


 
 
Este proxecto conta co apoio da Xun-
ta de Galicia e do FEADER (Fondo 
Europeo Agrícola de Desenvolve-
mento 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). 
 
Recibe: 95.625,22 € en axudas  

Coordina: Asociación Galega de 
Cooperativas Agrarias—AGACA; 
participan: Centro Tecnolóxico da 
Carne, OVICA, Ana y Alejandro S. 
C., Gandeiría Sabugueiras S.C. 

OBXECTIVO 
 
O proxecto Extrapasto pretende o 
aumento da sustentabilidade e a 
competitividade do sistema de 
produción das explotacións de ovino e 
caprino de Galicia, orientando as 
tarefas, durante os próximos 3 anos, a 
mitigar o impacto ambiental e a loitar 
contra o cambio climático.  
 
Desenvolveranse novas tecnoloxías 
para o control, manexo e 
estandarización do sistema de 
produción, con especial énfase no 
mantemento do ecosistema autóctono 
como base da marca de garantía 
"Pastores de Galicia", baixo a que se 
comercializan as canais dende 2016. 
 
O alto grao de dispersión do sector 
condiciona a súa unificación e  a 
estandarización do proceso produtivo 
e, así, a obtención dun produto estable 
e homoxéneo. Iso repercute na súa 
capacidade para satisfacer as 
necesidades do mercado e, por 
conseguinte, na súa competitividade e 
rendibilidade.  
 
Para enfrontar estes retos e mellorar a 
calidade, a seguridade e a 
autenticidade da cadea alimentaria 
desenvolveranse catro bloques de 
actuación:   
 
 Estandarización das producións 

de ovino e caprino galegas e 
caracterización dos sistemas 
produtivos incluíndo os elementos 
de mellora da competitividade da 
carne “Pastores de Galicia” no 
mercado nacional. 

 Fomento dunha economía 
baixa en carbono e con uso 
eficiente da auga e da enerxía 
nas explotacións para contribuír 
á mitigar o cambio climático. 

 
 Desenvolvemento e 

implantación dun sistema 
telemático de mellora do 
manexo das producións e a 
rendibilidade. 

 
 Difusión xeral e formación 

específica a profesionais da 
gandería, elaborando un prego 
de condicións como base para a 
súa diferenciación no mercado. 

 

METODOLOXÍA 
 
 Selección de explotacións:  
 

 Dúas de semiextensivo:  
 Nunha delas  os animais saen 
 coas nais e noutra non.  
 

 Dúas de extensivo: 
 Nunha delas os animais 
 sempre maman coas nais, con 
 animais lactantes duns 3 
 meses e 7 a 8 quilos. 
  
 Noutra os animais son 
 destetados e na súa dieta 
 inclúese alimentación con 
 pasto, tendo animais de 4 e 5 
 meses e de 10 a 11 quilos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Homoxeneización dos animais: 

equiparación da alimentación en 
cada lote.  

  
 Estudo da calidade da canal e da 

carne. 
 
 Descrición xeográfica das 

explotacións e seguimento dos 
rabaños. 

 
 Deseño e enquisa a explotacións. 


