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1.  INTRODUCIÓN 

1.1.- MARCO DO PROXECTO 

Marco do proxecto: ORDE do 20 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras da 

concesión, en réxime de concorrencia competitiva das axudas para a execución de proxectos dos grupos 

operativos da Asociación Europea da Innovación (AEI), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de 

Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 

2014-2020, e se convocan para o ano 2018. 

   

1.2.- FINANCIACIÓN DO PROXECTO 

As axudas para o desenvolvemento deste proxecto foron solicitadas ao abeiro da Orde do 20 de 

decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de 

concorrencia competitiva das axudas para a execución de proxectos dos grupos operativos da Asociación 

Europea da Innovación (AEI), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural 

(Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018 

As axudas están financiadas con fondos Feader nun 75 %, con fondos propios da Xunta de Galicia nun 

22,5 % e con fondos do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente nun 2,5 %. 

AXUDA CONCEDIDA: 99.856,35 euros. 
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1.4.- XUSTIFICACIÓN 

A aparición de resistencias a antibióticos, ligadas a un uso inadecuado destas substancias na produción 

animal, obriga ao produtor de carne a buscar novas estratexias orientadas a producir alimentos que 

minimicen calquera risco para a saúde pública.  A mellora das  condicións de bioseguridade e benestar 

dos animais na granxa pode contribuír a estes fins, xa que permite obter unha melloría do estatus 

sanitario dos animais e contribuír a un uso máis racional dos medicamentos veterinarios.  

Distintos organismos internacionais inciden na redución do uso dos antimicrobianos e unha mellor 

utilización de medidas hixiénicas e sanitarias. As melloras nestas medidas non se refiren só a condicións 

de manexo ou ambientais, senón que abarcan distintos aspectos relacionados coa sanidade e a 

alimentación. 

A produtividade animal está ligada directamente á existencia ou non de organismos patóxenos no tracto 

dixestivo dos animais. Fai anos, o uso de promotores de crecemento de tipo antibiótico axudaba a 

controlar o crecemento destes microorganismos e manter un equilibrio desexable na flora intestinal. A 

prohibición ou restrición de uso de moitos destes aditivos desencadeou a busca de novas alternativas, 

entre as cales se atopan os probióticos, prebióticos e simbióticos. 

O Grupo Operativo identificou tres áreas principais onde levar a cabo solucións prácticas xa existentes ou 

desenvolver novas iniciativas para reducir o uso de antibióticos: 

- Mellora xeral da saúde e benestar animal para reducir a necesidade de uso de antibióticos a través 

dunha mellor bioseguridade, manexo, deseño de instalacións, mellora na xestión e capacitación do 

persoal.  

- Alternativas específicas aos antibióticos, incluíndo a vacinación, métodos de alimentación e cría.  

- Cambios nas actitudes, hábitos e comportamento humano (gandeiros, asesores agrícolas e veterinarios) 

e mellor difusión da información. 

Para poder solventar este problema e mitigar o impacto sobre a saúde animal, concretamente no sector 

porcino, a iniciativa do proxecto estivo encamiñada ao desenvolvemento de común acordo cos produtores 

de porcino da cooperativa COPORC S.C.G., dunha estratexia para a adaptación do sistema de produción 

fronte ás novas esixencias dos consumidores, encamiñadas a unha redución do uso de antibióticos na 

alimentación animal. 

Tratouse de facer un seguimento, en diferentes explotacións de gando porcino, de grupos control de 

animais nos que se testou a eliminación de antibióticos na dieta destes animais na fase de cebo. 

O proxecto consistiu en facer grupos de 10-15 animais, claramente identificados, collendo distintos lotes 

de cría nas diferentes granxas, nos que se levou a cabo a supresión de antibióticos aplicando 4 pautas de 

manexo diferentes: 

1. Seguir unha pauta de vacinación establecida. 

2. Diminución da densidade de animais  por  habitáculo, de forma que non estén tan 

amontoados coa finalidade de diminuir o contaxio de posibles enfermidades.  

3. Controlar as condicións ambientais, evitando cambios bruscos de temperatura mediante 

ventilación forzada. 
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4. Probar aditivos alternativos de alimentación (postbióticos) que favorezan o fortalecemento 

do sistema inmune natural dos animais fronte as afeccións máis comúns nas explotacións.  

Trátase de evitar a utilización preventiva dos antibióticos, combinando unha mellora da bioseguridade das 

granxas e unha mellora xeral do manexo. 

Animais testigo foron controlados de maneira periódica mediante diversas análises para corroborar que 

non se lle estaba a subministrar antibiótico de maneira preventiva e xeralizada. Non obstante todo animal 

que nun momento puntual se lle tivo que administrar antibiótico foi retirado do ensaio. 

Nutrición, xenética, equipamento... aínda que son moitas as melloras que se poden introducir para 

maximizar a produción dos animais hai algo prioritario que se debe ter en conta e incluír en tódolos 

manexos: a hixiene. 

Ademáis de tentar fortalecer o sistema inmunitario dos animais con métodos alternativos á administración 

de antibióticos revisáronse as pautas de hixiene seguidas nas explotacións para ver se son as idóneas na 

prevención da aparición de enfermidades. 

A temática deste proxecto encaixaría dentro  da prioridade 3.2 “Diversificación do sector alimentario 

galego para posicionalo como referente internacional ó redor da innovación en nutrición como elemento 

chave para unha vida saudable” englobada no Reto 3, da Estratexia de Especialización Intelixente RIS-3 

de Galicia 2014-2020, reforzando a posición de Galicia, a nivel internacional, como provedora de 

alimentos seguros e saudables mediante a xeración/potenciación dunha estrutura produtiva e de 

investigación para desenvolver un sector industrial alimentario competitivo e innovador fomentando a 

produción de alimentos de alto valor engadido (funcionais, seguros e de calidade diferencial) e mellorando 

os procesos de produción e comercialización dos alimentos. 

Así mesmo  as accións e os obxectivos deste proxecto teñen cabida dentro de diferentes liñas do Eixe 3 

do Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020, sendo estas liñas: 

 PA.3.1. Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que 

fixe a poboación ao medio rural. 

 O.E.3.1.06. Aumentar a redibilidade dos sistemas produtivos das explotacións agrogandeiras e 

fomentar a súa modernización e diversificación 

 O.E.3.1.09. Garantir a prevención, defensa e control da sanidade animal e da protección dos 

cultivos. 

1.5.- OBXECTIVOS DO PROXECTO 

O obxectivo final deste proxecto era a eliminación da adición de antibióticos na dieta de animais de 

porcino en ciclo industrial, nos 3 - 4 últimos meses de vida dos animais, e para conseguir isto foi 

necesario identificar sistemas de produción basados na alimentación e manexo, destinados a favorecer a 

inmunidade natural dos animais, como estratexia de mellora da seguridade alimentaria da produción, que 

permitan eliminar os antibióticos da ración na fase de cebo dos animais.  

 Coñecer o consumo concreto de medicamentos nas explotacións baixo estudo en condicións 

habituais de produción e determinar que factores podían influír nun maior consumo de 

medicamentos. 
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 Relacionar as condicións hixiénico-sanitarias e o consumo de antimicrobianos nas explotacións cos 

parámetros produtivos dos animais e coñecer o consumo de antibióticos en condicións habituais de 

produción determinando que factores podían influír nun maior consumo de medicamentos. 

 Ademáis disto, pretendense analizar os custes nestes novos sistemas de produción, así como as 

necesidades de investimentos para adaptar ás granxas a este novo modelo.  

 Finalmente caracterizar a carne producida “sen antibióticos”, ao respecto da súa calidade diferencial. 

Caracterizar as canais dos animais incluidos en este sistema de producción ao respecto da súa 

calidade diferencial. 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE A TEMÁTICA 

2.1. DIAGNOSE DA SITUACIÓN ACTUAL  

Desde a introdución dos antibióticos na década dos anos 1940 na práctica clínica,  estes convertéronse 

en indispensables para o tratamento da maioría dos procesos infecciosos bacterianos, tanto no home 

como nos animais. As bacterias desenvolven, de forma natural, resistencia aos antibióticos, pero hai 

evidencia de que os niveis globais de resistencia están a aumentar, en parte, debido ao uso xeneralizado 

e inadecuado de antibióticos para tratamentos tanto en humanos como animais. O desenvolvemento da 

resistencia aos antibióticos, especialmente a aparición e diseminación de bacterias multirresistentes, e a 

escaseza de tratamentos alternativos, son dous dos maiores problemas de saúde pública e sanidade 

animal que é necesario afrontar na actualidade.  

O aumento da resistencia das bacterias pode afectar á eficacia do tratamento e potencialmente levar a 

fracasos terapéuticos nas poboacións tanto humanas como animais.  

Por outra parte, calquera uso de antibióticos en animais podería en última instancia afectar á eficacia de 

futuros tratamentos en seres humanos e viceversa, debido á conexión das poboacións de 

microorganismos a través de contacto directo e do medio ambiente. O uso de antibióticos debe reducirse 

en ambas poboacións para axudar a preservar a súa efectividade. De feito, estas substancias non deben 

ser empregadas como medida profiláctica común. 

O efecto final da resistencia a antibióticos é por unha banda a “aparición de cepas bacterianas 

multirresistentes a antibióticos” e doutra banda a “presenza de residuos” e contaminantes (restos de 

antibióticos) en subprodutos de orixe animal destinados a consumo humano e o conseguinte risco da súa 

transmisión dentro da cadea alimentaria e ao propio medio ambiente. 

A insistencia na utilización de prácticas hixiénicosanitarias como prevención é necesaria xa que, aínda 

hoxe en día, hai produtores que perciben que o seu custo é superior ao beneficio obtido pola súa 

utilización (Laanen e col., 2014), a pesar de que estudos recentes (Rojo-Gimeno e col., 2016)  indican que 

o custo da  implementación de medidas de bioseguridade,  xunto coa utilización de vacinas, non supera 

ao que pode representar a diminución do uso de antimicrobianos e que hai relación entre o uso de boas 

prácticas, parámetros de produción (Laanen e col., 2013) e rendemento económico (Manteca, 2011). 
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Por todo isto, cabe concluír que un bo tratamento con antibióticos non debería ser un feito puntual en 

Sanidade animal, senón que debería ir sempre ligado á realización de controis sanitarios que permitan 

coñecer os principais axentes patóxenos existentes e a un coñecemento óptimo dos antimicrobianos. 

Isto leva á necesidade de integrar o traballo dende o punto de vista terapéutico en Programas máis 

complexos de Vixiancia Sanitaria. 

Esta situación levou a que a resistencia a antibióticos pasase a ser un dos desafíos importantes aos que 

se enfronta a Saúde Pública Veterinaria Actual, que englobaría elementos de Sanidade Animal, Saúde 

Pública ou de Ecoloxía. 

Na actualidade, distintos organismos internacionais inciden no risco que para a saúde pública supón a 

aparición de microorganismos resistentes a antimicrobianos, que ocasionan, en Europa, a morte de máis 

de 33.000 persoas ao ano (Comisión Europea, 2019). No noso país, este risco podería ser máis 

importante se temos en conta que España é o terceiro  país europeo, por detrás de Chipre e Italia, con 

maior venda de antimicrobianos de uso veterinario (EMA, 2017).  

As diferenzas existentes 

entre os países europeos 

parece indicar que é 

posible unha redución, e 

a Comisión Europea 

(2015, 2017) recomenda 

racionalizar o uso destas 

sustancias tendo en 

conta medidas 

preventivas incluídas nas 

boas prácticas de 

produción e manexo.  

Un informe publicado pola Axencia Europea do Medicamento (EMA, 2019) mostra que os países 

europeos continúan reducindo o uso de antibióticos en animais, o cal mostra que a orientación da Unión 

Europea e as campañas nacionais que promoven o uso prudente de antibióticos en animais , para 

combater a resistencia aos antimicrobianos está tendo un efecto positivo. 

En canto á importancia de reducir o uso de antibióticos dentro da produción de porcino en ciclo industrial, 

Galicia posúe máis de 1.300.000 cabezas de porcino, das cales unhas 672.000 corresponden a animais 

de cebo (IGE, 2019); en canto a toneladas de carne producidas o sector porcino ocupa o terceiro lugar, 

por detrás dos sectores avícola e vacún (Xunta de Galicia, 2017). 

Este nivel de produción é consecuencia dun alto grao de intensificación, que arrastra problemas como a 

mortalidade en animais novos, a tensión (Manteca, 2011) e a facilidade de difusión de enfermidades nas 

piaras. A relaxación na utilización de prácticas hixiénicas adecuadas deu lugar a que a medida máis 

frecuente para solucionar estes problemas fose a utilización de antibióticos.  
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2.2. A LEXISLACIÓN EUROPEA  

No ano 2018, os Estados membros da UE chegaron, a un acordo informal para asegurar que, no futuro, 

os alimentos de consumo humano estivesen libres de bacterias resistentes aos antibióticos.  

A nova normativa impediría o uso de medicamentos veterinarios co único fin de mellorar o rendemento da 

produción de carne e limitaría o uso profiláctico de antimicrobianos aos casos nos que o veterinario 

constate que existe un elevado risco de contaxio ao resto de animais con "consecuencias severas".  

Nesa liña, a Comisión Europea poderá designar os antimicrobianos que deberán ser utilizados 

unicamente para o tratamento humano e, doutra banda, o acordo incentivará a investigación de novos 

antimicrobianos a través de diferentes medidas lexislativas, como períodos máis longos de protección da 

documentación técnica sobre novos medicamentos ou maior protección comercial para substancias 

activas innovadoras.  

 

A Directiva 2001/82/CE e o Regulamento (CE) nº 726/2004 do Parlamento Europeo e do Consello 

constituiron o marco regulador da Unión Europea para a introdución no mercado, a fabricación, a 

importación, a exportación, o subministro, a distribución, a farmacovixilancia, o control e o uso dos 

medicamentos veterinarios, non obstante coa aparición de resistencias a antibióticos provocada por un 

uso inadecuado dos mesmos, era preciso adaptar o marco regulador dos medicamentos veterinarios aos 

avances científicos, as condicións actuais do mercado e da realidade económica, mentres se segue 

asegurando un elevado nivel de protección da sanidade e benestar animal e do medio ambiente, e 

salvagardando a saúde pública. 

Con este obxectivo, establécese o Regulamento (UE) 2019/6 do Parlamento Europeo e do Consello, de 

11 de decembro de 2018, sobre medicamentos veterinarios, que será aplicable en todos os países da 

Unión Europea a partir do 28 de xaneiro de 2022, e polo cal se deroga a Directiva 2001/82/CE.  

Este Regulamento, inclúe o reforzo do uso prudente dos antimicrobianos, evitando o seu uso profiláctico e 

metafiláctico rutinario, accións destinadas a limitar o uso en animais de antibióticos que son de 

importancia crucial para previr ou tratar infeccións humanas potencialmente mortais.  

2.2.1.- CALES SON OS CAMBIOS QUE TRAERÁ CONSIGO ESTA NOVA 

LEXISLACIÓN? 

1. Prescrición veterinaria (Reg. 2019/6 Art. 105) 

 As prescricións veterinarias só poderán ser emitidas por veterinarios (salvo algunhas 

excepcións).  
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 A prescrición será válida en toda a UE.  

 A cantidade prescrita deberá limitarse ao tratamento.  

2. Prescrición en fervenza (Reg. 2019/6 Art. 112-115) 

 A prescrición en fervenza será máis flexible. 

 A importación de medicamentos veterinarios desde outro país da UE será máis sinxela. 

 Os medicamentos procedentes de Terceiros Países tamén poderán ser utilizadas baixo 

determinadas condicións.  

 Aplicaranse restricións aos antibióticos.  

3. Base de datos central da UE (Reg. 2019/6 Art. 55, 56, 74.) 

 Crearase unha base de datos central da UE con todos os medicamentos veterinarios autorizados 

que será de fácil acceso para todos os veterinarios. 

 Os datos de farmacovixilancia e as notificacións de eventos de efectos adversos serán 

accesibles para todos os veterinarios. Así mesmo, a notificación destes eventos será máis 

sinxelo.  

4. Vendas online (Reg. 2019/6 Art. 104) 

 A venda online de medicamentos veterinarios só estará permitida para produtos que non 

requiran de prescrición veterinaria. 

 Os Estados Membros poderán revocar esta condición, pero unicamente no seu propio territorio.  

 As farmacias online legais deberán ser monitorizadas e certificadas cun logo común da UE.  

5. Resistencias aos antibióticos 

 Co fin de combater as resistencias antimicrobianas, o uso de determinados antibióticos 

importantes poderá restrinxirse ou prohibirse nos animais.  

 A Comisión Europea deberá elaborar unha lista 

 O uso preventivo dos antibióticos soamente estará permitido en circunstancias excepcionais. 

Estas restricións tamén se aplican ao uso metafiláctico dos antibióticos (tratamento dun grupo de 

animais con antimicrobianos despois da aparición dunha infección bacteriana nalgúns animais do 

grupo, co obxecto de protexer aos outros animais do grupo). 

6. Sistemas de seguemento na granxa 

 Os sistemas de seguemento do uso de antibióticos e a vixilancia nacional do uso de 

antibióticos serán obrigatorios. 
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 Anunciar medicamentos de prescrición veterinaria na prensa que non estea dirixida a 

veterinarios (ou persoas autorizadas para fornecer medicamentos veterinarios) estará prohibida, 

aínda que os Estados Membros poderán permitir anuncios de vacinas para granxeiros.  

7. Penso medicado (Reg. 2019/6 Art. 105, 109. Reg. 2019/4 Art. 16) 

 Os pensos medicados requerirán dunha prescrición veterinaria, unicamente podendo estar 

prescritos para dúas semanas e non podendo conter máis dun produto antimicrobiano.  

 O uso preventivo de antibióticos non estará permitido e o uso metafiláctico só será posible baixo 

certas condicións.  

8. Animais e produtos importados (Reg. 2019/6 Art. 118) 

 A importación de produtos desde o exterior da UE deberán cumprir coa prohibición do uso de 

antibióticos promotores do crecemento e de antibióticos reservados para o uso humano.  

Grazas a esta normativa, poderase reducir o consumo de antibióticos na actividade gandeira, unha 

fonte importante de resistencia que se transmite aos humanos. 

 

2.3. ANTIBIÓTICOS DE USO VETERINARIO EN ESPAÑA 

- Lexislación 

Dado que España é o terceiro país da Unión Europea en consumo de antibióticos de uso veterinario e coa 

finalidade de ter información sobre os antibióticos prescritos nas explotacións gandeiras e os seu uso, 

elabórase o Real Decreto 191/2018, do 06 de Abril, co obxecto establecer a transmisión electrónica á 

autoridade competente de datos das prescricións veterinarias de antibióticos e pensos medicamentosos 

formulados con base en premezclas que sexan antibióticos.  

O PRESENTE REAL DECRETO ENTROU EN VIGOR O 02 DE XANEIRO DE 2019. 

O disposto nesta norma aplicarase ás prescricións destinadas a animais produtores de alimentos para 

consumo humano. Entendéndose como animais produtores de alimentos para consumo humano aos 

animais de produción, reprodución, cebo ou sacrificio mantidos, cebados ou criados para a produción de 
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alimentos con destino ao consumo humano. Non se aplicará ás prescricións destinadas a animais de 

compañía. 

Esta regulación dá cumprimento, no que se refire ao ámbito da veterinaria, ao Plan estratéxico e de 

acción para reducir o risco de selección e diseminación da resistencia aos antibióticos, aprobado polo 

pleno do Consello Interterritorial do Sistema Nacional da Saúde na sesión plenaria celebrada o 11 de 

xuño de 2014, e na Conferencia Intersectorial do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio 

Ambiente na súa sesión plenaria celebrada o 8 de xullo de 2014.  

Todo iso dentro do marco establecido, no ámbito da Unión Europea, pola «Resolución do Parlamento 

Europeo do 12 de maio de 2011 sobre a resistencia aos antibióticos», a «Comunicación da Comisión 

Europea do 17 de novembro de 2011 establecendo un Plan de Acción sobre Resistencia aos 

Antibióticos», ou as «Conclusións do Consello da Unión Europea do 29 de maio de 2012 sobre o impacto 

da resistencia aos antibióticos e como se debe abordar conxuntamente desde a saúde humana e 

veterinaria». 

- Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos (PRAN) 

En novembro do ano 2011, o Parlamento Europeo publicou unha resolución non lexislativa pola que se 

estableceu un Plan Director de Acción sobre Resistencias Antimicrobianas (2011-2016)  que estimulou a 

posta en marcha de plans nacionais en 13 países. Entre eles estaba España, que aprobou en 2014 o seu 

Plan Nacional fronte á Resistencia aos Antibióticos (PRAN 2014 - 2018).  

O PRAN 2014 - 2018 contou coa 

colaboración activa de 8 ministerios 

(Sanidade, Agricultura, Economía, 

Interior, Defensa, Educación, Ciencia 

e Transición ecolóxica), todas as 

comunidades autónomas e máis de 

300 profesionais da saúde humana e 

veterinaria, pertencentes a un total 

de 70 sociedades científicas, 

organizacións colexiais, universidades e asociacións profesionais.  

Este plan estrutúrase ao redor de 6 liñas estratéxicas de acción:  

 Vixiar o consumo e a resistencia aos antibióticos.  

 Controlar as resistencias bacterianas.  

 Identificar e impulsar medidas alternativas e/ou complementarias de prevención e tratamento.  

 Definir as prioridades en materia de investigación.  

 Formar e informar os profesionais sanitarios.  

 Comunicar e sensibilizar á poboación no seu conxunto e a subgrupos de poboación 
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No ámbito da sanidade animal, mellorouse o sistema nacional de recollida de datos de vendas de 

antibióticos de uso veterinario, e implementouse un sistema nacional de recollida de datos de prescrición 

veterinaria de antibióticos e puxéronse en marcha os Programa REDUCE en distintos sectores gandeiros.  

Neste contexto, o Acordo para a Redución do Uso de Colistina en Porcino, asinado por empresas que 

representan o 80 % do sector, xa conseguiu unha redución do consumo de colistina do 97,18 % (2015-

2018). 

- Novo PRAN 2019 - 2021 

O 18 de xullo de 2019 publicouse o novo PRAN 2019-2021: 

Plan Nacional fronte á resistencia aos antibióticos, cuxa 

metodoloxía dará continuidade ás 6 liñas estratéxicas de 

traballo e os dous grupos coordinadores establecidos en 

2014, así como ao sistema de grupos de traballo, centrados 

nesta ocasión nos obxectivos marcados como prioritarios 

neste segundo plan. Para iso, exponse dúas estratexias 

xerais: reducir o consumo de antibióticos e diminuír a 

necesidade de utilizar antibióticos en medicina humana e 

veterinaria. 

Nese contexto, o novo PRAN 2019-2021 dará continuidade 

aos traballos desenvolvidos na primeira estratexia española 

sobre resistencia a antibióticos.  

http://www.resistenciaantibioticos.es/es/publicaciones/  plan-nacional-frente-la-resistencia-los-

antibioticos-pran-2019-2021 

Pola súa banda, o Programa REDUCE en porcino levará a cabo a ampliación do Programa REDUCE 

Colistina para abarcar todos os antibióticos e acadar unha redución global de consumo. 

2.4. USO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS EN GALICIA 

O uso racional do medicamento veterinario é unha premisa clave para garantir por unha banda a 

seguridade alimentaria das producións gandeiras e, por outra, para manter o benestar animal asegurando 

que estes reciban os tratamentos axeitados para aliviar as súas patoloxías. En Galicia estableceuse o 

Plan Xeral de Control Oficial  dos Medicamentos Veterinarios. Neste plan realízase un control 

específico sobre: 

 Establecementos que realicen actividades de distribución de medicamentos veterinarios. 

 Establecementos que realicen actividades de venda polo miúdo dos ditos medicamentos 

(dispensación). 

 Veterinarios en exercicio profesional. 

 Establecementos elaboradores de autovacinas de uso veterinario. 

http://www.resistenciaantibioticos.es/es/publicaciones/%20%20plan-nacional-frente-la-resistencia-los-antibioticos-pran-2019-2021
http://www.resistenciaantibioticos.es/es/publicaciones/%20%20plan-nacional-frente-la-resistencia-los-antibioticos-pran-2019-2021
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 Venda de medicamentos veterinarios por outras canles. 

Os pensos medicamentosos tamén son obxecto de control, pero dentro do Programa de Control Oficial 

da Alimentación Animal. 

O obxectivo xeral e principal deste Plan de Control Oficial é garantir as condicións de distribución, 

prescrición e dispensación dos medicamentos veterinarios, así como o seu uso racional nos animais 

produtores de alimentos. De xeito complementario, tamén se inclúe o control de medicamentos 

veterinarios destinados a animais non produtores de alimentos. 

Ao ser substancias que interveñen na produción, os medicamentos veterinarios poden supoñer un risco 

para a sanidade e o benestar animal, así como para a saúde pública.  Así mesmo o control do uso 

racional dos mesmos contribúe a mitigar o problema  das resistencias os antibióticos,  participando así 

mesmo  este servizo  activamente  no Programa Nacional de control de  Resistencias os Antimicrobianos   

(PRAM).  

3. ENTIDADES PARTICIPANTES  

3.1.- ASOCIACIÓN MARIÑAS-BETANZOS (ENTIDADE BENEFICIARIA) 

É unha entidade que traballa sobre un territorio declarado 

Reserva de Biosfera pola UNESCO no ano 2013 (“Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo”, na provincia da Coruña), e 

ten experiencia en proxectos relacionados co sector porcino, 

xa que actualmente coordina un proxecto concedido na convocatoria FEADER 2016 que leva por título 

“Deseño de ferramentas para minimizar o impacto sobre o medio natural nas aplicacións de xurro de 

explotacións de porcino”.   

Así mesmo, é unha entidade con experiencia en procesos de participación social polo que sería unha boa 

canle de transmisión de información entre os produtores de porcino e os consumidores deste tipo de 

produtos. 

3.2.- COPORC SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA (ENTIDADE BENEFICIARIA) 

Esta entidade cooperativa ten como obxecto a elaboración de 

pensos compostos exclusivamente para o gando porcino, 

adquisición de produtos para as explotacións agrícolas e 

gandeiras dos socios, comercialización das producións das 

explotacións de porcino, prestación de servizos veterinarios, asesoramento técnico ás granxas e calquera 

outros fins que sexan propios da actividade agraria ou sexan antecedente, complemento ou consecuencia 

directa da mesma.   
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3.3.- LABORATORIO DE HIXIENE, INSPECCIÓN E CONTROL DE ALIMENTOS DA 

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (ENTIDADE BENEFICIARIA) 

Situado na Facultade de Veterinaria  de Lugo, atópase o Laboratorio de 

Hixiene, Inspección e Control de Alimentos (LHICA) adscrito ao 

Departamento de Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía.  

O LHICA desenvolve o seu traballo no extenso ámbito da alimentación, 

dispoñendo de persoal cualificado, licenciados ou en situación postdoctoral, que desenvolven os seus 

proxectos, tesinas de licenciatura, teses doutorais, etc.  

Leva a cabo investigación básica e aplicada. Destacan as diversas técnicas analíticas empregadas que 

foron validadas a partir de traballos de investigación realizados previamente nas súas instalacións.  

As liñas de investigación definidas no LHICA son as seguintes: 

 BIOLOXÍA MOLECULAR (Estudos de autenticidade alimentaria, caracterización molecular de 

bacterias de interese, estudos de expresión xénica, alérxenos en alimentos, métodos de PCR 

para a cuantificación/identificación de bacterias en alimentos). 

 RESIDUOS (Determinación de micotoxinas, sustancias prohibidas en alimentación animal, 

antimicrobianos).  

 MICROBIOLOXÍA (Estudos de métodos avanzados de conservación e almacenaxe de alimentos, 

antibiorresistencia en bacterias de interese alimentario, inhibidores naturais, biofilms). 

 NUTRICIÓN HUMANA (Alimentos funcionais, enquisas nutricionais, emprego do infravermello 

afastado en aspectos nutricionais das persoas, efectos da microbiota sobre aspectos nutricionais 

das persoas). 

3.4.- CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE (ENTIDADE BENEFICIARIA) 

O Centro Tecnolóxico da Carne é unha fundación de interese galega que 

pretende dinamizar e mellorar a capacidade competitiva do sector 

agroalimentario de Galicia.   

 A súa actividade organízase en torno a catro eixes fundamentais de 

actuación: 

 Servizos a empresas (análises, trazabilidade, seguridade e calidade alimentaria, APPCC, etc). 

 I+D+i 

 Formación 

 Asesoramento e transferencia tecnolóxica, en íntima relación cos axentes do sector. 

Ademáis, dita entidade ten unha ampla e demostrada experiencia na temática do proxecto, destacando 

dous proxectos activos: “Antibiored: Análise multifactorial das patoloxías animais ligadas á intensificación 

da produción e medidas para reducir a utilización de antibióticos” e “Presenza de antibióticos e 

coccidiostatos no solo e cultivos na valorización de gallinaza fresca e tratada”. 

Conta cun equipo cunha amplia experiencia na área, doutores e licenciados en ciencia e tecnoloxía dos 

alimentos, enxeñeiros agrónomos e veterinarios, ademáis do responsable da planta piloto.. 
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3.5.- ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS (ENTIDADE 

COOPERANTE) 

É a organización representativa do cooperativismo agroalimentario da 

Comunidade Autónoma de Galicia, no sentido máis amplo do termo; 

representando ás cooperativas comprometidos coas súas 

particularidades empresariais e sociais, pero tamén cos cooperativistas, 

tanto na dimensión humana como na profesional.   

Ten como misión a de representar e liderar as estratexias e as accións que leven ao cooperativismo 

agroalimentario galego a destacar en todos os niveis económicos e sociais, así como promover a 

competitividade das cooperativas agrarias apoiándoas co asesoramento preciso prestado a través dos 

recursos humanos e materiais dispoñibles. 

Conta entre os seus asociados cunha destacada representatividade dentro do sector porcino, facilitando 

desta maneira o acceso directo á problemática proposta polo proxecto. 

4. PLANTEXAMENTO DO PROXECTO  

4.1.- CARACTERIZACIÓN DAS EXPLOTACIÓNS 

Os animais que se crían en cada unha das explotacións que participan no proxecto son de razas 

diferentes, xa que cada gandeiro seleccionou a que mellor se adaptaba ao tipo de animais que quería 

producir: 

- EXPLOTACIÓN 1 (IMPLEMENTACIÓN DA PAUTA DE VACINACIÓN): 

Os animais criados nesta explotación proceden dos seguintes cruces: Femia Landrace x Large White; 

Macho Pietrain/Blanco Belga 

- EXPLOTACIÓN 2 (IMPLEMENTACIÓN DA PAUTA DE CONTROL DE DENSIDADE): 

Os animais criados nesta explotación proceden dos seguintes cruces: Femia Duroc x Landrace; Macho 

Pietrain 

- EXPLOTACIÓN 3 (IMPLEMENTACIÓN DA PAUTA DE CONTROL DAS CONDICIÓNS 

AMBIENTAIS): 

Os animais criados nesta explotación proceden dos seguintes cruces: Femia Landrace x Large White; 

Macho Pietrain 

- EXPLOTACIÓN 4 (IMPLEMENTACIÓN DA PAUTA DE PROBA DE ADITIVOS 

ALTERNATIVOS DE ALIMENTACIÓN): 

Os animais criados nesta explotación proceden dos seguintes cruces: Femia Duroc x Landrace; Macho 

Pietrain/Blanco Belga 
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Toda a información recollida, unha vez analizada permitiu establecer pautas de mellora que 

permitisen correxir as deficiencias detectadas e as súas consecuencias no estado sanitario dos 

animais, coa finalidade de mellorar a produción e minimizar o uso de antibióticos. A efectividade das 

pautas e recomendacións propostas así coma o coma o grao de aplicación das mesmas por parte 

dos gandeiros, serían avaliados coa repetición da enquisa ao remate do proxecto. 

4.2.- IMPLEMENTACIÓN E SEGUIMENTO DOS PLANS DE MANEXO 

Unha vez caracterizadas as explotacións a través da visita ás mesmas e da realización da enquisa de 

bioseguridade, en base ás características das mesmas e en consenso con cada unha delas 

implementáronse as diferentes pautas de manexo que se pretendían estudar coa finalidade de suprimir os 

antibióticos na dieta destes animais na fase de cebo: 

-Pauta de vacinación establecida. 

-Controlar a densidade dos habitáculos onde se atopan os animais de forma que non estén tan 

amontoados coa finalidade de diminuir o contaxio de posibles enfermidades.  

-Controlar as condicións ambientais, evitando cambios bruscos de temperatura. 

 -Probar aditivos alternativos de alimentación (prebióticos, probióticos) que favorezan o fortalecemento do 

sistema inmune natural dos animais fronte as afeccións máis comúns nas explotacións.  

Para cada unha das pautas establecéronse 2 grupos de animais (1 grupo CONTROL: que seguía as 

pautas de manexo que se realizaban de forma normal na explotación; 1 grupo PROBA: que seguía a 

correspondente pauta de manexo implantadas para a redución de antibióticos).  

1. Pauta de vacinación establecida: 

Os animais do grupo de PROBA desta pauta de manexo, administrouselles Vacina circovirus (PCV2): 

dose única ás 3 semanas de vida dos animais; Vacina pleuroneumonía: primeira dose ás 7 semanas de 

vida e a segunda dose ás 10 semanas de vida, cando os animais xa estaban no cebadeiro. 

2. Control de densidade nos habitáculos: 

Nesta pauta de manexo, en lugar de aumentar a superdicie dos habitáculos onde se atopan os animais 

coa finalidade de diminuir o contaxio de posibles enfermidades, e dado que resultaba moi difícil o 

incremento da superficie…optouse por diminuír o número de animais por curral no grupo de PROBA. 

3. Control das condicións ambientais: 

Nesta pauta de manexo, os animais do grupo de PROBA atopábanse nunhas instalacións que contaban 

con ventilación forzada e control de temperatura. Neste caso, a asignación da explotación non foi difícil xa 

que era a única das 4 que contaba con instalacións que reunían as características necesarias. 
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4. Probar aditivos alternativos de 

alimentación: 

Aos animais do grupo de PROBA que seguían esta pauta de manexo, incorporouselles no penso que 

consumiron durante toda a fase de cebo un aditivo alternativo de alimentación. O aditivo elexido tratouse 

dun postbiótico, cuxo nome comercial é SANACORE. Entre os diversos compoñentes do SANACORE, 

atópanse varios Ácidos Graxos de Cadea Media (AGCM), que actúan a diversos niveis do tracto dixestivo 

dos animais, tendo un efecto positivo na dixestión, sobre o sistema defensivo dos animais e tamén un 

efecto antimicrobiano. 

Entre os efectos máis destacables, atópanse:  

 Estimulación das enzimas dixestivas 

 Influencia na motilidade intestinal (retrasa o paso da comida) 

 Efecto anti-inflamatorio 

 Efecto sobre a microbiota intestinal 

 Induce a produción de péptidos defensivos (péptidos antimicrobianos), producindo un efecto 

antibacteriano directo 

En estudos previos realizados con este aditivo en diversas granxas de porcino (segundo revisión 

bibliográfica), viuse que en moitas das granxas estudadas, o uso medio de antibióticos por animal e día 

descendeu entre un 50% e un 90% desde que empezaron a usar Sanacore. 

Estes vos resultados, foi un dos motivos polos que, no proxector FEADER 2018/001B, se decidiu 

empregar este aditivo. 

UNHA VEZ ASIGNADA A CADA EXPLOTACIÓN A PAUTA DE MANEXO CORRESPONDENTE E 

PARA CADA UN DOS ENSAIOS QUE SE VAN REALIZAR DURANTE O PROXECTO SEGUIRANSE 

OS SEGUINTES PROCEDEMENTOS Á HORA DE:  

4.1.1.- PROCEDEMENTO EN TODAS AS EXPLOTACIÓNS 

 GRUPOS CONTROL: Os animais incluídos nestes grupos seguen a rutina habitual da 

explotación, poden ser tratados con diferentes tipos de medicación. Permanecerán durante toda 

a duración do ensaio no grupo. 

 GRUPOS PROBA: Os animais incluídos nestes grupos seguirán as pautas de manexo 

específicas asignadas a cada explotación dentro do proxecto para reducir o uso de antibióticos 

durante a fase de cebo. 

Aos animais incluídos nos grupos proba, se durante o ensaio lles houbera que administrar 

antibióticos quedarían excluídos do ensaio. Habería que apartalos físicamente do grupo 

trasladándoos a outro cortello. 

Procederase á recollida  periódica de datos (peso,  verificación do estado físico dos animais, verificación 

do estado sanitario) para o seguimento destes grupos, nas diferentes explotacións. 
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4.1.2.- IDENTIFICACIÓN DOS ANIMAIS 

Todos os animais participantes no ensaio deberán ser marcados con un crotal que os permita diferenciar 

do resto dos animais que haxa na explotación. 

No CROTAL deberá aparecer un número (1,2, 3,…) e a letra correspondente ao grupo no que se inclúa 

o animal (C: animais incluídos nos grupos CONTROL; P: animais incluídos nos grupos PROBA). 

 

4.1.3.- ELABORACIÓN DOS GRUPOS 

En cada explotación, os grupos deben ser o máis homoxéneo posible: 

 Contar co mesmo número de femias e machos 

 Pesos similares (a diferencia de peso entre os diferentes animais que integran un mesmo 

grupo non debería ser superior a 3 kg ao inicio do ensaio) 
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4.1.4.- BAIXAS DOS ANIMAIS DENTRO DOS ENSAIOS 

 GRUPOS CONTROL: Os animais incluídos nestes grupos causarán baixa no ensaio únicamente 

por MORTE do animal.  

 GRUPOS PROBA: Os animimais incluídos nestes grupos causarán baixa no ensaio por dúas 

razóns: 

 MORTE DO ANIMAL 

 ADMINISTRACIÓN DE ANTIBIÓTICO: neste caso, cando a un destes animais sexa 

necesario administrarles antibiótico deberán ser apartados do grupo (trasladando ao 

animal a outro cortello) 

 CANDO UN ANIMAL CAUSE BAIXA NO ENSAIO DEBERÁSE ANOTAR: 

 A CAUSA DA BAIXA 

 DATA NA QUE SE PRODUCE A BAIXA 

 PESO DO ANIMAL (APROXIMADO) NO MOMENTO DA BAIXA 

4.1.5- ADMINISTRACIÓN DE ANTIBIÓTICOS E OUTROS MEDICAMENTOS 

Cando a algún animal participante no estudo, independentemente da explotación ou grupo ao que 

pertenza, lle haxa que administrar calquera medicamento débese anotar: 

 CROTAL IDENTIFICATIVO 

 MEDICAMENTO ADMINISTRADO 

 DATA DE ADMINISTRACIÓN DO MEDICAMENTO  

NOTA ACLARATORIA 

Se o animal pertence a calquera dos Grupos PROBA e se lle administra un antibiótico, ese animal queda 

fora do ensaio e debe ser apartado físicamente do grupo. 

4.2.- ELABORACIÓN DAS RACIÓNS DE PENSO 

Para os animais en estudo farase un penso coa mesma composición e características nutricionais que o 

que se lle suministra nas explotacións ao resto dos animais, pero sen engadirlle ningún tipo de 

medicamento. 

Nas instalacións da fábrica de pensos, farase un “penso de limpeza” entre a elaboración de penso con 

antibiótico e penso libre de antibiótico, coa finalidade de eliminar os restos de antibióticos dos circuitos do 

proceso de fabricación. Dito penso sería aproveitado para a alimentación de animais que non estean 

incluídos no estudo e non vaian ir a matadoiro. 
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4.3.- ANÁLISE DE MOSTRAS DE PENSO E MOSTRAS BIOLÓXICAS 

PENSO E MOSTRAS BIOLÓXICAS: 

 Análise das mostras de pensos para a confirmación de ausencia de calquera residuo de 

antibiótico e/ou contaminación cruzada. 

 Análise de mostras biolóxicas para confirmación da ausencia de residuos nos animais. 

Realizaríase a análise de mostras de animais de todos os grupos seleccionados para o estudo, repartidas 

entre penso e mostras biolóxicas. A toma de mostras realizarase de acordo aos protocolos establecidos. 

Os principais antibióticos a analizar serían: Florfenicol, enrofloxacina, lincomicina, doxiclina (tetraciclinas), 

neomicina (aminoglucósidos). 

ANÁLISE DAS CANAIS: 

Así mesmo realizaríanse análises (físico-químicas, instrumentais e sensoriais) da carne procedente das 

canais dos animais que se atopan incluídos no estudo (o número de mostras a analizar sería dun 10-20% 

dos animais seleccionados para o estudo), coa finalidade de caracterizar a carne producida “sen 

antibióticos” ao respecto da súa calidade diferencial. 

ANÁLISE DE FECES PARA O ESTUDO DA MICROBIOTA INTESTINAL: 

Para avaliar a influencia dunha dieta con postbiótico nos parámetros de crecemento farase un estudo das 

feces: proponse a avaliación dos grupos mais habituais de microorganismos que compoñen a microbiota 

intestinal, segundo a bibliografía dispoñible. O estudo realizarase sobre dous lotes de animais, un con 

alimentación con postbiótico e ao que non se lle fornecerán antimicrobianos e outro que actuará como 

control e que seguirá o manexo normal da explotación. Cada lote constará de 10 animais.  

4.4.- PROTOCOLOS E MONITOREO DOS PLANS DE MANEXO NAS GRANXAS 

NA PRIMEIRA ANUALIDADE establecéronse as pautas e os protocolos a seguir para o monitoreo dos 

diferentes plans de manexo implementados, correspondentes á toma de mostras e de datos:  

4.4.1.- PROTOCOLO DE TOMA DE MOSTRAS DE PENSO PARA A ANÁLISE DE 

RESIDUOS FARMACOLÓXICOS 

O sistema de toma de mostras recollido neste protocolo ten como obxecto que a mostra de análise sexa 

homoxénea e representativa. De acordo co Regulamento (UE) nº 691/2013 da Comisión, do 19 de xullo 

de 2013, referente aos métodos de mostraxe e análise en mostras de penso, suxírese o seguinte 

procedemento para a toma de mostra:  

OBTENCIÓN DE MOSTRAS ELEMENTAIS DO LOTE DE PENSO A GRANEL 

Para unha cantidade de penso non superior a 2,5 toneladas, tomaranse polo menos, sete mostras 

elementais. As mostras elementais deberán tomarse ao azar en todo o lote muestreado e ter 

aproximadamente o mesmo tamaño. O muestreado pode facerse mentres o lote está en movemento 

(carga ou descarga).   
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PERIODICIDADE DA TOMA DE MOSTRAS: polo menos, unha mostra por cada lote de penso fornecido 

ás granxas. 

É fundamental coñecer as substancias activas do penso fabricado inmediatamente antes do que se 

fornece para o estudo e anterior á quenda de limpeza, para saber que residuos procede investigar por 

risco de contaminación cruzada.  

TIPOLOXÍA DAS MOSTRAS DE PENSO 

Penso Branco: común a todas as 

explotacións, sen aditivos nen antibióticos 

Penso con SANACORE: subministrado á 

explotación onde se implantou a pauta de  

subministro de aditivos alternativos de 

alimentación (postbióticos) que favorezan o 

fortalecemento do sistema inmune natural 

dos animais fronte as afeccións máis 

comúns na explotación, para a alimentación 

dos animais do GRUPO PROBA. 

 

4.4.2.- PROTOCOLO DE TOMA DE MOSTRAS DE FECES PARA A ANÁLISE DE 

RESIDUOS FARMACOLÓXICOS 

Este protocolo de toma de mostras de feces levarase a cabo en cada unha das 4 explotacións 

participantes no proxecto e tomaranse mostras tanto dos grupos CONTROL (seguen a pauta de manexo 

normal da explotación) e dos grupos PROBA (seguen a pauta de manexo implementada para a redución 

do uso de antibióticos). 
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PERIODICIDADE DA TOMA DE MOSTRAS: seguiranse os criterios dos servizos veterinarios de Coporc 

S.C.G (encargados de vixiar o estado sanitario dos animais). A modo orientativo, tomaranse mostras das 

feces depositadas por cada grupo de animais sometidos a estudo en tres etapas: ao comezo do ciclo de 

cebo, ás 5 ó 6 semanas do ciclo e unha semana antes do envío dos animais ao matadoiro. 

4.4.3.- PROTOCOLO DE TOMA DE MOSTRAS DE FECES PARA O ESTUDO E 

IDENTIFICACIÓN DA FLORA INTESTINAL 

Este protocolo de toma de mostras seguirase naquela explotación na que se estableceu a pauta de 

manexo na que se ían probar o aditivo alternativo de alimentación (postbiótico) SANACORE, recollendo 

mostras tanto dos animais que pertencían ao grupo CONTROL (seguían a pauta de manexo e 

alimentación normal da explotación), e ao gurpo PROBA (alimentados con penso que levaba este 

postbiótico).  

Dada a dificultade para poder distinguir as feces de cada individuo, recorrerase á toma de mostras 

mediante hisopo na vía rectal. Recollerase mostra de cada animal mediante un hisopo, tratando de captar 

materia fecal, na medida do posible. 

  

PERIODICIDADE DA TOMA DE MOSTRAS: ao comezo do ensaio e previamente á suplementación con 

postbiótico, ás 6 ó 7 semanas de iniciada esta e na semana anterior ao sacrificio. 
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4.4.4.- PROTOCOLO DE TOMA DE MOSTRAS DAS CANAIS PARA A SÚA ANÁLISE 

E CARACTERIZACIÓN 

Á hora de realizar a toma de mostras das canais, o Centro Tecnolóxico da Carne, estableceu o protocolo 

correspondente, o cal se detalla a continuación. 

 Nº DE ANIMAIS A SACRIFICAR/LOTE: O número de mostras de canais que se tomarán en 

cada un dos ensaios, será:  

 Pauta de vacinación (4 animais): 2 animais do grupo CONTROL e outros 2 animais do 

grupo sometidos ao protocolo vacinal do proxecto (grupo PROBA). 

 Pauta de control de densidade (4 animais): 2 animais do grupo CONTROLl e outros 2 

animais do grupo de baixa densidade (grupo PROBA).  

 Pauta de control condicións ambientais (4 animais): 2 animais do grupo CONTROL e 

outros 2 animais do grupo con ventilación forzada (grupo PROBA).  

 Pauta proba de aditivos alternativos (4 animais): 2 animais do grupo CONTROL e outros 

2 animais do grupo que recibe Sanacore (grupo PROBA). 

 SEXO DOS ANIMAIS A SACRIFICAR: para a as análises tomaranse mostra de porcos machos. 

Este feito é así tendo en conta a diferenza que existe analiticamente na carne de ambos sexos. 

Tódolos protocolos de traballo internacionais indican que se tomen mostras de animais machos 

en tódalas especies agás que se trate dun estudio exclusivo de femias.  

 

 DATOS DA CANAL: necesitarase coñecer o peso de cada canal e tamén é necesario o peso 

vivo previo ao sacrificio. 
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4.5.- RECOLLIDA DE DATOS 

A recollida de datos é moi importante xa que dela depende a interpretación de resultados do proxecto. 

4.5.1.- PESO DOS ANIMAIS 

O peso dos animais débese tomar varias veces ao longo do ensaio, para facilitar esta tarefa faise coincidir 

coa toma de mostras de feces: 

1º TOMA DE PESO: ao INICIO DO ENSAIO (obrigatorio) 

2º TOMA DE PESO: na METADE DO ENSAIO (se é viable) 

3º TOMA DE PESO: CANDO SE MANDEN OS ANIMAIS A MATADOIRO (obrigatorio) 

 

4.5.2.- CONSUMO DE PENSO 

Cando se realice a toma de peso, débese recoller tamén a cantidade de penso que os Grupos levan 

consumido ata ese momento. O consumo de penso contabilízase por grupo xa que non é viable saber o 

consumo individual por animal. 
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4.5.3.- DATOS DE ADMINISTRACIÓN DE CALQUERA TIPO DE MEDICAMENTO:  

En todo momento se debe de anotar os medicamentos que se lles administran aos animais participantes 

no ensaio, e sobre todo se se lles administran antibióticos. Á hora de recoller estes datos débese anotar: 

 CROTAL IDENTIFICATIVO 

 MEDICAMENTO ADMINISTRADO 

 DATA DE ADMINISTRACIÓN DO MEDICAMENTO  

NOTA ACLARATORIA 

Se o animal pertence a calquera dos grupos proba e se o medicamento que se lle administra é un 

antibiótico, ese animal queda fora do ensaio e debe ser apartado físicamente do grupo. 

4.5.4.- DATOS DE BAIXA DOS ANIMAIS 

GRUPOS CONTROL: os animais incluídos nestes grupos causarán baixa no ensaio únicamente por 

morte do animal. Non sendo substituído por outro. 

GRUPOS PROBA: Os animimais incluídos nestes grupos causarán baixa no ensaio por dúas razóns: 

 MORTE DO ANIMAL 

 ADMINISTRACIÓN DE ANTIBIÓTICO: neste caso, cando a un destes animais sexa 

necesario administrarles antibiótico deberán ser apartados do grupo. 

CANDO UN ANIMAL CAUSE BAIXA NO ENSAIO DEBERÁSE ANOTAR: 

 A CAUSA DA BAIXA (morte, administración de antibiótico) 

 DATA NA QUE SE PRODUCE A BAIXA 

 PESO DO ANIMAL (APROXIMADO) NO MOMENTO DA BAIXA 
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4.5.5.- DATOS DAS CANAIS 

 

Plantilla para a toma de datos 

5. ENSAIOS 

Durante a duración do proxecto realizáronse un total de 3 ensaios, durante os cales se 

repetiron as mesmas pautas de manexo establecidas para a redución do uso de 

antibióticos. 

5.1.- ENSAIO 1 

Data de inicio: 29 de outubro de 2018; Data de finalización: 17 de febreiro de 2019. 

A data de inicio correspóndese á entrada dos animais na fase de cebo e no momento no que se 

realizaron os grupos CONTROL e PROBA nas diferentes explotacións. Non obstante antes de conformar 

estes grupos xa se tiñan seleccionado e vacinado aos animais que ían a seguir a pauta de vacinación 

establecida, xa que a administración de algunhas das doses das vacinas incluídas nesta pauta tíñanse 

que administrar en etapas previas a esta fase de cebo na que se centra o estudo e o proxecto. 

5.1.1.- PAUTA DE VACINACIÓN ESTABLECIDA 

- GRUPO CONTROL: seguen as pautas de manexo habituais da explotación 

Nº ANIMAIS Nº MACHOS Nº FEMIAS OBSERVACIÓNS 

10 5 5 Alimentación con penso medicado 

con Tilmicosina antes do inicio do 

ensaio 
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- GRUPO PROBA: seguen a pauta de vacinación establecida 

Aos animais deste grupo, administrouselles Vacina circovirus (PCV2): dose única ás 3 semanas de vida 

dos animais; Vacina pleuroneumonía: primeira dose ás 7 semanas de vida e a segunda dose ás 10 

semanas de vida, cando os animais xa estaban no cebadeiro. 

Nº ANIMAIS Nº MACHOS Nº FEMIAS OBSERVACIÓNS 

10 6 4 Alimentación con penso medicado 

con Tilmicosina antes do inicio do 

ensaio 

A Tilmicosina emprégase, en porcino, para o tratamento de infeccións respiratorias 

- Administración de medicamentos e baixas producidas durante o ensaio: 

GRUPO Nº ANIMAIS 

TRATADOS 

TRATAMENTOS 

ADMINISTRADOS 

TIPO 

ENFERMIDADE 

BAIXA MOTIVO BAIXA 

CONTROL TODOS DOXICICLINA RESPIRATORIA 26/02/2019  

PROBA TODOS DOXICICLINA RESPIRATORIA 26/02/2019 
ADMINISTRACIÓN 

ANTIBIÓTICOS 

 

Así mesmo, ao longo do ensaio producíronse unha serie de baixas individuais que se reflicten na táboa 

seguinte: 

GRUPO 

Nº ANIMAIS 

CAUSARON 

BAIXA NO 

ESTUDO 

SEXO 
TRATAMENTOS 

ADMINISTRADOS 
BAIXA MOTIVO BAIXA 

CONTROL 2 

MACHO  14/12/2018 

MORTE ANIMAL 

FEMIA FLORFENICOL 30/01/2019 

PROBA TODOS  DOXICICLINA 26/02/2019 
ADMINISTRACIÓN 

ANTIBIÓTICOS 

 

5.1.2.- CONTROL DE DENSIDADE NOS HABITÁCULOS 

- GRUPO CONTROL: seguen as pautas de manexo habituais da explotación 

Nº ANIMAIS Nº MACHOS Nº FEMIAS OBSERVACIÓNS 

12 8 4 Alimentación con penso medicado 

con Tiamulina antes do inicio do ensaio 

 



 Proxecto de execución de Grupos Operativos da Axencia Europea de Innovación 

Redución da adición de antibióticos na dieta de animais de porcino en ciclo industrial  

(FEADER 2018/001B) 
 

P
áx

in
a2

8
 

- GRUPO PROBA: diminúese o número de animais por habitáculo 

Nº ANIMAIS Nº MACHOS Nº FEMIAS OBSERVACIÓNS 

10 5 5 Alimentación con penso medicado con 

Tiamulina antes do inicio do ensaio 

A Tiamulina emprégase, en porcino, para o tratamento de infeccións respiratorias e dixestivas. 

- Administración de medicamentos e baixas producidas durante o ensaio: 

GRUPO Nº ANIMAIS 

TRATADOS 

TRATAMENTOS 

ADMINISTRADOS 

TIPO 

ENFERMIDADE 

BAIXA MOTIVO 

BAIXA 

CONTROL NINGÚN NINGÚN    

PROBA NINGÚN NINGÚN    

 

AO LONGO DO ENSAIO, NESTA PAUTA DE MANEXO, NON SE PRODUCIRON BAIXAS DE ANIMAIS 

PARTICIPANTES NO ESTUDO.  

5.1.3.- CONTROL DAS CONDICIÓNS AMBIENTAIS 

- GRUPO CONTROL: seguen as pautas de manexo habituais da explotación (ventilación 

natural) 

Nº ANIMAIS Nº MACHOS Nº FEMIAS OBSERVACIÓNS 

10 4 6 Alimentación con penso medicado con 

Neomicina antes do inicio do ensaio 

- GRUPO PROBA: control das condicións ambientais (temperatura e ventilación forzada) 

Nº ANIMAIS Nº MACHOS Nº FEMIAS OBSERVACIÓNS 

10 4 6 Alimentación con penso medicado con 

Neomicina antes do inicio do ensaio 

A Neomicina emprégase, en porcino, para o tratamento de infeccións dixestivas 

 

- Administración de medicamentos e baixas producidas durante o ensaio: 

GRUPO Nº ANIMAIS 

TRATADOS 

TRATAMENTOS 

ADMINISTRADOS 

TIPO 

ENFERMIDADE 

BAIXA MOTIVO 

BAIXA 

CONTROL NINGÚN NINGÚN    

PROBA NINGÚN NINGÚN    
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Así mesmo, ao longo do ensaio producíronse unha serie de baixas individuais que se reflicten na táboa 

seguinte: 

GRUPO 

Nº ANIMAIS 

CAUSARON 

BAIXA NO 

ESTUDO 

SEXO 
TRATAMENTOS 

ADMINISTRADOS 
BAIXA MOTIVO BAIXA 

CONTROL 0  NINGÚN   

PROBA 1 MACHO NINGÚN 10/11/2018 MORTE ANIMAL 

 

5.1.4.- PROBA DE ADITIVOS ALTERNATIVOS DE ALIMENTACIÓN 

- GRUPO CONTROL: seguen as pautas de manexo habituais da explotación 

Nº ANIMAIS Nº MACHOS Nº FEMIAS OBSERVACIÓNS 

10 4 6 Alimentación con penso medicado con 

Tilvalosina antes do inicio do ensaio 

- GRUPO PROBA: alimentación (penso con postbiótico) 

Nº ANIMAIS Nº MACHOS Nº FEMIAS OBSERVACIÓNS 

10 5 5 Alimentación con penso medicado con 

Tilvalosina antes do inicio do ensaio 

A Tilvalosina emprégase, en porcino, para o tratamento de infeccións respiratorias. 

- Administración de medicamentos e baixas producidas durante o ensaio: 

GRUPO Nº ANIMAIS 

TRATADOS 

TRATAMENTOS 

ADMINISTRADOS 

TIPO 

ENFERMIDADE 

BAIXA MOTIVO BAIXA 

CONTROL 2 TULATROMICINA RESPIRATORIA 2 
MORTE 

ANIMAL 

PROBA NINGÚN NINGÚN    

Así mesmo, ao longo do ensaio producíronse unha serie de baixas individuais que se reflicten na táboa 

seguinte: 

GRUPO 

Nº ANIMAIS 

CAUSARON 

BAIXA NO 

ESTUDO 

SEXO 
TRATAMENTOS 

ADMINISTRADOS 
BAIXA MOTIVO BAIXA 

CONTROL 2 MACHO TULATROMICINA 10/12/2018 MORTE ANIMAL 
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FEMIA TULATROMICINA 17/12/2018 MORTE ANIMAL 

PROBA 0  NINGÚN   

 

5.1.5.- MOSTRAS DE PENSO ANALIZADAS 

Durante este primeiro ensaio, tomáronse 8 mostras de penso, correspondentes aos diferentes lotes que 

lles foron subministrados ás explotacións que participaban no proxecto:  

 Penso Branco: común a todas as explotacións, sen aditivos nen antibióticos 

 Penso con SANACORE: subministrado á explotación onde se implantou a pauta de  

subministro de aditivos alternativos de alimentación (postbióticos) para a alimentación 

dos animais do GRUPO PROBA. 

TIPO LOTE OBSERVACIÓNS 

CRECEMENTO 18/3021 PENSO BRANCO (FABRICACION PREVIA TAMÉN BRANCO) 

CRECEMENTO 18/3081 
PENSO CON  POSTBIÓTICO, SANACORE (FABRICACION PREVIA 

TAMÉN BRANCO) 

ENGORDE 18/3783 PENSO BRANCO 

ENGORDE 18/3964 PENSO BRANCO 

ENGORDE 19/0134 PENSO BRANCO (TRES MEZCLAS ANTES, DERIVADO DE TILOSINA) 

ENGORDE 19/0119 
PENSO CON POSTBIÓTICO ,SANACORE (TRES MEZCLAS ANTES, 

DERIVADO DE TILOSINA) 

CRECEMENTO 19/0341 PENSO BRANCO 

CRECEMENTO 19/0427 PENSO CON POSTBIÓTICO, SANACORE 

 

5.1.6.- MOSTRAS DE FECES FLORA INTESTINAL ANALIZADAS 

As mostras de feces para a análise e estudo da flora intestinal recolléronse na explotación que seguía a 

pauta de PROBA DE ADITIVOS ALTERNATIVOS DE ALIMENTACIÓN que favorecese o fortalecemento 

do sistema inmune natural dos animais fronte as afeccións máis comúns na explotación. A recollida de 

mostras realizouse segundo o protocolo establecido, e nas datas recollidas na táboa descriptiva da 

recollida de datos e toma de mostras na explotación que seguía esta pauta. Durante o desenvolvemento 

deste primeiro ensaio tomáronse un total de 22 mostras para o estudo da flora intestinal repartidas entre o 

Grupo CONTROL (6) e Grupo PROBA (16). 

5.1.7.- MOSTRAS DE FECES RESIDUOS ANALIZADAS 

Durante todo o ensaio se recolleron mostras de feces, nas datas establecidas no protocolo, para analizar 

a presenza/ausencia de residuos de antibióticos que poidera indicar se aos animais se lles estaba 

administrando antibióticos. Neste primeiro ensaio foron analizadas 24 mostras de feces: 
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5.1.8.- MOSTRAS DE CANAIS ANALIZADAS 

Neste primeiro ensaio, recolléronse e analizáronse un total de 12 canais (2 animais por grupo: 

CONTROL e PROBA), pertencentes ás explotacións que seguían as pautas de: 

 Control de densidade nos habitáculos 

 Control das condicións ambientais 

 Proba de aditivos alternativos de alimentación 

Os animais que seguían a Pauta de Vacinación establecida (Grupo CONTROL, Grupo PROBA) 

tiveron que ser tratados con Doxiciclina, frente a unha infección de tipo respiratorio, polo que quedaron 

fora do ensaio. Non se recolleron mostras das canais destes animais. 

 

 

 

5.2.- ENSAIO 2 

Data de inicio: 03 de abril de 2019; Data de finalización: 07 de agosto de 2019. 

A data de inicio correspóndese á entrada dos animais na fase de cebo e no momento no que se 

realizaron os grupos CONTROL e PROBA nas diferentes explotacións. Non obstante antes de conformar 

estes grupos xa se tiñan seleccionado e vacinado aos animais que ían a seguir a pauta de vacinación 

establecida, xa que a administración de algunhas das doses das vacinas incluídas nesta pauta tíñanse 

que administrar en etapas previas a esta fase de cebo na que se centra o estudo e o proxecto. 

5.2.1.- PAUTA DE VACINACIÓN ESTABLECIDA 

- GRUPO CONTROL: seguen as pautas de manexo habituais da explotación 

Nº ANIMAIS Nº MACHOS Nº FEMIAS OBSERVACIÓNS 

12 6 6  
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- GRUPO PROBA: seguen a pauta de vacinación establecida 

Aos animais deste grupo, administrouselles Vacina circovirus (PCV2): dose única ás 3 semanas de vida 

dos animais; Vacina pleuroneumonía: primeira dose ás 7 semanas de vida e a segunda dose ás 10 

semanas de vida, cando os animais xa estaban no cebadeiro. 

Nº ANIMAIS Nº MACHOS Nº FEMIAS OBSERVACIÓNS 

12 6 6  

- Administración de medicamentos e baixas producidas durante o ensaio: 

GRUPO Nº ANIMAIS 

TRATADOS 

TRATAMENTOS 

ADMINISTRADOS 

TIPO 

ENFERMIDADE 

BAIXA MOTIVO BAIXA 

CONTROL NINGÚN NINGÚN    

PROBA NINGÚN NINGÚN    

 

AO LONGO DO ENSAIO, NESTA PAUTA DE MANEXO, NON SE PRODUCIRON BAIXAS DE ANIMAIS 

PARTICIPANTES NO ESTUDO.  

5.2.2.- CONTROL DE DENSIDADE NOS HABITÁCULOS 

- GRUPO CONTROL: seguen as pautas de manexo habituais da explotación 

Nº ANIMAIS Nº MACHOS Nº FEMIAS OBSERVACIÓNS 

12 6 6  

- GRUPO PROBA: diminúese o número de animais por habitáculo 

Nº ANIMAIS Nº MACHOS Nº FEMIAS OBSERVACIÓNS 

10 5 5  

- Administración de medicamentos e baixas producidas durante o ensaio: 

GRUPO Nº ANIMAIS 

TRATADOS 

TRATAMENTOS 

ADMINISTRADOS 

TIPO 

ENFERMIDADE 

BAIXA MOTIVO BAIXA 

CONTROL NINGÚN NINGÚN    

PROBA 3 FLORFENICOL RESPIRATORIA 3 
ADMINISTRACIÓN 

ANTIBIÓTICO 

 

Así mesmo, ao longo do ensaio producíronse unha serie de baixas individuais que se reflicten na táboa 

seguinte: 
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GRUPO 

Nº ANIMAIS 

CAUSARON 

BAIXA NO 

ESTUDO 

SEXO 
TRATAMENTOS 

ADMINISTRADOS 
BAIXA MOTIVO BAIXA 

CONTROL 1 MACHO  13/06/2019 MORTE ANIMAL 

PROBA 5 

MACHO 

FLORFENICOL 

05/05/2019 

ADMINISTRACIÓN 

ANTIBIÓTICO 
FEMIA 14/05/2019 

FEMIA 05/05/2019 

FEMIA  07/06/2019 MORTE ANIMAL 

FEMIA  05/06/2019 MORTE ANIMAL 

 

5.2.3.- CONTROL DAS CONDICIÓNS AMBIENTAIS 

- GRUPO CONTROL: seguen as pautas de manexo habituais da explotación (ventilación 

natural) 

Nº ANIMAIS Nº MACHOS Nº FEMIAS OBSERVACIÓNS 

15 7 8  

- GRUPO PROBA: control das condicións ambientais (temperatura e ventilación forzada) 

Nº ANIMAIS Nº MACHOS Nº FEMIAS OBSERVACIÓNS 

15 8 7  

 

- Administración de medicamentos e baixas producidas durante o ensaio: 

GRUPO Nº ANIMAIS 

TRATADOS 

TRATAMENTOS 

ADMINISTRADOS 

TIPO 

ENFERMIDADE 

BAIXA MOTIVO 

BAIXA 

CONTROL TODOS 

OXITETRACICLINA 

E/OU 

MARBOFLOXACINA 

RESPIRATORIA 3 
MORTE 

ANIMAL 

PROBA NINGÚN NINGÚN    
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Así mesmo, ao longo do ensaio producíronse unha serie de baixas individuais que se reflicten na táboa 

seguinte: 

GRUPO 

Nº ANIMAIS 

CAUSARON 

BAIXA NO 

ESTUDO 

SEXO 
TRATAMENTOS 

ADMINISTRADOS 
BAIXA MOTIVO BAIXA 

CONTROL 3 

MACHO  14/06/2019 

MORTE ANIMAL MACHO OXITETRACICLINA 14/06/2019 

FEMIA  15/06/2019 

PROBA 0  NINGÚN   

 

5.2.4.- PROBA DE ADITIVOS ALTERNATIVOS DE ALIMENTACIÓN 

- GRUPO CONTROL: seguen as pautas de manexo habituais da explotación 

Nº ANIMAIS Nº MACHOS Nº FEMIAS OBSERVACIÓNS 

10 5 5  

 

- GRUPO PROBA: alimentación (penso con postbiótico) 

Nº ANIMAIS Nº MACHOS Nº FEMIAS OBSERVACIÓNS 

10 5 5  

 

- Administración de medicamentos e baixas producidas durante o ensaio: 

GRUPO Nº ANIMAIS 

TRATADOS 

TRATAMENTOS 

ADMINISTRADOS 

TIPO 

ENFERMIDADE 

BAIXA MOTIVO BAIXA 

CONTROL 1 FLORFENICOL RESPIRATORIA 1 MORTE ANIMAL 

PROBA 2 FLORFENICOL RESPIRATORIA 2 
ADMINISTRACIÓN 

ANTIBIÓTICOS 
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Así mesmo, ao longo do ensaio producíronse unha serie de baixas individuais que se reflicten na táboa 

seguinte: 

GRUPO 

Nº ANIMAIS 

CAUSARON 

BAIXA NO 

ESTUDO 

SEXO 
TRATAMENTOS 

ADMINISTRADOS 
BAIXA MOTIVO BAIXA 

CONTROL 1 MACHO FLORFENICOL 12/06/2019 MORTE ANIMAL 

PROBA 3 

FEMIA  13/05/2019 MORTE ANIMAL 

FEMIA 

FLORFENICOL 02/05/2019 
ADMINISTRACIÓN 

ANTIBIÓTICOS MACHO 

 

5.2.5.- MOSTRAS DE PENSO ANALIZADAS 

Durante este primeiro ensaio, tomáronse 10 mostras de penso, correspondentes aos diferentes lotes 

que lles foron subministrados ás explotacións que participaban no proxecto:  

 Penso Branco: común a todas as explotacións, sen aditivos nen antibióticos 

 Penso con SANACORE: subministrado á explotación onde se implantou a pauta de  

subministro de aditivos alternativos de alimentación (postbióticos) para a alimentación 

dos animais do GRUPO PROBA. 

TIPO LOTE OBSERVACIÓNS 

CRECEMENTO 19/0676 PENSO BRANCO: ENSAIO 1 

CRECEMENTO 19/0718 PENSO BRANCO: ENSAIO 1 

ENTRADA CEBO 19/1076 PENSO CON  POSTBIÓTICO, SANACORE 

ENTRADA CEBO 19/1075 PENSO BRANCO 

CRECEMENTO 19/1222 PENSO BRANCO 

CRECEMENTO 19/1687 PENSO BRANCO 

CRECEMENTO 19/1672 PENSO CON  POSTBIÓTICO, SANACORE 

CRECEMENTO 19/1906 PENSO BRANCO 

CRECEMENTO 19/1993 PENSO CON  POSTBIÓTICO, SANACORE 

CRECEMENTO 19/2074 PENSO BRANCO 
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5.2.6.- MOSTRAS DE FECES RESIDUOS ANALIZADAS 

Durante todo o ensaio se recolleron mostras de feces, nas datas establecidas no protocolo, para analizar 

a presenza/ausencia de residuos de antibióticos que poidera indicar se aos animais se lles estaba 

administrando antibióticos. Neste segundo ensaio foron analizadas 24 mostras de feces. 

5.2.7.- MOSTRAS DE FECES FLORA INTESTINAL ANALIZADAS 

As mostras de feces para a análise e estudo da flora intestinal recolléronse na explotación que seguía a 

pauta de PROBA DE ADITIVOS ALTERNATIVOS DE ALIMENTACIÓN que favorecese o fortalecemento 

do sistema inmune natural dos animais fronte as afeccións máis comúns na explotación. A recollida de 

mostras realizouse segundo o protocolo establecido, e nas datas recollidas na táboa descriptiva da 

recollida de datos e toma de mostras na explotación que seguía esta pauta. Durante o desenvolvemento 

deste segundo ensaio tomáronse un total de 23 mostras para o estudo da flora intestinal repartidas entre 

o Grupo CONTROL (8) e Grupo PROBA (15). Ainda que neste ensaio, en cada un dos mostreos se 

tomaron mostras de todos os animais, durante o mesmo producíronse baixas dentro do estudo por 

diversos motivos (morte do animal; administración de antibióticos, no caso do Grupo PROBA). 

5.2.8.- MOSTRAS DE CANAIS ANALIZADAS 

Neste segundo ensaio, recolléronse e analizáronse un total de 16 canais (2 animais por grupo: 

CONTROL e PROBA), pertencentes ás explotacións que seguían as pautas de: 

 Pauta de vacinación establecida 

 Control de densidade nos habitáculos 

 Control das condicións ambientais 

 Proba de aditivos alternativos de alimentación 

  

5.3.- ENSAIO 3 

Data de inicio: 29 de outubro de 2019; Data de finalización: 17 de febreiro de 2020. 

A data de inicio correspóndese á entrada dos animais na fase de cebo e no momento no que se 

realizaron os grupos CONTROL e PROBA nas diferentes explotacións. Non obstante antes de conformar 

estes grupos xa se tiñan seleccionado e vacinado aos animais que ían a seguir a pauta de vacinación 
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establecida, xa que a administración de algunhas das doses das vacinas incluídas nesta pauta tíñanse 

que administrar en etapas previas a esta fase de cebo na que se centra o estudo e o proxecto. 

5.3.1.- PAUTA DE VACINACIÓN ESTABLECIDA 

- GRUPO CONTROL: seguen as pautas de manexo habituais da explotación 

Nº ANIMAIS Nº MACHOS Nº FEMIAS OBSERVACIÓNS 

12 6 6  

- GRUPO PROBA: seguen a pauta de vacinación establecida 

Aos animais deste grupo, administrouselles Vacina circovirus (PCV2): dose única ás 3 semanas de vida 

dos animais; Vacina pleuroneumonía: primeira dose ás 7 semanas de vida e a segunda dose ás 10 

semanas de vida, cando os animais xa estaban no cebadeiro, a maiores con respecto aos anteriores os 

animais deste ensaio foron vacinados fronte ao Síndrome Respiratorio e Reprodutivo Porcino (PRRS). 

Nº ANIMAIS Nº MACHOS Nº FEMIAS OBSERVACIÓNS 

12 6 6  

- Administración de medicamentos e baixas producidas durante o ensaio: 

GRUPO Nº ANIMAIS 

TRATADOS 

TRATAMENTOS 

ADMINISTRADOS 

TIPO 

ENFERMIDADE 

BAIXA MOTIVO BAIXA 

CONTROL 1 FLORFENICOL RESPIRATORIA   

PROBA NINGÚN NINGÚN    

 

Así mesmo, ao longo do ensaio producíronse unha serie de baixas individuais que se reflicten na táboa 

seguinte: 

GRUPO 

Nº ANIMAIS 

CAUSARON 

BAIXA NO 

ESTUDO 

SEXO 
TRATAMENTOS 

ADMINISTRADOS 
BAIXA MOTIVO BAIXA 

CONTROL 1 MACHO NINGÚN 20/11/2019 
PROLAPSO 

RECTAL 

PROBA 0  NINGÚN   
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5.3.2.- CONTROL DE DENSIDADE NOS HABITÁCULOS 

- GRUPO CONTROL: seguen as pautas de manexo habituais da explotación 

Nº ANIMAIS Nº MACHOS Nº FEMIAS OBSERVACIÓNS 

12 6 6  

- GRUPO PROBA: diminúese o número de animais por habitáculo 

Nº ANIMAIS Nº MACHOS Nº FEMIAS OBSERVACIÓNS 

10 5 5  

- Administración de medicamentos e baixas producidas durante o ensaio: 

GRUPO Nº ANIMAIS 

TRATADOS 

TRATAMENTOS 

ADMINISTRADOS 

TIPO 

ENFERMIDADE 

BAIXA MOTIVO BAIXA 

CONTROL TODOS LINCOMICINA DIXESTIVA   

PROBA TODOS LINCOMICINA DIXESTIVA  
ADMINISTRACIÓN 

ANTIBIÓTICOS 

 

AO LONGO DO ENSAIO, NESTA PAUTA DE MANEXO, TIVO QUE SER TRATADO TODO O 

CEBADEIRO CON LINCOMICINA (ANTIBIÓTICO QUE NON DEIXA RESIDUOS EN CARNE; TEMPO 

DE SUPRESIÓN 0 DÍAS).  

Así mesmo, ao longo do ensaio producíronse unha serie de baixas individuais que se reflicten na táboa 

seguinte: 

GRUPO 

Nº ANIMAIS 

CAUSARON 

BAIXA NO 

ESTUDO 

SEXO 
TRATAMENTOS 

ADMINISTRADOS 
BAIXA MOTIVO BAIXA 

CONTROL 1 MACHO  15/11/2019 MORTE ANIMAL 

PROBA 

2 

FEMIA  19/12/2019 MORTE ANIMAL 

 MACHO  03/01/2020 MORTE ANIMAL 
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5.3.3.- CONTROL DAS CONDICIÓNS AMBIENTAIS 

- GRUPO CONTROL: seguen as pautas de manexo habituais da explotación (ventilación 

natural) 

Nº ANIMAIS Nº MACHOS Nº FEMIAS OBSERVACIÓNS 

12 6 6  

- GRUPO PROBA: control das condicións ambientais (temperatura e ventilación forzada) 

Nº ANIMAIS Nº MACHOS Nº FEMIAS OBSERVACIÓNS 

12 6 6  

 

- Administración de medicamentos e baixas producidas durante o ensaio: 

GRUPO Nº ANIMAIS 

TRATADOS 

TRATAMENTOS 

ADMINISTRADOS 

TIPO 

ENFERMIDADE 

BAIXA MOTIVO BAIXA 

CONTROL NINGÚN NINGÚN    

PROBA 1 TERRAMICINA RESPIRATORIA  
ADMINISTRACIÓN 

ANTIBIÓTICOS 

 

Así mesmo, ao longo do ensaio producíronse unha serie de baixas individuais que se reflicten na táboa 

seguinte: 

GRUPO 

Nº ANIMAIS 

CAUSARON 

BAIXA NO 

ESTUDO 

SEXO 
TRATAMENTOS 

ADMINISTRADOS 
BAIXA MOTIVO BAIXA 

CONTROL 1 MACHO  07/12/2019 MORTE ANIMAL 

PROBA 2 

FEMIA  29/11/2019 MORTE ANIMAL 

MACHO TERRAMICINA 27/11/2019 
ADMINISTRACIÓN 

ANTIBIÓTICOS 
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5.3.4.- PROBA DE ADITIVOS ALTERNATIVOS DE ALIMENTACIÓN 

- GRUPO CONTROL: seguen as pautas de manexo habituais da explotación 

Nº ANIMAIS Nº MACHOS Nº FEMIAS OBSERVACIÓNS 

10 5 5  

- GRUPO PROBA: alimentación (penso con postbiótico) 

Nº ANIMAIS Nº MACHOS Nº FEMIAS OBSERVACIÓNS 

10 5 5  

- Administración de medicamentos e baixas producidas durante o ensaio: 

GRUPO Nº ANIMAIS 

TRATADOS 

TRATAMENTOS 

ADMINISTRADOS 

TIPO 

ENFERMIDADE 

BAIXA MOTIVO BAIXA 

CONTROL 1 FLORFENICOL RESPIRATORIA   

PROBA NINGÚN NINGÚN    

AO LONGO DO ENSAIO, NESTA PAUTA DE MANEXO, NON SE PRODUCIRON BAIXAS DE ANIMAIS 

PARTICIPANTES NO ESTUDO.  

5.3.5.- MOSTRAS DE PENSO ANALIZADAS 

Durante este terceiro ensaio, tomáronse 5 mostras de penso, correspondentes aos diferentes lotes que 

lles foron subministrados ás explotacións que participaban no proxecto:  

 Penso Branco: común a todas as explotacións, sen aditivos nen antibióticos 

 Penso con SANACORE: subministrado á explotación onde se implantou a pauta de  

subministro de aditivos alternativos de alimentación (postbióticos) para a alimentación 

dos animais do GRUPO PROBA. 

TIPO LOTE OBSERVACIÓNS 

CRECEMENTO 19/3691 PENSO BRANCO  

CRECEMENTO 18/3081 PENSO CON  POSTBIÓTICO, SANACORE 

CRECEMENTO 19/0119 PENSO CON POSTBIÓTICO ,SANACORE  

CRECEMENTO 19/0341 PENSO CON POSTBIÓTICO, SANACORE 

CRECEMENTO 19/0427 PENSO CON POSTBIÓTICO, SANACORE 

 

5.3.6.- MOSTRAS DE FECES FLORA INTESTINAL ANALIZADAS 

As mostras de feces para a análise e estudo da flora intestinal recolléronse na explotación que seguía a 

pauta de PROBA DE ADITIVOS ALTERNATIVOS DE ALIMENTACIÓN. A recollida de mostras realizouse 
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segundo o protocolo establecido, e nas datas recollidas na táboa descriptiva da recollida de datos e toma 

de mostras na explotación que seguía esta pauta. Durante o desenvolvemento deste TERCEIRO ensaio 

tomáronse un total de 60 mostras para o estudo da flora intestinal repartidas entre o Grupo CONTROL 

(30) e Grupo PROBA (30), recollidas ao longo dos 3 mostreos realizados durante este ensaio. 

5.3.7.- MOSTRAS DE FECES RESIDUOS ANALIZADAS 

Durante todo o ensaio recolléronse mostras de feces, nas datas establecidas no protocolo, para analizar a 

presenza/ausencia de residuos de antibióticos que poidera indicar se aos animais se lles estaba 

administrando antibióticos. Neste terceiro ensaio foron analizadas 24 mostras de feces: 

5.3.8.- MOSTRAS DE CANAIS ANALIZADAS 

Neste terceiro ensaio, recolléronse e analizáronse un total de 16 canais (2 animais por grupo: 

CONTROL e PROBA), pertencentes ás explotacións que seguían as pautas de: 

 Pauta de vacinación establecida 

 Control de densidade nos habitáculos 

 Control das condicións ambientais 

 Proba de aditivos alternativos de alimentación 

 

5.4.- ANÁLISE DE MOSTRAS DE AUGA 

Unha posible vía de administración de antibióticos tamén é a través da auga de bebida. Así mesmo, a 

presenza de residuos de antibióticos na auga que se lles subministra aos animais poden proceder 

directamente da fonte onde se realiza a captación das augas que van para a explotación (manancial, 

pozo, traída…) xa que poden estar localizadas en zonas onde  se aplican xurros de explotacións de 

diversa natureza.  
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Outra posible fonte de contaminación pode ser o circuíto que subministra auga dentro da explotación 

debido á que se administren nun momento concreto antibióticos a través da auga, incluso en ciclos 

produtivos anteriores, podendo quedar residuos se non se realiza unha correcta limpeza do circuíto. 

Por todo isto, decidiuse coller mostras de auga en cada unha das explotacións, antes do depósito de 

almacenamento da explotación e nos circuítos de distribución interiores das instalacións. 

No último ensaio analizáronse un total de 8 mostras de auga (2 por explotación), collidas tanto no 

exterior (lugar de abastecemento: manancial, pozo, traída) coma no interior das explotacións (chupete), 

para a análise de residuos de antibióticos. 

 

Cada mostra de auga foi identificada de forma correcta anotando a procedencia e o tratamento que recibe 

a auga antes de ser consumida polos animais: 

PAUTA/EXPLOTACIÓN PROCEDENCIA DA AUGA TRATAMENTO DA AUGA 

POSTBIÓTICO POZO CLORO 

CONTROL CONDICIÓNS 

AMBIENTAIS 
POZO E TRAÍDA PARTICULAR DIÓXIDO DE CLORO 

DENSIDADE POZO PERÓXIDO DE HIDRÓXENO 

PAUTA DE VACINACIÓN POZO CLORO 
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6. RESUMO DOS RESULTADOS DO PROXECTO 

6.1. ANÁLISE DAS MOSTRAS DE FECES, PENSO E AUGA PARA A DETECCIÓN DE 

RESIDUOS DE ANTIBIÓTICOS 

Un total de 268 animais foron necesarios para a realización do proxecto, algúns destes necesitaron ser 

tratados con antimicrobianos pola aparición de enfermidades, os tratamentos empregados foron Pulmoval 

(Florfenicol), tilmicosina, neomicina, Marbocen (Marbofloxacina), Draxxin (Tulatromicina), terramicina e 

lincomicina.  

Hai que resaltar que o total dos animais tratados foi dun 25% sendo o número de animais tratados 

pertencentes ao control bastante maior que o dos animais pertencentes ás probas; 62% dos animais 

tratados pertencían aos grupos control e o 38% aos grupos proba. É dicir, independentemente da pauta 

empregada, en case todos os casos o número de animais tratados con antibióticos é maior nos controis 

que nas probas, excepto para a pauta da densidade.  

Se se avalían os datos obtidos nas probas das catro pautas obsérvase un menor número de animais 

tratados coa pauta de ventilación (3%) e co ensaio con posbioticos (7%). Con todo, hai que resaltar que 

tanto na pauta de vacinación como na pauta de densidade tiveron que tratarse todos os animais do 

cebadeiro, nun dos tres ensaios do proxecto.  

Se non se teñen en conta estes animais os datos de comparación cambian e os mellores resultados 

obtivéronse coa pauta de vacinación, onde ningún animal tivo que ser tratado con antibióticos, a pauta de 

ventilación onde só tratáronse o 3% dos pertencentes á proba e o uso de posbiotico onde o 7% dos 

animais do grupo proba tiveron que ser tratados.  

 

*Tivo que ser tratado todo o cebadeiro 

É importante resaltar que independentemente da pauta levada a cabo o número de animais tratados 

durante os tres ensaios foi de media un 25%. En concreto, nos ensaios levados a cabo entre os meses de 

PAUTA GRUPO Nº ANIMAIS LOTE
Nº ANIMAIS TRATADOS 

CON ANTIBIÓTICO
Nº ANIMAIS LOTE

Nº ANIMAIS TRATADOS 
CON ANTIBIÓTICO

Nº ANIMAIS LOTE
Nº ANIMAIS TRATADOS 

CON ANTIBIÓTICO
Nº ANIMAIS LOTE

Nº ANIMAIS TRATADOS 
CON ANTIBIÓTICO

% DE ANIMAIS TRATADOS

Control 10 2 10 1 10 1 30 4 13

Proba 10 0 10 2 10 0 30 2 7

Control 12 0 12 0 12 12 36 12 33

Proba 10 0 10 3 10 10 30 13 43

Control 10 0 15 15 12 0 37 15 41

Proba 10 0 15 0 12 1 37 1 3

Control 10 10 12 0 12 1 34 11 32

Proba 10 10 12 0 12 0 34 10 29

Total 82 22 96 21 90 25 268 68

27 22 28 % 25 %

DENSIDADE

CONDICIÓNS 

AMBIENTAIS

Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3 Total 

POSTBIÓTICO

VACINACIÓN
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outubro e febreiro, ensaio 1 e 3, houbo un 5-6% máis de animais tratados que no ensaio 2, período entre 

marzo e agosto.  

Co obxectivo de avaliar e controlar a aplicación de antibióticos aos animais o longo dos tres anos do 

proxecto  analizáronse un total de 68 mostras de feces, 23 penso e 8 de auga. Estas mostras 

pertencían aos tres ensaios das catro explotacións que participan no proxecto.  

6.1.1.- ANÁLISE DAS MOSTRAS DE FECES 

Nas 68 mostras de feces aplicáronse os métodos desenvolvidos para o proxecto para a determinación de 

residuos de doxiciclina, tetraciclina, oxitetraciclina, sulfacloropiridazina, sulfadiazina, sulfametoxazol, 

trimetoprim, enrofloxacina, ciprofloxacina, florfenicol, lincomicina, tiamulina e tilosina. Só se detectaron  

antimicrobianos en catro mostras de feces, é dicir, nun 6% das mostras analizadas.  

Os compostos que se detectaron foron doxiciclina, oxitetraciclina e tiamulina. A presenza de tiamulina 

xustifícase polo feito de que algúns dos animais foron tratados cos devanditos medicamentos e a súa 

presenza nas feces era comprensible.  

Así mesmo, a detección de doxiclina e oxitetraciclina foi un resultado inesperado xa que os animais non 

foron tratados con estas substancias. É relevante indicar que os niveis medidos non superan o 7 

mg/kg o que podería indicar tratamentos anteriores á etapa de cebo, xa que estes tratamentos nos 

animais son descoñecidos polo veterinario porque os animais non se atopan nas explotacións. Tamén é 

importante resaltar que a pesar de que algúns animais foron tratados con Florken e Pulmoval non se 

detectaron residuos de florfenicol nas feces, isto explícase polo feito de que a toma de mostras foi tras un 

mes do tratamento polo que non quedan residuos de florfenicol no animal xa que o antimicrobiano foise 

eliminando en días sucesivos próximos ao tratamento. No caso concreto do porco o período de supresión 

para este grupo de antimicrobianos é de 15 días.  

Doutra banda, tamén hai que resaltar que unicamente se detectaron residuos de antimicrobianos 

naquelas mostras recollidas durante os dous primeiros ensaios, pero non no terceiro ensaio. 

6.1.2.- ANÁLISE DAS MOSTRAS DE PENSO 

 No caso das 23 mostras de penso ás cales se lle aplicaron tamén os métodos desenvolvidos para 

determinar residuos dos antimicrobianos seleccionados, ningunha delas contiña residuos de doxiciclina, 

tetraciclina, oxitetraciclina, sulfacloropiridazina, sulfadiazina, sulfametoxazol, trimetoprim, enrofloxacina, 

ciprofloxacina, florfenicol, lincomicina, tiamulina nin tilosina a niveis detectables polo método desenvolvido 

que é de 50 µ g/kg. Isto garante que non se estaban fornecendo de maneira involuntaria a través do 

penso por contaminación cruzada deste ningún dos antimicrobianos seleccionados para o proxecto.  

6.1.3.- ANÁLISE DAS MOSTRAS DE AUGA 

As 8 mostras de auga tamén se analizaron empregando o método posto a punto especificamente para 

este proxecto que permite a identificación e cuantificación de doxiciclina, tetraciclina, oxitetraciclina, 

sulfacloropiridazina, sulfadiazina, sulfametoxazol, trimetoprim, enrofloxacina, ciprofloxacina, florfenicol, 

lincomicina, tiamulina e tilosina a niveis de de100 ng/ L.  
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Neste tipo de mostras tampouco se detectaron residuos de antimicrobianos, polo que do mesmo 

xeito que no caso do penso garante que aos animais non se lles está administrando de maneira 

involuntario antimicrobianos.  

6.1.4.- CONCLUSIÓNS  

Pódese dicir por tanto que dun total de case 100 mostras analizadas obtidas como resultado deste 

proxecto de investigación tan só se detectaron residuos de antimicrobianos nun 4%, indicando un correcto 

manexo e aplicación dos tratamentos durante todo o proxecto.  

Así mesmo, cada destacar que a análise de feces é un método non invasivo que permite a detección de 

residuos de antimicrobianos ou calquera outro tipo de substancia empregada na produción animal. A 

análise deste tipo de mostra non é unha práctica común a pesar de obter bos resultados, de feito, hai 

poucos artigos que publican métodos ou resultados en mostras de feces.  

A maioría das publicacións que fan referencia a este tipo de análise enfócano desde o punto de vista 

medio ambiental e a influencia da aplicación dos xurros como fertilizantes no desenvolvemento de 

bacterias con xenes de resistencia. Exemplo destas publicacións é o traballo realizado por Sengeløv e 

col. (2003), Hölzel e col. (2013), Joy e col (2013) ou o publicado por Pu e col. (2018). Por tanto, desde o 

grupo de investigación, cunha validada experiencia no control e uso de antimicrobianos na produción 

animal e a súa entrada na cadea alimentaria (Nebot e col., 2012; Nebot e col., 2014; Gavilán e col., 2016; 

Gavilán e col., 2018; Patyra e col, 2018) a análise de mostras de feces para a detección de 

antimicrobianos no xurro de porcos debería ser unha práctica máis habitual e rutineira xa que permite 

controlar tratamento con antimicrobianos durante a produción.  

Esta práctica, non descartaría o control de residuos de antimicrobianos nos alimentos de orixe animal xa 

que son os alimentos os que son consumidos. Con todo, baseándonos nas restricións futuras que desde 

os diferentes organismos e axencias internaciones quérense impoñer ao sector da produción animal, 

crese que esta práctica axudaría no control do uso de antimicrobianos de forma fraudulenta. Neste caso 

concreto, tal e como se dixo con anterioridade, hai poucos métodos publicados, pero si que se poden 

atopar algúns, como é o caso do traballo recentemente publicado por Patyra e col. (2020) realizado en 

colaboración co grupo de investigación LHICA, o método desenvolvido por Schlüsener e col. (2003), 

Tylová e col. (2010), Pan e col. (2011). 

6.2. ANÁLISE DA MICROBIOTA INTESTINAL 

Ao longo deste ano 2020 completouse a análise das mostras de feces dos porcos correspondentes ao 

ensaio con posbiótico. A análise, tal e como se comentou anteriormente levouse a cabo mediante 

secuenciacion masiva da rexión ARNr 16s.  

O número total de mostras analizadas correspondente aos tres ensaios foi de 80 mostras, entre os que 

se inclúe aos individuos correspondentes ao grupo control (sen tratamento con posbiótico) e ao grupo 

tratado (con posbiótico).  

Os resultados correspondentes ao terceiro ensaio que son os que se corresponderían coa terceira 

anualidade mostran o seguinte: a nivel de filo, de maneira xeral, a tempo 0 (inicio de ensaio), o grupo 

maioritario foi o correspondente ao dos Firmicutes (50%), seguido do de Proteobacteria (17% no grupo 

control e un 27% na proba) e Bacteroidetes (27% no grupo control e 22% na proba).  
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Con porcentaxes similares, aínda que con variacións a nivel de individuo, varios estudos reportaron que 

os filos Firmicutes e Bacteroidetes son os predominantes independentemente de idades e razas, 

observándose cambios en diferentes etapas e condicións de crecemento, inlcuída a idade, o destete e a 

colitis (Park e col., 2014; Kiam Isaacson, 2015; Kim e col., 2015; Match e col., 2015).  

O seguinte filo máis abundante sería o de Spirochaetes. Outros como Actinobacteria, Synergistetes e 

Tenericutes foron atopados en menor porporción e non en todos os individuos.  

Aos dous e catro meses de ensaio, a diversidade a nivel de filo aumentou tanto no caso control como 

na proba. Con todo, obsérvanse diferenzas a nivel de composición, no caso do grupo control, aparecen 

filos como as Cyanobacteria, que non aparecen no grupo tratado con posbiótico e outros como o 

Verrucomicrobia, que aparecen en ambos os grupos, cunha porcentaxe algo maior no grupo tratado. 

 Aínda que non hai moitos estudos que relacionen un estado de disbiose coa proporción de 

Verrucomicrobia si hai datos recollidos nalgúns estudos onde unha menor proporción asóciase con 

animais con diarrea (e animais infectados pero asintomáticos) causada polo virus da diarrea epidémica 

porcina que é un tipo de coronavirus que infecta as células do intestino delgado do porco causando un 

cadro de diarrea grave e deshidratación (Song e col., 2015).  

Ademais, o perfil inicial a nivel de filo vese modificado aínda que depende fortemente do individuo, de 

maneira xeral as Proteobacteria aumentan, manténdose os Bacteroidetes no grupo control e baixando (a 

un 18%) no grupo tratado, entre outras modificacións. Isto dá lugar a un incremento no cociente 

Firmicutes/ Bacteroidetes.  

En estudos onde se levou a cabo suplementación co prebiotico lactulosa, por exemplo, este cociente 

viuse incrementado (Chae e col., 2016). Tamén se viu un lixeiro incremento deste cociente é animais 

infectado co virus da diarrea epidémica (Song e col., 2015), polo que é un dato que debe ser tomado con 

precaución e avalialo xunto co resto das modificacións observadas a nivel de xénero e especie.  

A nivel de xénero, os máis abundantes a tempo cero de ensaio foron Prevotella, Lactobacillus, 

Streptococcus, Campylobacter e Succinivibrio entre outros e de maneira xeral xa que loxicamente é 

fortemente dependente do individuo.  

É ben sabido que a presenza de especies de Campylobacter é altamente prevalecente en porcos e a súa 

presenza é unha das catro principais causas mundiais de enfermidade diarreica, estando considerada 

como unha das catro principais causas mundiais de enfermidade diarreica e está considerada como a 

causa bacteriana máis frecuente de gastroenterite no mundo.  

No que se refire aos Lactobacillus e Prevotella, nun estudo recente, Guevarra e col. (2018) informaron do 

aumento significativo nestes xéneros despois do destete en comparación cos dos leitóns lactantes. E 

aínda que a presenza de Lactobacillus se asocie cunha microbiota saudable debido a que mellora a 

estanqueidade da barreira intestinal,  é un dato importante saber que a súa presenza está diminuída nos 

leitóns lactantes con respecto aos destetados, indicándose unha vez máis que a composición global da 

microbiota xoga un papel fundamental.  

Sábese que os membros do xénero Prevotella metabolizan polisacáridos non almidonados de orixe 

vexetal para ácidos graxos de cadea curta (AGCC) (Ivarsson e col., 2014). Tamén se sabe que degradan 
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polisacáridos en células vexetais xa que producen encimas do tipo β- glucanasa, manasa e xilanasa (Flint 

e Bayer, 2008). Ademais, tamén se sabe que os Lactobacillus metabolizan carbohidratos, incluídos 

oligosacáridos e almidón, que se fermentan no intestino groso, xerando ácidos graxos de cadea curta 

(AGCC) (Ganzle e Follador, 2012).  

No que se refire a estes xéneros, tras catro meses de tratamento, no grupo tratado con posbiótico, de 

maneira global produciuse unha diminución na porcentaxe de Lactobacillus, aínda que a nivel de individuo 

púidose observar un aumento nalgún dos casos. No grupo control a diminución foi menor xa que nalgúns 

individuos os niveis mantivéronse con respecto ao tempo inicial.  

O xénero Prevotella tamén diminuíu de maneira xeral, aínda que en menor proporción no grupo tratado 

con posbiótico. Un estudo recente levado a cabo por Yang e col. (2018) atopou que o xénero 

Lactobacillus xoga un rol moi importante na supresión da inxesta alimentaria, xa que o metabolito que 

producen, o ácido láctico, parece ser un potente inhibidor da mesma. Estes mesmos autores indicaron 

que o xénero Prevotella, podería causar, en cambio, o efecto contrario.  

Estes autores postularon en base aos seus estudos que o xénero Prevotella podería ser a clave no 

control do apetito porcino. No segundo ensaio deste estudo, os individuos tratados con posbiótico 

mostraron sufrir un aumento deste xénero mentres que os individuos control mantivérono ou diminuíron. 

Neste grupo o xénero Lactobacillus diminuíu no grupo tratado mentres que no grupo control nalgúns 

individuos aumentaron e noutros diminuíron.  

No que se refire a este punto da inxesta, os datos obtidos respecto a ganancia media diaria de peso, ao 

rendemento da canle e o índice de conversión, non mostraron diferenzas significativas entre ambos os 

grupos, como se pode ver na  seguinte táboa. 

Resultados medios obtidos para a ganancia media diaria (GMD), o rendemento da canal (RC) e o 

índice de conversión (IC) dos animais incluidos no estudo 

ENSAIO GRUPO 
GMD 

(g/día) 

RC 

(%) 

IC (kg penso/kg peso 

vivo) 

POSTBIÓTICO 

CONTROL 799,2 ± 73,4 81,2 ± 3,56 2,59 ± 0,35 

PROBA 817,8 ± 141,5 81,9 ± 1,89 2,68 ± 0,32 

 ANOVA ns ns ns 

O xénero Campylobacter, mantívose de maneira xeral no grupo control, mentres que no grupo con 

posbiótico reduciuse tras dous meses de tratamento con posbiótico, volvendo aumentar nos seguintes 

dous meses de tratamento.  

O xénero Streptococcus aumentou en ambos os grupos (CONTROL e PROBA) sendo máis notable o 

aumento no caso do grupo control. Este xénero posúe a capacidade de producir aminas por 

descarboxilación de aminoácidos (MacFarlane e MacFarlane, 1995). Algunhas especies de 

Streptococcus, son patóxenas. É o caso de S. suis, un patóxeno importante que pode causar a morte nos 

animais tras o destete, pero dita especie non se identificou en ningún dos individuos do estudo.  
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No caso do xénero Succinivibrio, no grupo control produciuse un aumento deste mentres que no grupo 

con posbiótico diminuíu. Este xénero foi asociado coa graxa traseira presente no animal (Bergamaschi e 

col., 2020). A diminución deste xénero podería traducirse por tanto nunha diminución deste contido de 

graxa o que se poderá comprobar co análise do contido en graxa e perfil lipídico destes animais.  

As diferentes especies de Succinivibrio estudadas ata a data indican que poderían xogar un papel 

importante na produción de acetato e succinato (Russell e Russell, 1981), que son esenciais para a 

síntese de propionato como parte da función hepática gluconeoxénese e, por tanto, importante para 

mellorar a eficiencia alimentaria (Hernandez- Sanabria, E. e col., 2012). 

 Algúns outros xéneros como o Faecalibacterium onde algunha das súas especies foi asociada cun mellor 

estado de saúde xa que aumenta ou mellora a resposta inmunitaria, aumentaron no caso do grupo 

PROBA mentres que se mantiveron no grupo CONTROL. O número de xéneros identificados aumentou 

proporcionalmente en ambos os casos con respecto ao tempo 0.  

A modo de exemplo móstrase nas Figuras os xéneros bacterianos identificados ao inicio do ensaio (A) e 

tras catro meses (B), nun individuo pertencente ao grupo CONTROL (Figura 1) e outro ao grupo PROBA 

(Figura 2).  

 

Figura 1. Xéneros identificados e a súa abundancia relativa nun individuo do grupo CONTROL ao 

inicio (A) e tras catro meses (B). 

 

B

 

A
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Figura 2. Xéneros identificados e a súa abundancia relativa nun individuo do grupo PROBA ao 

inicio (A) e tras cuatro meses de alimentación con postbiótico (B). 

Se nos centramos a nivel de especie, os cambios máis notables dentro das especies identificadas foron 

os seguintes: a porcentaxe de Prevotella copri reduciuse en ambos os grupos, control e proba.  

No que se refire aos Lactobacillus, a especie maioritarias atopada a tempo cero foi Lactobacillus 

kitasatonis. Atopándose tamén nalgún individuo outras especies como Lactobacillus rogosae, L. vaginalis, 

ruminis ou reuteri. Aínda que, como xa dixemos, a porcentaxe de Lactobacillus diminuíu no grupo proba 

con respecto ao grupo control, o número de especies presentes aumentou, é dicir, aumentou a 

diversidade a nivel de especie dentro deste xénero.  

Por exemplo, nun individuo onde a tempo cero só se identificuou Lactobacillus kitasatonis, tras catro 

meses de tratamento puidéronse identificar outras especies como L. kitasatonis, L. rogosae, L. 

delbrueckii, L. reuteri, L. ruminis ou L. vaginalis. Na Figuras 3 e 4 móstranse as especies identificadas e a 

súa abundancia relativa ao comezo e tras catro meses de ensaio nun individuo do grupo CONTROL e un 

individuo do grupo PROBA. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Especies identificadas e a súa abundancia relativa nun individuo do grupo CONTROL ao 

inicio (A) e tras catro meses (B) 

 

A B 

A B 
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Figura 4. Especies identificadas e a súa abundancia relativa nun individuo do grupo PROBA ao 

inicio (A) e tras catro meses de consumo de postbiótico (B) 

Este aumento na diversidade de especies tamén foi observado no grupo control, existindo diferenzas a 

nivel de especies presentes. Así, por exemplo, no grupo CONTROL non se puido identificar en ningún dos 

casos a presenza de L. delbrueckii mentres que si se fixo en individuos do grupo PROBA.  

Dentro do xénero Faecalibacerium, Faecalibacterium prautsnizii foi a especie identificada, que neste 

terceiro grupo de ensaio aumentou en comparación ao grupo control onde se observou unha lixeira 

diminución.  

Faecalibacterium prautsnizii é unha especie que foi proposta como un indicador de saúde intestinal das 

persoas xa que xoga un papel moi importante no ecosistema intestinal. En persoas con enfermidade 

inflamatoria intestinal, cancro colorectal e outras patoloxías a súa presenza viuse diminuída. Posto que 

esta bacteria forma parte do ecosistema microbiano intestinal do porco, todos os estudos levados a cabo 

ata a data parecen confirmar, do mesmo xeito que nas persoas, home este papel crave como activadora 

do sistema inmune, protectora da mucosa intestinal e poder antiinflamatorio (Yadnyavalkya e col. 2020). 

Streptococcus alactolyticus xunto con S. hyointentinalis, foi a especie de Streptococcus identificada en 

todos os individuos, sendo, das dúas, a máis abundante. Dita especie, aumentou tanto no grupo control 

como no tratado con posbiótico, sendo o aumento maior no grupo control. 

 No que se refire ás especies de Campylobacter, foron identificadas as seguintes: i) a tempo 0, 

Campylobacter coli, C. lanienae e C. hyointestinalis; ii) despois de catro meses de tratamento con 

posbiótico, no grupo CONTROL C. cf, C. coli, C. lanienae, C. hyointestinalis e C. hominis, no grupo con 

posbiótico, C. coli, C. lanienae, C. hyointestinalis e C. hominis. Os cambios observados indicaron un 

aumento co tempo, no número de especies tanto no grupo control como no tratado, aparecendo C. cf, e 

C. hominis no grupo control, baixando as porcentaxes de C. coli e C. hyointestinalis e manteniendosse as 

de C. lanienae.  

A B 
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No grupo tratado con posbiótico, non se indentificó C. cf, si C. hominis. Os resultados obtidos mostraron 

unha baixada notable dos niveis de C. coli pero aumentando moi notablemente os de C. hominis. Este 

feito só foi observado neste terceiro ensaio, non observándose esta notable subida nos outros ensaios. 

Campylobacter está presente no intestino delgado e groso da maioría dos mamíferos, incluídos os porcos. 

Globalmente, Campylobacter coli é o máis comunmente presente nos porcos. Os signos clínicos non 

sempre están presentes, pero poden causar unha diarrea acuosa con mucosidade e sangue ocasional.  

Campylobacter hominis atopouse en mostras de feces de porcos pero foi illada por primeira vez en 

individuos sans humanos. Non hai estudos publicados ata a data sobre os efectos que esta especie de 

Campylobacter pode causar sobre a saúde do porco, e a priori debido a que non hai datos parece non ser 

problemática. De feito, non se observaron nin diarreas nin outra sintomatoloxía nos porcos afectados.  

Con todo, por tratarse dunha especie de Campylobacter é un dato para estudar con en máis profundidade 

en traballos futuros e sobre todo, establecer o por que desta subida unicamente nos individuos tratados 

con posbiótico do terceiro ensaio.  

En canto a patóxenos, aos dous meses de tratamento identificouse nalgúns dos individuos estudados a 

presenza de Yersinia enterocolitica, estando nalgúns deles, en proporcións notables (5%), non 

identificándose aos catro meses de tratamento nin no grupo control nin no tratado con posbiótico.  

A incidencia de Yersinia enterocolitica foi dun 50% no grupo control e un 30% no grupo proba. A modo de 

exemplo pódese observar na Figura 5 as especies identificadas aos dous meses de ensaio nun dos 

individuos do grupo control. 

 

Figura 5. Abundancia relativa das especies identificadas nunha mostra de feces correspondentes a 

un individuo do grupo CONTROL tras dous meses de ensaio. En negro, Yersinia enterocolitica 
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6.2.1.- CONCLUSIÓNS  

Este é un breve resumo dos resultados obtidos xa que, é necesario avaliar máis profundamente o papel 

ou a importancia que xoga cada unha dos xéneros e especies identificados en ambos os grupos para 

levar a cabo unha conclusión sobre o beneficio ou non do uso de posbiótico ( Sanacore) como aditivo 

preventivo de fronte ao uso de antibióticos nestes animais.  

O que sí é certo, é que a suplementación co posbiótico non parece afectar á ganancia media diaria 

(GMD), o rendemento da canal (RC) e o índice de conversión (IC) dos animais incluidos no estudo. 

Ademais, observouse unha menor mortalidade nos grupos tratados con respecto aos controis, así como 

respecto ao numero de animais que requiriron tratamento farmacolóxico. 

Isto indicaría un maior reforzo do sistema inmune debido á acción de bacterias como Faecalibacterion 

prautsnitzii, reforzo que debería ser comprobado con análise bioquímicos que poderían ser obxecto de 

estudos futuros. 

6.3. CARACTERIZACIÓN DOS ANIMAIS INCLUÍDOS NO ESTUDO 

Ao longo de todo o proxecto, recompiláronse os datos de peso vivo, a incidencia de patoloxías e o 

consumo de alimento durante a fase de cebo dun total de 268 animais, así como o peso das canais ás 

que deron lugar estes animais. Con esta información calculáronse os parámetros produtivos 

correspondentes á ganancia media diaria, é dicir, o que medra diariamente de media cada animal 

durante a fase de cebo, o índice de conversión que se corresponde coa cantidade de alimento que 

consume cada animal para medrar un quilogramo de peso vivo; e o rendemento da canal, definindo este 

como a porcentaxe de peso da canal respecto ao peso vivo do animal. 

Rexistráronse os animais mortos antes da finalización da fase de cebo, coa intención de calcular a 

mortalidade de cada grupo de análise. Do mesmo xeito, tívose en conta aqueles animais que por 

enfermidade precisaron dun tratamento veterinario, calculándose así a incidencia de porcos que 

precisaron medicación. Un total de 268 animais foron incluídos no proxecto, a clasificación dos 

sacrificados por lote e proba, así coma os datos de mortalidade recadados, amósanse na Táboa 1. 

Táboa 1.- Identificación dos grupos de animais dos diferentes ensaios e incidencia da mortalidade e da 
necesidade de tratamento veterinario por enfermidade expresadas coma % 

ENSAIO LOTE GRUPO 
NÚMERO ANIMAIS 

(N) 
MORTALIDADE 

(%) 

ANIMAIS QUE 
REQUIRIRON 
TRATAMENTO 

(%) 

POSTBIÓTICO 1 CONTROL 30 10,0 13,3 

  PROBA 30 3,4 6,7 

DENSIDADE 2 CONTROL 36 5,6 33,3 

  PROBA 30 13,4 43,3 

CONDICIÓNS 

AMBIENTAIS 
3 CONTROL 37 10,8 40,5 

  PROBA 37 5,4 2,7 

VACINACIÓN 4 CONTROL 34 5,9 32,4 

  PROBA 34 0,00 29,4 
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6.3.1.- APARICIÓN DE PATOLOXÍAS E USO DE ANTIBIÓTICOS 

No que respecta á APARICIÓN DE PATOLOXÍAS, E POR TANTO Á NECESIDADE DE APLICACIÓN 

DE ANTIBIÓTICOS, conseguiuse reducir o seu consumo mediante todas as estratexias propostas 

no proxecto, excepto coa pauta de densidade,  coa vantaxe de que na pauta de vacinación non se 

produciron mortes nas tres repeticións realizadas. Así, no caso dos animais que seguen a pauta de 

control das condicións ambientais, só se tivo que administrar antibiótico a un único animal durante os 3 

ensaios. Non aplicando nin unha soa dose de antibiótico durante o cebo de forma profiláctica. 

Os datos referentes ao peso da canal e ao seu rendemento só foron rexistrados naqueles animais 

escollidos para o seu posterior análise en laboratorio. Os resultados relativos aos cálculos de ganancia 

media diaria (GMD), o rendemento da canal (RC) e o índice de conversión (IC) dos animais incluídos no 

estudo inclúense na Táboa 2. 

Táboa 2.- Resultados medios obtidos para a ganancia media diaria (GMD), o rendemento da canal (RC) e o índice 
de conversión (IC) dos animais incluídos no estudo 

ENSAIO GRUPO 
GMD 

(g/día) 
RC 
(%) 

IC 
(kg penso/kg 

peso vivo) 

POSTBIÓTICO 

Control 799,2 ± 73,4 81,2 ± 3,56 2,59 ± 0,35 

Proba 817,8 ± 141,5 81,9 ± 1,89 2,68 ± 0,32 

ANOVA ns ns ns 

DENSIDADE 

Control 802,3 ± 91,9 84,3 ± 0,98 2,57 ± 0,28 

Proba 813,0 ± 95,1 84,2 ± 2,55 2,56 ± 0,09 

ANOVA ns ns ns 

CONDICIÓNS 

AMBIENTAIS 

Control 714,8 ± 90,1 83,1 ± 2,09 2,59 ± 0,17 

Proba 637,3 ± 98,5 83,6 ± 2,74 2,75 ± 0,34 

ANOVA ns ns ns 

VACINACIÓN 

Control 816,0 ± 127,0 80,4 ± 2,46 2,39 ± 0,10 

Proba 781,2 ± 127,6 81,2 ± 3,18 2,33 ± 0,07 

ANOVA ns ns ns 

En xeral, as diferenzas nos tres parámetros entre os grupos “CONTROL” e “PROBA” de cada ensaio son 

mínimas, destacando a melloría produtiva que se observou nos porcos que se cebaron a unha 

menor densidade por metro cadrado (ganancia media diaria e índice de conversión). 

6.4. CARACTERIZACIÓN DA CARNE LIBRE DE ANTIBIÓTICOS 

Levouse a cabo un estudo da calidade nutricional e sensorial da carne das canais procedentes 

das 4 granxas nas que se aplicaron as distintas medidas de prevención mencionadas anteriormente, 

mediante a determinación dos parámetros físico-químicos, o perfil de ácidos graxos e a análise sensorial. 

Analizáronse as mostras que se amosan na Táboa 3 e fíxose a comparación entre os controis e as probas 

para cada un dos lotes e a comparación das probas dos 4 lotes. Os resultados que se dan son as medias 

obtidas dos dous anos de estudo.  
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Táboa 3.- Identificación mostras. 

 

 

 

 

 

 

6.4.1.- PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

Nas táboas 4 e 5 amósanse os resultados obtidos para os parámetros físico-químicos estudados en cada 

un dos lotes; os valores dados son a media, o erro estándar e o resultado dunha análise de varianza 

(ANOVA). 

Táboa 4.- Valores medios dos parámetros físico-químicos Lote 1 e Lote 2 

LOTE 1 LOTE 2 

PARÁMETROS Control Proba SEM Sig. Control Proba SEM Sig. 

pH 5,57 5,56 0,03 ns 5,52 5,49 0,03 ns 

L* 63,19 63,29 0,96 ns 61,40 61,27 0,72 ns 

a* 2,45 3,28 0,46 ns 2,96 2,20 0,39 ns 

b* 13,65 14,65 0,37 ns 13,78 13,08 0,25 ns 

Humidade (%) 73,01 72,67 0,33 ns 73,09 73,08 0,19 ns 

Graxa (%) 1,89 2,06 0,27 ns 1,93 1,96 0,26 ns 

Proteína (%) 23,58 23,76 0,15 ns 23,50 23,32 0,20 ns 

Cinzas (%) 1,20 1,24 0,01 ns 1,19 1,21 0,01 ns 

Na (mg/100g) 77,91 65,22 3,16 * 76,08 73,00 5,69 ns 

ClNa (%) 0,19 0,16 0,01 * 0,19 0,18 0,01 ns 

CRA (%) 20,95 21,35 1,47 ns 25,47 24,50 0,70 ns 

Pendente (N/seg) 7,72 8,53 0,73 ns 8,62 9,96 0,81 ns 

Traballo (N.mm) 121,13 136,66 5,67 ns 158,51 150,50 13,53 ns 

Forza (N/cm2) 29,36 34,44 2,60 ns 33,43 37,80 2,82 ns 

Diferentes superíndices na mesma fila indican diferencias significativas 
Sig: diferenzas significativas; *p≤0,05;  ns: non significativo 

LOTE TRATAMENTO MOSTRA 

Lote 1 Postbiótico 
Control 

Proba 

Lote 2 Densidade 
Control 

Proba 

Lote 3 Condicións Ambientais 
Control 

Proba 

Lote 4 Vacinación 
Control 

Proba 



 Proxecto de execución de Grupos Operativos da Axencia Europea de Innovación 

Redución da adición de antibióticos na dieta de animais de porcino en ciclo industrial  

(FEADER 2018/001B) 
 

P
áx

in
a5

5
 

O VALOR DE PH DA CARNE FRESCA é un factor determinante non só da vida útil -pois trátase dun 

condicionante do crecemento dos microorganismos (Amerling, 2001)- senón tamén da calidade 

organoléptica da mesma, pois inflúe na textura, na capacidade de retención de auga e na cor da mesma 

(Van Laack, 2001). Este parámetro varía dependendo do contido de ácido láctico no momento da forte do 

animal, e que a súa vez depende de factores relacionados co sacrificio coma a fatiga, o xaxún e o estrés. 

Valores moi baixos proporcionan carnes pálidas, duras e con facilidade para producir exudados. Pola 

contra, valores moi altos indican carnes escuras, pero secas e de peor conservación. No porco, os valores 

normais de pH sitúanse entre 5,3 e 6,9 (Amerling, 2001). Á vista dos resultados obtidos ningún dos lotes 

CONTROL amosou diferencias estatisticamente significativas con respecto das mostras PROBA, onde 

todos os valores medios de pH se mantiveron no rango entre 5,43 e 5,59.  

Táboa 5.- Valores medios dos parámetros físico-químicos Lote 3 e Lote 4 

LOTE 3 LOTE 4 

PARÁMETROS Control Proba SEM Sig. Control Proba SEM Sig. 

pH 5,43 5,54 0,04 ns 5,59 5,51 0,03 ns 

L* 63,79 59,39 1,37 ns 61,11 61,23 1,66 ns 

a* 2,76 2,67 0,42 ns 3,82 2,60 0,38 ns 

b* 13,49 12,64 0,47 ns 13,90 13,53 0,40 ns 

Humidade (%) 73,28 73,47 0,33 ns 73,00 72,16 0,28 ns 

Graxa (%) 1,62 2,06 0,23 ns 2,60 3,45 0,36 ns 

Proteína (%) 23,59 22,95 0,22 ns 23,02 22,82 0,27 ns 

Cinzas (%) 1,22 1,21 0,01 ns 1,18 1,20 0,04 ns 

Na (mg/100g) 74,60 71,59 5,58 ns 70,45 74,31 2,49 ns 

ClNa (%) 0,19 0,18 0,01 ns 0,18 0,19 0,01 ns 

CRA (%) 24,76 23,65 1,11 ns 23,46 23,57 1,06 ns 

Pendente (N/seg) 11,26 10,05 0,73 ns 7,91 7,99 0,59 ns 

Traballo (N.mm) 161,96 168,97 8,32 ns 106,49 110,55 15,00 ns 

Forza (N/cm2) 41,96 38,54 2,64 ns 27,63 26,82 3,07 ns 

Sig: diferenzas significativas; ns: non significativo 

Non se atoparon diferencias estatisticamente significativas entre as mostras control e as proba de cada un 

dos lotes no relativo Á COR, así coma na súa COMPOSICIÓN QUÍMICA (HUMIDADE, GRAXA, 

PROTEÍNA E CINZAS). Tampouco se detectaron diferencias ao comparar os lotes de proba (Táboa ) no 

referente a estes parámetros. Pola contra si se detectaron diferenzas na concentración de sodio, así 

coma na proporción de sal, aínda que só na comparación entre as mostras control e proba do lote 1 (uso 

de postprobióticos) onde o contido medio en Na foi un 19,5 % máis elevado no control (77,91 mg/100g) 

que na proba (65,22 mg/100g). No obstante, non se detectaron diferenzas destacables neste parámetro 
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ao comparar entre os catro lotes de probas; sendo probable que este parámetro non estea relacionado 

coas variables do estudo, senón coas características intrínsecas dos porcos analizados.   

Táboa 6.- Valores medios dos parámetros físico-químicos ao comparar as probas dos 4 lotes estudados 

PROBAS 

PARÁMETROS Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 SEM Sig. 

pH 5,56 5,49 5,54 5,51 0,02 ns 

L* 63,29 61,27 59,39 61,23 0,76 ns 

a* 3,28 2,20 2,67 2,60 0,29 ns 

b* 14,65 13,08 12,64 13,53 0,30 ns 

Humidade (%) 72,67 73,08 73,47 72,16 0,23 ns 

Graxa (%) 2,06 1,96 2,06 3,45 0,23 ns 

Proteína (%) 23,76 23,32 22,95 22,82 0,15 ns 

Cinzas (%) 1,24 1,21 1,21 1,20 0,01 ns 

Na (mg/100g) 65,22 73,00 71,59 74,31 3,51 ns 

ClNa (%) 0,16 0,18 0,18 0,19 0,01 ns 

CRA (%) 21,35 24,50 23,65 23,57 0,90 ns 

Pendente (N/seg) 8,53 9,96 10,05 7,99 0,50 ns 

Traballo (N.mm) 136,66ab 150,50a 168,97a 110,55b 7,09 * 

Forza (N/cm2) 34,44 37,80 38,54 26,82 2,00 ns 

Diferentes superíndices na mesma fila indican diferencias significativas 
Sig: diferenzas significativas; *p≤0,05;  ns: non significativo 

 

Segundo Ngapo e col. (2007) son tres os factores que condicionan a selección da carne de porco por 

parte do consumidor:  

- A cantidade de graxa,  

- A cor e, 

- As perdas de auga. A Capacidade de Retención de Auga (CRA) está relacionada coa 

tenrura da carne, polo que será un parámetro de calidade determinante.  

Aínda que non se atoparon diferenzas significativas, o lote 1 correspondente ao de probas con aditivos 

alternativos amosou os valores máis baixos de CRA. A forza de corte Warner – Bratzler úsase a miúdo 

como medida para a tenrura da carne (Boccard e col., 1981). Con todo, non se detectaron diferencias no 

relativo a este parámetro ou á firmeza da carne (pendente). Estes resultados foron similares aos 

determinados noutras investigacións sobre carne de porco e resultan aceptables.  

Na Táboa 7 preséntanse todos os datos relativos ao PERFIL LIPÍDICO das mostras de carne de porco 

avaliadas ao longo deste proxecto de investigación, comparando os lotes control con respecto das probas 
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correspondentes, así coma os catro lotes proba entre sí. En xeral, non se detectaron diferenzas 

significativas. Como cabería esperar na carne de porco, o ácido graxo maioritario foi o oleico (C18:1) con 

valores comprendidos entre o 39,6 % e o 42,42 % para os lotes proba e 39,68 – 41,12 para os lotes 

proba.  

Táboa 4.- Perfil de ácidos graxos determinado nos diferentes ensaios expresado como % do total de ácidos graxos 

ÁCIDOS GRAXOS   Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 SEM Sig 

Ácido mirístico  

Control 1,34 1,39 1,32 1,43   

Proba 1,38 1,34 1,29 1,43   

Sig ns ns ns ns 0,04 ns 

Ácido cis-10-pentadecanoico  

Control 0,81 0,61 1,21 0,78   

Proba 0,78 0,73 1,15 0,58   

Sig ns ns ns ns 0,13 ns 

Ácido palmítico  

Control 25,36 25,41 24,65 25,76   

Proba 21,49 25,23 24,66 25,55   

Sig ns ns ns ns 0,95 ns 

Ácido palmitoleico  

Control 3,36 3,78 3,85 3,60   

Proba 3,61 3,77 3,79 3,60   

Sig ns ns ns ns 0,14 ns 

Ácido esteárico  

Control 12,29 11,70 11,12 12,58   

Proba 12,28 11,55 11,39 12,84   

Sig ns ns ns ns 0,27 ns 

Ácido oleico  

Control 39,93 40,54 39,68 41,12   

Proba 40,97 39,60 39,36 42,42   

Sig ns ns ns ns 0,77 ns 

Ácido cis-11-vacénico 

Control 4,13 4,34 4,41 4,10   

Proba 4,47 4,38 4,32 4,19   

Sig ns ns ns ns 0,10 ns 

Ácido linoleico 

Control 7,58 7,04 8,21 6,27   

Proba 8,83 7,91 8,38 5,26   

Sig ns ns ns ns 0,60 ns 

Ácido γ-linolénico  

Control 0,09 0,08 0,12 0,08   

Proba 0,11 0,12 0,11 0,06   

Sig ns ns ns ns 0,01 ns 

Ácido cis-11-eicosenoico 

Control 0,85 0,83 0,69 0,76   

Proba 0,86 0,75 0,70 0,81   

Sig ns ns ns ns 0,03 ns 

Ácido araquidónico  

Control 1,60 1,46 1,77 1,16   

Proba 1,97 1,71 1,95 0,86   

Sig ns ns ns ns 0,21 ns 

Sig: diferenzas significativas; ns: non significativo 
 
Os ácidos graxos clasifícanse en saturados (SFA), monoinsaturados (MUFA) e poliinsaturados (PUFA) 

dependendo das características da cadea hidrocarbonada que os compón, condicionando tamén as 

funcións que desenvolven no organismo. Segundo se pode observar na Figura  non se detectaron 

diferenzas significativas entre as mostras procedentes dos lotes proba. Todas amosaron unha proporción 
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de SFA entre o 35,9 e o 40,6 %. Os ácidos graxos insaturados foron o grupo maioritario, onde os MUFA 

sumaron case o 50 % dos lípidos da graxa intramuscular dos porcos analizados. Mentres que os PUFA 

mantivéronse por encima do 11 %, agás nas mostras do lote 4, correspondentes as probas de vacinación 

na explotación. 

 

Figura 1.- Proporción media dos ácidos graxos saturados (SFA), monoinsaturados (MUFA) e poliinsaturados 
(PUFA) das mostras de carne de porco procedentes dos lotes proba 

 

A determinación do perfil lipídico permite calcular diferentes índices de calidade da graxa que 

proporcionan información importante sobre a calidade nutritiva do alimento obxecto de estudo.  

A inxestión de ácidos graxos n6 é beneficiosa fronte o risco de padecer diabetes (Ros, 2008). Os ácidos 

graxos omega 6 (n6) e omega 3 (n3) non amosaron diferenzas significativas (Figura ), aínda que o lote 4 

destaca pola baixa proporción de n6 (6,7 %) fronte o resto de lotes proba (valores medios comprendidos 

entre 10,5 e 11,7 %). Esta sexa probablemente a razón pola que a relación n6/n3 si difire 

significativamente (P < 0,001).   
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Figura 2.- Proporción media de ácidos graxos n3 y n6, e relación entre ambos (n6/n3). Letras diferentes indican 
diferencias estatisticamente significativas 

https://fen.org.es/storage/app/media/imgPublicaciones/30042015102635.pdf 

Os ácidos graxos esenciais son aqueles que non poden ser sintetizados polo organismo e precisan 

adquirirse a través da dieta, relacionados cunha redución da incidencia de enfermidade cardíaca 

coronaria segundo diferentes investigacións. Neste grupo inclúense o ácido linoleico (C18:2n6, LA) e o 

linolénico (C18:3n3, ALA). O ácido oleico pódese formar por desaturación do ácido esteárico (C18:0), polo 

que non é considerado esencial para o organismo (Matencio y col., 2012). As relacións entre estes ácidos 

graxos tampouco amosaron diferenzas estatisticamente significativa (Figura ), agás a determinada entre o 

ácido oleico e o linolénico, onde destacan os elevados valores rexistrados para o lote de probas de 

vacinación. 

No relativo á relación entre os monoinsaturados e os saturados, observáronse pequenas diferencias entre 

as mostras da proba de vacinación frontes aos resultados das probas de densidade, ventilación e 

aplicación de postbiótico. 

 

https://fen.org.es/storage/app/media/imgPublicaciones/30042015102635.pdf
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Figura 3.- Relación entre ácidos graxos monoinsaturados e poliinsaturados (MUFA/UFA), entre insaturados e 
saturados (UFA/SFA), entre as proporcións de ácido oleico e linolénico e as proporcións entre linoleico e linolénico 

6.4.2.- ANÁLISE SENSORIAL 

Segundo Ngapo e col (2007) a decisión de volver a mercar un produto correspóndese coa satisfacción 

organoléptica, é dicir, coa experiencia resultante do sabor, o aroma e a textura do alimento. Polo que a 

percepción organoléptica por parte do consumidor é indispensable na avaliación da calidade sensorial, 

pois é o resultado de morder e mastigar carne á prancha ou frita; mentres que a forza máxima de corte 

estímase en pezas de carne de porco cocida. Como xa se mencionou con anterioridade, o análise 

sensorial realizouse mediante a avaliación de parámetros da carne en cru e cociñada; comparando os 

lotes proba cun control e -finalmente- mediante a comparación entre os lotes proba (Figura 4). 

 

Figura 4.- Mostras de lombo crú empregadas na análise sensorial 

 

A comparación de cada un dos ensaios respecto a o seu control amósase nas Táboas 8, 9, 10 e 11. Os 

resultados indican que non se observaron diferenzas significativas para os atributos estudados entre as 

mostras proba e o seu control en ningún dos ensaios. As diferenzas observadas nos lotes 2 e 3 para o 

aspecto visual en cru poderían ser debidas ás diferenzas no corte da peza de lombo máis ca aos 

tratamentos levados a cabo. As diferenzas observadas para o olor no lote 4 no son substancialmente 

importantes xa que, en termos de escala, as puntuacións móvense no rango de “Non hai diferencia” e 

“Hai unha pequena diferencia”. 

Táboa 85.- Puntuacións (media ± DS) para o Lote 1 

ATRIBUTOS CONTROL LOTE 1 SIG. 

Aspecto visual 1,71±0,46 1,57±0,93 ns 

Olor en cru 0,57±0,51 0,71±0,46 ns 

Olor en cociñado 1,00±0,11 0,86±0,10 ns 

Sabor 1,14±0,29 0,71±0,30 ns 

Textura 1,29±0,30 1,86±0,16 ns 

Sig: significación; ns = no significativo 

Táboa 9.- Puntuacións (media ± DS) para o Lote 2 
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ATRIBUTOS CONTROL LOTE 2 SIG. 

Aspecto visual 1,71±0,46 2,86±0,65 *** 

Olor en cru 0,57±0,51 0,86±0,85 ns 

Olor en cociñado 1,00±0,11 0,86±0,19 ns 

Sabor 1,14±0,29 0,71±0,14 ns 

Textura 1,29±0,30 1,71±0,23 ns 

Sig: significación; ns: no significativo; ***: p≤0,001 

Táboa 6.- Puntuacións (media ± DS) para o Lote 3 

ATRIBUTOS CONTROL LOTE 3 SIG. 

Aspecto visual 1,71±0,46 0,86±0,85 ** 

Olor en cru 0,57±0,51 0,86±0,65 ns 

Olor en cociñado 1,00±0,11 1,29±0,14 ns 

Sabor 1,14±0,29 1,43±0,23 ns 

Textura 1,29±0,30 2,00±0,23 ns 

Sig: significación; ns = no significativo; **: p≤0,01 

Táboa 71.- Puntuacións (media ± DS) para o Lote 4 

ATRIBUTOS CONTROL LOTE 4 SIG. 

Aspecto visual 1,71 ± 0,46 1,71 ± 0,90 ns 

Olor en cru 0,57 ± 0,51 1,14 ± 0,65 * 

Olor en cociñado 1,00 ± 0,11 1,00 ± 0,14 ns 

Sabor 1,14 ± 0,29 1,43 ± 0,21 ns 

Textura 1,29 ± 0,30 1,29 ± 0,23 ns 

Sig: significación; ns = no significativo; *: p≤0,05 

A comparación dos catro lotes entre si obsérvase na Táboa 12. Os resultados indican que non se 

atoparon diferenzas significativas entre os catro ensaios para os atributos olor en cru, olor en cociñado e 

textura. Tal e como xa se indicou ao comparar cada tratamento co seu control, as diferenzas observadas 

no aspecto visual poderían ser debidas ás diferenzas no corte das pezas de lombo máis que a os 

tratamentos. No caso do sabor, as diferencias aproximáronse ao valor de “Hai unha diferencia pequena”. 
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Táboa 82.- Puntuacións (media  ±  DS) para os catro lotes analizados 

ATRIBUTOS LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 SEM SIG 

Aspecto visual 1,57 ± 0,93ab 2,86 ± 0,65a 0,86 ± 0,85b 1,71 ± 0,90ab 0,1 *** 

Olor en cru 0,71 ± 0,46 0,86 ± 0,85 0,86 ± 0,65 1,14 ± 0,65 0,1 ns 

Olor en cociñado 0,86 ± 0,10 0,86 ± 0,19 1,29 ± 0,14 1,00 ± 0,14 0,1 ns 

Sabor 0,71 ± 0,30b 0,71 ± 0,14b 1,43 ± 0,23a 1,43 ± 0,21a 0,1 * 

Textura 1,86 ± 0,16 1,71 ± 0,23 2,00 ± 0,23 1,29 ± 0,23 0,1 ns 

SEM: error estándar muestral; Sig: significación; ns = no significativo; ***: p≤0,001; *: p≤0,05 

 

Os resultados da aceptabilidade obtidos para as diferentes mostras de lombo aparecen na Figura 5, onde 

se aprecia que as puntuacións máis baixas correspondéronse co lote 2 (proba de densidade). 

 
Figura 5.- Mostras de lombo cru empregadas na análise sensorial 

 

Na Táboa 13 recóllense as valoracións globais das mostras estudadas. Dos resultados obtidos pódese 

deducir que o Control e o Lote 3 foron os que mellor aceptación tiveron por parte dos consumidores, 

cunha puntuación de 5,3 que na escala hedónica está a medio camiño entre “Gústame lixeiramente” e 

“Gústame bastante”.  
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Táboa 9.- Valoración global de las mostras estudadas 

MOSTRA VALORACIÓN GLOBAL 

Control 5,3a 

Lote 1 5,1ab 

Lote 2 4,3b 

Lote 3 5,3a 

Lote 4 4,6ab 

 

A fin de comprobar que houbo diferenzas significativas entre os catro lotes proba e o control no relativo a 

aceptabilidade global, levouse a cabo unha análise de varianza (ANOVA) e observouse que si había 

diferenzas significativas (p≥ 0,05) entre as valoracións dos catadores (Táboa 14). 

Táboa 10.- Resultados del ANOVA para as mostras estudadas 

 
SUMA DE 

CADRADOS 
GL 

MEDIA 
CUADRÁTICA 

F SIG. 

Entre grupos 18,038 4 4,510 2,559 ,043 

Dentro de grupos 176,190 100 1,762   

Total 194,229 104    

 

6.4.3.- CONCLUSIÓNS 

1. Estudados os datos de RENDEMENTOS PRODUTIVOS de xeito comparativo coa 

correspondente análise estatística, os resultados indícannos que en xeral as estratexias para a 

redución do consumo de antibióticos son acertadas, inda que serán precisos estudos con maior 

número de animais a fin de detectar os efectos reais da modificación deste parámetros no 

correcto crecemento dos porcos. 

2. No que respecta a CALIDADE FÍSICO-QUÍMICA da carne de porco producida ao longo do 

desenvolvemento do proxecto, de entre todas as determinacións analíticas levadas a cabo 

destacamos a mellora do perfil de ácidos graxos na carne dos porcos correspondentes aos 

grupos “PROBA” de cada ensaio, cunha relación omega 6-omega 3 máis saudable. 

Especialmente, destacan as mostras da proba de vacinación cuxa relación oleico/linoleico e 

MUFA/PUFA resultou significativamente máis elevada fronte os resultados correspondentes ao 

resto de ensaios. 

3. Do ANÁLISE SENSORIAL extraese que o lote CONTROL amosou diferenzas, principalmente, 

coas mostras de lombo procedentes do ensaio de densidade. No obstante, as valoracións 

medias foron moi positivas en tódolos casos. 
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6.5.- CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS DO PROXECTO 

O obxectivo final deste proxecto era a redución da adición de antibióticos na dieta de animais de porcino 

en ciclo industrial, durante a fase de cebo, e para conseguir isto foi necesario identificar sistemas de 

produción basados na alimentación e manexo, destinados a favorecer a inmunidade natural dos animais, 

como estratexia de mellora da seguridade alimentaria da produción, que permitiron a redución da 

administración de antibióticos da ración nesta fase. Ademáis de:  

 Coñecer o consumo concreto de medicamentos nas explotacións baixo estudo en condicións 

habituais de produción e determinar que factores podían influír nun maior consumo de 

medicamentos. 

 Relacionar as condicións hixiénico-sanitarias e o consumo de antimicrobianos nas explotacións cos 

parámetros produtivos dos animais e coñecer o consumo de antibióticos en condicións habituais de 

produción determinando que factores podían influír nun maior consumo de medicamentos. 

 Ademáis disto, pretendense analizar os custes nestes novos sistemas de produción, así como as 

necesidades de investimentos para adaptar ás granxas a este novo modelo.  

 Finalmente caracterizar a carne producida “sen antibióticos”, ao respecto da súa calidade diferencial. 

Caracterizar as canais dos animais incluidos en este sistema de producción ao respecto da súa 

calidade diferencial. 

Todos os obxectivos establecidos polo proxecto cumpríronse coa finalización do mesmo. A redución de 

antibióticos na fase de cebo acadouse en diferente grado nas diferentes pautas de manexo establecidas: 

- Pauta de vacinación establecida 

- Control de densidade nos habitáculos 

- Control das condicións medioambientais 

- Proba de suplementos alternativos de alimentación (postbiótico) 

Non obstante, as pautas que conseguiron reducir máis o uso de antibióticos foron as de control de 

condicións medioambientais e proba de suplementos alternativos.  

Para coñecer o cunsumo de medicamentos nas explotacións e caracterizar estas explotacións realizouse 

unha enquisa de bioseguridade que permitiu identificar os puntos críticos en cada unha das explotacións . 

Así mesmo, analizáronse os custes nos diferentes sistemas de produción tal e como se reflicte na análise 

económica que figura na memoria libre que se adxunta coa xustificación. 

Outro obxectivo cumprido foi o de caracterizar a carne producida “sen antibióticos” respectos da súa 

calidade diferencial. Levouse a cabo un estudo da calidade nutricional e sensorial da carne das 

canais procedentes das 4 granxas nas que se aplicaron as distintas medidas de prevención 

mencionadas anteriormente, mediante a determinación dos parámetros físico-químicos, o perfil de ácidos 

graxos e a análise sensorial. 
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O obxectivo secundario, derivado do proxecto, era dar a máxima difusión dos resultados obtidos. Para a 

consecución de dito obxectivo, tanto a Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos como o 

Centro Tecnolóxico da Carne habilitaron nas súas webs (www.marinasbetanzos.gal; www.ceteca.net) 

unha sección dedicada a explicar pormenorizadamente os obxectivos do proxecto.  

Ademais deuse difusión, do proxecto, en revistas de divulgación: Boletín da UICN (Unión Internacional 

para a Conservación da Natureza; Marzo de 2020); Revista Cooperación Galega Nº 150 (Outubro, 2020), 

Boletín Comité Español Programa  MaB e da Rede Española de Reservas de Biosfera (Outubro 2020), e 

en eventos como a Semana Verde de Galicia celebrada en Silleda entre o 6 e o 9 de xuño de 2019. 

Finalmente, editouse a “Guía para a redución de antibióticos na dieta de porcino industrial”, e o díptico 

“Redución da adición de antibióticos na dieta de animais de porcino en ciclo industrial; FEADER 

2018/001B” que serven para o asesoramento aos produtores de porcino respecto das boas prácticas para 

a redución do uso de antibióticos durante o proceso produtivo do animais en ciclo industrial. 

6.6.- CONCLUSIÓNS E OBSERVACIÓNS 

 O aumento da resistencia das bacterias pode afectar á eficacia do tratamento e potencialmente 

levar a fracasos terapéuticos nos animais, o que levaría a un alargamento do período de 

recuperación dos animais enfermos e, polo tanto, ocasionaría un problema de benestar animal, 

descensos na produción, posibles baixas, etc. De feito, estas substancias non deben ser 

empregadas como medida profiláctica común. 

 A insistencia na utilización de prácticas hixiénico-sanitarias como prevención é necesaria xa que, 

a día de hoxe, o custo da  implementación de medidas de bioseguridade, xunto coa utilización de 

vacinas, non supera ao que pode representar a diminución do uso de antibióticos, existindo unha 

relación entre o uso de boas prácticas, parámetros de produción e rendemento económico. 

 Unha correcta rutina de limpeza e desinfección é unha parte fundamental de calquera programa 

de eliminación de enfermidades na granxa. Deberase ter un protocolo establecido que permita a 

limpeza e desinfección entre lotes de produción coa finalidade de reducir a carga microbiana 

tanto nas instalacións coma do persoal que accede ás memas. 

 O manexo sanitario dos animais é fundamental para garantir o correcto funcionamento do 

sistema produtivo.  Trátase de manter os animais no mellor  estado sanitario posible de acordo 

ás pautas de benestar animal e ás condicións ambientais dispoñibles.  

 As condicións ambientais como temperatura, calidade do aire e ventilación son esenciais para 

manter aos animais sans e fortes. Un ambiente cálido e húmido é o entorno perfecto para que as 

bacterias e virus prosperen e se propaguen. 

 A suplementación co posbiótico non parece afectar á ganancia media diaria (GMD), o 

rendemento da canal (RC) e o índice de conversión (IC) dos animais incluidos no estudo. 

Ademais, observouse unha menor mortalidade nos grupos tratados con respecto aos controis, 

así como respecto ao número de animais que requiriron tratamento farmacolóxico. 

 No que respecta á aparición de patoloxías, e por tanto á necesidade de aplicación de 

antibióticos, conseguiuse reducir o seu consumo mediante todas as estratexias propostas no 

http://www.marinasbetanzos.gal/
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proxecto, excepto coa pauta de densidade,  coa vantaxe de que na pauta de vacinación non se 

produciron mortes nas tres repeticións realizadas. 

 A combinación de dúas ou máis das pautas implementadas neste proxecto poden axudar a 

mellorar os resultados obtidos de forma independente e axudar aos gandeiros a reducir en maior 

medida o uso de antibióticos, polo que se recomenda que, en base aos resultados obtidos, cada 

explotación trate de implementar aquela ou aquelas pautas que mellor se adapten ás súas 

características, necesidades e obxectivos de produción. 

 Segundo os datos de RENDEMENTOS PRODUTIVOS de xeito comparativo pódese concluír  

que en xeral as estratexias para a redución do consumo de antibióticos son acertadas, aínda que 

serán precisos estudos con maior número de animais a fin de detectar os efectos reais da 

modificación deste parámetros no correcto crecemento dos porcos. 

 A carne de porco producida ao longo do desenvolvemento do proxecto, de entre todas as 

determinacións analíticas levadas a cabo hai que destacar a mellora do perfil de ácidos graxos 

na carne dos porcos correspondentes aos grupos “PROBA” de cada ensaio, cunha relación 

omega 6-omega 3 máis saudable. 

 Os resultados obtidos permitiranlle ao gandeiro valorar que pauta de manexo podería 

implementar na súa explotación coa finalidade de reducir o uso de antibióticos e adaptar o 

sistema produtivo á nova lexislación sobre uso de antibióticos na cría de porcino. Tendo unha 

estimación dos custes de implementación e do éxito que poder ter coas diferentes pautas, aínda 

que esto tamén vai depender das características da explotación en particular, por iso será 

necesario que as medidas para a redución de antibióticos se deban deseñar de forma máis 

“personalizada” e sempre baseándose na información sanitaria da explotación. 

 Limitar o uso de antibióticos na produción porcina pode ser positivo económica e comercialmente  

xa que permitirá que o consumidor valore máis os produtos xerados dun xeito máis saudable e 

sostible. 

 Os efectos finais do uso inadecuado de antibióticos, ademais de crear resistencias, son a 

“presenza de residuos” e contaminantes (restos de antibióticos) en subprodutos de orixe animal 

destinados a consumo humano e o conseguinte risco da súa transmisión dentro da cadea 

alimentaria e ao propio medio ambiente. 

 Por todo isto, cabe concluír que un bo tratamento con antibióticos non debería ser un feito 

puntual en sanidade animal, senón que debería ir sempre ligado á realización de controis 

sanitarios que permitan coñecer os principais axentes patóxenos existentes e a un coñecemento 

óptimo dos antimicrobianos. 
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7.- ANÁLISE ECONÓMICA 

Á marxe dos cambios que a crise do coronavirus está a deixar no funcionamento das granxas, o sector 

porcino adáptase nestes meses tamén ás modificacións que trouxo a actualización da normativa sobre a 

ordenación de granxas de porcino (Real Decreto 306/2020, do 11 de febreiro, polo que se establecen 

normas básicas de ordenación das granxas porcinas intensivas, e modifícase a normativa básica de 

ordenación das explotacións de gando porcino extensivo), aprobada a comezos de febreiro. A revisión 

incide en medidas coas que conseguir unha redución do impacto ambiental, incrementar a bioseguridade 

ou o benestar dos animais. 

Do mesmo xeito que nas medidas de bioseguridade, a redución do uso de antibióticos tamén foi un dos 

cambios máis significativos que levaron a cabo nos últimos tempos nas granxas de porcino en intensivo e 

sobre o que a nova norma segue a incidir ao esixir ás ganderías un Plan de uso racional de antibióticos. 

En Galicia o sector porcino está implantado en 115 municipios de menos de 5.000 habitantes, onde se 

sitúan 631 granxas das 1.448 de toda a comunidade autónoma e 62 industrias de porcino, das 183 da 

rexión. O 57% das granxas do sector porcino de Galicia aséntanse en municipios rurais de menos de 

5.000 habitantes, onde xeran 946 postos de traballo directos. Así mesmo, nestes municipios sitúanse o 

34% das industrias de porcino da comunidade, que ocupan a 566 traballadores, o que evidencia a 

importancia da actividade porcina para esta comunidade (Interporc España, 2020). 

Neste sentido, o sector porcino é clave na loita contra o despoboamento rural de Galicia ao ofrecer 

oportunidades de traballo en pequenos municipios e asentar poboación. É nestes municipios, onde o 

sector xera riqueza, emprego, infraestruturas e evita o seu despoboamento.  

O sector porcino de Galicia produce ao redor de 90.000 toneladas, ao redor do 2% da produción total 

española, das que exportou 36.392 toneladas en 2019 por un valor de 104 millóns de euros. 

7.1.- ANÁLISE ACTUAL 

Un sistema de produción animal como a actividade porcina insume un gran volume de cereais para a 

alimentación, representando esta preto do 60% do custo de produción. Dentro dos demais gastos 

específicos podemos mencionar a man de obra, as amortizacións, os insumos para controlar a sanidade, 

inseminación artificial, xenética, servizos, etc. 

No referente á análise económica que se realiza, hai que decir que se centrará na fase de cebo do ciclo 

produtivo e tendo en conta o estudo de gastos realizados durante a realización do proxecto. 

O modelo de granxas do proxecto atenden a explotacións integradas por fábrica de pensos na que as 

granxas con fase de engorde producen uns 2.000 animais cebados, ao ano, que se envían a sacrificio cun 

peso vivo de 90 KG. 

 ALIMENTACIÓN: 

O prezo dos pensos compostos poden subir fluctuacións ao longo do ano debido principalmente á 

dispoñibilidade de cereais o que pode variar o gasto adicado á alimentación dos animais. 
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Para realizar unha estimación dos custes de alimentación durante a fase de cebo, partimos das seguintes 

premisas: 

PARÁMETRO VALOR 

PESO DOS ANIMAIS AO INICIO DA 

FASE DE CEBO 
20 KG 

PESO DE SACRIFICIO 90 KG 

CONSUMO DE PENSO POR ANIMAL 

PARA ACADAR ESE PESO DE 

SACRIFICIO 

2,6 KG/día 

Nº ANIMAIS PRODUCIDOS 2.000 

TENDO EN CONTA TODAS ESTAS PREMISAS E SENDO CONSCIENTES DE QUE OS PREZOS DO 

PENSO, poden fluctuar ao longo do ano (para realizar a estimación de custes tomouse o prezo medio que 

custaba o penso durante o proxecto), realizouse a seguinte estimación de gasto: 

TIPO DE PENSO CUSTE 

KG/PENSO 

Nº ANIMAIS 

PRODUCIDOS 

KG PENSO 

CONSUMIDO 

CUSTE PARA O 

GANDEIRO 

BRANCO 0,275 € 2.000 468.000 128.700 € 

 ALIMENTACIÓN CON ADITIVOS ALTERNATIVOS (POSTBIÓTICO) 

A alimentación dos animais con un postbiótico que se lle engadiría ao penso significaría un incremento do 

prezo na alimentación dos animais durante a fase de cebo. Para realizar a estimación de custo 

establecéronse as seguintes premisas:  

PARÁMETRO VALOR 

PESO DOS ANIMAIS AO INICIO DA FASE DE CEBO 20 KG 

PESO DE SACRIFICIO 90 KG 

CONSUMO DE PENSO POR ANIMAL PARA ACADAR ESE PESO 

DE SACRIFICIO 
2,6 KG/día 

Nº ANIMAIS PRODUCIDOS 2.000 

POSTBIÓTICO EMPREGADO SANACORE 

PERÍODO DE ALIMENTACIÓN CON PENSO + POSTIBIÓTICO DURANTE TODO O CEBO 
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TIPO DE 

PENSO 

CUSTE 

KG/PENSO 

BRANCO 

Nº ANIMAIS 

PRODUCIDOS 

KG PENSO 

CONSUMIDO 

CUSTE 

SANACORE 

FABRICACIÓN 

PENSO 

CUSTE 

PARA O 

GANDEIRO 

CON 

POSTBIÓTICO 
0,275 € 2.000 468.000 7.438 € 136.138 € 

NON OBSTANTE, O USO DE POSTBIÓTICOS ESTÁN DELIMITADOS A UN PERÍODO CONCRETO DO 

CEBO (DEPENDE DAS INDICACIÓNS DE CADA FABRICANTE) POLO QUE O CUSTO DA 

ALIMENTACIÓN SE PODERÍA VER REDUCIDO SIGNIFICATIVAMENTE. NO CASO DO SANACORE O 

SEU USO PODERÍASE LIMITAR A UN PERÍODO DE 15 DÍAS NA ENTRADA A CEBADEIRO, AÍNDA 

QUE NESTE CASO NON SABEMOS SE OS RESULTADOS OBTIDOS EN CANTO Á REDUCIÓN DE 

USO DE ANTIBIÓTICOS SERÍAN OS MESMOS QUE OS OBTIDOS COA PAUTA SEGUIDA NO 

PROXECTO. 

Segundo o tipo de alimentación que se lle queira dar aos animais, realizouse unha estimación do gasto 

que lle suporía aos gandeiros producir  

TIPO DE 

PENSO 

CUSTE 

KG/PENSO 

Nº ANIMAIS 

PRODUCIDOS 

KG PENSO 

CONSUMIDO 

CUSTE PARA 

O GANDEIRO 

CUSTE 

POR 

KG/CANAL 

BRANCO 0,275 € 2.000 468.000 128.700 € 0,72 € 

CON 

POSTBIÓTICO 
0,275 € 2.000 468.000 7.438 € 0,76 € 

 TRATAMENTOS: 

Na fase de cebo as principais enfermidades que precisan de tratamento son de tipo respiratorio e/ou 

dixestivo, polo que o gandeiro tamén debe de ter en conta o gasto que pode ter en antibióticos no caso de 

que tivera que tratar aos animais. 

Para estimar os custes dos tratamentos partimos das seguintes premisas: 

PARÁMETRO VALOR 

Nº ANIMAIS PRODUCIDOS 2.000 

ENFERMIDADES DE TIPO RESPIRATORIO: 

TRATAMENTO CON DOXICICLINA 

DURACIÓN DO TRATAMENTO 1 

SEMANA 

INCIDENCIA MEDIA DE ENFERMIDADES 

RESPIRATORIAS 
25% 

ENFERMIDADES DE TIPO DIXESTIVO: TRATAMENTO DURACIÓN DO TRATAMENTO 2 
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CON TIAMULINA SEMANAS 

INCIDENCIA MEDIA DE ENFERMIDADES DIXESTIVAS 20% 

ADMINISTRACIÓN DOS TRATAMENTOS PENSO  

 

TRATAMENTO 

Nº ANIMAIS AOS QUE 

SE LLE ADMINISTRA 

TRATAMENTO 

TIPO DE ANIMAIS 

TRATADOS 

CUSTE PARA O 

GANDEIRO 

DOXICICLINA 

2.000  RECÉN ENTRADOS A 

CEBADEIRO (20 KG) 

230 € 

500  57,5 € 

2.000  

FINALIZACIÓN CEBO (90 KG) 

512 € 

500  128 € 

TIAMULINA 

2.000  
RECÉN ENTRADOS A 

CEBADEIRO (20 KG) 

220€ 

400  44 € 

2.000  

FINALIZACIÓN CEBO (90 KG) 

488 € 

400  97,6 € 

 PAUTA DE VACINACIÓN ESTABLECIDA 

Neste proxecto estableceuse unha pauta de vacinación coa finalidade de diminuír o uso de antibióticos 

durante a fase de cebo dos animais. 

A pauta establecida foi a seguinte:  

Aos animais do grupo PROBA, administrouselles Vacina circovirus (PCV2): dose única ás 3 semanas de 

vida dos animais; Vacina pleuroneumonía: primeira dose ás 7 semanas de vida e a segunda dose ás 10 

semanas de vida, cando os animais xa estaban no cebadeiro, a maiores con respecto aos anteriores os 

animais do terceiro ensaio foron vacinados fronte ao Síndrome Respiratorio e Reprodutivo Porcino 

(PRRS). A estimación de custe que se realiza sería para a administración da pauta de vacinación de 

forma sistemática:  

VACINA 

DOSES A 

ADMINISTRAR 

POR ANIMAL 

Nº ANIMAIS AOS QUE 

SE LLE ADMINISTRA A 

VACINA 

CUSTE 

UNITARIO 

(POR 

ANIMAL) 

CUSTE PARA O 

GANDEIRO 

CIRCOVIRUS 1 2.000 0,95 € 1.900 € 

PLEURONEUMONÍA 2 2.000 2,20 € 4.400 € 

PRRS 1  2.000 1,50 € 3.000 € 
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 CONTROL DE DENSIDADE NOS HABITÁCULOS 

Nesta pauta de manexo, en lugar de aumentar a superdicie dos habitáculos onde se atopan os animais 

coa finalidade de diminuir o contaxio de posibles enfermidades, e dado que resultaba moi difícil o 

incremento da superficie…optouse por diminuír o número de animais por curral. Esta pauta non implica un 

custe para o gandeiro en canto á remodelación de infraestruturas pero sí se vería diminuído o número de 

animais que podería  producir (arredor dun 17% menos que se seguise a pauta normal de manexo da 

explotación e tivese cubertas todas as prazas das que dispón). 

 CONTROL DAS CONDICIÓNS AMBIENTAIS 

Nesta pauta de manexo, as instalacións  nas que se encontraban os animais contaban con ventilación 

forzada e control de temperatura. En moitas das explotacións de porcino non existe esta infraestrutura 

polo que de querer poñer en práctica esta pauta, a estimación de gasto que suporía para o gandeiro é a 

seguinte: 

INFRAESTRUTURA SUPERFICIE Nº PRAZAS CUSTE PARA O GANDEIRO 

MOTORES / 

VENTILADORES 

384 m2 480 2.300,00 € 

1.670 m2 2.000 9.660,00 € 

Unha ferramenta que pode resultar útil para calcular os custes de produción de porcino é o seguinte 

simulador: 

https://www.3tres3.com/simulador-de-costes/ 

Esta ferramenta realiza unha simulación dos custes para cada fase de produción e, de forma 

complementaria, mostra resultados da marxe de venta. 

Este simulador permite realizar as seguintes operacións: 

1. Calcular o custe de produción a partir dos teus datos. 

2. Comparar os teus datos cos datos de referencia. 

3. Valorar en que medida a variación dun parámetro afecta ao custe total de produción e, en 

consecuencia, á marxe. 

De forma complementaria presenta a marxe de venta, por kg vivo e porca-ano. 

 PREZOS DA CARNE DE PORCO 

No mes de novembro de 2020, a situación do mercado porcino deteriorouse notablemente coa entrada en 

vigor de varios confinamentos e toques de queda e pola competencia cada vez máis feroz da carne de 

porco alemá no mercado intracomunitario. 

 Isto traduciuse nunha caída dos prezos tras un longo período de estabilidade ou unha serie de caídas 

moderadas. O prezo de referencia alemán é o único que se mantivo, pero a tensión aumenta a medida 

que os aprazamentos da matanza aumentan semana tras semana, cuns 570.000 porcos que esperan 

para ser sacrificados.  

https://www.3tres3.com/simulador-de-costes/
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En outubro, o sacrificio diminuíu un 10% en comparación co ano pasado e non se visualiza ningunha 

solución a curto prazo. As empresas sométense regularmente a probas que requiren moito tempo e non 

se substitúe ao persoal en corentena.  

Para empeorar as cousas, a planta de despezamento de Blömer suspendeu a produción durante 

probablemente dúas semanas debido a casos de Covid entre os seus empregados. O temor que se cerne 

sobre o mercado alemán agora é que estes atrasos acumúlense a medida que se achega o final do ano, 

coa tradicional diminución da actividade que podería xerar un acumulado de 1 millón de animais para 

sacrificio. 

 Ademais, a incerteza sobre a duración das restricións (peche de restaurantes, etc.) reduciu 

considerablemente as carteiras de pedidos das empresas procesadoras. Sen poder exportar a Asia, 

Alemaña está a asolagar o mercado europeo de produtos porcinos a prezos ultracompetitivos: os xamóns 

e o touciño entrefebrado con destino a Italia caeron 10 céntimos o quilo, os prezos dos lombos están a 

caer especialmente. 

En España, o prezo do quilo vivo baixou 2,5 céntimos, polo que o descenso tamén se acelera aquí. É 

certo que o mercado español tamén ten que enfrontarse a unha competencia moi agresiva por parte da 

carne alemá no seu mercado fresco, o que provoca recortes de prezos en determinadas pezas (-5 

céntimos no xamón). Doutra banda, a oferta está a aumentar e os pesos seguen aumentando a pesar da 

actividade récord de sacrificio. 

 

Estimación do prezo promedio pagado aos produtores porcinos 
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7.2.- PREVISIÓN  DO SECTOR PORCINO 2020-2030 

 PRODUCIÓN PORCINA  

Existen demasiadas variables e incertezas como para facer unha previsión precisa a 10 anos da 

evolución da produción porcina, polo que os datos presentados a continuación deben tomarse con 

precaución. De todas formas, parece claro que a demanda vai a superar á oferta, polo que os prezos van 

a ser altos e vai a haber espazo para un aumento da produción a nivel mundial (Toledano 2020). 

No caso de Europa, as exportacións seguirán subindo e chegarán ao seu máximo en 2022. A produción 

porcina total crecerá ata un 6 % respecto aos niveis de 2018 pero, como a capacidade de incrementar a 

produción está limitada por temas ambientais, especialmente no centro e o norte do continente, e pola 

presenza da Peste Porcina Africana (PPA) no leste, España é un dos países con máis posibilidades de 

aproveitar esta oportunidade de crecemento. 

A medida que se empezo a recuperar a produción porcina chinesa, os prezos e a produción na UE 

empezarán a baixar, e chegarán a reducirse ata un 6 % para 2030, recuperando os niveis de produción 

de 2018 (Gráfico ). Esta redución de produción debería concentrarse nos países europeos con maiores 

custos e problemas ambientais, polo que de novo España está en vantaxe, pero a expensas da evolución 

da PPA noutros países produtores da UE con moito potencial, como Rumania e Polonia. 

Gráfico. Evolución do mercado europeo de carne de porco 

 

*Fonte: EU Agricultural Outlook 

 

 Os prezos da carne de porcino deberían manterse alto ata que a produción porcina china se recupere; 

despois pode que baixen bruscamente segundo a velocidade da recuperación e de como crezan os nosos 
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principais competidores, como EE. UU., Brasil e Canadá, e tamén da evolución da PPA en países con 

moito potencial produtivo, como Rusia e Ucraína. Unha vez estabilícese a situación, os prezos deberían 

manterse a niveis de 2018 durante o período 2025 a 2030. 

 COSTE DO PENSO 

A baixada da produción de carne na UE afectará de forma destacada á demanda de pensos, polo que o 

prezo dos cereais baixará ata un 6 % a nivel local, co consecuente efecto positivo no custo. Doutra banda, 

aínda que a demanda mundial de pensos aumentará, estímase que a produción de cereais e soia tamén 

o faga, e prevese unha certa estabilidade nos prezos a nivel mundial.  

Podemos comprobar que o prezo e o custo do porco están a mercé do que ocorra globalmente, xa que 

tanto o prezo da carne de porco como o dos cereais márcaos o equilibrio entre oferta e demanda a nivel 

mundial, polo que o futuro do sector depende de múltiples factores, dentro e fóra das nosas fronteiras, 

dos que se debe seguir a evolución.  

 FACTORES DE RISCO 

Tampouco se poden ignorar os riscos como os sanitarios, especialmente a PPA, que a curto prazo 

obrigaría a anular as exportacións extracomunitarias.  

 En canto aos retos que debe afrontar o sector porcino, como o ambiental, as sancións da UE a España 

polo non cumprimento dos protocolos da redución de emisións poderían comportar a aplicación de cotas 

de emisións, especialmente de amoníaco, que obrigarían a reducir a cabana porcina. Por este motivo, 

deberase investir para ter un sector cada vez máis sostible.  

Por último, non se pode perder de vista que hai outros países máis competitivos que España en canto ao 

custo, como EE. UU., Canadá e Brasil, polo que non basta só con producir máis nun momento puntual de 

moita demanda: débese orientar a produción ao consumidor final, adaptándoa ás súas necesidades e 

demandas e aumentando o valor engadido do que chega ao consumidor, para garantir que van seguir 

comprando produtos locais e/ou nacionais, aínda que sexan máis caros. 

8.- MATERIAL DE DIFUSIÓN 

Entre todos as entidades participantes no proxecto, elaborouse unha “Guía para a redución de 

antibióticos na dieta de porcino industrial” sobre recomendacións e boas prácticas para reducir o uso 

de antibióticos na cría de porcino industrial, baseada nas pautas de manexo establecidas durante o 

proxecto. Imprimíronse 225 exemplares de dito manual, que foron distribuídos, fundamentalmente, entre 

os produtores de porcino e outros axentes e entidades do sector. 
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Esta guía non pretende abordar en profundidade aspectos sanitarios do gando porcino, tan só ofrecer 

unha visión lóxica dos principais aspectos prácticos a considerar para controlar o estado sanitario nunha 

granxa porcina comercial. Para iso requírese valorar e controlar as enfermidades existentes e previr a 

introdución de enfermidades novas. Na maioría das situacións non se tratará tanto de manter a granxa 

libre de patóxenos como coñecer con cales deles se convive nun momento determinado, que 

repercusións teñen sobre a produción e evitar o uso indebido de antibióticos. 

Así mesmo, esta guía atópase en formato dixital  na páxina web da Asociación Mariñas – Betanzos: 

http://marinasbetanzos.gal/wp-content/uploads/2020/11/GU%C3%8DA-REDUCI%C3%93N-

ANTIBI%C3%93TICOS-PORCINO.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://marinasbetanzos.gal/wp-content/uploads/2020/11/GU%C3%8DA-REDUCI%C3%93N-ANTIBI%C3%93TICOS-PORCINO.pdf
http://marinasbetanzos.gal/wp-content/uploads/2020/11/GU%C3%8DA-REDUCI%C3%93N-ANTIBI%C3%93TICOS-PORCINO.pdf
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