


Adhelix 
Cultivo intensivo de  
caracol de xardín 

 

 
POR QUE CARACOL? 
 

A cría de caracois representa unha 
actividade rendible partindo das ca-
racterísticas e condicións ambientais 
galegas. 
 

En canto á carne de caracol, en Espa-
ña, a produción de caracol catalá ató-
pase entre os 71.640 e os 225.000 qui-
los anuais, con granxas que exportan a 
Francia.  
 

Na Unión Europea, a produción non é 
excedentaria, polo que non é suficien-
te para atender a demanda e, ademais, 
é axeitada ás orientacións e directrices 
da Política Agraria Comunitaria (PAC). 
 

Con respecto da baba,  un dos obxecti-
vos do proxecto “Adhelix” é atopar la-
boratorios interesados en adquirir o 
produto de calidade. Deste xeito, as 
granxas de cría de caracol terían den-
de o principio onde comercializar a ba-
ba. Actualmente, acada prezos altos. 

  

 

PARA QUEN É ADHELIX? 
 

A concepción global de “Adhelix: Cul-
tivo intensivo de caracol de xardín” 
permite que calquera persoa que dis-
poña dun mínimo espazo poida benefi-
ciarse do proxecto. 
 

 Calquera lugar: 
O sistema de Adhelix  está alimentado 
por paneis solares que almacenan a 
enerxía en baterías. Isto implica inde-
pendencia xeográfica: non cómpre 
estar enganchado á rede eléctrica para 
funcionar. 
 

Está equipado co necesario para man-
ter o control de humidade e tempera-
tura idóneos para o caracol.  
 

Para o medio rural, onde existen nume-
rosas estruturas inmobles inutilizadas, 
isto pode supor un revulsivo.  
 

 Calquera peto: 
Permite un retorno relativamente rápi-
do do investimento inicial:  
 

O custo enerxético pasa a ser nulo e 
o sistema de paneis pode servir de fon-
te para outros aparellos.  
 

Adhelix establece contacto con labo-
ratorios interesados en provedores 
de baba de caracol. Tamén investiga 
novas elaboracións da carne, amplian-
do así opcións de comercialización. 
 

 Calquera persoa: 
Pode exercerse a tempo completo ou 
parcial. Require pouco espazo, persoal 
e coñecemento técnico. 

 

 

 

 

 

O proxecto “ Adhelix: Cultivo inten-
sivo de caracol de xardín” desenvol-
ve un procedemento apoiado nas no-
vas tecnoloxías, que permitirá aumen-
tar a rendibilidade da produción do ca-
racol Helix Aspersa, optimizando a ex-
tracción da súa baba e o aproveita-
mento da súa carne.  

 

O proxecto baséase en mesas de 
absorción electrificada que usan 
paneis solares como fonte de ener-
xía.  

 

A Unión de Cooperativas Asociación 
Galega de Cooperativas Agrarias —
AGACA lidera o proxecto, no que 
ademais intervén o Centro Tecnoló-
xico da Carne.  

 
OBXECTIVOS 

 

1. Estudar o efecto da estimulación 
eléctrica e da aplicación de ultra-
sons sobre a calidade da carne do 
caracol. 

 

Influencia nas distintas formas 
en que se comercializa a carne: 
en vivo, en conservas, en forma 
de paté e conxelada. 

 

2. Estudar o efecto da estimulación 
eléctrica e de ultrasóns sobre a 
calidade e cantidade da baba de 
caracol.  

 

Efecto no aumento da cantidade de 
baba por caracol que se logra extra-
er, así como no número de veces 
que se poden realizar extraccións.  

 

 

 

 
 
 

 

 

3. Lograr a redución da mortan-
dade dos animais e a ausencia 
de impurezas na baba que repercu-
tan na súa calidade. 
 

Os caracois son electro estimu-
lados en mesas que tamén emi-
ten ultrasón. Así, segregan a ba-
ba que normalmente empregan 
como defensa, que ten propieda-
des útiles para usos farmacéuticos 
e cosméticos.  

 

4.  Avaliar as alternativas comerciais 
que pode xerar a súa baba, tanto na 
súa forma pura como na elaborada. 

 

5. Lograr a eficiencia enerxética e 
redución de custos mediante paneis 
solares e baterías como fonte e alma-
cén enerxético. 

 

ORZAMENTO 

 

O proxecto “ Adhelix: Cultivo intensi-
vo de caracol de xardín”  está finan-
ciado polo  Fondo  Europeo  Agrícola  
de Desenvolvemento Ru-  
Ral (FEADER)  da Unión 
Europea, polo  Ministerio 

de Agricultura e Pesca,   
Alimentación e Medio 
Ambiente e pola Conse-
llería do Medio Rural da 
Xunta de Galicia.  

Conta con 53.280€ 

de orzamento. 

Criar caracois 
é     compatible  

      con desenvol-      
      ver outras ac-
tividades laborais: 
é doado axustar o 
volume da granxa 
ás posibilidades 
de investimento 
económico e en 
canto a tempo, a 
esforzo e ás ex-
pectativas.  

Comodidade 

FEADER/12A 


