


O porco celta enmárcase nas 

razas autóctonas de Galicia. Del 

obtense carne de alta calidade 

asociada a unha produción 

respectuosa co medio ambiente e 

ligada ao medio rural 

 
Este proxecto conta co apoio da Xun-
ta de Galicia e do FEADER (Fondo 
Europeo Agrícola de Desenvolvemen-
to Rural) no marco do PDR 
(Programa de desenvolvemento rural) 
de Galicia 2014-2020, mediante o 
programa de axudas para execución 
de proxectos dos grupos operativos 
da AEI (Asociación Europea da Inno-
vación). 
 
Orzamento: 99.850,50 €. 

Participan: Tres Fuciños, S. Coop. 
Galega, Centro Tecnolóxico da 
Carne, ASOPORCEL e Unión de 
Cooperativas Asociación Galega 
de Cooperativas Agrarias 

Imaxes: Arriba, canal de porco celta para estudo de características. 

Aabaixo, canais etiquetados en matadoiro. 

OBXECTIVO 
 
O proxecto “Novos sistemas de 
manexo e implantación dun sistema de 
clasificación de canais de porco celta”  
busca o incremento da rendibilidade e 
competitividade das ganderías de 
porco celta mediante a posta en 
funcionamento dun novo sistema de 
manexo do porco celta e o 
desenvolvemento e implantación dun 
sistema de clasificación de canais de 
porco da raza celta (inexistente na 
actualidade) en función da porcentaxe 
de magro. 
 

Como? 
  

1.– Entre os factores que 
determinan a calidade da carne 
deste animal atópase a súa 
alimentación.  
 
 Estúdase a influencia de tres 

tipos de alimentación:  
         1. Alimentación cunha única 
            fórmula durante toda a vida  
            produtiva do animal. 
         2. Alimentación cunha mestura 
            de cereais debidamente ra- 
            cionada para cada idade 
            produtiva. 
         3. Alimentación convencional. 
 

 Estúdase e a influencia da 
idade de sacrificio dos tres 
lotes, entre 9—18 meses, 
para ver as diferenzas 
organolépticas, nutricionais e 
características da carne 
dependendo das diferentes 
alimentacións en animais 
criados cun mesmo manexo. 

No caso do desvellamento, 
segundo os resultados 
obtidos, poderían ser incluídos 
no prego de condicións para o 
uso do logotipo de Raza 
Autóctona 100%. 

 
2.– Desenvolvemento dun sistema 
de clasificación adaptado ás 
características particulares das 
canais de porcino da raza celta 
que permita a súa rápida e sinxela 
clasificación, mesmo nos 
matadoiros con baixo volume de 
sacrificio (adaptación da “regleta 
zp” ás canais de porco celta). 
 
3.– Valoración do rendemento 
carniceiro dos diferentes cortes 
da canal e optimización do 
despece das canais de porco celta. 
 
4.– Identificación dos prezos de 
venda de cada corte para 
establecer a marxe de 
rendibilidade en función dos 
custos de produción (sacrificio, 
desposte e comercialización). 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
 

Este proxecto pretende: 
1.– Facer posible o establecemento de 
normas para unha clasificación 
homoxénea e normalizada das canais 
de porco celta,  
 
2.– Definir certos criterios de 
comercialización e da adecuación da 
alimentación e da idade de sacrificio, 
promovendo así a competitividade, o 
desenvolvemento e a consolidación da 
gandería de porco celta.  
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