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Este proxecto conta co apoio da Xunta de 
Galicia e do FEADER (Fondo Europeo 
Agrícola de Desenvolvemento Rural) no 
marco do Programa de Desenvolvemento 
Rural (PDR) de Galicia 2014-2020, mediante 
o programa de axudas para execución de 
proxectos dos grupos operativos da Asocia-
ción Europea da Innovación.

O proxecto desenvolverase en 3 anualida-
des (2018, 2019, 2020).

Coordina: Asociación de Desenvolve-
mento Rural Mariñas - Betanzos.

Coa participación de:

- Coporc S. Coop. Galega

- Universidade de Santiago de 
Compostela (Laboratorio de 
Hixiene, Inspección e Control de 
Alimentos)

- Centro Tecnolóxico da Carne

- Unión de Cooperativas Asociación 
Galega de Cooperativas Agrarias - 
AGACA.

Descrición: 

A aparición de resistencias a antibióticos, 
ligadas ao seu uso inadecuado na produción 
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animal, obriga aos produtores de carne a 
buscar novas estratexias orientadas a produ-
cir alimentos que minimicen calquera risco 
para a saúde pública. Optimizar as condicións 
de manexo ou ambientais, así como aspectos 
relacionados coa sanidade, alimentación e 
benestar dos animais na granxa pode contri-
buír a este �n, xa que mellora o estatus sanita-
rio da cabana e contribúe a un uso máis racio-
nal dos medicamentos veterinarios.

As consecuencias indirectas da resistencia aos 
antibióticos repercuten en gran medida na 
saúde pública e teñen amplos efectos na 
economía, tanto a nivel global como local, 
con perdas debidas á menor produtividade 
por mor das enfermidades sufridas polos 
animais e ao incremento dos custos dos 
tratamentos.

Xustificación:

O desenvolvemento deste proxecto responde 
á necesidade de deseñar, de común acordo 
cos produtores de porcino locais (Coporc S. 
Coop. Galega.), unha estratexia para a adapta-
ción do sistema de produción actual fronte ás 
novas esixencias legais, orientadas a reducir o 
uso de antibióticos na alimentación animal, e 
que permita diferenciar positivamente as 
canais de porcino. 

Para avanzar solucións a este problema e 
mitigar o impacto na saúde animal e humana, 
realizaranse diferentes ensaios baseados na 
alimentación e no manexo dos animais nos 
últimos 3 meses de vida (fase de cebo), o que 
permitirá obter unha carne cunha calidade 
diferencial producida “sen antibióticos”.

Obxectivos: 

- Deseñar un sistema de produción baseado 
na alimentación e no manexo que favoreza 
a inmunidade natural dos animais como 
estratexia de mellora da seguridade alimen-
taria da produción, eliminando a adminis-
tración de antibióticos na fase de cebo.

- Caracterizar as canais dos animais incluí-
dos neste sistema de produción ao respec-
to da súa calidade diferencial.

- Analizar os custos e necesidades de investi-
mento para adaptar as granxas a este 
sistema.

- Identi�car melloras relacionadas coa 
sustentabilidade da produción de porcino 
industrial e da seguridade alimentaria. 

Metodoloxía: 

Levarase a cabo un seguimento en diferentes 
explotacións de gando porcino de grupos de 
animais nos que se probará a supresión de 
antibióticos durante a fase de cebo, combi-
nando unha mellora na bioseguridade das 
granxas e unha mellora xeral do manexo 
seguindo catro pautas diferentes:

- Pauta de vacinación establecida.

- Control de densidade nos habitáculos para 
diminuír a posibilidade de contaxio en caso 
de enfermidade.

- Control de condicións ambientais.

- Proba de aditivos alternativos de alimenta-
ción que favorezan o fortalecemento do 
sistema inmune natural dos animais.

Identi�caranse as mellores pautas de manexo 
co �n de extrapolalas e difundilas no sector 
produtivo, levando a cabo accións de transfe-
rencia e asesoramento dentro deste sector.

Os animais que formen parte do estudo serán 
controlados de maneira periódica mediante 
diversas análises para corroborar que non se 
lles subministra antibiótico de maneira 
preventiva e xeralizada. Todo animal ao que 
se lle teña que administrar antibiótico será 
retirado do ensaio.

Continuidade:

 Se os resultados son satisfactorios, tratarase 
de ampliar o tempo de supresión de antibióti-
cos ata reducir ao máximo posible o seu uso 
na cría de porcino. 


