, Millo .................................. 30
termos xerais, equivalen a kg . de
no espigado e comenzo da flora- Cebada ............................. 35,70
penso concentrado.
ción para as gramíneas, e na flo- Soxa .............. .... ... ........ .. .. . 11
Constantino Mariño Torreira
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As construccións gandeiras nunha explotación leiteira
Evolución das construccións gandeiras en Galicia

As construccións gandeiras tradicionales do naso
país consistían fundamentalmente na corte das vacas,
situada case sempre nos baixos da casa, na que as
vacas permanecían atadas de cara ás paredes proporcionándolles unha cama de estrume ou " molido" recollido no monte. Nos mesmos baixos da vivenda había
outras dependencias ou "cortellos" nos que estaban
os xatos, os parcos , os coellos, etc.
En edificación aparte solía estar a palleira, na que se
gardaba a pall a de trigo ou centeo e algo de herba seca,
·
·
ademais dos aperos de labranza.
Na década dos anos 60 comenza a aparecer en al gunhas zonas de Galicia a primeira transformación no
sistema de aloxamento das vacas. Consiste esta transformación en convertir a "corte" anti gua nunha estabulación trabada con plaza indivi dual por vaca, pesebre, pasillo de alimentación, canaleta de eliminación de
esterco , pasillo de limpeza e un estercolero ou fosa de
purín." '
Na maiorfa dos casos esta transformaci ón faise na
mesma " corte " pero neutros casos son construcci6ns
de nova pl anta. Outra construcción que se empeza a
face r común son os silos torre. Son os anos nos que se
empeza a vendelo leite ás centrais leiteiras, a introducir
as vacas de raza frisona, a mecan izar o traballo da
explotación e a cambiar a alternativa de cultivos. En
algunhas zonas de Galicia a economía de autoconsumo toca no seu fin.
A partir do ano 1975 coménzase a notar unha expansión das explotacións en número de cabezas de vacas
leiteiras, as construccións para aloxalas fanse cativas,
uns gandeiros optan por "ampl iar", outros por facer
novas establos tamén trabados, e uns poucos optan
por un sistema revolucionario a estabulación libre de
cubiculos.

Condiciones que deben reunir os aloxainentos das
vacas leiteiras

lndependentemente do sistema que se adopte, os
aloxamentos das vacas leiteiras deben reunir as seguintes condicións:

1º.- Contribuir a unha boa sanidade dos animais palas boas condicións ambientales.
2º.- Permitir a obtención dun ·1eite de calidade palas
boas condicións hixiénicas.
3º.- Permitir a racionalización do traballo na explotación, cunha atención cómoda ós animais.
4º.- Permitir fácil ampliación da explotación e, no
posible, os cambios de orientación productiva.
5°.- Deben ser realizadas con inversións que se xustifiquen desde o punto de vista económico (o mais baratas posible). Débese-lle dar menos importancia á súa
posible duración, xa que se durasen séculas, non serían mais cun obstáculo para a sua adaptación a técnicos de explotación mais modernas.

6º.- Estas construccións deberán formar, xunto cos
restantes edificios e vivencias, un conxunto armonioso
que non desentone coa paisaxe.
7°.- Deberán reunir as esixencias legais en materia de
sanidade pública.

(X ALFA-LAVAL

CONCESIONARIO OFICIAL
PARALUGO

EXPOSICION Y VENTAS:
C. Orense, 12 (Esquina Tuy)
Tlfs. 21 60 91 y 21 34 03
27004 (LUGO)
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¿Quen pode reunir mellor as condicions anteriores: a estabulación trabada ou a estabulación libre?.

11

A estabulación libre asegura aos
animais unha vida mais sá, o aire é
mais puro, teñen mais libertade de
movemento, a esterilidade é menos
frecuente, hai menos casos de osteomalacia, e o parto é mais fácil.
En canto ó problema do frio, os investigadores demostraron que as
temperaturas adecuadas para as vacas están entre O e 15 grados C. Está
probado que as vacas de alto rendemento leiteiro soportan mellar as baixas temperaturas que as altas.
En -canto á obtención de leite de
calidade, indudablemente é mais fácil
na estabulación libre pala maior facilidade de limpeza da saa de muxir e a
menor incidencia da mastitis. O
mesmo ocurre co traballo, pala maior
comodidade no muxido.
Outra grande ventaxa da estabulación libre sobre a trabada é a dos mellores resultados . de fecundación.
Nunha enquisa feita nos Paises Baixos en 49 estabulacións libres da un
resultado de 66,7% de fecundación
. ~ frente a un 57,6% en 306 establos
trabados.
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Jesús Mundiña

Dous modelos de estabulacións libres

.

ELEMENTOS DUNHA ESTABULACION LIBRE. CARACTERISTICAS E DIMENSIONS
Elementos
CUBICULOS
PATIO DE EXERCICIO
_ SAA DE MUXIR
. LECHERIA
ALMACEN
PESEBRE
PASILLO DE ALIMENTACION
PALLEIRA

Características
Dentro dunha zona cu berta. Separooores metálicos ou de
madeira. A"cama" de terra.
Soleira de cemento . Zona descuberta.
Dentro dunha zona cu berta.
Ao lado da sáa de muxir. Boas condicións hixiénicas.
Próximo a sáa de muxir. Separado da lechería.
Preferible autotrabante.
Xeralmente cuberto. A altura da cu berta debe permitir o paso
fácil dun autocargador.
Detrás do pasillo de alimentación.

fOSA DE PURIN
SILOS

Enterrada a nivel de patio. Hormiqón armado.
Abertos pelas duas cabezas. Si son para autoconsumo
unha cabeza dá ó patio.

PARIDEIRA

Local fácil de limpiar. Pode ser un local separado da
estabulación.

Dimensións
2x1 ,10 m. por cubículo
4 - 5 m2 por vaca
Seqún modelo elexido.
12 a 15 m2
Variabl~

0,65 - 0,70 m. por vaca
Largo de pesebre x 3 m. de
anchura como mínimo.
Largo de pasillo de alimentación
x anchura variable , según
necesidades
5 - 6 m3 por vaca
Para autoconsumo: 0,30 m.
ancho/vaca e 1,60 m. alto.
Lonxitude variable. Volúmen
total de ensilado : 6 - 8 m3
oorvaca.
Variable. Suficiente para
o manexo da vaca no parto.
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Como elexir asá de muxir·
O numero de puntos

Cando pensamos en comprar unha sá de muxir o primeiro
que ternos que plantearnos é o número de puntos ou muxidoras que nos interesa instalar. Como orientación pode servirnos o cadro que sigue:
N.º Puntos

N.ºVacas
Ata20
de 20 a 40
de 40 a 70
de 70 a 100

2
4

N.º Operarios
1
1

6

2

8

2

Factores a ter en conta

Unha vez decidido o número de puntos teremos que escoller sistema de sá que nos interesa valorando unha serie de
factores como son :
Manexo individual ou colectivo das vacas.- Todos sabemos
ben que hai vacas " duras" que tardan mais tempo que a·
maioria en dar o leite. Se ternos un ha sá8: na que entran 3 ou 4
vacas xuntas e teñen tamen que esperar unhas por outras
para sair xuntas , (sistema espiña de pescado) as que xa se
muxiron estarán incómodas e estarán molestando as que se
est án muxindo . Por iso, a maior parte dos gandeiros decídanse por modelos de sáas nas que cada vaca poida entrar e
sa ir individualmente.
Liña baixa ou alta de conducción deleite.- Cada día é mais
importante a calidade do leite, directamente relacionada co
manexo. Fai anos, pouca xente nos preocupabamos se o leite
tiña que subir ata pasar por riba das vacas, se a 'instalación
tiña mais ou menos curvas etc.
Como sabemos é moi importante que o leite non vaia á
Central Leiteira " mazado " , é decir, con moitos trastornos
mecánicos que lle fan perder calidade. Estes trastornos onde
mais se producen e nas subidas da tu be ria do leite, sobre todo
canto mais verticais sexan, e mais nas curvas. De ahí que
sempre haxa mellor calidade de leite nas instalacións con

A saa debe limpiarse sempre despois de utiliza/a

linea deleite baixa na que non hai ascensions verticais.
Foso alto ou babeo.- Na maior parte das sáas ou foso ten de
70 a 80 cm . de fondo , coma que a forma de traballo é totalmente dereito.
No sistema paralelo os fosos son de 40 cm., pois é a vaca a
que sube un escalón de 40 cm., pero cunha pequena modificación, facendo que o ordeñador baixe un escalón de 30 cm.
xunto cos 40 que sube a vaca xa convirtiriase nun foso normal
de 70 cm . de alto.
Seguridade do traballador.- E moi importante que a persoa
(Segue a pax. seguinte)

mouAE MAQUINARIA
AGRICOLA. INDUSTRIAL
Y FORESTAL

TELF. 121035 • LORENZANA • LUGO

TRACTORES

m
PASTORES

1110

MOTOSIERRAS

1

MOTOSEGADORAS
r"-.·.=~

k; (

teJ Husqvarna

-....

-

CAIYION

TANQUES DE FRIO
"ALTA TECNOLOXIA NO MUXIDO"

1s1

GASCOIGNE

1
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(Ven da páx. anterior)
que está muxindo esté segura e a vaca non poida dar-lle unha
patada. Como no caso anterior a sáa en paralelo, na maioria
dos casos, é a mais peligrosa, se ben cunhas pequenas modificácións alongando os ferros laterais, podía ser tan segura
como os outros sistemas.
Coste.- Non vamos .analisar os costes porque son tan variabeis entre uns e outros·modelos e entre ui:lhas e·outras marcas, que se faria longuísimo, se ben as de tipo paralelo saen
. mais baratas e as de espiña de pescado e tan den mais caras.
Catro modelos

Paralelo.- E un dos sistemas mais
utilizados, e tamén mais sinxelo e barato. Está indicado para explotacións
de ata 40 vacas. Con dous fosos e catro
puntos de muxir pode atende-lo un so
operario.
As vacas entran e saen individualmente, se·n molestarse unhas as outras. O foso sole facerse baixo (40 cm.).
A linea deleite normalmente é alta, anque poderia instalarse
baixa.
Son as mais peligrosas en canto á seguridade do muxidor,
-pero non seria dificil face-las mais seguras, simplemente
poñendo-lles uns tubos laterais frente ó foso .
Paralelo renovado.- E unha modifiu
u
..cación da anterior, e está moi extendida en Cataluña. Como na anterior as
vacas entran e saen individualmente.
Montanse con liña baixa deleite e foso
alto. Tal é como están diseñadas, é
'°'º
prácticamente imposible que o operario poida sufrir un accidente por unha
_
patada de unha vaca.
-Ten o inconveniente que a vaca debe sair cara atrás, cousa
que despois dos primeiros días, e unha vez acostumadas non
e nengún problema. Tamen lle achacan a alguns que non é
facil ver as vacas por detrás, pois o ordeñador ponse polo
lado.

rn

Espiña de pescado.- Recibe o nome de
espiña de pescado porque as vacas adoptan unha posición inclinada, respecto do
foso, como se foran as espiñas centrais
dun peixe.
O principal inconvenente que ten é manexar as vacas en lotes de duas, tres, catro, etc., e ter que esp~rar a que estén
todas niuxidas para que saian e poidanentrar outras.
O foso é alto, a línea deleite e alta, aunque se pode instalar baixa, pero en este
caso, ten que haber pezoneras os dous lados do foso coque o
rendimiento da máquina é mais baixo ó ter que esperar que
acaben de muxirse todas para entrar outras.
A segurida'de do traballador é boa, pois non pode recibir
patadas. Este modelo sole ser caro .

Unha vez cada semana:

Comprobar o número de pulsacións dos pulsadores (aproximadamente 60 pu1sacíóns por minuto). meter o ded9 na
tetoeira e contar cada vez que apreta.
Unha vezó mes:

Tanden.- E un dos sistemas que re-

une mais ventaxas: .foso alto, linea de
leite baixo, seguridade do ordeñador,
manexo individual do gando por ter
portas laterales de entrada e saida de
cada vaca.
.
Os únicos inconvenentes que se lle
poden achacaré o seu precio e a maior
complicación o ter duas portas, unha
de entrada e ouú:a de saida, para cada vaca. Por estar a vaca
paralela ó foso como no caso do paralelo renovado, non se
pode ver: ben a vaca pola parte traseira.
Lorenzo Molejón

Controlar 0-nivel de tensión da correa entre bomba e motor
eléctrico. Nos pulsaCiores !impar os filtros de aire de todalas
partes con presencia de pó.
Unha vez cada 6 meses:

Limpar as conducións de vale1ro. desconectando previamente os pulsadores e tapando as entradas de aíre que estos
deixaron. Introducir potas condicións unha solución de auga
mui quente con deterxente en cantidade suficiente para que
esta quede limpa.
Gambear as pezoneras (estas deben cambearse cada seis
meses ou cada 2.000 vacas muxidas).
Manuel Ferreiro
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Como conservar o leite
na exprotación
Os tanques de refrixeración
Unha vez que teñamos muxido con leite de boa calidade, é
necesario conservalo en boas condicións, para elo o mellor
método, e o mais utilizado, é metelo nun tanque de
refrixeración.
Un tanque consta dun recipiente de aceiro inoxidable onde
se deposita o leite. E un sistema refrixerante, normalmente do
tipo de compresión , que funciona así:
Cando un gas o sometemos a fortes presións (no compresor) o seu volume reducese moito e aumenta a sua temperatura. Do compresor pasa ó condensador onde cede o seu
calor ó aire do exterior. O perder calor faise líquido, pero o
pasar a válvula reguladora e chegar ó evaporador, faise outra
vez gas obsorvendo gran cantidade de calor, o que enfria as
cousas que están en contacto con él, en este caso o depósito
do leite.

Tipos de tanques

..

~.

COMERCIAL LUCENSE GANADERA, S.A.
MAYORISTA PRODUCTOS DE VETERINARIA
E AGRICULTURA
MEDICAMENTOS. Correctores.

SARRIA
J. Antonio, 45-Tel. 5317 53
SANTIAGO
Mercado Salgueiriños
DISTRIBUIDOR EN EXCLUSIVA
LUGO
DE SEMILLAS SHELL
N. Pastor Díaz. Tel. 4419 02
é Insecticidas

CHANTADA
Juan XXIII, 55- Tel. 4419 02

DISTRIBUIDORES DE:

Hai dous tipos principais:
- Os que enfrian por acumulación de xelo .
- Os de expansión directa.
Nos do primeiro tipo, o enfriamento fai-se entre o enfriador
e o tanque . Con este sistema, o leite nunca pode conxelarse .
Utilízase moi pouco nas explotacións aunque teñen a ventaxa
no caso de fallo de enerxía eléctrica de aguantar mais tempo
frios .
Nos tanques de expansión directa, o aparato refrixerador
está situado no fondo do tanque, pero nunca pode estar en
contacto directo co leite. Enfriao a través do fondo tanque.
Este tipo de tanques son os mais utilizados nas nosas
explotacións.

Unha recomendación para elexir un tanque:
Compre ter en canta o número de litros que se producen, e
cada cantos días faise a recollida. Non é igual un tanque de
800 litros para dous ardeños de 400 litros cada un e recollida
todolos días, que outro tamén de 800 litros para catro ordeños
de 200 litros e recollida cada dous días. No primeiro caso o
tanque terá mais potencia e mais capacidade de enfriamento,
pois ten que enfriar 800 litros/día, mentres que no segundo
caso so enfria 400 litros/ día. Debe ser, por tanto, mais barato
un tanque para catro ordeños que un de dous ordeños (cos
mismos litros) .

Delegacións en:

Leites Maternizadas. Herbicidas

CARBALLO
Sol, 76 - Tel. 70 2414

Laboratorios. Farbiol.
Bioter. Syva. Virbac. etc.

FRIOL
Avda. de La Coruña, 21
Telf. 37 50 24

CASTRO DE RIBERAS DE LEA:

LALIN (Pontevedra)
C. Arenal, 38
Teléfono 986-78 01 76

Ceva-Labaz. Ciba Merck.

TEJERINA,

S.L.
Productos zoosanitarios
Instrumental veterinario
DISTRIBUIDOR OFICIÁL DE

s~~

cn

1\ n

~·
u.s.A

Tanque de expansión directa seccionado. 1, material aislante colocado entre a doble parede de aceiro inoxidable; 2, evapora ción; 3,
boca de vaciado; 4, axitador; e 5, tapa e boca de enchido.

Lorenzo Molejón

21 53 73
Teléfonos 21 53 23
27003 LUGO

Avda. La Coruña
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Calendario sanitario para gando vacuno
A rentabilidade do gando vacuno descansa sobre
catro pilares fundamentais: Alimentación, manexo,
selección e sanidade.
Estas catro facetas deben ser coidadas ó máximo
polo gandeiro e non se poden contemplar dun xeito
independente, senón que deben considerarse, interrelacionadas, xa que se falla unha delas, as outras
non farán o efecto correspondente.
Enfermedad
Septicemia
hemorrágica

En ganado extensivo, SO·
bre todo animales jóvenes, vacunación con bacterinas polivalentes

Semestral

Carbuncos
(Bacteridiano
y sintomático)

Vacunación de los animales sólo en zonas enzoóticas

Anual

Momitis

Baño de pezones con yodóforos

Tras cada
ordeño

Test California

Mensual

Aplicación de antibióticos retardados , al hacer
el secado, por el pezón.
(Consultar al veterinario.)

Anual

Tratamiento con sistémicos en el dorso

En octubre o
noviembre

Rotenona sobre
rros, si los hay

ba-

Finales de invierno y primavera

Parasitosis
internas gastropul mona res

Tratamiento con levamisol o tetramisol, antes de
las vacunaciones, y tras
examen . de heces que
demuestre su necesidad

(en
Semestral
primavera y otoño). o al menos
anual

Distomatosis
.hepática

tratamiento con nitroxynil. oxyclozanide, albenda~of, rafoxamide o si mi lares en zonas donde sea
endémica

Semestral

Brucelosis

Vacunación con B-19

Una sola vez; a
la edad de 3-9
meses

Vacunación, con vacuna
45/20, de los animales
adultos no vacunados con
B-19

Anual

Diagnóstico serológico para eliminar animales que
den reacción positiva

Anual

Vacunación de todos los
animales mayores de 5-6
meses , siguiendo las normas de las Jefaturas de
Sanidad .

Primavera

Hipodermosis

Medidas preventivas contra enfermedades
especificas
Algunhas medidas poden formar parte do que
podemos chamar "calendario sanitario", xa que
deben de repetirse tódolos anos na mesma época
par? prevenir certas enfermedades.
O lado figura un calendario de "Publicacións
do Ministerio tomado de Agricultura".

Periodicidad
o momento

Medida a adoptar

los

.Outras medidas
Aparte destas medidas debemos adoptar ou-:
tras medidas periódicas de tipo xeral, como:
- Desinsectación e desinfección do establo.
- Limpeza e desinfección do ~quipo de muxir.
- Colocación de baños de pezuñas con productos desinfectantes:
.
Máxima hixiene do parto en locales e
persoal.
·
- Aislamento dos animais recen comprados
durante 15 días.
- Tratamentos contra as moscas.
- Diagnóstico e.tratamento de parásitos sobre
todo en épocas de pastoreo (primavera e otoño).
Jesús Mandiña

Glosopeda

Tuberculosis

Diagnóstico cutáneo con
tuberculina. para eliminar
animales positivos

En ganado extensivo . a veces
es necesario repetir la vacunación cada seis
meses
Anual
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LACTEOS

LDRAll
ABADIN (Lugo)

A60RA QUE ENTRAMOS

NO MERCADO COMUN
VAN ASABER QUEN SO·
MOS NOS •••

jTiRA PALOMA/

CON PAN E SIN PAN
COMA QUEIXO LORAN

SE OLIERES LE.R.
Quero BU1Cribirme ó Semanario IRIMIA:
Por un · ano

O ·

Ata nova orde.

O

l'l"IA i SUSCRÍBETE!
Pagarei _p<>r:

O Transferencia áCaixa de Aforroe de Galicia:
. Vilalba, Conta n. 04950/0

O Correo contra Reembolso
Precio da suscripción
- Suscri pció n por
un ano - 1.800 pts.
- Suscri pción de
apoio - 2.000 pts.

(máis caro e molesto ca transferencia)

Norne .................... ~ ...................... ........................................
Rúa ou Parr()(fllia.••..••...•..••.......•...•.. ~ ..••.•.•..•....••.•.•••.•..••••
Vila ou Axuntaniento ..................................... Provincia..... ~ ............. .

Recorta eenvi'anos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vildlba (L ug.o)

RlltlA-11

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ESPECIAL O LEITE

O problema das cuotas e a solución "posible"
para a comercialización do leite galego
Os lectores habituais de IRIMIA coñecen
xa que causa son as cuotas, como nos poden
afectar e mesmo a estratexia a seguir nesta
campaña. Este artigo vai tocar algún aspecto
novo, pero tamén outros que non o son.

- ¿Que son as cootas?
- As cuotas son as cantidades máximas
deleite autorizadas a producir a cada Estado membro da CEE. lmpuxéronse na
campaña 84-85, por un período de cinco
anos, ós dez membros que entón constituían as Comunidades Europeas. O entraren Portugal e España en 1986 ós españois impúxoselles unha cuota de 5,4 millóns de toneladas, en cambio a Portugal
non.
- ¿Que pasa se se sobarda a cuota?
Os estados poden repartí-la súa
cuota entre os productores e, nese caso, a
taxa a pagaré do 75% do precio indicativo , polos litros que se produciron de
máis. Se o reparto se fai entre as industrias, estqs pagarán unha penalización do
100%. Neste caso as industrias cóbranllela taxa ós productores responsabeis do
incremento da producción.
- ¿Cal dos dous sistemas escolleu o
Estado Español e cal é o mellor?.
- Escolleu a distribución de cuotas por
productor; e a producción de 1985 como
base para establecer estas. Ambolos dous
tiñan avantaxes e inconvenientes: a distribución da cuota por industrias ata o de
agora permitiu aforrar gastos administrativos e, en moitos casos, evita-lo pago gracias á compensación entre as industrias,
(as que se pasan polas que non chegan),
pero a cambio xerou inxusticias, como
por exemplo que dous veciños que producen o mesmo paguen taxas distintas, segundo que a industria á que entreguen o
seu leite teña sobardada ou non a súa
referencia.
- ¿Por que se estableceu o réxime das
cuotas?.
- Por un problema presupostario, de
orzamento. As Comunidades Europeas
gastaban máis do que ingresaban e como
a meirande parte dos gastos ían para a
agricultura, e dentrodesta o sector lácteo
era o que levaba a tallada máis grande,
motivando á existencia da garantía de
compra sen limitación de cantidade para a
manteiga e mailo leite en pó, acordaron
reduci-los gastos limitando as cantidades
que se lle permite producir a cada Estado.
- ¿Seguirá no futuro o sistema das
cuotas?.
- Si , e aínda máis endurecido, é dicir,
que a tendencia é a reduci-la cuota asignada. En abril deste ano xa se aprobou
un ha reducción dun tres por cento, reduc:ción que foi recurrida ante o Tribunal de
Xusticia polo Gobf1rno español. Na xuntanza que tivo lugar o 17 e 18 de novembro, o Consello tivo que discutir unha
nova proposta da Comisión para reducir
aínda outro 3% suplementario.
- ¿E calé logoo verdadeiro problema
das cuotas?.

Os labregos manifestáronse repetidas veces contra as cuotas do leite

- Sen dúbida non é tanto o probable
descenso do nivel productivo actual ,
coma o impedimento legal que se establece para o noso crecemento, crecemento que é absolutamente indispensable para desenvolve-lo campo galega e
mellara-las condicións de vida dos nosos
labregos.
- ¿Existe solución para o problema da
comercialización do Jeite galego?.
- A mellar solución para este sector
sería non ter entrado na CEE, xa que daquela abríanse un has enormes posibilidades de crecemento , por se-lo mercado español amplamente deficitario.
- Posto que é difícil cambia-lo feíto da
nosa pertenza á CEE, debemos cando menos intentar cambia-lo sistema das cuotas, que nos é desfavorable, polo sistema
dos "quantum" (posibilidade de producir
unha cantidade de leite garantizada por
traballador -por exemplo 75.000 litrospola que se percibiría o precio indicativo ,
e o exceso pagaríase a precio de
mercado).
- O problema xa apuntado das cuotas,
en Galicia pódeselle engadi-lo do posible
abandono das redes de recolleita que teñen aquí montadas as industrias de fóra,
unha vez que remate a primeira parte do
período transitorio adhesión , é dicir, a
partir de xaneiro de 1990, momento no
que poderán importar leite sen limitacións
cuantitativas como acorre hoxe. Para solventar este problema hai que conxugar
varias actuacións por parte dos productores galegas:.
1º.- Mellora-la calidade, sobre todo a de
tipo bacteriolóxico, para que a industria
que traballa con leite galega non estea en
inferioridade de condicións coa que se
abastece neutras zonas.

2°.- Agruparse, tanto en sindicatos
coma en cooperativas. Aqueles son indispensables para constituí-la interprofesión
(acordes, en tema de interés común, entre
a industria e os productores) e mais para
defende-los intereses propios como , por
exemplo, presionar ó Goberno para que
poña coma condición ás industrias o non
abandono dos actuais circuitos de recolleita para accederen ás axudas oficiais.
As cooperativas, pola súa parte, son o camiño máis racional para mellara-la comercialización do leite. lndícannolo tanto
a experiencia' dos países máis avanzados
neste sector (en Dinamarca, Holanda e
Alemania as cooperativas industrializan
en promedio máis do 80% do leite que se
comercializa) , coma o sinxelo, pero a veces inusual , senso común.
Para aforrar custes de recollida,
mellora-la calidade, garantiza-la prestación de servicios e afortala- la posición negociadora co sector transformador, o camiño é claro : o cooperativismo , ou se queredes, para salvar fórmulas xurídicas diferentes, o asociacionismo, que deberá empezar de abaixo arriba, con cooperativas
de ámbito pequeno (nas que deberían estar tódolos veciños), que se federarían á
súa vez neutras máis grandes para acadalos servicios comúns que non puidesen
presta-las pequenas, chegando mesmo á
fase de industrialización.
Dicía antes que o camiño era claro. Non
abonda; hai que engadir que é o único,
difícil , pero posible, e paga a pena. E neste
caso, ademais, o difícil é fermoso.
Elíseo Miguélez
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Novas normas para vender oleite. Campaña 1986187
Ata agora as campañas que regulamentaban a venda do leite; publicábanse no Boletín Oficial do Estado e sinalaban un precio mínimo de
compra o productor, a pagar palas empresas recolledoras do producto pasto na explotación.
Tamén desde o ano pasado viña sinalando as primas e descantas que se lle ian aplicar o leite, segundo a sua composición físico-quimica,
(Graxa, Estracto seco desengraxado, proteina e acídez) e o seu estado biolóxico (leite A, B, etc. , segundo o seu menor ou meirande contido en
xermens bacterianos). Esto último con carácter voluntario segundo o acordado entre as empresas e os productores.
A Campaña así regulamentada rematou o pasado primeiro de setembro. A partir desta data o leite quedou sen precio mínimo de recollida e non
existe por parte das empresas abriga de recollelo nas explotacións.

Normativa da CEE
a) Precio indicativo.- Os paises memb ros da CEE venlles sinalado , para cada
Campaña, (31 de marzo ó 1 de abril do
seguinte ano) , un precio, para o kg . de
leite do 3,7% de materia graxa que cumpla
ademais o resto das condicións de acidez
e p rotein a, posto no muelle de recepción
da industria

Este prec io é o qu e se considera deseabel por parte da Comi sión Comunitaria.
Ten carácte r INDICATIVO e con certa flexibil idade (cambi o verd e, Montantes com pensato rios) e igoal para cada Pais mem bro da CEE . Para esta campaña 86/ 87 está
ó redor de 41 pts./kg . e afecta a Comuni dade " dós 10, Estados ".
b) Precio de intervención.- O leite na
CEE é un product o exced entario (producese mais do qu e se con sume) e ten fixado
para cada campaña un p recio de interven ción o u de garantia. Este precio de interve nció n f ixase para a manteiga e o leite en
pó . Na p ráctic a o que sucede é que as
d istintas ind ustri as lácteas transforman
os excede ntes do leite fresco nos productos diante ditas e ofe rtánllos o Organismo
interventor de cada Estado con cargo o
presuposto do Fondo de Garantía
(FEOGA) . Estos productos intervenidos
sacanse do Mercado e o se u ob xecto principa l é garantizar un precio mínimo os
productores de leite.

xado en: 350 pts./kg . deleite en pó de 1%
de M.G. e de 512,38 ptas./kg . de manteiga.
A parte pagase o almacenaxe.
E importante coñecer por parte dos productores, os acordes ós que chegaron a
Federación de Industrial Lácteas e as Organizacións Sindicais, que representaban
o Sector dos productores, na reunión celebrada en Madrid o pasado día 3 de
outubro .
Acordos do CILE

A Confederación Interprofesional de
Lácteos Españoles, ainda sin estar homologada polo Ministerio de Agricultura,
está formada pala totalidade das industrias Lácteas pertenecentes a Federación
de Industrias Lácteas (FILE) e palas seguintes Organizacións Profesionais Agrarias (CNAG , FJA, UFADE e COAG) e para a
campaña 1986/87 establecerán os seguintes acordes vinculantes :
1. º Precio indicativo

Acordouse este precio , partindo do establecido CEE , sumandolle as tasas Compensatorias e 1,50 ptas/ I. en concepto do
que se incrementaría o transporte si viñera de tora. Precio indicativo 35 ,71
ptas/ I. , para un leite de un mínimo de 3,2%
de M.G. e un estracto seco desengraxado
de 8,2%.
Este precio revisarase cada tres meses
non debendo baixar nunca desta canti dade. Para o derradeiro trimestre deste
ano quedou fixado en 37,50 pts./I.

Situación actual no Estado Español

A normativa vixente é a anteri ormente
desc rita para a CEE. sementes q ue nos
atopamos nun período trans itorio , on de o
precio de intervención irase aproxi mándo
ó comunitario . Para esta campaña esta fi-

2. º Precio de intervención ou de garantía
Calculou se sobre o precio de intervención que o SENPA ten fixado para o leite
en pó e manteiga descontandolle oscos-

tos de pasar o leite fresco a estos productos. Quedou fixado en 32,35 ptas/I. de leite
fresco . As industrias comprometeronse a
recoller a totalidade a este precio e respetar o precio mínimo fixado para o litro de
leite na campaña anterior.

3.º Primas
Estableceronse con carácter xeral sementes duas: 0,499 ptas por décima de
graxa que exceda do 3,2 e 0,248 ptas por
décima de estracto seco desengraxado
que exceda do 8,2% . As primas por calidade hixienica e proteinas contemplaranse ou non e'h cada contrato .
CONCLUSIONS.- Medidas a corto plazo:

1ª.-0 ser Galicia un ha zona con producción excedentaria é necesario que os productores de leite se asocien para establecer contratos de comercialización do producto. Os modelos de Contrato debian.ser
homoxenios.
2ª.- E conveniente que os productores
se asocien e vaian organizando o transporte os CE;lntros de recollida das
industrias.
3ª.- Debe impulsarse o movemento cooperativo en mans dos productores, que
garantice o proceso de industrialización
dos productos lácteos. Este proceso podería levarse a cabo en distintos módulos.
Poderían establecerse industrias comarcais pertenecentes a mesma Federación
Cooperativa.
4ª.- Hai que estar preparados para
afrontar o proceso das cuotas de producción que no próximo ano aplicará o Ministerio de Agricultura.
Antonio Fernández Oca
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