CONVENIO ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E A ASOCIACIÓN NACIONAL DE
CRIADORES DE RAZA RUBIA GALEGA (ACRUGA) PARA A REALIZACIÓN DUN PROGRAMA DE
CONSOLIDACIÓN E DIVERSIFICACIÓN XENÉTICA DA RAZA RUBIA GALEGA, COFINANCIADO CO
FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER)
Obxecto
O obxecto deste convenio é establecer as condicións para a realización dun Programa de
consolidación e diversificación xenética da raza Rubia Galega fomentando o uso comercial
destes como elemento clave para a súa conservación por parte da Asociación Nacional de
Criadores de Raza Rubia Galega (ACRUGA).
A finalidade do convenio se axusta aos fins e obxectivos de ACRUGA, obxectivos compartidos
coa consellería do Medio Rural.
Obrigas de ACRUGA
ACRUGA asume as seguintes obrigas:
1. Destinar entre o persoal propio un técnico con formación en zootecnia que será a persoa
responsable da coordinación e supervisión técnica do Programa.
2. Establecer protocolos de actuación que definan as actividades concretas de cara a
consecución dos obxectivos do convenio. Estes protocolos serán comunicados á Consellería do
Medio Rural.
3. Establecer acordos con ganderías colaboradoras para realizar as actuacións derivadas do
convenio: obtención de femias nais doadoras de embrións, aporte de receptoras para
implantación dos mesmos, compromisos de recría de determinados animais, utilización de
sementais en proba, realización de pesadas e medidas e toma de datos.
4. Constituír un núcleo de femias con alto valor racial e baixos niveis de consanguinidade
utilizando os criterios de selección adecuados.
5. Determinar os mellores apareamentos posibles para estes animais, minimizando o grao de
consanguinidade da futura cría. Os animais obtidos cunha taxa de consanguinidade superior ao
6 % serán considerados non aptos para o Programa.
6. Empregar e difundir as tecnoloxías reprodutivas (transferencia embrionaria- ET, fecundación
“in vitro”- FIV) que permitan optimizar a obtención de descendentes. Para iso ACRUGA deberá
asegurar a dispoñibilidade de medios e equipos necesarios para a aplicación de ditas técnicas.

7. Constituír e manter unha colección de embrións co máximo grado de diversidade xenética.
Esta colección de embrións contribuirá á constitución do banco de xermoplasma que ACRUGA
deberá manter como garantía de mantemento da reserva xenética da raza.
8. Avaliar os animais obtidos froito dos apareamentos realizados en diferentes fases da súa
crianza, deixando constancia documental de ditas avaliacións.
9. Destinar a unha estación de testaxe individual aqueles machos que polas súas condicións
raciais e baixos niveis de consanguinidade sexan mais sobresaíntes. Estes animais
permanecerán un mínimo de 4 meses na estación para avaliar as súas características
individuais.
10. Destinar a valoración sobre descendencia os machos que obteñan as mellores valoracións
na estación de testaxe individual e se consideren mais adecuados para elo.
11. Inseminar o número necesario de femias para obter un mínimo de 50 descendentes de
cada un dos sementais sinalados no punto anterior.
12. Realizar a categorización dos sementais dispoñibles como: touro en proba, touro probado
e touro probado mellorante da raza. Todos eles deberán ter identificado o seu coeficiente de
consanguinidade e a liña xenética de procedencia ademais das súas características raciais.
13. Realizar a toma de mostras e analíticas de xenotipado de todos os animais participantes e
candidatos do programa, co fin de garantir a súa fiabilidade.
14. Desenvolver actuacións tendentes a controlar a consanguinidade, deriva xenética e perda
de variabilidade xenética na poboación de Rubia Gallega, buscando e empregando liñas
xenéticas pouco utilizadas.
15. Asesorar e orientar aos gandeiros que participen no programa en cantas cuestións sobre
selección, manexo, sanidade e benestar animal sexan da súa competencia.
16. Participar anualmente nos eventos Feira Internacional Semana Verde de Galicia e SALIMAT,
por tratarse do principal escaparate do sector a nivel autonómico, coa presencia da raza Rubia
Galega e os seus produtos derivados. A participación incluirá algunhas das seguintes
actuacións: presenza de exemplares da raza, organización de concursos morfolóxicos,
certames monográficos de carácter profesional, exposicións e degustacións de produtos
derivados das razas, etc.
Vixencia do convenio
O presente convenio entrará en vigor o día da súa sinatura (3 de xaneiro de 2020), e producirá
efectos dende esa data ata o 31 de decembro do 2022.

