


 
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). 
 
Recibe: 64.6000,00 € en axudas. 

Coordina: Arturo Baqueiro Ga-
bián; participan: Asociación Gale-
ga de Cooperativas Agrarias, Cen-
tro Tecnolóxico da Carne, Universi-
dade de Vigo. 

Imaxes: Arriba, parte da alimentación 
procede de chícharo e liño. Medio, vaca 

Limiá. Abaixo, vaca Rubia Galega. O 
proxecto traballa con cruzamentos de 

Rubia Galega e Limiá.  

DESCRICIÓN 
 
O proxecto Vacún Cervexeiro, realiza-
do nos municipios de Beariz e Avión 
(Ourense), consiste na produción de 
gando vacún en sistema extensivo cu-
nha alimentación baseada no pasto, 
complementada con produtos naturais 
e de proximidade, como chícharos, liño 
e bagazo de cervexa, para lograr unha 
nova liña de carne, dentro dunha xes-
tión sustentable dos recursos naturais. 
O gando pasta en liberdade en grandes 
áreas facendo un aproveitamento dos 
pastos que evita os incendios no monte 
e no núcleo das distintas aldeas.  
 

 
Adicionalmente, estuda a xestión do 
gando mediante drons e tecnoloxías de 
xeoposicionamiento, un manexo mo-
derno e adaptado ás explotacións en 
extensivo, con gran base territorial.  
 
 

OBXECTIVO
 

 
Producir e divulgar unha nova liña de 
carne demandada por un consumidor 
de alto poder adquisitivo: Vacún Avión-
Beariz.  
 
Aumentar a rendibilidade da explota-
ción e a calidade de vida dos profesio-
nais cun método de produción estanda-
rizado: alimentación específica e siste-
ma de manexo por control remoto.  

Como? 
 
Alimentación:  
 
Os tenreiros —que son cruzados de 
raza Rubia Galega con Limiá en 
maior medida, xunto con outros cru-
zamentos de razas autóctonas— 
críanse nun sistema extensivo e, 
adicionalmente, comen penso ela-
borado con materiais naturais de 
proximidade, coma millo, cebada, 
trigo, chícharo, liño, bagazo de cer-
vexa e toxo. 
 
Manexo:  
 
O manexo dos animais no monte 
realizarase a través de xeolocaliza-
dores e dun sistema de vehículos 
aéreos e/ou terrestres non tripula-
dos (Drons), que ademais será em-
pregado para a caracterización edá-
fica do terreo e da vexetación de 
diferentes parcelas nunha área de 
2.500 ha.  
 
O proxecto desenvólvese en terreos 
comunais e privados nos lugares de 
Abeleira, Framia e A Correa 
(Parroquia de Xirazga) do concello 
de Beariz, nos lugares de Acevedo 
(parroquia de Baiste), Taboazas, 
Couso e Penedo (parroquia de Cou-
so), en Espiñeiro (parroquia de 
Amiudal) e na parroquia de Abelen-
da, todas no concello de Avión. 
 
Produción:  
 

  Nova liña de carne de alto valor 
engadido, durante todo o ano: 
Vacún Avión-Beariz. 
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 Análise de calidade das canais e 
das carnes con características 
singulares, derivadas da súa co-
nexión co territorio galego. 

 
 Produción de carnes más sauda-

bles, de alta calidade e ligadas a 
unha contorna privilexiada. 

 
 Facilitar o manexo do gando en 

grandes extensións. 
 
 Desenvolvemento do sector rural 

con produtos de gran valor enga-
dido. 

 
 Mellora das condicións económi-

cas no sector agrario.  

O gando pasta en liberdade en grandes 
áreas. O seu aproveitamento dos pastos 
evita incendios forestais e nas aldeas.  


