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 1- Introdución

 Este documento pretende ser unha guía para aquelas persoas 
interesadas en iniciar unha gandería de ovino ou cabrún de carne en 
Galicia. A falta de coñecementos técnicos e a dispersión das ganderías 
fai complicado acadar unha formación adecuada para poder iniciar a 
actividade con garantías e coñecementos suficientes. É por iso que a 
través do programa de cooperación NO RURAL lánzase esta iniciativa 
que supón un punto  de partida para calquera que se queira iniciar no 
sector.

Os proxectos de Cooperación entre GDR perseguen crear espazos de 
traballo conxunto con outros territorios, buscando resolver proble-
máticas comúns e fomentando a transferencia de coñecemento e a 
innovación. Os Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR) son Asocia-
cións, entidades sen ánimo de lucro, con socios públicos e privados. 
Entidades dinamizadoras do medio rural e claves no referente ás po-
líticas de fixación da poboación e incluso na loita contra a desocu-
pación do agro e o seu abandono. Os seis GDR que constituen este 
proxecto e que polo tanto definen o ámbito de actuación do mesmo 
son: Asociación de Desenvolvemento Seitura22, a Asociación de Des-
envolvemento Rural Mariñas Betanzos, a Asociación de Desenvolve-
mento Comarcal da Terra Chá, a Asociación de Desenvolvemento Co-
marcal de Lugo, a Asociación de Desenvolvemento A Limia Arnoia e a 
Asociación de Desenvolvemento Galicia Suroeste Eurural. 
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2- Obxectivos do Plan de Empresa

 1- Establecer as bases do plan de negocio para a instalación de 
nov@s moz@s na gandería de ovino ou cabrún de carne en Galicia.
 
 2- Proporcionar as bases de coñecemento do sector ovino e ca-
brún galego de carne.

 3- Proporcionar unha base de coñecemento técnico para abor-
dar o inicio da produción de cordeiro e cabrito.
 
3- Promotor/a
                                           
 Como en calquera proxecto, as persoas que o promoven son cla-
ves. Un bo punto de partida é definir claramente que persoas están 
á fronte do proxecto, na toma de decisións e na responsabilidade de 
levalo a cabo.

 Así mesmo compre tamén ter claras as motivacións polo cal se 
empezan os proxectos, algunhas das máis habituais son:

 • Inicio dunha actividade gandeira con fines de xerar unha (ou 
máis) renda neta anual (un soldo) empregando unha xornada laboral 
completa.

 • Aproveitamento duns recursos propios (terras) para o seu 
mantemento realizando unha actividade complementaria que permi-
ta compatibilizar o tempo de traballo co mantemento das superficies, 
xerando tamén uns ingresos complementarios.

 En tódolos casos temos que definir ben que persoas están in-
volucradas e son responsables de levar a cabo o proxecto adiante e 
cales son as motivacións e obxectivos xerais a nivel de renda e tempo 
de traballo.
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4- Análise do sector

 O sector Ovino e Cabrún de carne en Galicia representa unica-
mente entre o 1 e o 2 % do censo estatal de ovellas e cabras, isto fai 
que o peso relativo deste sector no resto do estado sexa moi reduci-
do. Por outra banda o censo está centrado nas provincias de Lugo e 
Ourense, representando elas dúas máis do 60 % do total de cabras 
e ovellas de Galicia. Aínda así, temos unha boa repartición do censo 
tamén nas provincias atlánticas.
 

 

 Dende principios de século o censo de ovellas e cabras ven dimi-
nuíndo un 4% de media anual. Aínda que as oportunidades para crear 
novas ganderías seguen intactas, o envellecemento dos titulares das 
explotación e, en consecuencia, o relevo xeracional é un dos princi-
pais problemas sectoriais.  

Censo de 2019 Nº de ovellas % Nº de cabras % 

 Ourense 56.991   37% 10.028   26% 

 Lugo 44.728   29% 14.272  36% 

 Pontevedra 26.855   18% 8.947   23% 

 A Coruña 24.362   16% 6.073 15% 

Galicia 152.936    39.320    
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O censo de ovellas e cabras non se distribúe de forma uniforme nos 
diferentes tamaños de ganderías, o que fai que debamos analizar a 
súa situación por grupos de ganderías, pois cada tipoloxía confronta 
retos diferentes.                                                   

Distribución do censo Ovino e Cabrún en Galicia
                                                                

        Como vemos nestas estatísticas oficiais da Xunta de Galicia, o 
sector  presenta unha forte desestruturación xa que hai aproxima-
damente 19.500 ganderías con menos de 100 ov/ca, e solo 252 gan-
derías con máis de 100 ov/ca. A falta de profesionalización é evidente 
con solo 57 ganderías con máis de 250 ov/ca.                                                                                                        

 Para poder realizar unha análise completa do sector revisare-
mos este traballo de resumo das Debilidades, Ameazas, Fortalezas e 
Oportunidades que presenta o sector e analizaremos cales delas po-
demos engadir ao nosos sistema de produción.

2019 Galicia Ganderías Ov-Ca Ov-Ca/Gand 

<10            15.725                    61.922      4 

10 a 49              3.397                    60.855      18 

50 a 99                  276                    18.873      68 

100 a 249                  185                    29.010      157 

> 249                    57                    21.596      379 

TOTAIS            19.640                 192.256      10 
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Análise DAFO do sector en Galicia

 Despois de analizar os principais datos do sector, compre abor-
dar unha análise de mercado ara situar o noso produto/s dentro da 
competencia, avaliando ao mesmo tempo as oportunidades de venta 
e a diversidade de canles de comercialización que podemos acadar. 
Compre recordar que na maioría dos casos os gandeir@s que temos 
ao redor non serán competencia directa nosa e suporán unha forta-
leza para a nosa gandería, pois poderemos concentrar a produción 
para a venta en común ou a organización dos camións para a venta 
de cabritos e cordeiros. Así mesmo tamén a presenza doutros gan-
deir@s na zona reforzará a nosa posición na contorna social e tamén 
pode facilitar o aceso á información sectorial.

Debilidades 

- Sector produ�vo con pouco pres�xio 

- Falta de relevo xeracional 

- Falta de profesionalidade 

  (poucas explotacións grandes) 

- Falta de coñecementos técnicos 

- Pouco grado de autoabastecemento 

- Censo en diminución constante 

- Elevada exposición aos ataques de lobo                                                                          

Ameazas 

- Competencia do cordeiro importado 

- Falta de polí�cas específicas des�nadas á súa 
promoción 

                                      

 

 

Fortalezas 

-  Baixo custe de instalación de nov@s 
gandeir@s 

- Sistemas de produción de baixo custe e 
con elevada resiliencia 

- Baixa taxa de emisións de Gases de 
Efecto Invernadoiro 

- Recuperación de terreos abandonados 

- Alta capacidade de aumentar o seu 
censo e abastecer o mercado interno 

 

Oportunidades 

- Colaboración con outras orientacións 
produ�vas 

- Alta capacidade de redución do risco de 
incendios forestais                                       

- Alta dispoñibilidade de terreos suscep�bles a 
seren aproveitados 

- Sistemas de  produción facilmente 
adaptables á gandería ecolóxica       

- Incremento do valor da imaxe sectorial 

- Alta capacidade para incrementar o número 
de gandeir@s do sector      
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 5- Misión/Visión/Valores

 Á hora de iniciar o noso proxecto, debemos poñer en riba da 
mesa que queremos acadar: o tamaño do noso proxecto, a metodo-
loxía de traballo e aqueles aspectos técnicos de manexo que conside-
ramos imprescindibles. Tamén definiremos como queremos chegar 
a ese punto e os principais valores e atributos que teñen os nosos 
produtos. Isto permitiranos centrar o nosos proxecto, evitando a ten-
tación de abarcar todas as posibilidades dende un inicio.

 En canto á Misión, debemos definir o obxectivo principal da gan-
dería, por exemplo a cría de cordeiro ou cabrito para carne ou para 
venta de recría,

 A Visión tamaño obxectivo que vai acadar a gandería (tanto en 
número de cabezas como na superficie que imos aproveitar) así como 
a capacidade de ventas esperada nos vindeiros anos.

 Por último os Valores son todos aqueles condicionantes e atri-
butos que pretendemos aportar ao nosos sistema de produción, a 
metodoloxía de traballo e o sistema de produción, como por exem-
plo; a gandería ecolóxica.
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 6- Análise de mercado

 Para poder realizar un análise do mercado ao que nos dirixire-
mos para vender os nosos produtos (cordeiros/cabritos, en canal ou 
en despece, a particulares, a tratantes, ...) debemos definir moi ben 
que imos vender, a través de que canles de comercialización e dirixín-
donos a que mercado.

 As posibilidade de venta son múltiples, pero en xeral, a maioría 
optaremos pola venta de cordeiro e cabrito en vivo ou en canal (can-
do cobremos polo peso canal en vez de un tanto alzado por animal). 
Iso si, as canles de comercialización son variadas e normalmente em-
pregaremos varias ao mesmo tempo. Algunhas delas son:

 • Tratantes
 • Particulares
 • Carnicerías

 Por último debemos dirixirnos a un mercado concreto, optando 
ben optamos polo mercado de proximidade e local (veciños do mes-
mo concello ou arredores), ben polo mercado galego cando a canle 
de venta son os diferentes tratantes (grandes ou pequenos). Estes 
destinarán a nosa carne ou ben a particulares e restauración da co-
marca ou ben á gran distribución galega (os supermercados).
                                   
 A correcta identificación e valoración estratéxica destes primei-
ros puntos enfocará a nosa gandería cara a situacións completamen-
te diferentes de cara á competencia e aos posibles riscos e oportuni-
dades de mercado.
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 7- Situación de partida
 
 Neste punto debemos describir brevemente cal é a situación ac-
tual de cada un dos elementos principais do proxecto. Cal é o estado 
dos promotores (traballan no sector ou participan nalgún tipo de gan-
dería, ...), a situación (concello e parroquia), o estado dos terreos nos 
que imos realizar o noso proxecto, o gando do que dispoñemos (ou 
non) e as instalacións dispoñibles a día de hoxe.                                                                                                                     

En concreto describiremos a seguinte ficha de partida:

Situación:
Provincia, Concello, Parroquia e Lugar
Coordenadas GPS

Instalacións:
Nave/Cuadra/Cortes/Almacéns (situación, superficie e estado de con-
servación)
Forraxeiras/comedeiros/bebedoiros (tipo, m lineais de cada un deles)
Peches (tipo, situación, m lineais e estado de conservación)     
Outro material móbil (mallas móbiles, material de manexo,...)

Superficies:
Parcelas (ha, uso sixpac e estado real) 

Gando:
Animais (nº, especie, raza, idade, m/f)                         

Outros:
Maquinaria agrícola
Cans (mastíns, cans de manexo)

 O obxectivo final é obter unha foto fixa da situación da gandería 
e establecer un punto de partida a partir do cal analizar e proxectar o 
futuro do proxecto. No caso dun proxecto que se vaia a iniciar dende 
cero, este apartado é importante para coñecer ben as superficies e as 
posibles instalacións das que se pode dispoñer.
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 8- Sistema de produción obxectivo

 Chegados a este punto, e despois de definir o que queremos 
realizar e o que dispoñemos na actualidade, temos que poñer sobre 
a mesa todas as partes técnicas e os coñecementos que debemos po-
ñer en práctica para o éxito do noso proxecto. É aquí onde debemos 
definir o modelo de gandería ao que aspiramos chegar definindo a 
maneira de manexar o rabaño así como a especie e raza que imos 
seleccionar (a xenética), a estratexia reprodutiva a empregar, o plan 
sanitario de desenvolver para reducir a posibilidade de problemáticas 
que nos reduzan a produción gandeira e a estratexia de alimentación 
(e fertilización) coa que pensamos alimentar ao noso gando.

 Para poder escoller e coñecer mellor a realidade galega do sec-
tor, procedese

 a) Sistemas de produción en Galicia

 En Galicia podemos destacar dous sistemas de produción ben 
diferenciados: o semiextensivo e o extensivo. Estes sistemas impli-
can diferenzas importantes no manexo do gando e de distribución 
do tempo de traballo. Á hora de planificar unha nova gandería de-
beremos optar por un o outro para poder aproveitar correctamente 
os recursos dos que dispoñemos e poder compatibilizar o tempo de 
traballo coa vida persoal e familiar.
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Sistema Semiextensivo

 Este sistema é o máis empregado en Galicia, pastando polo día 
e gardando o rabaño polas noites na cuadra. Nesta organización da 
gandería o pastoreo dirixido é a base do traballo diario e a presenza 
do pastor/a vai para conducir e manexar o rabaño. Cada día sácanse 
as ovellas ou cabras da cuadra para conducilas ás diferentes zonas 
de pastoreo para que se alimenten en función da dispoñibilidade de 
pasto e da época do ano.

 A alimentación basearase nos recursos pastoreados, pero será 
tamén importante o aporte de forraxe conservado na cuadra durante 
a noite. Isto fai que neste sistema se necesiten maiores cantidades de 
forraxe para cubrir as necesidades alimentarias do rabaño ao longo 
do ano.

 En xeral, as ganderías non están a realizar ningún control de par-
tos ou manexo da reprodución por separación de machos, técnicas 
que veremos máis adiante. Isto supón unha concentración de partos 
nos meses de inverno (decembro e xaneiro) cando o alimento é es-
caso. As femias paridas son gardadas na cuadra coas crías e haberá 
a necesidade de atender partos tódolos meses, o que incrementa as 
necesidades de man de obra ao longo do ano e dificulta a organiza-
ción do traballo.

 Por estas razóns, a instalación principal é a cuadra, ferramenta 
principal de traballo para separar animais e vixiar o estado do rabaño.

 Unha importante vantaxe deste sistema é que os animais do ra-
baño van estar moi controlados porque vanse poder coller e manipu-
lar cada vez que estean na cuadra. Pola contra, como non hai unha 
planificación do traballo, o estado produtivo de cada animal vai ser 
diferente, sen posibilidade de adaptar o manexo ou a alimentación ás 
necesidades cambiantes de cada femia en función do seu estado pro-
dutivo (secas, preparto, lactación, cubrición,...).En resumo, os animais 
estarán fora da cuadra pastando durante o día e dentro dela pola 
noite con forraxe suplementado.
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Sistema Extensivo

 En zonas do norte da comunidade (Lugo e Coruña) unha parte 
das ganderías están a desenvolver un sistema extensivo de manexo 
do gando. Consiste en deixar ovellas e cabras día e noite fora, nos 
pastos, con peches adecuados e a protección dos Mastíns. Deste xei-
to diminúese moito o manexo e as necesidades de diarias de man de 
obra. Pola contra, este sistema de manexo necesita de investimentos 
en peches (fixos ou móbiles) que permitan ir movendo os animais a 
medida que se consume o pasto. Ademais é máis complicado o pas-
toreo de zonas de monte pobres, xa que os peches son máis compli-
cados de instalar e manter neste tipo de superficies.

 A alimentación en base ás pradeiras mellora moito a nutrición 
dos animais e permite un sinxelo manexo por lotes, concentrando a 
carga de traballo nos cambios de parcela e deixando tempo libre para 
atender outras necesidades da gandería ou mesmo ter tempo libre 
para desfrute persoal.

 A maioría das ganderías neste sistema realizan agrupación de 
partos na primavera, o que facilita a adecuación da alimentación ás 
necesidades do rabaño ou do lote en cuestión. Deste xeito optimí-
zanse os alimentos e pódese suplementar adecuadamente a aqueles 
animais que realmente o precisan.

 Neste sistema de manexo, en vez da cuadra, as ferramentas de 
traballo habituais son os peches (fixos e móbiles) e as mangas de ma-
nexo (ou curros), nos que se realizan as tarefas de desparasitación, 
identificación e outros tratamentos. O principal inconveniente é a di-
ficultade para coller e tratar animais de forma individual, nese caso 
podemos axudarnos dos cans de manexo.

 Para a suplementación con forraxe en épocas de pouco pasto, 
vai ser necesario empregar instalacións móbiles adaptadas ás condi-
cións metereolóxicas galegas.
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b) Razas de ovellas e cabras                          

O obxectivo neste apartado é coñecer as principais razas ovinas de 
produción cárnica. Neste caso os programas de cría son en razas pu-
ras ou ben mediante cruzamento, segundo os casos. No caso de cru-
zamentos sempre se emprega unha raza autóctona de tipo maternal 
e a raza foránea como raza paterna.

As principais razas empregadas son:
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 Esta raza resulta idónea para explotacións en extensivo, con pas-
tos pobres incluso con algo de mato. É unha raza pequena pero ben 
adaptada ao clima e ás condicións de montaña e de terreos pobres. A 
aptitude principal é a cárnica. A cría de cordeiros galegos en extensivo 
(en base a pasto) supón chegar en 4 meses a canais de, como máxi-
mo, 9 kg.

Ovella Galega
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 En principio é de aptitude mixta, pero empregada en extensivo 
para a produción de carne. A produción son años “lechales” de 25–30 
días de idade alimentados de leite materno e un peso vivo entre 10–
12 kg. En menor medida prodúcense cordeiros de 3–4 de idade con 
25–30 kg de peso vivo destetados aos 40–50 días e alimentados con 
palla e concentrado

Castelá
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 Tamén é unha raza con aptitude mixta (carne – leite). Producen 
años “lechales” de 25–35 días de idade alimentados con leite materna 
e un peso vivo que oscila entre os 9–12 kg, cun rendemento do canal 
do 65 %. En menor medida tamén se producen cordeiros de 3 – 4 
meses de idade con 25–30 kg de peso vivo destetados aos 45 días e 
alimentados con palla e concentrado.

Churra
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 É unha raza de aptitude cárnica. Producen cordeiros de 3 meses 
de idade con 22 – 28 kg de peso vivo.

Merina
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 Estamos a falar dunha raza de aptitude cárnica, que produce 
uns años de 35 días de idade cun peso vivo dun máximo de 14 kg e 
cordeiros de menos de 4 meses de idade cun peso vivo de 24–26 kg.

Raza Navarra
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 Cabra Galega: é unha raza de aptitude cárnica principalmente. 
Son animais moi rústicos perfectamente adaptados á dura orografía 
e climatoloxía das zonas de montaña de Galicia, onde se explota en 
réxime extensivo. Como produto temos, por unha banda, o cabrito 
leitón (4–6 kg canal) criado exclusivamente co leite das nais, ou por 
outra banda, o cabrito adulto (7–8 kg canal) alimentado co leite das 
nais e suplementado con pasto ou cereal.

Cabra Galega
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 No caso da raza que se vai empregar para iniciar a actividade 
gandeira, podemos empregar ben razas autóctonas ou razas mello-
radas. Para facilitar a elección debemos ter claro o tipo de produto 
que pretendemos obter. As razas autóctonas xeralmente teñen un 
engraxamento máis prematuro, polo que son máis aptas canto máis 
lixeiras sexan os canais que se producen, mentres que o grupo das 
razas melloradas mostran todo o seu potencial cando os cordeiros ou 
cabritos se ceban para producir canais pesados.

 Outro aspecto moi importante é a adaptación ao medio. A van-
taxe das razas autóctonas para o seu emprego en extensivo é que 
presentan unha gran rusticidade e teñen demostrado a súa aclimata-
ción nas súas zonas da explotación.

 Unha solución intermedia e usada con certa frecuencia é a rea-
lización de cruzamentos industriais. Desta maneira, as reprodutoras 
pertencen a razas autóctonas, pero as súas crías presentan mellores 
índices de crecemento cando se ceban.
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 c) Manexo do rabaño                        

 O primeiro é coñecer os índices relacionados co manexo, que 
nos orientarán dos resultados que se van obter.

FERTILIDADE DO RABAÑO

 A fertilidade do rabaño calcúlase coa seguinte fórmula:

Número de femias paridas
   Fertilidade =   ---------------------------------------------------------- x 100

Número de femias presentes na cubrición

 En épocas favorables como son os meses de outono a principio 
de inverno a fertilidade é máis elevada (90–95 %). Non obstante, na 
época do anoestro estacional, na primavera, a fertilidade é máis baixa 
(< 50 %).

PROLIFICIDADE

 Este dato dá información da media de crías por femia parida e 
calcúlase coa seguinte fórmula:
                                     

Número de crías nacidas
Prolificidade =  ------------------------------------------------------   x 100

Número de femias paridas

 Normalmente este dato está arredor do 1,1 e 1,4 crías por femia 
parida, pero a súa variabilidade pódese influenciar enormemente por 
efecto da raza (máis ou menos prolífica) e da alimentación no mo-
mento da cubrición (flushing).
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MORTALIDADE PRENATAL

 É a porcentaxe que representa o número de abortos producidos 
antes do nacemento ou o parto, é dicir, durante o período de xesta-
ción de 150 días. Este valor é conveniente que non supere o 5%.

MORTALIDADE DE AÑOS/CABRITOS DE ENTRE 0 – 35 DÍAS
 
Esta é a porcentaxe que nos indicará o número de crías mortas dende 
o nacemento ata os 35 días de vida. Este valor non debe superar o 5 
% de mortes.

INTERVALO ENTRE PARTOS

Son os meses transcorridos entre dous partos consecutivos. Depen-
de do sistema de reprodución empregado, 8 meses (3 partos cada 2 
anos) e 12 meses (1 parto ao ano).

PORCENTAXE DE REPOSICIÓN

 Nas explotacións de ovino de carne, prodúcense baixas de re-
produtores ben sexa por morte ou por desvelle de animais improduti-
vos. Nestas ganderías as femias de reposición selecciónanse das nais 
propias mentres que os machos adquírense de fóra.

 Este índice indica o número de femias de reposición interna 
anual necesarias para que non diminúa o número de animais do ra-
baño. Este índice oscila dende un 15-16 % dependendo da vida útil das 
ovellas/ cabras; un 13 % por desbote e o 2 % por mortes. Por exemplo, 
se temos un número de ovellas ou cabras de 250, cunha vida útil de 8 
anos: Se a renovación total (o 100%) do rabaño se produce aos 8 anos 
de idade, cada ano terá que deixarse unha porcentaxe de reposición 
de:

100 % / 8 anos = 12,5 %
Pódese deixar un 15 % de reposición anual para ter unha marxe.
250 ovellas / cabras x 15% = 38 ovellas ou cabras de reposición anual.
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REPOSICIÓN DE FEMIAS
 
 A taxa de reposición das ovellas nos rabaños de ovino ou caprino 
de carne é arredor do 20 %. En todo caso terase en conta o seguinte:

 Nº de femias de reposición = Nº femias mortas + Nº femias de 
desvelle

 É importante ter presente que manter animais improdutivos na 
explotación supón unha carga en contra da rendibilidade da explo-
tación, polo que a taxa de reposición débese adaptar á realidade de 
cada gandería.

REPOSICIÓN DE SEMENTAIS

 Aínda que a fertilidade dos machos se incrementa ata os 4 ou 5 
anos, e pode seguir sendo produtivo durante algúns máis, se as fe-
mias de reposición se seleccionan da mesma explotación, non é moi 
recomendable que os machos permanezan demasiado tempo, para 
evitar problemas de consanguinidade.

 Cando se adquiren animais de explotacións de fóra, é imprescin-
dible que estes teñan unhas adecuadas condicións sanitarias. Hai que 
evitar introducir animais de explotacións con problemas sanitarios, 
especialmente se son infecciosas.
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	 d)	Identificación						                

 Para facer esta operación pódese facer mediante dous sistemas:

	 Sistema	oficial

 Cada animal levará unha marca na orella dereita, consistente 
nunha marca auricular única, numerada individualmente e cun có-
digo de barras e un sistema de identificación individual electrónico 
que consiste nun bolo colocado no retículo do animal. Esta operación 
farase a través dun veterinario.

 Sistema interno

 Crotais identificativos co nº de REGA e un número correlativo 
para a identificación das crías.
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 e) Reprodución                     

 Nunha explotación tanto de ovellas como de cabras teremos 
que elixir o sistema de reprodución que se vai empregar. Entre eles 
temos:

 Cubrición por monta continua
 Este sistema consiste en ter os machos co rabaño durante todo 
o ano.

 Cubrición por monta planificada
 Neste caso temos tamén dúas opcións:

 Un parto ao ano con repesca: Neste caso cóbrese o rabaño en 
decembro–xaneiro para que pairan en maio–xuño e repéscanse as 
ovellas ou cabras que quedaron sen cubrir. Cada ovella ou cada cabra 
terá un parto ao ano.

 Tres épocas de parto cada 2 anos:
 
 Establécense 3 épocas de cubrición ao ano, introducindo os ma-
chos durante 45–50 días para abranguer os 2–3 celos das femias e ob-
ter partos agrupados. É o sistema de reprodución máis empregado, 
no que os partos se producen cada 8 meses, pechando os ciclos cada 
2 anos. Os partos pódense programar en setembro–outubro, maio–
xuño e xaneiro–febreiro, ou pódense buscar alternativas.

 CICLO SEXUAL

 A puberdade acádase entre os 6 aos 9 meses de idade nas ove-
llas e 5–7 meses nas cabras. Non entrarán en cubrición ata que aca-
den polo menos os 2/3 do seu peso final adulto.

 As femias presentan celo cada 17 días no gando ovino e sobre 19 
días nascabras, momento no que se cobren.

 A xestación dura 150 ± 5 días.
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 SÍNTOMAS DO CELO (ESTRO)

 O celo, ou estro, é o período no que as femias aceptan o macho 
e se aparean. Adoita durar de 1 a 2 días.

 Os síntomas característicos do celo son:
 - Inquietude
 - Falta de apetito
 - Inchazón e arroibamento da vulva e vaxina.
 - Descarga de moco na vulva.
 - Elevación constante do rabo.
 - Acoso continuo ao macho.
 - A femia queda inmóbil durante a monta do macho.

 MÉTODOS EMPREGADOS PARA SINCRONIZAR CELOS

 Para conseguir que a maioría das femias dun rabaño presenten 
celo nun período de tempo curto e polo tanto queden xestantes, pó-
dense empregar varios métodos:

 - Efecto macho: este método consiste na introdución brusca dos 
carneiros ou cabróns nun grupo de ovellas ou cabras que previamen-
te estivesen separados de toda presenza física, olfactiva e auditiva. O 
tempo de separación dos machos debe ser polo menos de 1 mes.

 - Esponxas vaxinais: son esponxas que levan unha hormona e 
mantéñense durante 12–14 días. Consiste en facer lotes de ovellas, 
recibindo cada lote o tratamento nun intervalo de 4–5 días para que 
non saian en celo todas as femias que queremos cubrir do rabaño ao 
mesmo tempo. Este método non é moi empregado en extensivo pos-
to que require un manexo moi complexo.

 - Implantes subcutáneos de melatonina: este método consiste 
en colocar cunha pistola especial un implante de melatonina na base 
da orella, introducindo os machos uns 40 días despois. Este método 
é cada vez máis empregado posto que o manexo dos animais é máis 
sinxelo xa que só hai que manipulalos unha vez. Potencia o efecto 
macho e aumenta a fertilidade e prolificidade do rabaño.

29



 CUBRICIÓN

 Para cubrir as femias do rabaño temos dúas formas de facelo, 
ou ben por monta natural ou por inseminación artificial.

 - Monta natural: este tipo de cubrición realízaa o macho nas di-
ferentes épocas de cubrición da explotación. A porcentaxe mínima 
necesaria de machos no rabaño será dun 3 %. A monta natural ten 
tamén diferentes modalidades, describimos as seguintes:

 - Monta libre: consiste en deixar os machos libres coas femias, 
sendo este o método máis estendido.
 -  Monta por lotes: é unha técnica útil nas explotacións de se-
lección nas que é necesario coñecer a paternidade da descendencia. 
Márcanse por lotes as femias en celo, e pola noite xúntanse cos ma-
chos. Desta forma cóbrense pola noite e ao día seguinte xúntanse co 
resto do rabaño.

 - Monta dirixida: aínda que non sexa moi frecuente nas explota-
cións de carne, algúns autores recomendan o seu emprego cando se 
fan programas de sincronización dos celos, nos que hai que cubrir un 
número importante de femias en 2–3 días. Neste caso vanse cubrindo 
femias sincronizadas de unha en unha cos distintos machos da ex-
plotación. Ás 12 horas pódese facer unha segunda monta dirixida ou 
pódense xuntar todos os machos co lote de femias para que se volvan 
montar libremente.

 - Inseminación artificial: neste caso temos diferentes técnicas, 
entre elas:
 - Inseminación artificial vaxinal: ten o inconveniente de que é un 
método pouco efectivo.
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 - Inseminación artificial laparoscópica: neste caso requírese unha 
pequena operación cirúrxica, polo que é máis laboriosa e precísase 
unha persoa cualificada. Conséguese maior índice de fertilidade que 
no caso anterior, pero require un maior custo. Este sistema, non obs-
tante, emprégase na mellora xenética e no gando de alta produción 
de leite.

Dunha maneira ou outra, as explotacións teñen unha determinada 
organización reprodutiva que condiciona o manexo desta. Os siste-
mas reprodutivos que se poden seguir son:
- Monta continua
- Programación de montas
    

 XESTACIÓN

 A xestación require dun manexo coidadoso para que o animal 
non aborte con facilidade. Dependendo da época de partos, as femias 
xestantes separaranse do rabaño e facendo lotes.
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 f) Cría do cordeiro/cabrito                     

 Mediante o sistema de cebo a pasto cébase por exemplo a ove-
lla galega. Neste caso sacrifícanse animais de máis idade e de canais 
máis colorados. Este tipo de produción pode ser unha alternativa de 
futuro, fundamentalmente por dous motivos: Os consumidores cada 
vez están máis preocupados pola calidade e a seguridade alimenta-
ria. Este tipo de produción máis “natural” e facilmente comercializable 
como produto ecolóxico pode que co tempo sexa máis demandado 
polo consumidor.

 A situación actual do mercado dos cereais provoca que o prezo 
dos pensos sexa elevado. Con este sistema pódese chegar a un aforro 
de ata un 50% de penso con respecto ao sistema de cebo intensivo.

 As estratexias que cómpre seguir deben adaptarse dependendo 
da situación do mercado e a de cada explotación concreta, pero o 
cebo en pastoreo pode ser unha alternativa que debe ser tomada en 
consideración.

 g) Alimentación

 Posto que as marxes económicas das explotacións de ovino e 
caprino extensivas adoitan a ser pequenas, o gasto en alimentación 
non pode ser excesivamente elevado, para evitar que estas empresas 
sexan economicamente inviables. A base alimenticia dependerá de 
cada lugar onde se atope a explotación.

A alimentación pode fundamentarse nos conservados. Os pastos po-
den ser neste caso ou ben prados naturais ou incluso pradeiras me-
lloradas. O gandeiro tamén pode sementar algún cultivo forraxeiro 
para consumo en verde ou para conservar, como cereais para pasto-
reo a dente, e aproveitar os subprodutos agrícolas como por exemplo 
as coroas da remolacha, etc.

Non hai que descartar o emprego de subprodutos en zonas onde exis-
ta un certo volume de produción agroalimentaria, como por exemplo 
vaíñas de millo, remolacha de mesa, verza, repolo etc.
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 h) Sanidade

 O programa sanitario dunha explotación de ovino ou caprino de 
carne en extensivo debe ser sinxelo, realista e eficaz. Para unha ex-
plotación concreta, o programa sanitario debe ser establecido polos 
veterinarios que coñezan a gandería en profundidade.

 Algún dos contidos máis importantes que non deben faltar no 
programa son:

 - Hixiene das instalacións que poida haber.
 
 - Control de parasitoses externas e internas: os tratamentos que 
se realizarán dependerán dos resultados obtidos nas inspeccións que 
se leven a cabo na explotación e das análises das feces que se efec-
tuarán no laboratorio.
 
 - Plans de vacinación.
 
 - Controis sanitarios oficiais.
 
 - Outros aspectos varios: formación dos gandeiros, desparasita-
ción dos cans de axuda, uso de medicamentos, supervisión dos libros 
da explotación, etc.
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 9- Análise DAFO do noso proxecto                 

 Tal e como fixemos anteriormente co sector, debemos agra re-
flexionar sobre cales son os puntos fortes e febres da nosa gandería, 
tendo en conta unha visión interna o externa do noso proxecto. Así 
realizaremos un análise DAFO que nos vai permitir de visualizar cales 
son aqueles puntos fortes nos que nos debemos apoiar para sacarlle 
o máximo partido á nosa gandería e aqueles puntos febres sobre os 
que debemos de traballar para minimizar ao máximo e así incremen-
tar non solo o rendemento económico, senón tamén a resiliencia  do 
noso proxecto.                                                       

 

Debilidades 

Aquí enumeraremos os puntos débiles internos 
que presenta o noso proxecto 

            

Ameazas 

Aquí faremos unha lista os puntos débiles 
externos aos que nos podemos confrontar 

Fortalezas 

Aquí anotaremos aqueles puntos fortes que 
presenta internamente o proxecto 

 

Oportunidades 

Finalmente aquí engadiremos unha lista de 
puntos fortes externos e que vemos fac�ble de 
poder aproveitar      
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	 10-	Plan	financeiro

 Por último, pero non por iso menos importante, abordaremos 
“os números” do noso proxecto, a viabilidade económica e a capaci-
dade de investimento que debemos afrontar para a consecución do 
noso proxecto de gandería. Así mesmo teremos en conta as axudas 
ás que podemos optar para minimizar o investimento e reducir os 
custes de funcionamento da nosa gandería.

 De cara aos investimentos debemos primeiro preguntarnos 
pola idoneidade de realizar os grandes investimentos das explota-
cións gandeiras, pois como a marxe económica da gandería vai ser 
reducida, necesitamos investir naqueles puntos que sexan altamente 
rendibles. É por iso que a primeira pregunta a realizarnos é: compre 
investir nunha nave ou cuadra? Necesito obrigatoriamente un tractor 
cos seus apeiros? Cales son os investimentos imprescindibles para o 
meu modelo de explotación?

 Neste senso, debemos definir os seguintes investimentos:

 • Instalacións fixas (cuadra, manga de manexo, curro, peches, ...)
 
 • Instalacións móbiles (bebedoiros, comedeiros, forraxeiras, ma-
llas móbiles electrificadas, pastores eléctricos, remolque gandeiro, ...)
 
 • Melloras nas superficies forraxeiras (implantacións de pradei-
ras, desbroces iniciais, adecuación de superficies, ...)
 
 • Compra do gando e dos mastíns
 
 •Material de traballo e equipamento 
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 Unha vez valorado todo o investimento inicial, estableceremos a 
forma de abordar e financiar estes investimentos, ben sexa con afo-
rros ou con préstamos. Neste punto debemos asesorarnos para valo-
rar a idoneidade de solicitar unha ou varias axudas á hora de afrontar 
os investimentos planificados. As principais axudas á investimentos 
as que podemos optar son:

 • Axudas á incorporación de agricultores mozos
 • Plans de mellora para a modernización das ganderías
 • Axudas a investimentos produtivos dentro do programa 
LEADER, xestionadas a través dos GDR
 • Outras axudas menores á investimentos (prevención de ata-
ques da fauna salvaxe,...)

 Por último e para analizar a viabilidade económica e técnica do 
noso proxecto debemos elaborar unha conta de explotación, un cál-
culo dos ingresos e gastos esperados ao longo dun ano. Neste apar-
tado hai varias metodoloxías de traballo para calcular o beneficio que 
nos pode reportar a gandería, pero para este sector e para que sexa 
máis comprensible aquí realizaremos un cálculo de Excedente Bruto 
de Explotación (EBE).

Para calculalo debemos primeiro cuantificar os ingresos da gandería:

 · Venta de cordeiros/cabritos 
 · Venta de desvelle
 ·Axudas anuais (Pago Base, Pago Verde, Zonas con Limitacións 
Naturais, Axuda ao sector Ovino e Cabrún e Agroambientais/Ecolóxi-
co)
 · Outras ventas (la, esterco, servizos,...)
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 Seguidamente anotaremos os gastos anuais da gandería nos se-
guintes apartados:
 · Alimentación do gando (pensos, cereais e forraxes)
 · Xestión da superficie forraxeira (desbroces, fertilización, traba-
llos agrarios,...)
 • Enerxía (gasóleo e luz)
 • Sanidade (medicamentos, servizos veterinarios, ADS, ...)
 • Reparación e mantemento das instalacións
 • Seguros (autónomos, tractor, coche, retirada de cadáveres, res-
ponsabilidade civil, ...)
 • Servizos externos (rapa, xestoría, entidade de aconsellamento, 
custes bancarios de xestión...)
 • Salarios de traballadores alleos á man de obra familiar (custe 
completo de salario e cotización á SS)                 
                                                                                                                                                    
 O balance entre os ingresos e gastos descritos daranos o EBE. 
Compre recalcar que neste resultado non se están a incluír ningún 
dos seguintes apartados e que estes deben de ser valorados por cada 
gandeir@.

 • Alugueiros de terras e naves, así como as amortizacións técni-
cas dos investimentos realizados nin os créditos bancarios
 • O rendemento final e individual da man de obra familiar (ou 
dos promotores)

 Con todos estes indicadores económicos e de viabilidade do noso 
proxecto debemos realizar unha última avaliación global do proxecto 
para valorar a idoneidade do mesmo e, de ser valorado positivamen-
te, iniciar todos os trámites e pasos necesarios para levalo acabo.
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 11- Conta de explotación

 Para poder afrontar con suficiente coñecemento o inicio de cal-
quera actividade, e como remate do plan financeiro, compre analizar 
a conta de explotación cos ingresos e gastos correntes dos que fare-
mos fronte.

 Para que os exemplos que se refiren aquí sexan comprendidos 
hai que ter en conta que non se incluíron as inversións fortes en insta-
lacións, gando nin en terras. Isto fíxose así para poder despois adap-
tar cadaquén os números á súa realidade e estes son os principais 
puntos nos que se pode aforrar (empregando instalacións de 2ª man 
ou practicamente sen elas). É por iso que cada persoa que preten-
da iniciar a actividade neste sector deberá valorar estas inversións e 
como pretende facerlles fronte (aforros, crédito, ...).
     
 Ovino de carne
 
 Gandería con 350 ovellas e 300 partos/ano                
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 Cabrún de carne
 
 Gandería con 350 ovellas e 300 partos/ano                
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