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Nos últimos anos, os nosos agricultores e gandeiros tiveron que afrontar perdas por culpa da climatoloxía 
adversa, que se manifestou en forma de xeadas, pedriscos, choivas torrenciais… e moitos deles viron 
como o traballo de todo un ano se perdía en tan só un día. Dende a Asociación Agraria de Galicia que-
remos facer fincapé na importancia da contratación de seguros agrarios con coberturas específicas para 

minimizar estes riscos.

É un feito que España é o mellor país do mundo en canto ao sistema de coberturas de seguros, polo que é unha 
lástima que haxa tan poucos profesionais que teñan cubertos os riscos climatolóxicos mínimos. Nesta vendima, 
por exemplo, rexistráronse mermas de entre o 20 e o 50% en todas as zonas vitivinícolas por culpa da climatoloxía.

Ante isto, dende a Asociación Agraria de Galicia estamos divulgando a necesidade de contar con mecanismos 
de protección que polo menos cubran unha parte das perdas. Agora comezan as campañas de contratación dos 
seguros agrarios, que pode facerse nas nosas propias oficinas. Por iso estamos organizando charlas para informar 
a todos os nosos asociados das vantaxes de estar protexido.

E non só é importante ter en conta a climatoloxía, tamén é fundamental ser conscientes dos riscos laborais que 
conleva o uso de maquinaria agrícola. Por desgraza, os accidentes mortais seguen ocorrendo e non diminúen. 
Non só hai que ter coidado por un mesmo, senón tamén por terceiras persoas que estean preto da maquinaria.

Nesta época na que se realizan labores de ensilado do millo e preparación de terreos para os cultivos de inverno é 
prioritario concienciarse da importancia da prevención de riscos laborais. Con esta finalidade, editamos uns folletos 
que detallan os riscos do manexo da maquinaria agrícola e tamén estamos realizando charlas informativas por 
toda Galicia. O fundamental é protexer a vida das persoas e o froito do seu esforzo cotiá

E setembro rematou cunha boa nova. O Ministerio de Agricultura (vía Enesa) decidiu finalmente subir a valoración 
nas pólizas das uvas das variedades galegas, segundo a Orde publicada no BOE do 29 de setembro, que define 
as condicións de aplicación da liña con garantías adicionais para á uva para vinificación comprendida no Plan de 
Seguros Agrarios. Así pois, conseguiuse unhas das demandas más solicitadas pola nosa asociación dende hai 
tempo: adaptar as liñas de seguros á realidade de cada D.O. galega, tanto na actualización dos prezos da uva 
coma dos rendementos.

editorial

A importancia da prevención

Francisco Bello
Vicepresidente de ASAJA
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listaxes, pero destacando tamén a 
importantísima colaboración de tódolos 
asociados e simpatizantes que axudaron 
a que a nosa asociación gañase”.

Ante algunha información aparecida 
con datos confusos sobre os resultados 
das eleccións na D.O. Rías Baixas, a 
Asociación Agraria de Galicia destaca 
que neste Consello Regulador non só 
foi quen acadou máis vogais do censo 
de viticultores (catro), tamén foi a lista 
que máis votos acadou: obtivo 474 
sufraxios de viticultores. 

A D.O. Rías Baixas
O 18 de xullo, a Asociación Agraria de 
Galicia e a Asociación Profesional de 
Viticultores das Rías Baixas ofrecemos 
unha conferencia de prensa conxunta 
para valorar os resultados das eleccións 
a este Consello Regulador. Os 
responsables das dúas organizacións 
coincidimos á hora de salientar o éxito 
que supuxo obter seis vogais (catro da 
Asociación Agraria de Galicia e dous da 

Excelentes resultados 
da Asociación Agraria de Galicia nas 
eleccións aos consellos reguladores 

Asociación Profesional de Viticultores), 
fronte aos tres que obtiveron as 
outras tres formacións que acadaron 
representación. 

menos de dous anos de historia. Para 
iso tivemos que traballar moi duramente 
e fomos porta por porta explicando o 
noso programa”.

Unha mensaxe profesional
O número un da candidatura da 
Asociación Agraria de Galicia, Julio 
César Reboredo, quixo aclarar algunha 
das polémicas que xurdiron durante 
a campaña. “Agora que rematou o 
proceso electoral vémonos na obriga 
de desmentir moitos dos ataques que 
sufrimos. A máis incrible das polémicas 
foi a referida ao rendemento por 
hectárea. Podo asegurar que ningún 
membro da nosa organización plantexou 
baixar os rendementos. Ese ataque non 
foi máis que unha excusa para intentar 

Gañamos 
claramente nas 
renovacións dos 

membros de 21 plenos 

que aumentasen o rendemento a 15.000 
kg/hectárea, buscando un interese 
económico personal”. 

Juan Carlos Suárez, directivo da 
Asociación de Viticultores Val do 
Ulla e que se presentou integrada na 
Asociación Profesional de Viticultores 
incidiu en que “temos que transmitir 
unha mensaxe realista e profesional. 
Debemos falar do que é mellor a 
medio prazo para as explotacións”. 
Pechou a rolda Juan José Maquieira, 
representante da Asociación Agraria de 
Galicia para os viticultores de menos de 
dúas hectáreas, asegurando que “o que 
queren os produtores é conseguir que 
lles paguen pola uva un prezo digno. 
Un prezo que faga que as explotacións 
sexan rendibles”.

Os cambios
Tras as eleccións chegaron os 
cambios ao longo de semanas 
de moita actividade na maioría 
dos consellos reguladores dos 
produtos agroalimentarios galegos 
co calendario de constitución para 
elixir as persoas que ocuparán a 
Presidencia e a Vicepresidencia. Os 
180 vogais elixidos no proceso do 9 
de xullo –coa repetición nunha mesa 
da Denominación de Orixe Rías 
Baixas– votaron aos presidentes e 
vicepresidentes para completar así o 
proceso electoral. O noso obxectivo é 
que, nos próximos catro anos, mellore 
a situación de tódolos profesionais do 
sector agroalimentario. 

OS RESULTADOS
Por consellos reguladores, a listaxe de vogais obtidos pola Asociación Agraria de Galicia foi o seguinte: cinco no C.R.I.X.P Pemento 
de Arnoia; catro no C.R.D.O. Rías Baixas; tres vogais no C.R.I.X.P Castaña de Galicia; dous vogais no C.R.I.X.P Pataca de Galicia, 
outros dous no C.R. Agricultura Ecolóxica de Galicia, e outros dous vogais na I.X.P. Grelos de Galicia; ademais dun vogal no C.R.D.O. 
Monterrei, e outro vogal máis no C.R.D.O. Ribeiro. Así pois, en total foron 20 os vogais acadados pola Asociación Agraria de Galicia.

C.R. Agricultura Ecolóxica de Galicia
Presidencia: 
Francisco López Valladares.
Vicepresidencia sector produtor: 
José Antonio Fernández Álvarez. 
Candidato elexido ASAGA
Vicepresidencia sector industrial e 
comercializador: Alibós Galicia, S.L., 
representada por Rocío Freire.

C.R.I.X.P Castaña de Galicia
Presidencia: Jesús Quintá García.
Vicepresidencia: José María Lago 
Cabo. Candidato elexido ASAGA 

C.R.D.O. Rías Baixas
Presidencia: Juan Gil de Araujo.
Vicepresidencia: Blanco Chaves y 
Abuelo, S.L., representada por Julio 
Reboredo. Candidato elexido ASAGA

C.R.D.O. Orixe Monterrei
Presidencia: Lara Da Silva Rodríguez.
Vicepresidencia: 
Concepción Paradela Martínez.

C.R.D.O. Ribeira Sacra
Presidencia: José Manuel Rodríguez.
Vicepresidencia sector produtor: 
Juan Carlos Varela.

Vicepresidencia sector industrial: 
Adega Cachín, S.C., representada por 
César Enríquez.

C.R.D.O. Ribeiro
Presidencia: Juan Manuel Casares.
Vicepresidencia: Concepción Iglesias.

C.R.D.O. Valdeorras
Presidencia: José Luís García Pando.
Vicepresidencia sector produtor: 
An ton io  Ga rc ía  Fe rnández 
(Vicepresidencia 2ª).
Vicepresidencia sector industrial: 
Adega Melil las e fillos, S.L., 
representada por Marcos Prada 
(Vicepresidencia 1ª).
Vicepresidencia sector cooperativo: 
Manuel Fernández (Vicepresidencia 3ª).

C.R.I.X. Augardentes e Licores 
Tradicionais de Galicia
Presidencia: José Antonio Feijóo.
Vicepresidencia: Pazo de Valdomiño, 
S.A., representada por Miguel Oliveira.

C.R.I.X.P Pemento da Arnoia
Presidencia: Francisco Vázquez 
González. Candidato elexido ASAGA 

Vicepresidencia: Cultivos Ribeiro, 
S.L., representada por Rogelio Martínez 
González. Candidato elexido ASAGA

C.R.I.X.P Pemento de Herbón
Presidencia: Milagros González.
Vicepresidencia: José Manuel Ferro.

C.R.I.X.P Pataca de Galicia
Presidencia: Guillermo Budiño.
Vicepresidencia sector produtor: 
José Casares.
Vicepresidencia sector industrial: 
Patatas Conde, S.L., a través do seu 
representante legal.

C.R.I.X.P Mel de Galicia
Presidencia: María Esther Ordóñez.
Vicepresidencia: José María Seijo.

C.R.I.X.P Pan de Cea
Presidencia: Carlos Manuel Rodríguez.
Vicepresidencia: Juan Luís Calviño.

C.R.I.X.P Grelos de Galicia
Presidencia: José Andrés de la Fuente.
Vicepresidencia: Viuda de Gerardo 
Parada y J. Alvela, S.L., representada 
por Javier Alvela Edreira.

Francisco Bello lembrou que “a nosa 
organización gañou as eleccións ao 
Consello Regulador das Rías Baixas”, e 
tamén felicitou á Asociación Profesional 
de Viticultores por obter dous vogais, 
“unha formación coa que coincidimos en 
moitos puntos do noso programa e que 
ten a mesma visión da viticultura ca nós”. 
O seu presidente, Fernando Cruxat, 
engadiu: “valoramos moi positivamente 
os resultados, que parecían imposibles 
para unha organización que conta con 

É unha satisfacción poder dicir 
que a Asociación Agraria de 
Galicia foi das asociacións 
máis votadas nas eleccións 
aos consellos reguladores 
galegos do pasado 9 de 
xullo. Máis tendo en conta 
que era a primeira vez 
que nos presentabamos, 
así que o resultado non 

poder ser mellor: gañamos claramente 
nas renovacións dos membros de 
21 plenos dos consellos reguladores 
das denominacións de orixe e das 
indicacións xeográficas protexidas 
galegas. Así pois, nos tres únicos 
consellos reguladores nos que houbo 
eleccións, sumando os tres, acadamos 
máis votos e vogais.

Un traballo en equipo
O presidente da Asociación Agraria 
de Galicia, Francisco Bello, agradece 
o esforzo de tódolos que colaboraron 
para acadar estes bos resultados. 
“Comezando polos membros das 
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explotacións de gando ovino e caprino 
inclúese tamén a garantía privación de 
acceso a pastos para explotacións con 
cualificación sanitaria M4 e M3. 

Esta garantía compensa ao gandeiro 
polo maior gasto de alimentación 
ocasionado no período no que os 
animais non poidan acceder aos pastos 
que tradicionalmente aproveitan cando 
se ordena, por parte da autoridade 
competente, a súa inmobilización tras 
as probas para dúas enfermidades: 
brucelose ovina ou caprina.

Outro dos seguros agrarios estrela 
de Asegasa é o destinado ao gando 
aviario de carne. Neste caso, no Plan 
2017 xa se adaptaron as táboas de 
indemnización, de densidades e pesos 
de referencia dos pavos, diferenciando 
tamén se son machos ou femias.

No caso do Seguro para explotacións 
de gando aviario de posta inclúese 
unha nova especie (pavas), quedando 
así cubertas as reprodutoras de pavos 
coas mesmas garantías que as galiñas.

Godello e mencía
Na Orde recóllense as modificacións 
de prezos das variedades de uva máis 
significativas das Denominacións de 
Orixe de Valdeorras, Ribeira Sacra, 
Monterrei e Ribeiro. Peticións que foron 
trasladadas pola Consellería do Medio 
Rural e polas organizacións agrarias 
ao presidente da Entidade Estatal de 
Seguros Agrarios (Enesa) durante os 
encontros mantidos en Galicia nos 
últimos meses.

Na Denominación de Orixe Monterrei, 
a máis afectada polas xeadas de abril, 
a valoración da variedade raíña nesta 
D.O., a godello, pasa dun mínimo de 
0,43 euros o quilo e un máximo de 0,57, 
a un mínimo de 0,50 e un máximo de 
0,70 euros o quilo. Tamén nesta D.O. 

Asegasa reforza os seus 
seguros agrarios e vitivinícolas 

Sobe a valoración 
das uvas para favorecer 
a contratación de seguros

Seguro base para 
uva de vinificación
Asegasa tamén dispón dunha 
modalidade de seguros destinados 
ao sector vitivinícola. É o caso da súa 
póliza para uva de vinificación destinada 
á Península e Baleares. Neste caso, 
os asegurados que co garantido do 
70% teñen un nivel de risco asignado 
2, poderán acceder, por exemplo, ao 
garantido do 80%. 

Tamén amplía a súa cobertura con 
novas variedades, como a variedade 
tinta castañal da D.O. Rías Baixas. Esta 
póliza cobre os danos sobre a produción 
de uva para riscos como: xeada, choiva 
persistente, vento tempestuoso, seca. 
Tamén están cubertos os danos na 
calidade e, para todas as plantacións, 
cúbrese a morte da cepa polos riscos 
especificados anteriormente.

Este Seguro base para uva de 
vinificación cobre ademais os danos 
ocasionados sobre as instalacións, 
c o n s i d e r á n d o s e  i n s t a l a c i ó n s 
asegurables os cabezais de rega, 
a rede de rega e os sistemas de 
condución, a condición de que cumpran 
determinados requisitos. 

En calquera caso, a cobertura adicional 
sobre as instalacións ten carácter 
opcional e sempre que se elixa 
aseguraranse todas as instalacións da 
explotación asegurada. Para que un 
sinistro sexa indemnizable debe cumprir 
dúas condicións: 

• Que por causa dos riscos cubertos se 
produciran danos nas mesmas.

• Que o dano sexa, polo menos, 
a cantidade menor entre o 10% 
do capital asegurado e o valor de 
sistemas de condución, cabezal de 
rega e rede de rega.

revalorízase a variedade mencía para 
percibir unha indemnización do seguro: 
pasa dun intervalo de entre 0,43 e 0,59 
euros o quilo, a entre 0,50 e 0,70 euros 
o quilo.

Valdeorras e Ribeira Sacra
Na Denominación de Orixe Valdeorras, 
outra das máis afectadas, a variedade 
godello pasa de valorarse para Enesa de 
entre 0,43 e 0,58 euros o quilo, a entre 
0,60 e 1,1 euros o quilo de uva. Tamén 
sobre a valoración da mencía: pasa dun 
intervalo de entre 0,43 e 0,63 a estar 
entre 0,65 e 0,85 euros o quilo de uva. 

Na Ribeira Sacra, a variedade raíña 
desta D.O., mencía, tamén experimenta 
unha subida na valoración para a 
contratación do seguro e, por tanto, 
para a posible indemnización. Pasa de 
entre 0,57 euros como mínimo e 1,00 
euros o quilo como máximo, a entre 
0,57 e 1,20 euros.

Na Denominación de Orixe Ribeiro 
apenas se notan cambios, pois a 
variedade preponderante, a treixadura, 
mantense para Enesa nunha 
valoración de entre 0,57 e 0,97 euros 
o quilo. E en Rías Baixas tampouco se 
rexistran novidades, xa que o albariño 
segue valorándose entre 0,57 e 1,30 
euros o quilo.

Asegasa ofrece unha 
completa liña de seguros 
agrarios, que destaca 
tanto pola variedade dos 
seus produtos como polas 
vantaxes e ofertas para o 
gandeiro. O Plan 2017, en 
vigor desde o mes de xuño, 
inclúe, ademais, cambios 
relevantes que melloran as 

condicións dos seguros de gando. 

Así, no caso da denominada Liña 401 
(Seguro para explotacións de gando 
vacún de reprodución e produción), 
agora actualízase o valor dos animais 
en determinadas razas, desaparecen 
os animais de cebo, pasando a 
considerarse como de recría, e créase 
unha garantía adicional, denominada 
privación de acceso a pastos.

No Seguro para explotacións de gando 
vacún de cebo (Liña 402) o risco de 
febre aftosa pasa a declararse a nivel 
de detalle para cada explotación; a nivel 
de xestión será considerada adicional 
obrigatoria elixible. Nas pólizas para 

As xeadas do mes de abril 
puxeron en evidencia que 
a maioría dos viticultores 
afectados non tiñan póliza 
porque, en boa medida, 
as pólizas non se adaptan 
á realidade galega. De 
feito, Galicia é unha das 
comunidades con menor 
porcentaxe de contratación 

de seguros en viñedo, apenas o 20%.

O Ministerio de Agricultura (vía Enesa, 
que é a Entidade Estatal de Seguros 
Agrarios) decidiu finalmente subir a 
valoración nas pólizas das uvas de 
variedades galegas segundo recolle 
na Orde publicada no Boletín Oficial do 
Estado o 29 de setembro, que define 
as condicións de aplicación da liña con 
garantías adicionais para á uva para 
vinificación comprendida no Plan de 
Seguros Agrarios. 

Nela recóllese unha demanda da nosa 
asociación e de todo o sector agrario 
galego: adaptar as liñas de seguros á 
realidade de cada denominación de 
orixe galega, tanto no que se refire á 
actualización dos prezos da uva coma 
dos rendementos. 
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noutros centros da rede pública, 
mentres aos nenos lles garanten unha 
escolarización de maior sociabilidade e, 
polo menos, da mesma calidade.

A Xunta de Galicia aplica por 
primeira vez este curso o siste-
ma de transporte escolar de uso 
compartido. Cales son as vanta-
xes? Está garantida a atención 
aos escolares?
Esta nova modalidade estase 
desenvolvendo con total normalidade,  
beneficiando á poboación do rural sen 
supoñer ningún tipo de inconveniente 
nin para o alumnado, nin para os 
centros educativos. Sen dúbida, a 
atención aos escolares está totalmente 
garantida, xa que a prioridade no 
caso do transporte escolar sempre 
son os alumnos e alumnas. Ademais, 
hai que ter en conta que na meirande 
parte dos casos, as persoas que 
comparten autobús cos nenos e nenas 
son familiares ou veciños da zona, 
o que tamén favorece un contacto 
e convivencia interxeneracional moi 
interesante. O transporte escolar 
compartido permite aos viaxeiros 
regulares empregar as prazas baleiras 
do autobús escolar, que se implantaron 
en 513 liñas de toda Galicia, o que 
supón arredor do 10% das liñas 
escolares. Polo tanto, estamos falando 
dunha medida absolutamente lóxica e 
que vai supoñer un importante beneficio 
para  a poboación galega do rural, en 
especial para as persoas maiores.

Os profesores tamén piden ele-
var a calidade do ensino. Un ne-
no que viven nunha aldea está 
en igualdade de condicións, en 
termos académicos, que outro 
da cidade?
Por suposto que están en igualdade 
de condicións, de feito é moi común 
que a rateo de alumnos por profesor 
(que xa é a máis baixa de España, con 
10,5 alumnos por profesor) sexa máis 

de Bibliotecas Públicas de Galicia, 
como ‘Ler conta moito’; ou ciclos como 
o festival de música e patrimonio 
Espazos Sonoros vén ofrecendo unha 
programación variada de actividades 
en igrexas, mosteiros, castelos, muíños, 
etc. en municipios como A Pontenova, 
Sobrado dos Monxes, Montederramo, 
Vilasantar, Palas de Rei...

Cales son os principais retos 
da consellería para os próximos 
anos no rural?
Non debemos confundir as causas 
coas consecuencias. O peche dunha 
unitaria derívase da ausencia de 
nenos, non ao revés. O noso reto 
é que o rural ten que ter un ensino 
de primeira, os mesmos servizos e 
recursos ca nas cidades, cun hándicap 
derivado da dispersión demográfica. 
Por iso contamos coa maior rede de 
España de transporte escolar e co 
maior número de alumnos usuarios 
de comedor escolar, para facilitar que 
todos os alumnos, con independencia 
de onde vivan, poidan ter na súa escola 
o mellor lugar posible de convivencia e 
formación para o futuro.

O Goberno central comprometeu-
se en 2016 a evitar que os estu-
dantes de familias gandeiras de 
Galicia se visen prexudicados 
á hora de solicitar bolsas. Cum-
priuse o prometido?
Si. Temos que dicir que é algo 
do que nos sentimos plenamente 
satisfeitos. Desde a Xunta de Galicia 
impulsouse esta iniciativa, co fin de 
corrixir a sobrevaloración dos valores 
patrimoniais das familias rurais que 
se producía na anterior redacción 
da convocatoria de bolsas estatais. 
Tivemos unha boa receptividade do 
Goberno de España e a día de hoxe 
o problema está solucionado e os 
rapaces destas familias poden acceder 
en igualdade de oportunidades aos 
estudos superiores.
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Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

baixa nos centros de ensino do rural. 
Así mesmo, desde o primeiro momento 
fíxose fincapé en que as principais 
estratexias educativas desenvolvidas 
por este goberno chegaran ao rural, 
dando prioridade ás solicitudes destes 
centros en casos como a incorporación 
á rede de plurilingües, a obtención 
de auxiliares de conversa ou a 
incorporación do Abalar. Por exemplo, 
este ano na convocatoria do Plan 
de Mellora de Bibliotecas Escolares 
(PLAMBE), a igual puntuación para 
entrar no programa, a Consellería 
primou os centros situados no rural. 
Pénsese que en moitas convocatorias 
que premian a calidade ou equidade 
do sistema os centros rurais acadan 
moi boa posición, o que demostra que 
en ningún caso están discriminados 
respecto aos das cidades. Iso si, é unha 
realidade que teñen menos alumnos.

Que medidas aplica o seu depar-
tamento para ampliar a oferta cul-
tural nas pequenas poboacións?
A Consellería de Cultura e Educación 
está a apostar por achegar a cultura a 
toda a cidadanía galega, con especial 
atención ás zonas do rural máis 
afastadas dos circuítos habituais das 
grandes cidades. Neste sentido están 
a funcionar de xeito moi satisfactorio 
as programacións das Redes Galegas 
de Teatros e Auditorios, de Salas, de 
Música ao Vivo; ou programas como 
o Cinemas de Galicia e Cultura no 
Camiño (en colaboración con Turismo 
de Galicia). Así mesmo, apóianse 
festivais de cine, escena e música que 
se realizan fóra das grandes cidades. 
Por outra banda, asínanse convenios 
con concellos para o equipamento 
de centros culturais, que se suman á 
convocatoria que se destina anualmente 
aos concellos para equipamento e 
mellora das súas instalacións e locais 
culturais. Ademais, están a funcionar 
moi ben programacións de actividades 
de dinamización da lectura na Rede 

“Non é viable manter abertos colexios 
no rural con menos de seis alumnos”

Con case 200 peches de escolas 
nunha década e un despoboa-
mento progresivo, a comunidade 
educativa reclama outro modelo 
de educación rural. É o camiño?
En primeiro lugar hai que sinalar que 
o número de escolas unitarias que 
pecharon as súas portas nos últimos 
anos foise reducindo. De feito, este 
ano deixan de prestar servizo educativo 
nove escolas, mentres que durante o 
bipartito se pecharon unha media de 
case 20 escolas unitarias por ano (no 
2006 pecháronse ata 28, por poñer 
un exemplo). A Consellería de Cultura 
e Educación debe velar pola xestión 
eficiente dos recursos educativos 
sostidos con fondos públicos. Dadas as 

cifras de natalidade e a dispersión da 
poboación en Galicia, non é viable –nin 
desde o punto de vista pedagóxico nin 
desde o económico– manter abertos 
colexios no rural con menos de seis 
alumnos. E por iso, desde hai anos 
mantemos os mesmos criterios para 
manter abertas as escolas unitarias, 
isto é, que teñan polo menos seis 
alumnos. En calquera caso, e aínda 
que a evolución cara a outro modelo é 
–desde hai moitos anos xa– imparable, 
a Consellería garante e garantirá o 
acceso a unha educación de calidade 
e en igualdade de oportunidades 
para todas as alumnas e alumnos, 
independentemente de cal sexa o seu 
lugar de residencia.

Cal é a situación actual e futura 
das escolas unitarias?A cantos 
núcleos de poboación afecta o 
proceso de recolocación de do-
centes e alumnos?
A todos nos gustaría que a dinámica 
fose a contraria, pero a evolución 
demográfica é a que é e a redución 
natalista leva á obriga de que moitas 
unitarias non se manteñan. Obviamente 
os cativos escolarizaranse en centros 
de máis tamaño con bos servizos 
educativos e maior capacidade de 
socializar. Podemos dicir que se perde 
proximidade, pero se gaña noutros 
aspectos. Os docentes, que adoitan 
ter unha gran implicación nas unitarias, 
pasan a desenvolver a súa actividade 
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O paquete lácteo, en revisión

É unha das cuestións que recolle este 
borrador de decreto proposto polo 
Ministerio. O documento, aberto agora 
ás alegacións e propostas, sinala que 
a granxa inscrita nunha OP deberá 
emitir un mandato no que concrete as 
cantidades de leite comprometidas 
coa organización de produtores. Unha 
vez emitido o mandato, o produtor non 
poderá negociar individualmente as 
condicións de contratación do leite. 
Con esta medida, búscase reforzar a 
posición negociadora das organizacións 
de produtores.

Sistema de mediación
Cando se poña en marcha un proceso 
de negociación entre unha organización 
de produtores e unha industria, se non 
houbese acordo nas condicións do 
contrato, e a condición de que exista 
unha oferta por escrito, o Ministerio 
propón que ambas as partes, “de mutuo 
acordo”, poidan acollerse a un sistema 
de mediación.

Estableceuse un prazo no que o 
produtor deberá contestar á oferta do 
primeiro comprador. Poderá rexeitar a 

duración mínima establecida na oferta 
xustificándoo debidamente e deberá 
contestar por escrito no prazo máximo 
de 15 días, tanto se a acepta coma se 
a rexeita. 

A finais de xullo o Ministerio 
de Agricultura presentaba 
o borrador do proxecto de 
revisión do paquete lácteo. 
As medidas implantadas 
no 2012 pola Comisión 
Europea afrontan agora 
unha nova e necesaria 
posta a punto en España 
dadas as eivas que se 

foron recollendo este anos. 

Os cambios propostos? Afectarían a 
organizacións de produtores, contratos 
e normas sobre primeiros compradores 
intermediarios. O obxectivo é mellorar 
o funcionamento do sistema, que 
demostrou defectos nos últimos anos. 
Por iso, implantarase un sistema de 
mediación voluntario entre gandeiros e 
industrias e aos primeiros compradores 
intermediarios esixiráselle unha fianza 
de 150.000 euros.

Solucións
As organizacións de produtores viñan 
reivindicando que se lles prohibise ás 
industrias negociar de maneira individual 
coas explotacións ligadas a unha OP. 

o 4 de outubro vaise 
reunir a “sectorial 

láctea de asaJa” para 
analiZar e decidir 

que modificacións se 
pedirán ao ministerio

Outro punto da reforma afectaralle aos 
primeiros compradores intermediarios 
que non sexan cooperativas. O borrador 
do Ministerio establece que deberán 
depositar unha fianza de 150.000 euros 
co obxectivo de facerlle fronte á posible 
falta de pagamentos ás súas granxas 
provedoras. Esa fianza será executada 
pola Administración no caso de que 
sexan denunciados e verificados casos 
de falta de pagamentos. Tamén se lle 
esixirá aos primeiros compradores que 
informen sobre as cantidades que lle 
venden a cada industria e sobre o prezo 
de venda, a fin de que o Ministerio 
dispoña de todos os datos.  

Urxente
Sen unha revisión do paquete 
lácteo deteriórase a capacidade de 
negociación de miles de produtores. 
Na comunidade galega segue sen 
resolverse a falta de regulación da 
actividade económica dos primeiros 
compradores, intermediarios entre os 
produtores e as industrias. Ademais, 
están pendentes dun desenvolvemento 
maior as organizacións de produtores 
(OPL), figura que recoñece a normativa 
europea e que é clave para compactar 
a oferta. 

http://www.impexeuropa.es
http://www.impexeuropa.es
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a asociación 
aGraria de 

Galicia vén de 
facer un tríptico 

que coidamos 
sinxelo e útil

A Asociación Agraria de 
Galicia vén de facer este 
tríptico –que coidamos 
sinxelo e út i l– cun 
resumo de consellos 
s o b r e  P r e v e n c i ó n 
de Riscos no uso de 
Maquinar ia Agrícola, 
dada a alta sinistralidade 
neste eido, en especial 

entre a xente de certa idade: a media 
dos condutores falecidos neste tipo de 
sinistros durante o últimos tres anos 
en Galicia, segundo datos da Garda 
Civil de Tráfico, é de 64,2 anos.

Consellos para evitar 
os sinistros con tractor

Galicia como unha das comunidades 
do Estado con máis accidentes 
con este tipo de vehículos, ao 
supoñer o 12,3% dos máis de 2.700 
contabilizados en España desde o 
ano 2012, e o 16% dos sinistros con 
falecidos –que no conxunto do país 
ascenderon a 131 no último lustro–, 
segundo datos da DXT. 

Os datos que achega o Instituto 
Nacional de Hixiene no Traballo falan 
de que os accidentes graves no traballo 
no eido agrario en 2016 subiron un 
8,2% e un 10,6 % en relación ao ano 
2015 en toda España. En canto ás 
estatísticas da Xunta de Galicia recollen 
46 sinistros laborais graves e nove 
mortais con tractor durante o últimos 
10 anos en Galicia. Neste período, este 
tipo de accidentes diminuíron, pasando 
dos 14 rexistrados en 2007 (12 graves e 
dous mortais) a catro o ano 2016 (dous 
graves e dous mortais), o que supón un 
descenso do 71%. Os datos oficiais do 
primeiro trimestre deste ano só recollían 
un accidente grave.

Visual e explicativo
Neste folleto veñen explicados os 
distintos tipos de riscos que asumimos 

REPORTAXE

cando traballamos tanto cun tractor 
máis remolque como só co tractor: 
atrapamentos, envorcaduras, caídas, 
inhalacións de tóxicos, queimaduras,  
atropelos, ruidos… Por exemplo, para 
evitar o  risco de envorcadura se imos 
con remolque, debemos distribuír a 
carga o máis uniformemente posible e 
non sobrecargalo. 

Se non estamos illados nunha cabina 
temos que usar un equipo de protección 
individual cando estamos a facer 
traballos con productos fitosanitarios 
para evitar inhalar tóxicos; e levar un 
extintor no tractor, comprobando o seu 
estado para evitar incendios do motor 
ou do tubo de escape, que, ademais 
de poñernos en perigo, poidan facer 
prender un lume no monte. Tamén 
cómpre evitar derrames de material 
combustible e, se acontece, limpalo. 

Ao longo dos últimos cinco anos, a 
nosa rede viaria rexistrou case 350 
sinistros con tractores, en 149 deles 
rexistráronse feridos e en 21 casos 
foron mortais. Este balance coloca a 

En canto aos atropelos están moi 
vinculados con paradas mal feitas 
por imprevistos que hai que evitar. 
De suceder debemos baixar polo lado 
oposto ao que circulan os vehículos e 
preocupármonos de ter os retrovisores 
ben colocados sen ángulos mortos, 
estacionando sempre sobre superficie 
chá, sen desniveis, e comprobando 
que non hai ninguén preto antes de 
arrincar de novo.

http://www.caixaruralgalega.com
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Os accidentes de traballo no 
sector agrario son un tema 
moi preocupante para 
nós, de feito levounos 
ao deseño dun plan de 
traballo con accións 
para a prevención dos 
riscos na utilización de 
maquinaria agrícola nas  
 explotacións. 

Os datos que se reflicten nos “Indices 
de Incidencia de Accidentes” do Instituto 
Nacional de Seguridade e Hixiene, 
poñen en relevancia o preocupante 
aumento ano tras ano da sinistralidade 
no sector e, en concreto, das incidencias 
graves que poden acabar en accidentes 
con resultado de morte. 

Por iso, coa experiencia contrastada 
que esta Asociación ten das 
necesidades formativas e informativas 
do tecido asociativo e rural galego, 
deseñamos unha campaña divulgativa 
en Prevención de Riscos Laborais 
adaptada a os/as traballadores/
as do campo, pero extensiva aos 
seus familiares: de todos é sabido 
que os traballos no ámbito rural son 
desempeñados por toda a unidade 
familiar, na que englobamos a xente 
de idade avanzada, mulleres e 
menores de idade. 

Organizamos xornadas sobre 
sinistralidade laboral no rural

As xornadas versan, especialmente, 
sobre prevención de accidentes, debido 
fundamentalmente a neglixencias 
por mal uso dos equipamentos e nos 
labores agrícolas, gandeiras e forestais. 
Só por achegar datos, en 2016 houbo 
preto de 60 accidentes con implicación 
de vehículos agrícolas en Galicia, 
con 11 falecidos. A idade media dos 
tractores na comunidade é de 27 anos.

Profesionais preparados
As accións que estamos a levar a 
cabo suman un total de 12 xornadas 
divulgativas en toda Galicia (tres 
xornadas por provincia). Revisamos 
o mapa comarcal para decidir a 
localización en función das últimas 
sinistralidades.  Cada xornada –
repartidas entre setembro e outubro– 
ten unha duración mínima de tres 
horas, conta con un/unha docente e 
un coordinador e ten unha asistencia 
mínima de 15 persoas e un máximo, a 
ser posible, de 30. 

Elabóranse e imprímense trípticos 
informativos para a entrega tanto aos 
asistentes como as demais persoas 
interesadas, e a Asociación ten ademais 
dípticos dispoñibles nas oficiñas para 
que visitantes e público poidan acceder 
a eles. Tamén se fai entrega a cada 

SERVIzOS ASAjAREPORTAXE

a campaña está 
adaptada aos 

traballadores 
e traballadoras 

do campo pero 
é extensiva aos 

familiares

asistente de material funxible para a 
recollida de datos de interese e toma de 
notas (carpeta, block de notas, bolígrafo 
e material informativo a cor). Ademais, 
hai unha campaña de publicidade en 
revistas especializadas do sector.

 LA REHIDRATACIÓN
NO ES SOLO REPONER LÍQUIDOS

La nueva solución de alto rendimiento para las diarreas

G
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Pienso dietético 
complementario 

para terneros

Finalmente, sinalamos que os docentes 
encargados de impartir as xornadas 
son Titulados Enxeñeiros de Montes 
e Enxeñeiros Agrícolas, con titulación 
Técnica Superior en Prevención de 
Riscos Laborais e dispoñen de material 
audiovisual: canón-proxector, pantalla 
e ordenador portátil, ademais do que 
consideren necesario para o óptimo 
aproveitamente desta importante 
actividade, que procuramos que sexa 
unha acción formación preventiva 
próxima, de carácter práctico e atenta 
á realidade dun sector no que a 
variabilidade das tarefas para realizar 
dificulta a avaliación dos potenciais riscos.
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El grupo operativo del 
proyecto “Valorización 
de l  aprovechamiento 
silvopascícola en montes 
como herramienta de 
prevención de incendios 
y control del combustible” 
continúa con los trabajos de 
las diferentes fases y lleva 
muy avanzadas las acciones 

previstas para el cumplimiento de los 
objetivos. Los socios que lo desarrollan, 
coordinados por la Asociación Agraria 
de Galicia, son la Universidad de Vigo, 
a través del grupo de Investigación AF4 
de la Escuela de Ingeniería Forestal, y 
la empresa Forescultura.

El objetivo primordial 
Se trata de favorecer y regular los 
aprovechamientos silvopascícolas en 
pastoreo extensivo para compatibilizar la 
rentabilidad y uso de los terrenos menos 
aptos para aprovechamiento maderero 
pero con gran abundancia de matorrales 
leñosos y herbáceos, además de la 
prevención de incendios forestales, muy 
habituales en esas zonas.

Tras la primera fase de identificación de 
las zonas de la montaña de Pontevedra 
–donde se produce esta situación y en 
las cuales las características del suelo, 
orografía, altitud y clima condicionan 
sus usos para el aprovechamiento 
maderero– se ha pasado a realizar 
un análisis de vegetación potencial 
mediante un sencillo muestreo por 
medio de parcelas para identificar la 
tipología y composición del estrato 
arbustivo. Se intentaba identificar las 
especies más abundantes leñosas 
y herbáceas, así como su tamaño y 
extensión en porcentaje de cobertura.

Grupo Operativo 
Prevención de Incendios y 
Aprovechamiento Ganadero

El tamaño de las propiedades
Otra de las etapas del trabajo en una 
segunda fase fue el análisis de la 
estructura de la propiedad en las zonas 
de actuación, ya que el fraccionamiento 
en Galicia es uno de los condicionantes 
para la puesta en funcionamiento de 
terrenos forestales que presenten una 
dimensión suficiente e interesante y que 
suponga la adhesión de un gran número 
de propietarios. 
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El estudio del ganado
En la tercera etapa se realizaron los 
trabajos de identificación y análisis de 
las tipologías de ganado que podrían 
ser utilizados y también las posibles 
cargas ganaderas en base a múltiples 
estudios y experiencias que nos ha 
aportado la bibliografía existente, así 
como de otras experiencias en zonas 
de España con similares circunstancias 
y que han implementado sistemas de 
pastoreo extensivo o semi-extensivo, 
que hemos tenido que adaptar a las 
características de nuestra región. 

De la misma forma, se han realizado 
análisis sobre estudios de razas 
autóctonas interesantes para este 
aprovechamiento extensivo con diverso 
tipo de ganado para poder identificar las 
mejores cabañas que puedan adaptarse 
a las condiciones existentes y producir 
rentabilidad interesante buscando 
en cada caso las más adaptadas a 
las circunstancias de la vegetación, 
terreno y clima. Dentro de este apartado 
se plantea también la necesidad de 
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que este ganado se encuentre en 
las condiciones sanitarias que la 
legislación requiere con sus cartillas de 
saneamiento y vacunación al día.

Ordenando el territorio
Puesto que el objetivo no era una 
actuación puntual, el cuarto paso 
ha sido la ordenación del territorio 
en un estudio para definir amplias 
zonas delimitadas en las que se 
determinen los agentes (sobre todo de 
la propiedad) implicados que puedan 
indicar futuras zonas de actuación. 
Teniendo en cuenta que muchas 
de estas comunidades vecinales 
mancomunadas son colindantes y que 
se pueden presentar grandes áreas 
que sean casi como cotos cerrados, 
en los cuales se podrá a posteriori 
realizar el plan de aprovechamiento 
ganadero en régimen extensivo, 
poniéndose de acuerdo con los 
ganaderos (particulares, agrupaciones 
y asociaciones) interesados en la 
explotación. Tendrán como agentes 
dinamizadores tanto a la Asociación 
Agraria de Galicia como a los 
ayuntamientos incluidos en cada zona.

se analiZó 
con detalle 

la estructura 
de la propiedad en 

las diferentes Zonas 
de actuación

el obJetivo también 
es conseGuir que se 

elimine el Ganado 
“mostrenco” ileGal 

que existe en muchas 
Zonas forestales 

de la Ley Gallega de Montes, plantea 
graves problemas de regulación a los 
ayuntamientos, que se ven obligados 
a la recogida, custodia, alimentación, 
control y venta (en caso de no 
aparecer sus propietarios) de las reses 
denunciadas que acceden a zonas de 
monte o cultivos particulares.  

En esta etapa se ha buscado una 
“delimitación” de estas grandes áreas 
que permita actuar en cada una y se 
ha escogido en base a su delimitación 
por los valles que forman los cursos 
fluviales. Se han seleccionado seis 
grandes zonas que son:

Entre el río Miño y el Tea Sur, abarcando 
parte de los ayuntamientos de Arbo, 
As Neves, A Cañiza sur, Covelo sur 
y Mondariz sureste, con unas 18 
comunidades de montes de posible 
zona de actuación.

Entre el Miño y Tea Norte, 
comprendiendo parte de los 
ayuntamientos de A cañiza noroeste, 
y Covelo sur sureste, con unas 12 
comunidades.

Entre los ríos Tea, Verdugo y Oitaven, 
con parte de los ayuntamientos de 
Covelo noroeste, Fornelos de Montes, 
Mondariz noreste, A Lama sur y Ponte 
Caldelas, con unas 22 comunidades de 
montes para estudio.

Entre el río Lérez y el Verdugo, que, 
con unos 30 montes vecinales, se 
extiende por los términos municipales 
de Cerdedo-Cotobade y A Lama norte.

La zona 5 ente los ríos Umia y Lerez 
está compuesta por parte de los 
ayuntamientos de Cerdedo-Cotobade 
norte, Campo Lameiro, Cuntis, A 
Estrada sur y parte centro oeste de 

Por ello, basamos nuestra primera 
identificación en las propiedades 
privadas de mayor tamaño, buscando la 
superficie particular existente en montes 
vecinales mancomunados, de forma 
que se localizaron los existentes dentro 
de la zona de trabajo. 

Estas zonas de actuación quedarán 
abiertas a que otros tipos de 
propietarios individuales o agrupaciones 
puedan incorporarse a la cesión o 
arrendamiento de sus terrenos a los 
planes de aprovechamiento ganadero 
que se planteen, de la misma forma que 
ganaderos de la zona o foráneos podrán 
mostrar interés en participar y tener 
acuerdos de cesión o arrendamiento 
de terrenos de forma que traigan su 
ganado a este territorio.

Esta práctica logrará que se elimine el 
ganado “mostrenco” ilegal que existe en 
muchas zonas forestales, y que, a raíz 
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Forcarei y contempla para estudio 
unas 33 comunidades. Aunque son 
menores y algunas ya con buenos 
aprovechamientos madereros.

La última zona está al este de la 
provincia de Pontevedra entre el río 
Lerez, el río Deza y la provincia de 
Ourense. Hay unas 34 comunidades de 
montes, aunque menores en superficie 
y más separadas, lo que dificulta una 
superficie cerrada de actuación.   

El proyecto final
La siguiente fase del trabajo ha consistido 
en la elaboración de un estudio-proyecto 
de todas las posibles actuaciones que 
se pueden realizar en una acción de 
pastoreo extensivo, de manera que 
pueda tenerse una especie de carta 
donde se escojan las actuaciones a 
realizar en función de la zona y una 
estimación de costes unitarios para 
poder realizar proyectos-tipo teniendo 
módulos de referencia. Esto permitirá 
poder acceder a ayudas futuras por 
zonas logrando actuaciones conjuntas 
y evitando que exista dispersión de 
acciones e infraestructuras. 

Dentro de este diseño se verán las 
necesidades reales evitando costes y 
gastos innecesarios con actuaciones 
puntuales que puedan quedar 
abandonadas en un corto espacio de 
tiempo, inversiones tiradas que no 
consiguen los objetivos que se pretenden. 

A su vez se contemplarán acciones 
posibles de carácter silvícola de mejora 
(enmiendas, roturaciones, desbroces, 
quemas controladas) y las posibles 
infraestructuras de apoyo como 
comederos y abrevaderos, de tal manera 
que puedan establecerse proyectos y 
planificaciones a medio plazo.

La ley
En la siguiente parte del trabajo se 
desarrollan los instrumentos legales 
para regular las relaciones entre los 
propietarios de los terrenos y los 
ganaderos, estableciendo los modelos 
de asociación o entidad que los agrupe 

y acuerdos o contratos de cesión y 
arrendamiento que puedan establecerse, 
así como la forma de funcionar y 
regular los establecidos. También se 
dispondrán las obligaciones y derechos 
de cada parte para dar forma legal a los 
compromisos del acuerdo.

se desarrollan 
instrumentos leGales 

para reGular las 
relaciones entre 

los propietarios 
de los terrenos 

y los Ganaderos 
estableciendo 

modelos de 
asociación 

y con la puesta a disposición de las 
conclusiones y trabajos para poder 
preparar reuniones y encuentros que den 
como resultado acuerdos territoriales. 

Aunque la intención no consiste en 
realizar una actuación concreta, en una 
fase del proyecto –a modo de testado– 
se han realizado algunas actuaciones 
en el terreno con alguna comunidad 
para ver la mejora de pequeñas 
infraestructuras, evitar su deterioro y 
poder así meter ganado probando los 
modelos de acuerdo. 

Y también se han realizado actuaciones 
más generales con algún ayuntamiento 
(O Covelo en concreto), comunidades 
de montes y ganaderos interesados, 
para poder implementar y probar el 
modelo y comprobar la reacción de 
los colectivos implicados al sistema 
diseñado y propuesto.  

Antonio de María Angulo

El aspecto importante de la divulgación 
se desarrolla en reuniones y encuentros 
con agentes del terreno implicados 

http://www.stihl.es
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O sábado 26 de agosto 
comezaba a tempada de 
caza para xabaril e corzo 
en Galicia, despois dunha 
seca que deixou os 
montes nunha situación 
precaria, aínda que o 
presidente de APROCA 
Galicia (Asociación de 
Propietarios Rurais e 

Produtores de Caza), Luís Bello, non 
cre que afecte demasiado á actividade. 

O que si constata é que ano a ano 
van aumentando as cotas de capturas 
da caza maior en detrimento da caza 
menor, que está en mínimos polo 
abandono do campo. “As grandes 
extensións de leña favorecen ao xabaril 
e, en canto ao corzo, en principio 
mantéñense as capturas grazas ao 
traballo incansable dos tecores. Pero 
o corzo non é como o xabaril, que é 
daniño e moi prolífico”. Condutores, 
agricultores e viticultores sábeno.

Días de caza

REPORTAXE

As estimacións aseguran que aos 
15 días de botalos, a metade dos 
coellos morren por enfermidades e 
depredadores “así que despois de 3-4 
meses tes un 25% dos que soltaches. 
E agora a esperar que críen. Así que 
para a caza menor é un escenario 
complicado”. Antes capturábanse en 
Galicia 250.000 coellos nunha tempada 
e agora uns 25.000, o que dá medida 
do tremendo baixón en 20 anos. 

Un papel crucial
Luís Bello lembra que no rural antes 
case todo o mundo cazaba e tiña a súa 
escopeta. “E agora moitos, desde o sofá 
de casa, afirman que non se pode saír ao 
monte a matar lobos, raposos e xabarís. 
E non se dan conta de que o lobo estase 
convertendo nun gran problema. Os 
gandeiros sábeno. E os xabarís danan 
agricultura e viñedos”, lembra Bello. 

“Alguén debería poñer cordura. A caza 
non é matar por matar; facemos unha 
xestión do monte. Se a xente do rural –
que son cazadores– non repoboa, case 
non habería raposos, coellos, nin falcóns”, 
asegura o presidente de APROCA.

A caza menor
A tempada de caza menor en Galicia 
empeza o 15 de outubro e estenderase 
ata o 6 de xaneiro de 2018.“E é un 
problema porque o monte galego non 
é o máis apropiado para o coello: cada 
ano hai menos xente que traballa a 
terra e está abandonado. O coello 
o que quere é brotes e ámbitos 
asollados, non zonas sombreadas e 
arborizadas”, ademais de que é pouco 
resistente a moitas enfermidades. 

Pero este animal é a base da cadea 
trófica, xoga un papel importante 
xa que del aliméntanse moitos 
depredadores. Por iso é polo que nos 
últimos anos boa parte dos esforzos 
das sociedades de caza céntranse 
en repoboar os montes con animais 
vacinados e que pasan antes un mes 
en semiliberdade. 

“Case todos os tecores repoboan, os 
únicos sitios onde pode haber coellos 
é onde as sociedades de caza fan 
ese esforzo para ter no monte coellos, 
perdices e faisáns, máis aló de que 
algúns poidan susbsitir e criar”, di o 
presidente de APROCA. 

O mércores 6 de setembro 
membros da Asociación 
Agraria de Galicia 
estiveron nunha reunión 
na Delegación Territorial 
da Consellería de Medio 
Ambiente na Coruña. 
Os representantes dos 
agricultores e gandeiros, 
xunto con directivos das 

Sociedades de Caza da provincia, foron 
informados dos detalles da Orde do 17 
de agosto coas axudas de 2017 para 
paliar os danos producidos polo lobo e 
polo xabaril. 

Tamén se abordou a necesidade de 
ampliar esta orde para o gando de 
autoconsumo nunha vivenda que non 
está “Rexistrada”, así como de axudas 
para os cans que, durante a caza, son 
atacados polo lobo, ou mesmo cans 
atacados en vivendas e fincas.

A ter en conta
Nesta xuntanza fíxose especial énfase 
en trasladar aos afectados por ataques 
de lobo na cabaña gandeira e do 

xabaril nos cultivos: persoas físicas 
ou xurídicas titulares de explotacións 
incluidas no Rexistro Xeral de 
Explotacións Gandeiras de Galicia. 

as inspeccións será de 24 horas dende 
que reciben o aviso ata que se persoan 
na explotación, e o gandeiro ten 45 días 
para solicitar as axudas. 

Para avaliar os danos existe unha 
Comisión do Lobo, constituída por 
representantes da Administración, 
cinco axentes zonais da Consellería 
de Medio Ambiente, un biólogo, unha 
veterinaria e representantes das 
organizacións agrarias. Estas reunións 
véñense mantendo unha ou dúas 
veces ao mes, segundo o volume   de 
expedientes a tramitar.

As axudas
1º. A adquisición de cans para a 
protección e defensa do gando (un 
máximo de dous cans por explotación e 
500 € por can). 

2º. A adquisición de pastores eléctricos 
(un máximo de tres pastores por persoa 
beneficiaria: 150 euros por pastor 
eléctrico alimentado por batería ou 
conectado á rede eléctrica, e 350 euros 
por pastor eléctrico alimentado con 
panel fotovoltaico).

3º. A adquisición de peches de malla 
electrificada (máximo de 100 euros por 
malla móbil de 50 m, ata un máximo de 
oito mallas por explotación, que terán 
que cumprir coas especificacións que 
figuran no anexo I da Orde).

Será obrigatoria a presentación das 
solicitudes por vía electrónica a través 
do formulario normalizado dispoñible na 
sede electrónica da Xunta (https://sede.
xunta.gal). As persoas non obrigadas a 
esta presentación electrónica poderán 
presentar as solicitudes en papel nas 
xefaturas territoriais da Consellería de 
Medio Ambiente ou nos rexistros do 
procedemento administrativo común, 
utilizando o formulario da Xunta de Galicia.

Xuntanza para analizar as axudas 
polos danos do lobo e xabaril

REPORTAXE

para recibir 
estes cartos 

as explotacións 
deben estar 

incluídas no 
rexistro xeral 

de explotacións 
Gandeiras de 

Galicia

Lembramos que, no caso de ataques, 
deberán chamar ao 112 nas primeiras 24 
horas e que este servizo non funciona en 
fin de semana, polo que se os ataques 
son neses días chamaráse ao luns 
seguinte. No caso de gando extensivo 
este prazo aumenta ata as 72 horas.

O tempo de reacción por parte da 
Administración e os seus axentes para 

https://sede.xunta.gal
https://sede.xunta.gal
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Visitamos As Laxas na vendima

Grupo Operativo AGROTIG

O 4 de setembro o 
v i cep res iden te  da 
Xunta, Alfonso Rueda; 
a conselleira de Medio 
Rural, Ángeles Vázquez; 
e o presidente da 
Asociación Agraria de 
Galicia e vicepresidente 
de ASAJA, Francisco 
Bello, visitaban a adega 

As Laxas en Arbo (Pontevedra), para 
ver como discorría a vendima. Estiveron 
acompañados por Belén do Campo, 
directora xeral de Gandería, Agricultura 
e Industrias Agroalimentarias; José 
Manuel Cores Tourís, delegado 
territorial da Xunta en Pontevedra; 
ademais de por José Simón Ferro, 
xerente de As Laxas; Rubén Simón 
Ferro, director comercial da adega, 
xunto ao seu enólogo, Jorge Hervella. 

O Ministerio de Ministerio 
de Agricultura, Pesca, 
Alimentación e Medio 
Ambiente (MAPAMA) 
resolveu en agosto 
a  c o n c e s i ó n  d a 
subvención para a 
creación do grupo 
o p e r a t i v o  s u p r a -
autonómico denominado 

“Tecno lox ías  da In formac ión 
Xeográfica aplicadas ao sector Agrario” 
(AGROTIG), no marco do Programa 
Nacional de Desenvolvemento Rural 
e en relación á Asociación Europea 
para a Innovación en materia de 
Produtividade e Sustentabilidade 
Agrícola (AEI-AGRI).

de viño ao ano, comercializados en preto 
de 800.000 botellas das que exporta 
o 35%. Este 2017 a Denominación de 
Orixe Rías Baixas espera a súa segunda 
mellor colleita. Lembramos que é a gran 
exportadora galega, xa que suma máis 
do 81% das exportacións totais de viño 
galego.

O seu obxectivo principal é mellorar 
a competitividade e sustentabilidade 
do sector agrícola mediante o uso da 
teledetección satelital e aeroportada 
en vehículos aéreos non tripulados 
(drons). Para iso, crearase unha 
ferramenta (Sistema de Información 
Xeográfica) que integre os datos dos 
satélites Sentinel da Axencia Espacial 
Europea e os obtidos por sensores 
aeroportados en vehículos non 
tripulados. Esta ferramenta axudará 
na toma de decisións para o uso 
eficiente dos recursos en agricultura 
(fertilizantes, herbicidas, auga...), 
permitindo un uso localizado dos 
insumos, integrando os datos nas 
máquinas de distribución variable, 
co consiguiente aforro de recursos e 
mellora da calidade ambiental.

Dentro das actividades programadas, 
atópase tamén a de demostrar aos 
actores locais a capacidade práctica 
da teledetección para un uso máis 
eficiente dos recursos e a formación 
aos técnicos para o uso desta 
tecnoloxía.

As Laxas ten as súas orixes no século 
XIX e forma parte da a D. O. Rías Baixas 
desde a fundación mesma do Consello 
Regulador. Na actualidade, entre propias 
e de viticultores colaboradores, xestiona 
ao redor de 50 hectáreas de plantación 
de variedades autóctonas desta subzona 
do Condado. Produce uns 600.000 litros 

O Grupo compóñeno un total de oito 
membros. Tres membros beneficiarios: 
unha empresa tecnolóxica (Complutum 
Tecno lox ías  da  In fo rmac ión 
Xeográfica S.L.); a Asociación 
Agraria de Galicia e Asaja Ávila. Un 
Axente de Innovación, o Instituto de 
Desenvolvemento Comunitario. Catro 
membros colaboradores, dos cales 
tres son organismos de investigación: 
o Laboratorio de Espetro-radiometría 
e Teledetección Ambiental do Consello 
Superior de Investigacións Científicas 
(CSIC), o Grupo de Ingeniería Fotónica 
Universidade de Cantabria e o 
Departamento de Xeoloxía, Xeografía 
e Medio Ambiente da Universidade de 
Alcalá, máis Asaja Córdoba.

NOTICIAS
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Juan José Gómez Fernández, 
reelixido presidente do Colexio 
de Veterinarios de Ourense

Juan Picos, novo director da Escola de 
Enxeñaría Forestal da Universidade de Vigo

Juan José Gómez Fernández 
vén de ser reelixido presidente 
do Colexio de Veterinarios de 
Ourense, cargo que  ocupa 
desde  ano 2008. Desde hai 
algún tempo tamén, Gómez 
ven desempeñando o cargo 
de máximo responsable 
do Consello de Colexios 
Veterinarios de Galicia.

A aposta pola formación en seguridade 
alimentaria, o benestar animal e o 
coidado ambiental teñen sido tres dos 
eixos fundamentais da súa xestión á 
fronte do colexio de Ourense, que conta 
cuns 300 membros.

Juan Picos acaba de ser 
nomeado director da Escola 
de Enxeñaría da Universidade 
de Vigo e sucede no cargo 
a Enrique Valero. Picos, 
que foi secretario do centro 
anteriormente, encabezou a 
única candidatura ás eleccións 
convocadas para elixir nova 
directiva na Escola. 

Nestes comicios, celebrados o pasado 
10 de xullo, o novo director e o seu 
equipo acadaron o respaldo de 17 dos 
votantes, tiveron un voto en contra e 
houbo unha abstención. 

Ángeles Cancela, membro da listaxe 
de Picos, será a nova subdirectora 
do centro e José Manuel Casas o 
secretario.

por ter constituído un foro permanente 
de encontro entre os profesionais 
galegos do sector e os seus diversos 
grupos de interese.

Defensa da profesión
Xunto a isto, desde este posto tense 
significado notablemente, a través 
de numerosas accións e en diversas 
entrevistas concedidas aos medios 
de comunicación, pola súa defensa 
acérrima da profesión veterinaria na 
provincia de Ourense.

O Consello Galego de Colexios 
Veterinarios, que tamén preside 
Gómez, aglutina aos diferentes 
colexios provinciais da Comunidade 
Autónoma e está integrado na 
Organización Colexial Veterinaria 
Española (OCV), creada no ano 1980. 
Desde a súa creación, caracterízase 

Traxectoria
O novo director da Escola estudou a 
carreira na Universidade Politécnica de 
Madrid e completou a súa formación na 
Universidade de Melbourne, en Australia. 

Cunha ampla traxectoria académica 
e como investigador, Juan Picos é 
profesor titular na Escola de Enxeñaría 
Forestal da Universidade de Vigo dende 
hai seis anos e medio. Anteriormente, 
foi profesor asociado no mesmo centro 
durante unha década (entre o ano 2000 
e o 2010). 

Ademais,  P icos desenvolveu 
labores de asesoramento para 
diferentes organismos relacionados 
co eido forestal, o medio natural e a 
sustentabilidade como pode ser o caso 
do CIS Madeira.



28 29

mAqUINARIA

La alternativa irresistible a 5R: Durante un tiempo muy 
limitado ofrecemos los tractores de las series 6MC, 6RC y 6M
al precio de un tractor similar de la serie 5R. 
 
Hable hoy mismo con el concesionario John Deere de su zona
y no deje pasar esta oferta.

EL MISMO PRECIO
TAMAÑO DIFERENTE
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Premios á excelencia da 
calidade hixiénico-sanitaria de 
produtores de leite cru de vaca

A conselleira do Medio 
Rural, Ángeles Vázquez, 
asegura que se trata de 
recoñecer a excelencia 
dos procesos produtivos. 
“Trátase, dunha banda, de 
agradecer dalgún xeito o 
labor daqueles gandeiros 
máis implicados co bo 
facer e, doutra, contribuír 

á promoción dun produto clave para 
Galicia”.  Segundo se sinala nas bases 
reguladoras deste novo recoñecemento 
da Xunta e do Ligal, publicadas o martes 
29 de agosto no Diario Oficial de Galicia 
(DOG), o Ligal colaborará na selección 
das explotacións en base á información 
que ten nas súas bases de datos. 

Poderán optar a el todas as 
explotacións leiteiras de gando vacún 
de Galicia que realizan os seus 
autocontrois de calidade no Ligal, de 
tal xeito que consten na base de datos 
deste laboratorio os resultados das 
mostras de leite correspondentes ao 
período de referencia.  

as mellores explotacións ecolóxicas. 
A entrega de premios realizarase nun 
acto que terá cumprida difusión e o 
premio consistirá na entrega dun trofeo 
e dun diploma acreditativo para os 
produtores gañadores.

O xurado estará constituído, en 
representación da Consellería do Medio 
Rural, por representantes da Dirección 
Xeral de Gandaría, Agricultura 
e Industrias Agroalimentarias e, 
en representación do LIGAL, por 
representantes da Xunta Directiva. O 
xurado designará técnicos das dúas 
entidades para actuar como comité de 
avaliación nas visitas que se realicen 
ás explotacións.

REPORTAXE

As explotacións deberán atoparse de 
alta no Recaldi –o rexistro informativo 
de explotacións que siguen o plan de 
controis oficiais do leite cru de vaca 
efectuados polos servizos veterinarios 
da Xunta– e, no caso das ecolóxicas, 
inscritas no Consello Regulador da 
Agricultura Ecolóxica de Galicia 
(Craega), así como cumprir outras 
características técnicas que se detallan 
na convocatoria. 

Na actualidade hai 4.905 en disposición 
de usar o distintivo Galega 100% por 
cumprir cos requisitos de excelencia 
esixidos no Rexistro de Explotacións 
Leiteiras de Calidade Diferenciada.

As categorías
Os premios distinguirán ás explotacións 
en tres categorías en función do 
tamaño (pequenas, medianas e 
grandes) e, á súa vez, subdividiranse 
en tres grupos segundo o sistema de 
produción (intensivo ou extensivo). 
Recoñeceranse tamén especificamente 

están promovidos 
pola xunta de Galicia 

e o laboratorio 
interprofesional 

GaleGo de análise do 
leite 

Este comité de avaliación visitará as 
explotacións finalistas tomando como 
referencia as guías de boas prácticas 
para as de gando vacún leiteiro (FENIL-
MAPAMA) e os items do control oficial 
que aplican os servizos veterinarios 
oficiais de Galicia. Despois redactará 
unha acta cos resultados.

A titular do departamento autonómico 
asegura que con este premio 
fortalecerase a imaxe de calidade 
que ten o sector leiteiro galego, 
polo que tanto se ten traballado. 
“Decidimos crealo pola enorme 
relevancia económica, social e mesmo 
medioambiental e cultural que o leite 
ten na nosa comunidade”, indica 
Ángeles Vázquez.

http://www.johndeere.com


30 31

mAqUINARIAmAqUINARIA

Hitraf presume de historia

Hitraf celebrou o seu 30 
aniversario cun acto moi 
especial: unha exposición 
de modelos históricos en 
Vila de Cruces (Pontevedra), 
entre eles, o primeiro tractor 
que chegou á comarca no 
ano 1959, unha emotiva 
viaxe ao pasado que foi 
todo un éxito.

O evento celebrouse os pasados 15 
e 16 de setembro nas instalacións da 
empresa en Vila de Cruces e consistiu 
nunhas xornadas de portas abertas 
onde os visitantes puideron ver 
maquinaria agrícola de mediados do 
século XX. A exposición completouse 
con material fotográfico e audiovisual.

Unha instalación hidroeléctrica da 
década dos 40 e un saxofón deseñado 

por Ricardo González e con máis 60 
anos de antigüidade foron outras das 
curiosidades da exposición organizada 
por Hitraf. Ademais, a empresa de 
maquinaria forestal e agrícola, unha 
das máis prestixiosas do mercado, 
aproveitou a ocasión para ensinar os 
seus novos modelos Valtra e Komatsu. 

Deste xeito, o acto converteuse nunha 
viaxe histórica e tamén nunha visita 
ao futuro, xa que os novos produtos 
de Hitraf contan coas máis avanzadas 
tecnoloxías que os converten en 
vehículos altamente competitivos.

Os organ izadores  dec id i ron 
celebrar a mostra para render unha 
homenaxe a Ricardo Gonzalez 
Guerra, Visitación Buján Fernández, 
Benigno Sánchez Méndez e América 
González Buján, fundadores da 

histórica empresa Talleres Guerra, e 
verdadeiros impulsores do proceso de 
modernización e mecanización agraria 
na comarca do Deza.

Sabadell

Soluciones inteligentes pensadas para su negocio.

Sabadell Negocio Agrario

En Banco Sabadell mantenemos un firme compromiso con 
las empresas y autónomos que desarrollan su trabajo en el 
ámbito del negocio agrario: agricultura,
ganadería, pesca y forestal. Ofreciendo soluciones 
financieras adaptadas a su medida.
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Reúnase con uno de nuestros gestores,
llámenos al 902 323 000
o entre en bancosabadell.com/agrario 

Estar donde estés
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John Deere fai entrega 
dos seus tractores estrela

A estrela do picado de John Deere

A firma norteamericana 
John Deere aproveitou 
a feira agrícola Fercam, 
en Manzanares (Cidade 
Real), para facer entrega 
do primeiro tractor da Serie 
5R chegado a España e 
do primeiro da Serie 9R. 
O acto tivo lugar o 7 de 
xullo e estiveron presentes 

o director xeral de John Deere Ibérica 
S.A., Enrique Guillén; Francisco 
Agúndez, xerente de Vendas da División 
1; e Luis Montero, xefe territorial da 
Zona Centro e Levante. 

A presenza de John Deere en Fercam 
está liderada polo concesionario oficial 
Agritrasa nas provincias de Cidade 
Real e Toledo. Este foi un acto moi 
importante para John Deere, xa que se 
trata da entrega en man dun dos seus 
produtos estrela máis esperados, os 
tractores da Serie 5R. 

Por outra banda, a entrega do primeiro 
tractor vendido da Serie 9R tamén 
acaparou gran atención ao tratarse do 

Os clientes serán os 
protagonistas da próxima 
campaña de picado de 
John Deere. A compañía 
puxo en marcha unha 
iniciativa este verán 
na que pedía aos seus 
clientes que se fixeran 
unha foto profesional 
fronte a unha picadora 

de forraxe serie 8000, co obxectivo de 
que a imaxe seleccionada se imprima 
nos carteis da localidade na que resida 
o cliente. O obxectivo: descubrir a nova 
estrela do picado de John Deere.

primeiro tractor destas características 
vendido no territorio nacional, en 
concreto, na provincia de Toledo. 

Serie 9R é a gama de tractores máis 
pesados e potentes de John Deere.  

O acto concluíu con fotos de grupo e 
mostras de agradecemento por parte 
dos representantes de John Deere 
e do concesionario aos agricultores 
agraciados por depositar a súa 
confianza na marca.

Os interesados en participar na campaña 
só tiñan que encher unha solicitude e 
compartila cos seus amigos de Facebook 

para que lle votaran na web. A persoa 
que máis “Me gusta” consiga será a nova 
estrela do picado da compañía. 

http://www.startvac.com
http://www.bancosabadell.com/agrario
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Así será o novo Puma de Case IH

Case IH presenta o 
seu novo Puma, que 
f o i  renovado  con 
importantes actualizacións 
deseñadas para mellorar 
a produtividade e a 
comodidade do operador. 
A cuarta xeración do 
tractor máis importante da 
marca estará dispoñible no 

  ano 2018. 

Os modelos desde o Puma 185 
Multicontroller ata o Puma 240 CVX 
ofrecen agora melloras na suspensión 
do eixo dianteiro, incorporando un 
acumulador dobre destinado a optimizar 
a condución, sobre todo cando cambian 
as cargas nos eixos dianteiro e traseiro. 

Dado que os tractores deben realizar 
cada vez máis operacións a maiores 
velocidades para aproveitar ao máximo 
as xornadas de traballo, estas revisións 
da suspensión melloran a condución 
para o operador e a estabilidade da 
máquina durante os labores de campo 
e os desprazamentos por estrada. 
Ademais, o peso máximo autorizado 
do vehículo aumentou de 1t3.000 
quilos a 13.650 quilos nos modelos 

Puma Multicontroller e 14.000 quilos 
nos tractores Puma CVX, mellorando a 
capacidade da máquina na estrada.

Os modelos entre o Puma 185 
Multicontroller e o Puma 240 CVX 
tamén poden equiparse agora co control 
de dirección adaptable (ASC). Este 
sistema de dirección variable permite 
modificar a relación entre o número de 
xiros do volante realizados e o ángulo 
de dirección das rodas dianteiras 
segundo os requisitos do operador. 

Novos sensores de dirección
Outra novidade, e para todos os 
modelos Puma, é a dirección reactiva. 
Esta introduce unha resposta moito 
máis rápida e o centrado automático 
no sistema de dirección do Puma por 
mor das melloras realizadas no eixo 
dianteiro, incluíndo novos sensores 
de dirección. 

cheGará en 2018 
con melloras 

en comodidade e 
productividade

a dirección 
reactiva, en todos 

os modelos,  permite 
unha resposta 

máis rápida

Así, o número de xiros de tope a tope 
na dirección do tractor pode axustarse a 
cada traballo. A través do terminal AFS 
do tractor, o operador pode seleccionar 
a relación de dirección desexada 
mediante tres opcións predefinidas ou 
un axuste personalizado.

Os tractores Puma Multicontroller e 
Puma CVX con ISOBUS Clase III 
permiten a transferencia bidireccional 
de datos entre o tractor e calquera 
apeiro compatible. A través da pantalla 
do terminal AFS 700, agora é posible 
configurar de forma rápida e sinxela 
todos os botóns do Multicontroller 
–ademais dos que accionan a 
transmisión– así como os interruptores 
dos distribuidores e o joystick dos 
distribuidores para accionar os 
apeiros ISOBUS segundo se desexe. 
Isto permite aos operadores crear 
un conxunto de controis adaptados 
aos seus requisitos e circunstancias 
particulares.

Todos os modelos Puma contan agora 
con novos distribuidores codificados 
por cores. Como consecuencia, 
axilízase o axuste dos apeiros ao 
facilitar o proceso de identificar que 
distribuidor na parte traseira do tractor 
corresponde a que interruptor (modelos 
con distribuidores electrohidráulicos) 
ou panca (modelos con distribuidores 
mecánicos) na cabina.

http://www.soncortalumes.gal
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A coñecida fundación ubicada 
en Oleiros (A Coruña) 
convoca a sexta edición 
dun programa para axudar 
a desenvolver ideas, 
convertelas en proxectos 
de negocio e materializalas 
en empresas reais e 
competitivas.

Non hai limitación de idade ou formación 
académica e poden presentarse 
diferentes proxectos: empresas de nova 
creación, sucesión e recuperación de 
empresas e explotacións familiares, 
posta en valor de activos rurais 
improdutivos ou posta no mercado 
de novos produtos ou servizos. Pode 
participar calquera proxecto individual 

ou colectivo que poña en valor os 
produtos agroalimentarios galegos. 
Tamén se poden presentar proxectos 
relacionados co sector forestal e mesmo 
acuícola, pesqueiro e marisqueiro.

As fases
Hai unha inicial de taller na que 
poden participar ata un máximo de 32 
emprendedores. O obxectivo é axudar 
a estruturar as ideas empresariais para 
seleccionar as dez mellores en base 
á actitude e aptitudes do promotor 
ou promotora, o tipo de proxecto, a 
calidade dos produtos ou servizos 
a ofrecer, o grao de innovación, a 
orientación ao mercado e a viabilidade 
económica da iniciativa.

Os dez seleccionados comezarán 
a traballar nas seguintes fases do 
programa para o que recibirán formación 
e asesoramento individualizado por 
parte dunha consultoría especializada 
durante xaneiro a xuño, para elaborar 
un plan de negocio rigoroso que permita 
introducir a empresa no mercado coas 
maiores garantías de éxito posibles. 

Na última fase do programa, que se 
desenvolverá de setembro a novembro, 
axudaráselles a implantar a empresa. 
Para iso recibirán asistencia xurídica, 
apoio na tramitación de subvencións 
e axudas, na captación de recursos 
financeiros e en calquera outra 
necesidade que poidan ter para garantir 
o éxito da iniciativa.

As persoas interesadas en participar 
no programa poden facelo a través da 
páxina web: programa.juanadevega.
org, onde atoparán un formulario co que 
poderán anotarse ata o 3 de novembro 
de 2017.

VI Programa de Emprendemento 
Agroalimentario da Fundación 
Juana de Vega
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O cultivo da pataca en 
Galicia tivo, en xeral, 
boas condicións toda a 
campaña. Recibiu auga 
puntual, non moita, pero 
suficiente. “Por exemplo 
na zona da Coruña 
non houbo esa presión 
do Nordés que seca 
moito e acelera o ciclo”, 

explícanos o produtor Juan Carlos 
García Pose, con quen falamos aínda 
en plena campaña, o 16 de setembro.  

“As leiras estanse comportando 
bastante ben, hainas que poden estar 
entre un 20% e un 40% por riba da 
producción media en secano, que é 
dunhas 20 toneladas por hectárea”. 
De feito a campaña de 2017 é moi 
interesante xa que tecnicamente foi un 
ano moi fácil. 

“Non houbo apenas presenza de 
enfermidades como o mildiu, que non 
tivo condicións, polo que os ataques 
non foron virulentos. Sanitariamente 
espaciáronse os tratamentos”, sinala.  
Tanto na zona de Ourense como na 
de Lugo as producións tamén son 
boas quitando problemas puntuais 
polos efectos dalgunha xeada ou 
dalgún pedrisco. 

A codia guatemalteca está xa en claro 
retroceso, contida na zona de Ferrol, 
que foi onde comezou. Con todas 
as dores de cabeza que causou, o 
insecto non sobrevive noutras plantas, 
e as medidas adoptadas foron 
surtindo efecto.

Os prezos
En xeral as primeiras leiras plantáronse 
a principios de abril e completaron o 
ciclo en boas condicións aos 95 días. 
A finais de agosto xa estaba recollido o 
40% da produción, o que é moito e, a 
mediados de setembro, malia que boa 
parte da pataca xa estaba recollida, as 
explotacions máis profesionais tiñan a 
metade pendente de recoller. 

“É normal recoller as últimas plantas 
a mediados de outubro, unha pataca 
que chega en moi boas condición 
ao primeiro trimestre. A xente xoga 
cos tempos para estar máis tempo 
presentes no mercado”, explícanos. 

Ao haber máis produción –tamén en 
zonas como Andalucía e Castela– os 
prezos baixan, están arredor duns 
50 céntimos o quilo en mercado. Os 
tubérculos en moitas leiras medraron 
moito: o calibre ideal é de 4,5 a 8,5 
centímetros e os dous extremos 
páganse menos. 

Ademais, houbo bo tempo para a 
recolección e iso fixo que os mercados 
recibisen moita dunha colleita 
adiantada. “Os prezos son máis 
baixos pero hai máis produto, así que 
a rendibilidade vai ser posiblemente 
superior, porque os custos reducíronse 
un pouco ao depender menos de 
insumos”. 

Este ano seguramente ese custo de 
produción quede nuns 20 céntimos. 
“Menos custos”, explica García 
Pose, “máis produto e a menor 
prezo. Pode non ser un mal ano 
para os produtores non sendo que o 
mercado se siga resentindo. Quizais 
en determinadas zonas non sexa 
rendible, está claro que mellor é 
cobrar 70 céntimos o quilo… pero cun 
custo de produción de 20 aínda é un 
cultivo con interese”, conclúe. 

Entre as accións máis inmediatas está 
a posta en marcha dunha campaña de 
esterilización para minorar o número 
de animais abandonados mediante o 
control reprodutivo das poboacións, e 
a creación dunha liña de axudas para 
fomentar a protección dos animais 
de compañía por parte de concellos 
e asociacións. Tamén se traballa no 
regulamento que desenvolverá a lei 
despois de que o Parlamento lle dese 
o visto bo ao texto, que estará listo no 
prazo máximo dun ano.

Triplo obxectivo
Todas estas ferramentas buscan 
cumprir co que se fixa coa nova lei: 
a persecución do maltrato animal 
en todas as vertentes nas que se 
presenta; a loita contra o abandono 
promovendo a adopción; e o fomento 
da concienciación da sociedade galega 
favorecendo a defensa dos animais e a 
súa tenza responsable. 

Unha proba da maior conciencia 
social que temos é o feito de que, nos 
últimos dez anos, o ritmo de altas de 
animais inscritos no Rexistro Galego de 
Identificación de Animais de Compañía 

Aprobada a nova Lei de Protección 
e Benestar dos Animais

Un bo ano para a pataca

(Regiac) duplicouse ao pasar das 
19.790 rexistradas no 2006 ás 43.927 
de 2016, chegando aos máis de 
400.000 animais a día de hoxe.

Libre de abandono
A conselleira de Medio Ambiente afirma 
tamén que unha das finalidades do 
Goberno é conseguir que Galicia sexa 
unha comunidade libre de abandono, na 
propia lei hai medidas para traballar por 
ese obxectivo. 

Por primeira vez establécese o 
concepto de “acollemento temporal” 
e a figura dos “fogares de acollida” 
para facilitar a adopción de animais 
abandonados condicionando a 
súa devolución cando apareza un 
adoptante definitivo. Ademais, a 
identificación por microchip e a 
inscrición no Regiac será obrigatoria 
para todos os animais de especie 
canina e para todos os exemplares de 
especies potencialmente perigosas. 

Trátase, ao fin, de facilitar a súa 
recuperación e garantir o control sanitario, 
pero sobre todo de paliar o problema do 
abandono destes nobres compañeiros.

Vén de ser aprobada no 
Parlamento, aínda que 
dende a Dirección Xeral de 
Patrimonio Natural víñase 
traballando nela dende 
hai tempo. A conselleira 
de Medio Ambiente e 
Ordenación do Territorio, 
Beatriz Mato, afirma que 
estamos ante unha lei moi 

necesaria “non só porque a anterior 
fose redactada hai 20 anos, senón 
porque cumpría harmonizar o contido 
e actualizalo”. Era o momento de 
establecer unha máis esixente desde o 
punto de vista sanitario, ambiental, de 
benestar e de respecto.

Estamos ante un dos textos máis 
avanzados e completos de España polo 
ámbito no que lexisla e as obrigas que 
establece. Concibido para loitar contra 
o abandono e o maltrato non só como 
violencia exercida sobre os animais, 
senón tamén tendo en conta as 
condicións hixiénicas e sanitarias nas 
que viven e as necesidades que teñen 
para o seu correcto desenvolvemento.

O QUE TES QUE SABER DA NORMA

LEI DE PROTECCIÓN ANIMAL

DE GALICIA
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La veterinaria, una 
profesión con garantías

Lo primero que debemos hacer 
es definir la palabra garantía 
como el efecto de afianzar 
lo estipulado. Se trata de 
algo (simbólico o concreto) 
que protege y asegura una 
determinada cosa. Esta 
palabra se encuentra asociada 
a la legislación, por ejemplo, a 
las garantías bancarias (avales,  

 hipotecas, préstamos, etc.) 

Desde un punto de vista profesional hay 
dos tipos de garantías, una garantía 
personal, lo relevante en este caso es 
la persona que, a título privado, ofrece 
una garantía de que va a cumplir con 
una responsabilidad. Y la otra es la 
garantía real, que es objetiva, pues se 
basa en un bien tangible y concreto. 
Por ejemplo, cuando un funcionario 
se equivoca, la Administración es 
corresponsable de ese fallo. 

Es lo que sucedió con el fraude del 
aceite de colza, un caso en el que 
fueron condenados los fabricantes y 

Reconocimiento social
La Veterinaria es en nuestro país 
una profesión regulada por ley 
(Directiva 2005/36/CE, el Real Decreto 
1837/2008, la Ley 44/2003 y la Orden 
ECI/333/2008). Ello le confiere un 
campo profesional propio y exclusivo 
al que se suman los que comparte con 
otras profesiones. Lo que hace que los 
veterinarios estén sometidos a unas 
leyes y, por tanto, pueden incurrir por 
una mala práctica en delitos civiles y 
administrativos e incluso penales.

A mi entender, la profesión veterinaria 
presenta un largo camino histórico y un 
amplio reconocimiento social. Una de las 
funciones, o al menos las más clásicas, 
han considerado al veterinario el médico 
de los animales, tanto de compañía 
(perro, gato, caballo y animales exóticos) 
como de producción o granja (porcino, 
vacuno de carne, ovino, caprino, 
conejos, aves, abejas y peces), incluso 
animales silvestres y salvajes. 

Pero hoy  en día la medicina y cirugía 
animal tiene especialidades a semejanza 
de la humana, como traumatología, 
cirugía de mínima invasión (mediante 
endoscopia), neurología, cardiología, 
dermatología, reproducción asistida, 
etc., y cuando el dueño de un animal 
de compañía entra en una clínica u 
hospital veterinario, comprueba que 
están dotados de un equipamiento para 
el diagnóstico y el tratamiento de lo más 
avanzado y digno de admiración.  

Seguro de responsabilidad civil
Por todo ello los veterinarios son 
conocidos y valorados, resultando 
evidente para la sociedad, tanto 
la utilidad del veterinario, como 
la necesidad de una formación 
universitaria que garantice el correcto 
desempeño de la profesión y, por lo 
tanto, garantice sus funciones. 

distribuidores, los funcionarios que 
firmaron su inocuidad y también la 
Administración, que corrió con las 
compensaciones económicas de las 
muertes y lesiones, muchas veces 
incurables, de los consumidores de 
ese aceite. 

Tienen que disculpar los lectores 
que me metiese en un campo para 
abogados y economistas pero dicha 
palabra así me lo exigía.

La Veterinaria se incluye dentro 
de las profesiones sanitarias, que 
garantizan mediante la ley  que las 
define como “aquellas cuya formación 
pregraduada o especializada se 
dirige específica y fundamentalmente 
a dotar a los interesados de los 
conocimientos, habilidades y actitudes 
propias de la atención de la salud, y 
que están organizadas en colegios 
profesionales oficialmente reconocidos 
por los poderes públicos, de acuerdo 
con lo previsto en la normativa 
específicamente aplicable”.

Todos los veterinarios clínicos que 
son autónomos, o asalariados por una 
empresa de servicios, tienen detrás 
un seguro de responsabilidad civil, 
porque cualquier profesional puede 
cometer un error, de ahí la necesidad 
de dicho seguro. 

De todas formas la colegiación 
veterinaria obligatoria también es una 
forma de garantizar las actuaciones de 
los clínicos veterinarios, ya que una 
mala práctica puede permitir al colegio 
o al consejo de colegios veterinarios de 
España inhabilitar a dicho profesional a 
consecuencia de la denuncia de uno o 
de varios consumidores. 

Otras funciones
Vamos a realizar un pequeño recorrido 
por otros cometidos de la profesión 
veterinaria, las diversas funciones 
que tiene encomendadas en los 
tiempos actuales y las garantías que 
prestan  con su labor los veterinarios 
a la sociedad. 

Así en el campo de la Salud Pública 
está caminado a garantizar que los 
alimentos de origen animal y vegetal 
que consumimos estén en perfecto 
estado, alimentos con salubridad para 
los humanos y los animales, mediante 
la garantía del control y prevención de 
enfermedades animales, que en muchas 
ocasiones son transmisibles de manera 
directa o indirecta, a los humanos (lo 
que se denomina zoonosis). 

El veterinario tiene una capital 
importancia en la cadena alimentaria 

mediante las garantías personales 
y reales, así, inspeccionan la 
entrada de animales sanos en los 
mataderos, un sacrificio humanitario 
en dichos establecimientos, y también 
que durante su almacenamiento, 
distribución y venta se mantengan 
las normas adecuadas para cualquier 
alimento dirigido a los consumidores. 
La inspección de carnes incluso se 
extiende a las matanzas domiciliarias y 
a la carne de caza o cinegéticas. 

medio ambiente, ya que el excesivo 
desarrollo y sobreexplotación de 
los recursos naturales, con criterios 
estrictamente económicos, ha llevado a 
una degradación, incluso desaparición, 
de importantes recursos naturales y 
del propio medio donde habitamos los 
seres vivos. 

Evaluaciones nacionales e 
internacionales
Los veterinarios desarrollan, por 
tanto, funciones fundamentales en 
la conservación de las especies 
animales, de la biodiversidad y del 
desarrollo rural sostenible.

Hoy la Veterinaria se proyecta sobre 
estos campos: medicina veterinaria, 
producción y sanidad animal, tecnología 
de la producción, salud pública, 
asistencia sanitaria, salud laboral y 
militar, estructuras de ocio y recreación, 
laboratorios e industria farmacéutica, 
comercio exterior, administración 
pública, política nacional, investigación 
y docencia. 

La graduación veterinaria tiene garantía 
de evaluaciones externas tanto 
nacionales como internacionales  e 
incluye un año académico más que el 
resto de graduaciones universitarias 
de cuatro cursos (tiene el mismo 
número que Farmacia, Odontología, 
Arquitectura, y uno menos que 
Medicina). Por todo ello, las garantías 
veterinarias son de grado excelente.

José Luis Benedito Castellote
Veterinario

el veterinario 
tiene una 

importancia 
capital en 
la cadena 

alimentaria

Raza Cachena, un ejemplo de preservación de una raza en peligro de extinción (Pazo de Fontefiz).

Otro campo son las producciones 
animales, donde el veterinario intenta 
conseguir mejorar mediante tecnología 
genética las razas y cruces para 
obtener producciones más saludables 
y rentables (carne, leche, huevos, 
miel, pescado, etc.) –se nos olvida que 
también el veterinario se ocupa de las 
producciones acuícolas y apícolas–, 
añadiendo fuentes de productos 
alimenticios sanos para los humanos 
mediante la garantía del control y 
prevención de enfermedades animales.

La garantía veterinaria junto con las de 
otras profesiones se ha incorporado 
a la protección y sostenibilidad del 

http://www.fortetub.com
mailto:fortetub%40fortetub.com?subject=
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La dedicación y profesionalidad 
de los viticultores y bodegueros 
gallegos, en su trabajo diario 
con los viñedos, han dado como 
resultado que gigantes como 
Mercadona vendan nuestros 
vinos en supermercados de 
toda España. La alianza de 
la distribuidora con bodegas 
como Cooperativa Vitivinícola 

del Ribeiro y HGA Bodegas y Viñedos 
de Altura ha convertido a la compañía en 
escaparate que muestra el buen hacer 
de nuestro sector vitivinícola.

Esta unión entre Mercadona y bodegas 
de la comunidad autonónoma arroja 
la cifra de 1,7 millones de botellas de 
vino que la compañía adquirió durante 
2016. Dentro de un sector que supone 
el 5% del PIB de Galicia y en el que 
hay gran competencia, es fundamental 
aprovechar todas las oportunidades 
para abrir nuevos mercados más allá 
de las fronteras de Galicia y en este 
camino, los lineales de Mercadona se 
convierten en una buena opción que 
ayuda a la comercialización y aporta 
visibilidad al sector vinícola.

En 2013 Mercadona y Cooperativa 
Vitivinícola del Ribeiro empezaron un 
proyecto conjunto, por el cual una de 
las mayores cooperativas de Galicia 
comenzó a producir el blanco Larmeu 
en exclusiva para Mercadona. Este 

Mercadona, escaparate de 
nuestros vinos

vino con D.O. Ribeiro y sabor suave, 
está disponible en todas las tiendas de 
la compañía. 

La cooperativa de Ribadavia lleva 
desde 1968 produciendo caldos que 
acompañan la comida diaria de muchos 
gallegos. Gracias a la pasión por el 
vino que sienten sus 539 socios y un 
buen plan de inversiones, han logrado 
modernizar las bodegas y actualizar las 
técnicas de elaboración, vertebrando un 
modelo de negocio cooperativista que 
sigue creciendo y produce anualmente 
más de 4 millones de botellas entre 
vinos, aguardientes y licores. La cifra 
de negocio entre Mercadona y la 
cooperativa ascendió a 730.000 botellas 
de vino durante 2016. 

Albariños en exclusiva
Entre los vinos que con sumo mimo 
elaboran desde HGA Bodegas y 
Viñedos de Altura, destacan dos 
albariños con D.O. Rías Baixas 
que producen en exclusiva para 

Mercadona, Viña Xunqueira y Ponte 
Tamuxe, con 618.000 botellas 
adquiridas por la distribuidora el pasado 
año. Ambos albariños pueden presumir 
de llevar por España la marca Galicia 
Calidade, ya que el grupo bodeguero 
ha apostado por elevar la categoría 
de sus vinos, certificándolos con dicho 
sello, que garantiza la calidad de los 
productos así certificados. 

HGA Bodegas y Viñedos de Altura es 
un proyecto que nace en 2001 en una 
simbiosis entre tradición e innovación 
y que es resultado de la ilusión y el 
cariño por el mundo del vino. Desde 
sus inicios ha apostado por la viticultura 
de montaña, manteniendo alianzas 
estables con productores locales y 
ayudando a afianzar las economías de 
las zonas rurales.

Clúster industrial
Y es que, desde que Mercadona puso el 
ojo en los vinos gallegos, sus alianzas 
con el sector se han fortalecido, 
alcanzando cifras que contribuyen a 
poner en valor el carácter e identidad 
de nuestros vinos dentro de un mercado 
como el vitivinícola en el que la 
competencia es feroz. 

La compañía y sus proveedores 
gallegos forman un clúster industrial que 
supone un revulsivo para las economías 
locales, genera nuevas inversiones y 
contribuye a profesionalizar el trabajo 
en el campo con la creación de puestos 
de trabajo de calidad.

Viñedo San Cibrao

http://www.pioneer.com
mailto:piospa%40pioneer.com?subject=
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VITICULTURA

a seGunda 
mellor colleita 

na historia da d. o. 
rías baixas confirma 

a forZa do salnés

a d. o. ribeiro 
foi a máis afectada 

polo pedrisco caído 
o 27 de aGosto, pero 

as adeGas souberon 
reaccionar

Estimábase o 13 de setembro en case 
un 80% a alza dos prezos. Adegas que 
hai un ano pagaron a máis de 1,20 
euros o quilo da variedade godello, 
nesta campaña deben entregar 
entre 1,80 e 2 euros. En todo caso, a 
vendima alongarase ata ben entrado 
outubro nunha colleita excelente en 
termos cualitativos.

A Ribeira Sacra 
Segundo datos do Consello Regulador, 
a 19 de setembro tíñanse vendimados 
4.424.560 quilos de uva, na súa 
maioría mencía, a pedra angular nesta 
denominación de orixe. Do total acapara 
case o 90% con 3.768.370 quilos, 
seguida de garnacha con 223.968 
quilos. En canto ás variedades brancas, 
está á cabeza o godello con 203.936 
quilos, e o albariño con 36.530 quilos.  

Segundo asegura o Consello Regulador 
“a calidade do froito recolleito e o 
seu estado son moi bos, malia a 
complexidade dunha tempada na 
que os incidentes meteorolóxicos 
complicaron as perspectivas”. 

O estado do viñedo foi posible verificalo 
grazas ao traballo dos 12 veedores que 
realizan estes labores temporalmente 
xunto co persoal fixo do Consello 

Regulador: tres técnicos e a directora 
técnica, que traballan dende agosto 
para garantir orixe e calidade.

evitar enfermidades como a botrite. 
A terceira parte faise entre finais de 
setembro e a primeira quincena de 
outubro para as uvas que rebrotaron. 

As súas 73 adegas levaban recollidas a 
17 de setembro un total de 8,7 millóns 
de quilos de uvas cunha calidade 
estupenda. A colleita será menor, con 
todo, á de 2016 e toca esperar ao fin da 
vendima para facer o cómputo final: hai 
viticultores que falan dunha diminución 
de ata o 25%, algúns sufriron o mildiu 
pero a xeada fixo máis dano. 

Valdeorras tamén mingua
En Valdeorras, o presidente do Consello 
Regulador, José Luis García Pando, 
avanza que a produción vai quedar por 
riba das estimacións iniciais de caída, xa 
que as medidas e os coidados paliativos 
axudaron a recuperar unha gran parte 
das vides afectadas polo tempo. O feito 
de que case todas as adegas iniciasen 
a vendima a finais de agosto (cando a 
sarabia) minimizou o efecto. 

Dábase a mediados de setembro a cifra 
de 4 millóns de quilos vendimados, o 
que previsiblemente suporá un volume 
inferior aos 4,6 millóns de quilos da 
campaña anterior, que foi case un 30% 
menor que a de 2015. 
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Unha vendima desigual

VITICULTURA

O ano cunha das vendimas 
máis temperás, 2017, 
tamén foi no que Galicia 
foi nomeada a Rexión 
Vit ivinícola do Ano 
por Wine Enthusiast, 
unha das cabeceiras 
especial izadas máis 
prestixiosas de todo 
Estados Unidos que 

atopa nos nosos viños a algúns dos 
máis “emocionantes” de España. 

A mediados de setembro xa se ía polo 
ecuador dunha vendima adiantada 
polas xeadas de abril, a seca e a 
sarabia de finais de agosto, cun período 
de segunda colleita entre finais de 
setembro e mediados de outubro 
destinado ao rebrote. 

Repasando as cifras de cada unha 
das denominacións de orixe (D. O.) 
galegas, a vendima case se daba 

por pechada en Rías Baixas a 19 de 
setembro, con preto de 40 millóns de 
quilos. A segunda mellor colleita na 
historia do Consello Regulador que 
confirma a forza do Salnés (máis de 
25 millóns nesta comarca arousá) e o 
dominio do albariño. 

A subzona de Ribeira do Ulla queda 
en 434 toneladas de uva amparada, e 
Soutomaior con preto de 75.

O director técnico do Consello 
Regulador de Rías Baixas, Agustín 
Lago, asegura que a uva presenta 
un estado fitosanitario practicamente 
perfecto na denominación á que menos 
afectaron as xeadas e á que non 
chegou o pedrisco. 

O Ribeiro, máis escaso
Todo o contrario que na colleita 
da D. O. Ribeiro, a máis afectada 
polo pedrisco caído o 27 de agosto, 
pero cunhas adegas que souberon 
reaccionar a tempo para minimizar os 
caprichos da natureza. 

O presidente do Consello Regulador, 
Juan Manuel Casares, lembra que se 
adiantou urxentemente a vendima para 

A segunda zona de produción máis 
importante desta D. O., Condado do Tea, 
supera os oito millóns de quilos, mentres 
que no Rosal aproxímanse aos catro. 

Nesta campaña elaboran viño baixo o 
amparo da Denominación 93 adegas, 
das que 35 xa finalizaran a recollida 
o 18 de setembro. O presidente do 
Consello Regulador da D. O., José 
Manuel Rodríguez, fala dunha vendima 
“tranquila”, xa que a xeada afectoulles 
menos que a outras denominacións. 
“O que queda é esperar temperaturas 
moderadas nas horas centrais que 
contrasten co frío da noite”, sinala.

Monterrei, unha longa vendima
En canto á Denominación de Orixe 
Monterrei vive a vendima máis longa 
da denominación, tras iniciarse o 26 
de agosto e alongarse ata mediados 
de outubro, segundo apunta o director 
técnico, Luís Miguel López. 

Comezaba a tempada cun adianto de 
máis de tres semanas debido ás altas 
temperaturas do verán, pero, como acusou 
tamén a xeada, a produción podería 
reducirse á metade dun ano normal. 

Esta escaseza influíu no prezo e o quilo 
de godello pode custar un 30% máis. 
No que vai de vendima recolléronse 1,1 
millóns de quilos, cando o ano pasado 
foran 4,4 millóns, con previsión de 
baixada pero sen estimación numérica, 
porque hai acios que están maduros 
e outros que non alcanzaron o grao 
óptimo de maduración. A primeira 
adega amparada baixo o paraugas da 
D. O. en iniciar as tarefas de recollida 
de uva foi Castro de Lobarzán.
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REPORTAXE

también es 
compatible 

con insectos 
auxiliares, 

abeJas y 
parasitoides es importante 

aseGurar un 
buen moJado 
de las partes 

a proteGer

En el cultivo de la vid muestra un 
excelente control de polillas (Lobesia 
botrana y Clysia ambiguella) y piral 
(Sparganothis pilleriana). También tiene 
una potente actividad insecticida por 
ingestión, presenta buena actividad 
translaminar y adecuada persistencia, 
mejorando la protección de racimos 
y pámpanos destacando su actividad 
sobre diversos estadios de desarrollo 
de la plaga, además de por una buena 
compatibilidad vegetal que permite su 
uso en numerosos cultivos además de 
por un excelente perfil toxicológico y 
medioambiental.

Dow AgroSciences recomienda aplicar 
Runner desde el inicio de puestas 
al inicio de eclosiones en el caso de 
polillas del racimo y sobre los primeros 
estados larvales en el caso de piral, es 
importante asegurar un buen mojado de 
las partes a proteger.

Sus ventajas 
Este eficaz producto contra 
lepidópteros en viña destaca por ser 
más rápido que otros reguladores de 
crecimiento, inhibiendo la alimentación 

RUNNER®, muy eficaz 
contra polillas y piral en vid

del insecto plaga de 2 a 24 horas tras 
la aplicación. Posee también cierto 
efecto ovicida y reduce la fertilidad 
de los adultos. Es muy específico de 
lepidópteros y a la vez respetuoso de 
los artrópodos beneficiosos, parásitos 
himenópteros y abejas. Además de 
tener una excelente actividad residual 
y buena resistencia al lavado. 

Por las características citadas y su 
perfil medio-ambiental es un producto 
muy adecuado para su inclusión en 
programas de producción integrada, y 
por su modo de acción, es muy útil en 
estrategias de prevención y manejo 
de resistencias.

Formulado a base de 
Me tox i f enoc ida ,  es te 
producto es un regulador del 
crecimiento perteneciente a la 
familia de las diacilhidracinas, 
por lo que actúa como 
acelerador de la muda, y 
pertenece al grupo de los 
denominados comúnmente: 
MAC (Compuesto de 
Aceleración de la Muda). 

REPORTAXE

92,9 95,8

89,6

76

86

96

88,5

PiralPolilla

Runner 0,004%

RUNNER, eficacia vs. Polilla y piral. Dosis efectiva en vid: 0.04% (40 cc/hl)

RUNNER es eficaz contra una amplia 
gama de plagas de lepidópteros, y a la 
vez, compatible con insectos auxiliares, 
abejas y parasitoides. Es más rápido 
que otros reguladores de crecimiento, 
como por ejemplo los inhibidores de la 
síntesis de la quitina. Hay muchos condicionantes que 

deben ser considerados a la hora de 
definir la mejor estrategia de control 
de plagas dentro de un programa 
de control integrado incluyendo: la 
eficacia contra las plagas objetivo, la 
seguridad para los aplicadores, los 
residuos en la cosecha, los efectos 
sobre los artrópodos beneficiosos, 
la persistencia medioambiental y 
el modo de acción (manejo de la 
resistencia). Este producto ofrece 
respuestas positivas a cada uno de 
estos condicionantes. 

Insa, J.A.; Torne, M. 
Dow AgroSciences Ibérica

http://www.safame.com
mailto:info%40safame.com?subject=
mailto:gmf1%40grupomesas.com?subject=


46 47

A seca: un problema recorrente

FEIRAS

Ante a grave situación de 
gandeiros e agricultores 
a Asociación Agraria 
de Galicia pediulle á 
Consellería de Medio 
Ambiente o 25 de agosto 
que convocase canto 
antes á Mesa da Seca. 
“Non se pode demorar. 
Os membros deben 

estudar a fondo a situación e decidir 
que medidas extraordinarias se deben 
tomar para intentar reducir os danos”.  
O produtor agrario Juan Carlos García 
Pose pide unha estratexia conxunta 
“para abordar esta nova variable que 
ten pinta de quedar”. 

A escasa axilidade administrativa tamén 
é outro atranco. “Hoxe é unha odisea 
conseguir unha autorizacion para darlle 
de beber aos animais e aínda é moito 
máis complicado conseguir unha para 
un rego puntual a un cultivo, mesmo con 
sistemas de alta eficiencia”. Asegura 
que noutras comunidades resólvense 
estas peticións en 15 días “e aquí 
estamos esperando anos. Claro que hai 
regulalo, pero nunca o non polo non”.

Anticipándose ao que virá
Este produtor agrario de Bergantiños 
coida que cunha estratexia ben 
deseñada moitas das veces non 
habería nin que tirar dos cauces, 
“simplemente acumulando augas nas 
zonas molladas que hai en boa parte 
do territorio poderiamos resolver a 
seca no verán. Cantidade de produción 
agraria tira das redes municipais de 
auga, o cal é ilóxico sabendo que 
se podería abastecer coas augas 
superficiais. Coa seca faltan foros de 
diálogo, porque hai cousas que se 
poden ir abordando”.

O propietario dunha explotación no 
concello lucense do Corgo, José 
Chousa, asegura que “se vai recoller 
en Galicia menos da metade de herba 
que en 2016 e os prezos da palla cada 
vez están máis altos. De media estase 
pagando por ela un 400% máis que 
hai doce meses. Un problema que 
se está vendo agravado porque imos 
ter que comezar a recoller o millo un 
mes antes do ideal, porque a seca 
queimouno todo e non deixou nin 
unha espiga”.  

A situación non é tan extrema na 
comarca de Bergantiños, pero os 
agricultores tampouco se libraron. 
García Pose, que plantou varias 
hectáreas en Coristanco, afirma que 
“o que se sementou en marzo prendeu 
bastante ben. O problema xorde coas 
plantacións feitas a partir de maio, 
despois de ter recollida a herba: a seca 
fixo estragos que se multiplican os días 
que sopla o Nordés”.

Sen auga para o gando
O número de pozos secos aumenta 
diariamente e cada vez son máis os 
gandeiros que teñen que carrexar 
auga. José Chousa explicounos que 
“2017 está sendo un ano horrible: a 
seca comezou en marzo. Nesta época 
teriamos que estar almacenando 
alimentos para o inverno, pero non 
temos dabondo. A partir de decembro 
non sei que lle imos dar de comer 
ao gando”. Juan Carlos García Pose 
engade que  “non me preocupan tanto 
os últimos meses como os últimos 
anos. A seca é un tema que empeza a 
ser recorrente”.
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El bloque de 
ingesta múltiple 
más fiable para el 
control de ratas y 
ratones.

La pasta fresca de 
ingesta múltiple más 
fiable para el control 
de ratas y ratones de 
difícil control.

Sorexa® Pasta

Sorexa® Blocks

 España.  
www.pestcontrol.basf.es    
BASF Española S.L., Can Rabia, 3-5, 08017 Barcelona, 

Tlf. +34 93 4964000

El cebo en pasta 
de ingesta única 
más rápido para el 
control de ratas y 
ratones.

Storm® Pasta

Storm® Secure
El cebo en bloque 
fijable, de ingesta 
única más rápido 
para el control de 
ratas y ratones.

Las soluciones más 
eficaces para sus 
problemas de 
plagas.

Sorexa® contiene Difenacoum. Storm® contiene Flocoumafen. Sorexa® y 
Storm® son marcas registradas de BASF. Utilice los rodenticidas de forma 
segura. Lea siempre la etiqueta del producto antes de utilizarlo. 
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Las soluciones más 
eficaces para sus 
problemas de 
plagas.

http://www.pestcontrol.basf.es

