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L'explotació està situada en Outeiro de Cela, Ajuntament d'Irixoa, prop de Betanzos, província
de la Corunya. És una explotació de vaques de llet, dedicada a la producció de llet, a partir
d'una superfície farratgera de 70 ha (32 ha de propietat) que no es reguen, ateses les
característiques climàtiques de Galicia (pluviometria mitjana de 876 litres a la zona de
Betanzos). A l'explotació treballen tres persones, dues d'elles són mà d'obra contractada. El
titular és Manuel Candamio Folgar, el qual la té arrendada als propietaris des de fa un any,
encara que ja participava en la presa de decisions des de l'any 2011. La propietat és d'Emilio
Freire Cal i Josefina Calvo Pérez, sogres de Manuel i ja jubilats. Manuel no tenia tradició
ramadera, ja que és titulat en Business Studies (empresarials) per la Universitat de Porstmouth
i MSC en Information Systems, no obstant això s'ha fet càrrec de l'explotació sense grans
problemes i ha adquirit ja una notable destresa en la seva direcció.

Outeiro de Cela i camp de blat de moro

ALGUNES DADES TÈCNIQUES I DE MANEIG
Actualment tenen 149 vaques (16 seques) i 114 braves de reposició de diferents edats. La
quota de llet és d'1.146.794 kg al 3,54% de greix i la producció en la campanya passada va ser
de 9.600 litres/vaca munyida (lactació acabada), mentre que la del 2014 serà de l’ordre dels
9.800 litres. Des de fa anys no es compra bestiar fora de l’explotació.
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Estabulació i camp de blat de moro envoltat de bosc

Les 70 ha de superfície agrària, les dedica a la producció d'herba (40 ha a força d'una barreja
de raigràs italià i Barsilo, un tipus de raigràs anglès). No tenen prats permanents, per la qual
cosa, en principi, si no surt cap problema puntual, les aixequen totes i les sembren de blat de
moro per a ensitjar (40 ha de cicle 350, amb una producció mitjana de 30 t/ha i la resta de cicle
250, 15 ha de les quals es van aprofitar com a “gra humit” al 2013). Com a dades
complementàries relatives a qualitat, l'ensitjat d'herba, amb bona conservació, tenia el 20% de
MS, mentre que el blat de moro, amb el 32 % de MS contenia el 33% de midó.

Ensitjat de blat de moro i detall del dall

Pel que fa a la distribució de les vaques, actualment, tenen 2 lots: un compost per les vaques
en lactació avançada i un segon lot de vaques joves i a tots dos se'ls subministra la mateixa
ració. Respecte a l'alimentació, únicament compren fora de l'explotació palla i el concentrat, el
qual està compost per un 80% de colza (no hi ha tortó de soja).
Les construccions consisteixen en una estabulació lliure amb passadís central, amb 150
cubiculums i idèntic nombre de cornadissos. Els cubicles són amb llit de sorra. El sistema de
neteja és mitjançant tiràs o arrossegador de fems i una fossa de fems i purins de 2.000 m3 de
capacitat.
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Vista general de l’estabulació, passadís central d’alimentació

El racionament alimentari és a base d'una ració unifeed, que reparteixen una sola vegada al
dia. Actualment està composta dels farratges següents: palla (1 kg); ensitjat d'herba (22 kg),
ensitjat de blat de moro (28 kg); “gra humit” (7 kg) i de 7 Kg de concentrat (compost per colza
k+ “nucli”).
Les vaques eixutes i les braves reben una ració de: palla (6 kg); ensitjat de blat de moro (2 kg),
així com 3 kg de concentrat diferent de l'anterior.
La preparació de la barreja unifeed es fa en un carro mesclador propietat d'una Cooperativa, a
la qual paguen 1.200-1.300 euros al mes per aquest servei.
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Ració i carro mesclador i distribuidor

Completen les instal·lacions una sala de munyir, espina de peix 2x12, línia baixa, així com altres
coberts per a la recria, a més de sitges.

Espina peix 2x12, sortida ràpida

Grup de remugants “Ramon Trias”

Vaques als cubículs, llit de sorra

4

Visita Cabreira

Distribució de purins

En l'actualitat compten sobrepassar la quota i, en aquests moments estan en el dilema de
llogar quota, que ha arribat a preus molt alts, o reduir la producció de les vaques en la fase de
després del post-part. Manuel té la intenció d’ampliar la capacitat de l’estabulació –ja té
redactat el corresponent projecte– mitjançant la construcció d’una nau de 60x34 m i fossa de
34x14x4,5 m, així com una sala de munyir 2x16, espina de peix, de sortida ràpida. No obstant
la seva execució s’ha ajornat al proper any, a causa de les restriccions econòmiques, pel que fa
a ajuts oficials.
Nogensmenys l'increment del cens ramader es farà en funció de la disponibilitat de farratge i
no per “omplir” els cubicles disponibles. No descarta arrendar més terra (o comprar-la si és el
cas) per tal d’incrementar la superfície farratgera, però no a qualsevol preu: els factors a
valorar són la proximitat a l’explotació i la dimensió de la parcel·la, així com el preu.
Té el projecte de reorganitzar els lots de producció: un de vaques de post-part i un altre de les
vaques de lactació més avançada. Igualment, en la línia d'estalvi, tenen el projecte de comprar
directament la colza i el concentrat i preparar les barreges de concentrat en la pròpia
explotació (actualment es fa a través de la Cooperativa).
A l'apartat “GALERIES DE FOTOS” dins de les visites trobarem la seqüència de fotos de la visita
realitzada per José Luís Sanmartín. Fotos JL Sanmartín.
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