




Santa Comba, Sábado 9 de Marzo de 2019

VENRES 8 DE MARZO

SÁBADO 9 DE MARZO

0

Tamén haberá 

- Dña. María Josefa Pose Rodríguez, alcaldesa de SANTA COMBA.
- D. Manuel Antelo Vilariño, Presidente de AFRICOR-CORUÑA.
- Técnicos e persoal de AFRICOR-CORUÑA e Concello de SANTA COMBA.

XIX SUBASTA GANDO FRISÓN

máis premios para
sortear entre os compradores, por deferencia de distintas casas
comerciais.

COMISIÓN ORGANIZADORA



1. ORGANIZACIÓN
Poxa organizada polo Concello de Santa Comba e Africor-Coruña.

2. FINALIDADE
A finalidade desta poxa é potenciala comercialización de gando frisón procendente das
explotacións gandeiras de Control Leiteiro da provincia de A Coruña.

3. AXUDA A COMPRA-VENDA
3 doses de seme de cada un dos seguintes touros: “SALVUS” e “BANDIDO”, obsequio
de Xenética Fontao.

4. SELECCIÓN E ADMISIÓN DE ANIMAIS                                     .
A selección e admisión de animais para a poxa correspondeu á comisión organizadora,
que velou en todo momento pola calidade dos animais a presentar e comprobou que
estes cumpran a normativa sanitaria e xenealóxica requerida. Os propietarios dos
animais responsabilízanse dos datos aportados á Organización para a elaboración das 
Cartas Xenealóxicas.                                             .

5. PARTICIPACIÓN                                            . 
Participan animais procedentes de explotacións en Control Leiteiro da Provincia de A
Coruña que cumpren as esixencias marcadas pola comisión organizadora. A participación
de animais por gandería foi fixada nun máximo de 5 exemplares.                                    .
As xovencas seleccionadas para esta poxa ten que estar inscritas no Rexistro Principal, non
se aceptan animais con Rexistro Auxiliar, categoría B.                                                .
A nai do animal a subastar, no caso de estar cualificada, sempre será categoría B ou
superior. No caso de que a nai fose do animal baixa, sen producción e/ou cualificación,
os requisitos aplicables serán os da avoa materna.                                                  .

REGULAMENTO DA POXA



6. CONDICIÓNS SANITARIAS                                               .
Os animais participantes procederán de explotacións cualificadas sanitariamente, e serán
 saneados cumprindo có regulamento sanitario sobre participación en concursos, exposicións
e poxas. Non se permitirá a entrada no recinto feiral de animais que presenten síntomas
de calquera enfermidade, ou ben non presenten a documentación requirida, para estes
casos.                                                            . 
A maiores os animais presentados serán analizados fronte a IBRGE, BVD Ag.
(antíxeno da diarrea vírica bovina), Neosporose (anticorpos ELISA indirecto) e 
Paratuberculose (anticorpos fronte ó Mycobacterium paratuberculose ELISA
indirecto) debendo resultar negativos a IBRGE, BVD Ag., a Neosporose e a 
Paratuberculose.                                                    .
 

7. TRANSPORTE DO GANDO
O transporte do gando corre por conta da Organización. 

8. ENTRADA DO GANDO
A entrada do gando realizarase o día anterior á poxa.
Os animais presentados non poderán ser retirados das instalacións ata finalizado o certame,
salvo caso de enfermidade, accidente ou causa de forza maior que así o aconselle, sempre
a criterio da Comisión Organizadora.

9. SEGURO                                                                              . 
A Comisión Organizadora proverá ós animais participantes dun seguro que cubre os
accidentes e/ou enfermidades que poidan producirse pola participación do gando na
poxa. As xovencas xestantes terán unha cobertura adicional que cubre os riscos de 
aborto na semana posterior á poxa. 

10. EXPOSICIÓN DO GANDO                                                        .
O coidado dos animais correrá a cargo dos propietarios dos mesmos ou ben das persoas
designadas por eles.                                                   .
Cada animal contará cun cartel identificativo, facilitado pola organización, onde figurarán
os datos xenealóxicos do animal e os produtivos da nai, a gandería de procedencia, así 
como o prezo de saída.                                                                                                      .
Tódolos animais expostos teñen que entrar á poxa antes de ser vendidos.



11. REALIZACIÓN DA POXA                                                           .
A poxa empezará as 11,00 horas do Sábado 9 de Marzo.                                              .
Cada animal será exhibido ante os compradores e público asistente, polo tanto terá que
ser presentado nunhas condicións de doma e manexo axeitadas.                                         .
O prezo de saída será fixado, conxuntamente, polo propietario de cada animal e a Comisión
Organizadora. Non se permitirá a participación de animais na poxa cun prezo de saída
desproporcionado.                                                    .
No momento da exhibición o subastador anunciará o prezo de saída, empezándose a partir
deses intres a poxa entre os compradores. Cada poxa significará un incremento de 50 €
sobre o valor existente.                                                          .
Os animais serán adxudicados ao  mellor postor, no momento da poxa, quedando obrigados
os compradores ao pago inmediato do porte final da poxa. A factura emitida pola gandería
vendedora, verase incrementada có IVE correspondente. A Comisión Organizadora reterá
a documentación orixinal dos animais, ata que estes sexan pagados.

12. DISPOSICIÓN FINAL                                                         .
A Comisión Organizadora decidirá sobre tódolos asuntos non contemplados no presente
regulamento, decidindo e interpretando, de xeito inapelable, sobre todas aquelas cuestións
que se podan plantexar.                                                                                .
A participación na poxa presupón a aceptación do recollido neste regulamento.



NUVEIRA

O CHUCO S.C.

TENDEIRO S.C.

CORREA S.C.

TORRES S.A.T.

FRANCÉS

CARREIRA DE COLUNS

CASIANO S.C.

CUNORDAM S.C.

Nuveira - Arcos

Mundris - Lañas

Carballal - Vilamaior

Merexo - San Martín de Ozón

Castro - Salto

Olveira

Coluns

Mirás

Vilar

MAZARICOS

A BAÑA

SANTA COMBA

MUXÍA

VIMIANZO

DUMBRÍA

MAZARICOS

OUTES

ZAS





Non dubides en
consultarnos!!



















































SEGUROS PARA GANADO VACUNO MAPFRE

NO SACRIFIQUE SU TRANQUILIDAD Y CONTRATE
LAS MEJORES COBERTURAS

MAPFRE le ofrece el seguro más completo para su ganado.

Producción garantizada: Pérdida de la producción láctea y pérdida de la cría por
sacrificio a consecuencia de enfermedades de campaña y EEB.

Sobrevaloración del ganado.

Cobertura complementaria a la línea de reproductores y recría.

Para ganado individual: Todo riesgo accidental, pérdida de la función reproductora,
enfermedades, aborto, muerte o sacrificio y transporte para sementales

hembras selectas, novillas importadas y hembras para
transplante de embriones.

Infórmate en nuestras oficinas o en mapfre.com

MAPFRE AGROPECUARIA

Ser grande es una actitud



A organización da XIX SUBASTA DE GANDO FRISÓN SANTA COMBA
2019, traslada a máis sinceira gratitude a tódalas entidades e persoas que
colaboraron, de calquera xeito, neste evento.

A todos/as GRACIAS!












