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Alegrámonos que a industria 
láctea e algunhas marcas da 
distribución queiran diferenciar-
se ofrecendo ao consumidor un 
novo leite de pastoreo que preten-
de dar unha imaxen de maior ca-
lidade  a través dunha produción 
mais natural ou extensiva.

Dende a Asociación Agraria de 
Galicia, aplaudimos a iniciativa 
sempre e cando se cumpran dúas 
premisas básicas. A primeira 
é que se elabore por parte da 
INLAC un prego de condicións 
ou regulamento con normas 
claras, medibles e controladas, 
que deben cumprir todos aqueles 
produtores e industrias que pre-
tendan producir ou comercializar 
baixo o amparo da denominación 
“Leite de Pastoreo”. Este prego 
debe especificar claramente as 
condicións que todos deben cum-
prir en cada fase do proceso.

E a segunda é que os beneficios 
comerciais obtidos polo maior 
valor engadido deste produto se 
rapartan axeitadamente ao longo 
da súa cadea de valor. Cumprindo 
estas duas premisas seguro que 
produtores e a industria gañarán 
en prestixio e confianza de cara 
ao consumidor.

Cambios na Xunta e no 
Goberno de España
En canto aos cambios no Goberno 
galego e no Goberno de España, 
agardamos que sirvan para dar un 
novo impulso ao medio rural. Pre-
cisamos políticas activas que fixen 
poboación e melloren as rendas 
e os servizos dos que vivimos no 
rural.

Os produtores precisamos base te-
rritorial para producir dun xeito 
competitivo e sostible. Faise im-
prescindible acometer e rematar 
os procesos de mellora da estrutu-
ra territorial, así como mobilizar 
terreos abandonados que poidan 
ser obxecto de explotación, bene-
ficiando a aqueles que os exploten 
e compensando axeitadamente 
aos seus lexítimos propietarios.

Estamos no tempo de aprobación 
de orzamentos da CC. AA., dado 
que estamos na “Lexislatura do 
Rural” e a economía vai mello-
rando, agardamos un reforzo dos 
medios económicos para desen-
volver os proxectos e as políticas 
mencionadas anteriormente, así 
como un incremento de fondos 
para que se poidan atender máis 
proxectos de desenvolvemento 
rural ao amparo do plan Leader.

Cara a unha 
regulación do Leite 
de Pastoreo

Francisco Bello
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A futura PAC 
debe seguir 
sustentándose sobre 
axudas directas 
financiadas con 
fondos europeos

A Administración autonómica e 
o sector agrogandeiro irán da man 
na presentación ante a Unión 
Europea das demandas galegas 
nas negociacións da reforma da 
futura Política Agraria Común 
(PAC), que entrará en vigor en 
2021.

Así o acordaron nunha reunión 
celebrada no mes de xullo en 
Santiago de Compostela na 
que a conselleira de Medio 
Rural, Ángeles Vázquez, 
destacou o compromiso deste 
departamento autonómico co 
Goberno central nesta materia. 
Neste sentido, demandou o 
mesmo nivel de empeño do 
Ministerio de Agricultura, Pesca 
e Alimentación cos agricultores 
e gandeiros galegos á hora de 
incluír as peculiaridades do agro 
nas negociacións da futura PAC.

O documento final, que foi 
asinado en agosto pola Xunta 
de Galicia, a Asociación Agraria 
de Galicia (Asaga), a Asociación 
Galega de Cooperativas 
Agroalimentarias (Agaca), 
Unións Agrarias e Cooperativas 
Lácteas Unidas (Clun), elevarase 
ao Goberno central para que 
inclúa as demandas de Galicia 
no documento da postura oficial 
conxunta de España como país 
membro ante a reforma da 
PAC. Ademais, Galicia ostenta 
este semestre a representación 
das Comunidades españolas en 
materia agraria ante a Unión 
Europea.

A postura adoptada polo sector 
e a Administración autonómica 
ten por obxectivo acadar un 
sector agrario rexional rendible, 
sustentable e innovador, que fixe 
poboación no rural.
A Consellería de Medio Rural, 
sindicatos e cooperativas 
coincidiron en poñer enriba da 
mesa un total de dez medidas 
que pasan por manter unha 
PAC coherente e común a nivel 
da Unión Europea, de xeito que 

se establezan criterios iguais 
obrigatorios para todos os estados 
nas principais definicións.

Todas as partes defenden que a 
PAC debe continuar sendo unha 
política eminentemente común 
que manteña como mínimo o 
orzamento actual que se sustente 
sobre axudas directas, que deben 
financiarse exclusivamente con 
fondos europeos.

Dixitalizar para simplificar
Ademais, acordaron defender 
unha simplificación real da 
tramitación da PAC, para que 
ésta non supoña unha merma de 
custes e persoal á hora de facer os 
controis, apostando de maneira 
efectiva pola dixitalización e as 
vías telemáticas como fórmulas 
para a mellora da xestión.

Favorecer e apoiar a incorpora-
ción dos mozos e mozas á acti-
vidade agraria, especialmente a 
aquelas sociedades que sumen 
agricultores mozos, e defender 
unha discriminación positiva 
para as zonas de montaña e con 
limitacións, e para as pequenas ex-
plotacións son outras das medidas 
alcanzadas de xeito conxunto.

A Consellería de Medio Rural e os 
agricultores e gandeiros galegos 
acordaron ademais, establecer 
medidas que favorezan a igualda-
de real no rural e que permitan, 
ao mesmo tempo, responder de 
forma rápida ás oscilacións dos 
prezos dos produtos agrarios 
e doutros factores da cadea de 
produción como pensos e mesmo 
recursos enerxéticos; esta propos-
ta facilitará que os agricultores 
poidan manter as súas rendas 
ante estas continxencias. Ade-
mais, ven necesario incrementar 
polo menos un 15% a proposta da 
Comisión, de xeito que as axudas 
asociadas supoñan unha gran 
parte das achegas directas.

Pola súa banda, os sindicatos de-
fenderon a necesidade de incluír 

medidas de xestión de mercado 
máis eficaces que as actuais e que a 
PAC teña entre os seus obxectivos, 
o reequilibrio da cadea agroali-
mentaria, onde 
ven preciso 
reforzar o papel 
das pequenas 
empresas agro-
alimentarias e 
das da agricul-
tura familiar, 
así como o papel 
dos produtores 
no mercado.

Ao mesmo tempo, a Adminis-
tración autonómica considera 
fundamental non incrementar 
as esixencias ambientais nos 
territorios onde estes requisitos 
poidan supoñer unha excesiva 
presión para o desenvolvemento 
da agricultura. 

As negociacións que se leven a 
cabo para deseñar a PAC a partir 
de 2021 veñen marcadas polas 
consecuencias a nivel europeo 
como a crise orzamentaria provo-
cada polo Brexit e tamén as novas 
necesidades en políticas europeas 
derivadas do impacto de factores 
coma a loita contra o cambio 
climático.

Consenso das medidas clave para negociar 
a reforma da PAC

Tanto a Xunta como 
as asociacións 
apostan por 
establecer un límite 
máximo de axudas 
de 60.000 euros 
por explotación
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8.    Posta en marcha dun siste-
ma de asesoramento para os agri-
cultores por parte dos Estados 
membros e do control de riscos.

9.    Compromiso estatal e 
autonómico no financiamento 
do tramo nacional do programa 
europeo FEADER.

10.    Consenso dentro do Plan 
Estratéxico da definición da 
figura do agricultor xenuíno.

Decálogo de medidas do 
sector agrogandeiro galego
De forma concreta, as dez pro-
postas sobre as que se pechou o 
consenso son:

1.    Rexeitamento á racionaliza-
ción da PAC.

2.    Establecemento dun límite 
de axudas de 60.000 euros por ex-
plotación sen descontar os custos 
sociais e laborais dos traballado-
res alleos nin o dos salarios rela-
cionados coa actividade agraria 
dos titulares da explotación.

3.    Apoiar a incorporación dos 
mozos e mozas.

4.    Favorecer especialmente as 
pequenas explotacións e as zonas 
de montaña e con limitacións 
naturais.

5.    Resposta rápida ás oscila-
cións de prezos dos produtos 
agrarios e dos factores produtivos 
como pensos e enerxía.

6.    Obriga dunha axuda redis-
tributiva de forma que o importe 
das primeiras hectáreas sexa 
superior ao do resto.

7.    Incrementar a proposta da 
Comisión de xeito que as axudas 
asociadas supoñan unha gran 
parte das axudas directas.
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Con esta norma, o Goberno 
Central quere contribuír a com-
pensar a balanza comercial dos 
produtos lácteos en España, que é 
deficitaria, posto que importamos 
tres veces máis 
lácteos dos que 
vendemos. Por 
este motivo, 
moitos gandei-
ros e asociacións 
agrarias, como a 
nosa, levabamos 
anos recla-
mando que se 
indicara a orixe 
nacional do 
leite e dos seus 
derivados.

Recentemente, o Goberno de 
España aprobou un decreto que 
obrigará, a partir de xaneiro, á in-
dustria e á distribución a indicar 
no seu etiquetado a orixe do leite e 
dos produtos lácteos. Trátase dun-
ha vella demanda da Asociación 
Agraria de Galicia, longamente 
trasladada pola nosa asociación 
ás diferentes administracións, 
e que agora se vai por fin facer 
realidade. E todo malia que outras 
organizacións agrarias rexeita-
ban inicialmente esta medida e, 
mesmo, se opoñían a ela.

Desde a Asociación Agraria de Ga-
licia, en cambio, aplaudimos esta 
decisión, que é froito do Acordo 
Lácteo e que permitirá divulgar e 
dar a coñecer a trazabilidade total 
dos produtos leiteiros.

Porcentaxe superior ao 50%
De acordo ao texto do decreto, a 
orixe deberase indicar en todos os 
produtos nos que o leite empre-
gado represente unha porcentaxe 
superior ao 50% respecto do total 
de ingredientes utilizados.

O texto legal afecta únicamente 
ao leite e derivados comercializa-
dos no ámbito xeográfico español 

e elaborados no noso país. Deste 
xeito, o decreto non se vai aplicar 
aos produtos fabricados ou comer-
cializados noutros estados da UE 
ou en países terceiros.

Medida imprescindible
Juan Orozco, secretario xeral 
técnico da Asociación Agraria de 
Galicia, valora o novo decreto e 
considera que “o etiquetado obri-
gatorio do país de orixe do leite é 
algo imprescindible”, porque os 
consumidores son “os primeiros 
interesados en coñecer a trazabili-
dade total dos produtos”.

O novo decreto vaise aplicar a 
diferentes produtos tales como 
o leite e a nata sen concentrar, 
o leite e a nata concentradas, os 
iogures, kéfires e demais leites e 
natas fermentadas, o lactosuero, 
a mantequilla, o queixo e o re-
queixo e a callada, entre outros.

Entrada en vigor, en xaneiro
Para que a industria poida 
adaptarse á nova normativa, a re-
gulación non vai entrar en vigor 
ata o primeiro mes do vindeiro 
ano. Aínda así, vai establecerse un 
tempo de aplicación de dous anos 
para o seu pleno funcionamento.

A importancia do etiquetado 
obrigatorio do país de orixe do leite

A orixe deberase 
indicar en todos 
os produtos nos 
que o leite, como 
ingrediente, 
represente unha 
porcentaxe superior 
ao 50% do total

A Asociación 
Agraria de Galicia 
aplaude que se 
obrigue á industria 
a indicar no 
etiquetado a orixe 
dos produtos 
lácteos
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Licenciada en Dereito pola 
Universidade da Coruña en xuño 
de 2004, María Jesús Lorenzana 
foi, desde o ano 2007, letrada da 
Xunta de Galicia. Ademais, ten 
impartido cursos de formación 
dirixidos a empregados públicos 
no ámbito da contratación pú-
blica, de procedemento adminis-
trativo e en materia de técnica de 
redacción de informes, así como 
cursos de teleformación sobre os 
aspectos legais de creación, reu-
tilización e difusión de contidos 
dirixidos a persoal docente da 
Xunta.

Medio Ambiente
No marco dos cambios acome-
tidos na Xunta de Galicia por 
Alberto Núñez Feijóo, a anterior 
responsable do Medio Rural, 
Ángeles Vázquez, pasa a ocupar 
agora a titularidade do depar-
tamento de Medio Ambiente, 
Territorio e Vivenda. Ángeles 
Vázquez sumará ás competen-
cias que tiña esta Consellería as 

O presidente da Xunta vén de 
remodelar o Goberno galego con 
cambios que afectan á titulari-
dade de varios departamentos. 
Así, a Consellería do Medio Rural 
foi asumida recentemente polo 
ourensán José González Vázquez, 
que era parlamentario autonómi-
co do Grupo Popular e voceiro de 
temas de agricultura na Cámara 
galega.

Nacido na cidade das Burgas en 
1970, o novo conselleiro é licen-
ciado en Dereito pola Universida-
de de Santiago de Compostela. En 
1997, ingresou no corpo superior 
de inspectores de Facenda do 
Estado. Está especializado en ins-
pección financeira e tributaria de 
aduanas e en impostos especiais.

González foi vogal nato do 
Comité e do Pleno do Consorcio 
da Zona Franca de Vigo e repre-
sentante da aduana española en 
diferentes comités de reforma do 
código aduaneiro comunitario 
en 2009. Ademais, exerceu como 
profesor asociado do departa-
mento de Dereito Financeiro da 
Universidade de Vigo, entre os 
anos 2002 e 2006.

Silvestre José Balseiro
Á semana seguinte do seu nomea-
mento, o novo tituar do Medio 
Rural acometeu cambios no 
organigrama do seu departamen-
to con dúas incorporacións que 
foron ratificadas polo Consello 
da Xunta. Como director xeral de 
Gandaría, Agricultura e Indus-

trias Agroalimentarias súmase á 
Consellería Silvestre José Balsei-
ros Guinarte, en substitución de 
Belén Docampo, quen se traslada 
á Consellería de Medio Ambiente 
para formar parte do equipo da 
titular do Medio Rural saínte.

Silvestre José Balseiro formaba 
parte tamén do grupo parlamen-
tario do PP no Hórreo. Foi vogal 
da comisión especial de incendios 
e voceiro desta misma área den-
tro deste grupo. O novo director 
xeral foi técnico informático da 
especialidade de aplicacións para 
a Administración Local. A súa 
experiencia profesional e carreira 
política estivo sempre moi vincu-
lada ao ámbito municipal, tanto 
en calidade de empregado público 
na Delegación Provincial de 
Estatística en Pontevedra como, 
posteriormente, no Concello 
de Cerdedo. Neste municipio 
pontevedrés exerceu primeiro 
de tenente de alcalde e logo de 
rexedor, entre xaneiro de 2005 e 
outubro de 2016.

Ademais, o Consello da Xunta de 
Galicia aprobou o  nomeamento 
de María Jesús Lorenzana 
Somoza como secretaria xeral 
técnica da Consellería do Medio 
Rural, quen dende outubro 
de  2015 ocupaba este mesmo 
posto na Consellería de Medio 
Ambiente e Ordenación do 
Territorio. Anteriormente, foi 
tamén secretaria Xeral Técnica 
da Consellería de Traballo e 
Benestar.

Feijóo 
nomea a José 
González 
Vázquez novo 
titular do 
Medio Rural

O presidente da 
Xunta remodelou 
o seu Goberno 
recentemente
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Silvestre José 
Balseiro e María 
Jesús Lorenzana 
incorpóranse 
como altos cargos 
á Consellería do 
Medio Rural

de Vivenda, que ata o de agora 
dependían de Ethel Vázquez, 
conselleira de Infraestruturas. 
Xunto a isto, o departamento que 
dirixe Ethel Vázquez recupera as 
competencias da xestión da auga, 
que estaban en Medio Ambiente.

No novo organigrama da Con-
sellería de Medio Ambiente, 
Belén Docampo figura como 
nova directora xeral de Patri-
monio Natural. Belén Docampo 
foi deputada e senadora e tamén 
delegada territorial da Xunta na 
Coruña entre os anos 2011 e 2015. 
Substitúe no cargo a Ana María 
Díaz López, que pasa a desempe-
ñar a función de xefa de gabinete 
da Consellería.

O cambio de Goberno en Madrid 
trouxo consigo o nomeamen-
to de Luis Planas como novo 
ministro de Agricultura, Pesca 
e Alimentación en substitución 
de Isabel García Tejerina. Tras a 
súa chegada ao Ministerio, Planas 
elevou ao Consello de Ministros o 
nomeamento de Fernando Miran-
da como novo secretario xeral de 
Agricultura e Alimentación, do 
que penden directamente catro di-
reccións xerais. Do Ministerio que 
dirixe Planas forma parte tamén 
a coruñesa Alicia Villauriz, como 
nova secretaria xeral de Pesca.

Cambios no Goberno Central

Luis Planas (esquerda) con Fernando Miranda (dereita), nunha reu-
nión no Ministerio recentemente

Alicia Villauriz
José González, novo conselleiro 

do Medio Rural

Augas de Galicia
Por outra banda, a nova directora 
xeral de Augas de Galicia vai ser 
Teresa Gutiérrez. É enxeñeira 
de Camiños e a súa traxectoria 
profesional está vinculada a 
xestión autonómica da auga 
desde o ano 2003, no que ingresou 
na Empresa Pública de Obras e 
Servizos Hidráulicos. Entre 2003 
e 2014 ocupou a Dirección Xeral 
do Instituto Galego de Vivenda e 
Solo e, actualmente, é concelleira 
en Santiago de Compostela.
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tura e da música 
durante unha 
fin de semana; 
a Asociación de 
Familiares de 
Enfermos de 
Alzhéimer de 
Ourense pola 
súa sensibilidade coas persoas e 
os esforzos de integración que 
desenvolve e Cooperativas Lácteas 
Unidas (CLUN), por lograr a unión 
de miles de socios e o seu traballo 
pola dignificación da achega a 
muller no ámbito rural.

A Xunta de Galicia entregou 
recentemente os Premios Agader 
cos que pretendeu amosar o com-
promiso do goberno autonómico 
coa innovación no agro galego, a 
diversificación da actividade eco-
nómica, a dignificación do traballo 
da muller e a aposta polo recambio 
xeracional.

Nun acto celebrado en Santiago de 
Compostela presidido por Alberto 
Núñez Feijóo, os galardoados nesta 
edición foron a empresa Trasdeza 
Natur pola súa aposta tecnolóxica 
para transformar os produtos da 

horta ecolóxica a través de técnicas 
coma o deshidratado solar; o 
proxecto de Cristina Bañobre Lom-
ba para arrendar e recuperar máis 
de 30 hectáreas para a produción 
hortícola; a cooperativa Levinred, 
por incorporar a innovación ao 
mundo do viño; os produtos deli-
catessen de Vegas de Sabugueiro 
e a aposta de Turisa Galicia polo 
turismo responsable e de calidade 
na Ribeira Sacra.

Tamén resultou galardoado o 
Festival da Luz, por converter Boi-
morto cada ano no referente da cul-

Os premios Agader recoñecen a aposta do 
rural pola modernización

Cursos de cociña  
en Valdeorras

Mapa turístico do 
GRD Terras de 
Compostela

Manual do 
Promotor

O GDR7 de Valdeorras promove, 
nos diferentes concellos da comar-
ca, dous cursos relacionados coa 
cociña cunha duración de 15 horas 
cada un. O prazo de inscrición xa 
está aberto na sede do organismo, 
que se empraza na Casa Grande de 
Viloira. Os interesados unicamen-
te deben presentar unha solici-
tude na que indiquen en cal dos 
dous cursos queren participar. O 
primeiro deles abordará a Elabo-
ración de conservas de alimentos 
e o segundo é un Curso Básico de 
Cociña. ¿Anímaste a apuntarte?

O GDR Terras de Compostela 
editou recentemente un mapa 
turístico con información de 
interese dos dez municipios que o 
integran: Ames, A Baña, Bo-
queixón, Brión, Negreira, Santa 
Comba, Santiago, Teo, Val do 
Dubra e Vedra. O mapa sinaliza 
os principais recursos e enclaves 
naturais e patrimoniais de cada 
municipio e detalla, ademais, en 
forma de texto no seu reverso as 
singularidades máis relevantes de 
cada un deles.

O GDR 7 Valdeorras e GDR 12 
Carballiño-Ribeiro veñen de editar 
cadanseu Manual do Promotor, 
unha completa guía explicativa 
sobre a filosofía e ámbitos de actua-
ción do Plan Leader. A través desta 
publicación, quérese divulgar 
como se opera dentro do Plan e 
que proxectos son ou non suscep-
tibles de ser financiados cos seus 
fondos. Xunto a isto, a publicación 
distingue entre proxectos produti-
vos e non produtivos e explica aos 
potenciais promotores de proxec-
tos como poden acceder aos fondos, 
entre outras cuestións de interese.

Os oito galardoados 
dan conta da 
potencialidade do 
agro galego





R E P O R T A X E

14

marco, que abranguerá de 2019 
a 2022, e fixará un importe total 
de 46,8 millóns de euros na loita 
contra o lume.

Novas fórmulas de 
colaboración
Porén, o departamento que dirixe 
Ángeles Vázquez está a procurar 
novas fórmulas de colaboración 
coas administracións locais que 
permitan unha maior efectividade 
en tareas de prevención e extinción 
de incendios.

Precisamente nesta liña acaba 
de asinar a Xunta un convenio 
coa Fegamp e Seaga para manter 
limpas as franxas secundarias de 
biomasa. A Xunta investirá máis 
de 28 millóns de euros, que se in-
crementarán con aportacións dos 
municipios, para desbrozar unhas 
16.000 hectáreas, especialmente en 
aqueles concellos máis afectados 
pola problemática dos incendios.

Con anterioridade á vaga de lumes 
do pasado mes de outubro, o Gober-
no galego xa estaba a traballar en 
importantes medidas preventivas 
e de protección do territorio fronte 
aos incendios.

Así, preparáronse cambios norma-
tivos adicionais para favorecer o 
cumprimento das esixencias legais 
na loita contra o lume, que se in-
cluíron na Lei de Acompañamento 
dos Orzamentos de 2018 por ser o 
medio máis áxil para tramitar as 
modificacións. 

Modificacións legais máis 
relevantes
Os cambios axudarán a acadar un 
maior e mellor aproveitamento do 
monte. Neste sentido, por exemplo, 
aumentáronse de 30 a 50 os metros 
de distancia de plantación de árbo-
res pirófitas (de máis fácil combus-
tión) en lugares nos que existe un 
maior risco de incendios. Prohibiu-
se tamén, totalmente, a plantación 
de determinadas especies árboreas 
a menos de 50 metros dos edificios.

Por outra banda, as vivendas 
illadas deben obrigatoriamente 
ter xestionada a biomasa nunha 
distancia de 50 metros arredor. E as 
subestacións eléctricas e estacións 
de telecomunicacións están obriga-
das a retirar especies pirófitas nun 
radio de cinco metros arredor das 
súas instalacións.

Zonas de actuación urxente
Tamén se axiliza o procedemento 

para a limpeza de terreos fores-
tais que non estean debidamente 
xestionados. A administración 
poderá declarar zonas de actuación 
urxente e prioritaria para aqueles 
terreos nos que se precise actuar 
con carácter de emerxencia.

Os montes veciñais en man común 
abandonados ou non explotados 
poderán ser incorporados ao Banco 
de Terras para a súa valorización. 
Neste suposto, os comuneiros 
con explotacións gandeiras que 
precisen base territorial para as 
súas explotacións terán un dereito 
preferente de acceso.

Convenio cos concellos
Xunto a isto, a Consellería do Me-
dio Rural perfeccionou o convenio 
marco de colaboración asinado en 
2016 cos concellos galegos, para 
colaborar en tarefas de preven-
ción e extinción de incendios. 
Adheríronse daquela 267 muni-
cipios e asináronse, ademais, seis 
convenios con mancomunidades. 
Trátase dun acordo marco que 
traballa, principalmente, tres liñas 
de axuda: dotación de brigadas de 
extinción, condutores de moto-
bomba e tratamento de hectáreas 
para desbrozar.

Tras os lumes do ano pasado, 16 
novos municipios adheríronse á 
sinatura deste convenio, co cal o 
90% dos municipios galegos terán 
suscrito este verán o texto. A in-
tención da Xunta é traballar xa na 
elaboración do vindeiro convenio 

A Xunta intensifica a loita
contra o lume

Medio Rural perfeccionou 
o convenio marco asinado 
en 2016 cos concellos 
para colaborar en tarefas 
de prevención e extinción 
de incendios

As vivendas 
illadas deben 
obrigatoriamente 
ter xestionada a 
biomasa nunha 
distancia de 50 
metros arredor
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de este trabajo, sino que se remon-
taba a 1974-1975, se extendía más 
moderadamente hasta el 2011 y no 
parece tener visos de extinguirse.

El cuarto incentivo fue descu-
brir, a través de las páginas de los 
periódicos, que a niveles vecinales, 
locales, culturales, etc., la opinión 
pública se ha limitado prácti-
camente a asumir y repetir los 
argumentos demonizadores del 
eucalipto publicados en los medios 
de comunicación.

De este modo, se ha venido gene-
rando un círculo vicioso consis-
tente en que la opinión pública 
ha dado crédito a lo que leía en 
la prensa y esta ha amplificado, 
a continuación, las opiniones de 
los representantes sociales, para 
que estas fueran posteriormente 
tomadas en consideración por los 
lectores, a fin de que al ser encues-
tados dijeran lo mismo, y vuelta a 
empezar sin que en todo el proceso 
tuviera cabida algún factor modi-
ficante.

La ciencia desmonta los 
mitos
La quinta fue comprobar que los 
medios informativos no hacían de 
correas de transmisión del cono-

Que el eucalipto es un árbol con 
mala prensa ya no es sólo una 
cuestión opinable. El trabajo de 
investigación que, en forma de 
tesis doctoral, llevamos a cabo 
durante 10 años, demuestra 
científicamente que la prensa 
ha demonizado a esta especie 
durante gran parte de los 35 años 
estudiados. Eso se desprende al 
menos del análisis de las noticias 
y opiniones aparecidas en prensa 
durante casi cuatro décadas, a 
propósito del eucalipto y de su 
producto estelar, la celulosa; y de 
su posterior contraste con lo que 
al respecto han dehjado escrito los 
científicos.

¿Qué motivaciones nos llevaron a 
abordar la mencionada investiga-
ción? La primera fue comprobar 
empíricamente que la mayor 
parte de las personas que nos ro-
dean tiene un concepto formado 
e inamovible sobre la maldad del 
eucalipto.

En cualquier ámbito social, tanto 
si es una taberna como si es una 
escuela; en cualquier debate con 
aficionados, con periodistas, con 
expertos; en cualquier foro, perió-
dico o medio de comunicación, 
ocurre que hasta personas poco 

introducidas en la materia se de-
claran sabedoras de las maldades 
de la mirtácea.

Y no solo se comportan como si 
supieran fehacientemente que 
dicha especie es dañina (aunque 
sean incapaces de argumentarlo 
o de rebatir cualquier objeción 
académica), sino que no aceptan 
ninguna autoridad científica que 
los desmienta porque ellos han 
visto con sus propios ojos que las 
fuentes se secan y la tierra se em-
pobrece por culpa de la polémica 
especie.

La opinión pública, 
demonizadora
La segunda motivación fue 
advertir que entre más de 100.000 
especies forestales solo una haya 
levantado tanta diatriba, de tal 
envergadura y extendida por tan 
amplio ámbito geográfico, duran-
te las últimas décadas.

La tercera fue contrastar que la 
polémica no era algo detectable 
en los años anteriores al inicio de 
este trabajo, algo puntual e incluso 
pasajero. Antes, al contrario, la 
reacción periodística y social no se 
circunscribía a esos años que pre-
cedieron inmediatamente al inicio 

La mala prensa del eucalipto (I)

La mayoría de las 
personas tienen un 
concepto formado, 
equivocado e 
inamovible, sobre 
la maldad del 
eucalipto

El mítico “abuelo”, en el rodal de Souto da Retorta, parroquia de Chavín, municipio de Viveiro.
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Esta campaña de 
desprestigio ha 
afectado al empleo, 
a las rentas y al 
desarrollo rural de 
Galicia

cimiento del saber, recogido en el 
magisterio de los expertos, y sí de 
lo vertido por las organizaciones 
ecologistas; sin que supiéramos a 
qué se debía esa hipotética discri-
minación o esa posible dejadez por 
parte de los científicos en intentar, 
al menos, exponer sus conocimien-
tos para su difusión por medios 
masivos, como hacían quienes 
sustentaban afirmaciones (mu-
chas veces dogmáticas) totalmente 
opuestas a las suyas.

La sexta motivación que justifica 
el haber abordado esta investi-
gación es la de dar a conocer las 
conclusiones que adquirimos al 
manejar información científica 
que desmontaba literalmente los 
mitos, prejuicios e inexactitudes 
vertidas en los medios de comuni-
cación en torno a la especie que nos 
ocupa.

Tras una primera aproximación 
a esa información académica y 
científica, encontramos una sép-
tima justificación para continuar 
nuestro trabajo: la detección de 
que algunas de las acusaciones que 
se efectuaban contra el eucalipto 
se basaban en criterios de alta 
sensibilidad social como son los 
de carácter medioambiental, sin 
tener en cuenta los últimos des-
cubrimientos del papel ecológico 
que el eucalipto juega en la lucha 
contra el cambio climático, secues-
trando –captando o almacenando, 
si se prefiere– CO2 .

Dimensión 
económica 
en Galicia
A mayor 
abundamiento 
–y esta era la 
octava de nues-
tras razones–, 
al ser conoce-
dores de que 

la preocupación mundial se está 
basando más que nunca en asuntos 
como el calentamiento global, el 
ensanchamiento del agujero en 
la capa de ozono, el efecto de los 
gases invernadero y, en general, la 
fragilidad del planeta, no enten-
díamos cómo se podía culpar de 
estos problemas mayormente a la 
deforestación y, en menor medida, 

al propio eucalipto, eludiendo sin 
embargo la responsabilidad que 
suponen las emisiones industria-
les, los vehículos, la calefacción, 
o la cabaña ganadera, por citar 
algunos ejemplos.

La novena justificación para invo-
lucrarnos en esta empresa podría 
ser la sorpresa de comprobar cómo, 
desde los periódicos, determinadas 
organizaciones políticas, sindica-
les, ecologistas, estudiantiles etc., 
se criticaba día a día una especie 
que reportaba unos beneficios 
económicos como ninguna otra 
podría hacerlo. Dicho de otra 
manera, nos llamó la atención 
la dimensión económica que 
esta campaña de desprestigio ha 
supuesto para el empleo, las rentas 
y el desarrollo rural de Galicia.

Y la décima razón no fue otra que 
detectar que cuando sus detracto-
res todavía no habían necesitado 
proveerse de argumentos contra 
el árbol, ya se estaban publicando, 
aún en mayor medida, amplitud 
y calibre, ingentes cantidades de 
comunicados, opiniones, repor-
tajes, informes, cartas contra el 
producto esencial de la mirtácea: la 
celulosa y las instalaciones fabriles 
que las producen.

Miguel Boó
Doctor en Comunicación

Ejemplar de arco iris: una bofetada para quienes dicen que los 
eucaliptos son feos, antiestéticos...
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O documento 
incorpora xa boa 
parte das suxestións 
do sector

Medio Rural publicou o pasado 5 
de xullo no DOG unha Orde pola 
que se aproba inicialmente a pri-
meira revisión do Plan Forestal de 
Galicia (PFG) e se procede á aper-
tura do trámite de información 
pública por un período de tres 
meses. O Plan chega así ata esta 
fase de tramitación cun consenso 
de base sobre os seus contidos e 
poderá seguir incorporando novas 
achegas e enriquecerse aprovei-
tando o seu período de informa-
ción pública.

Papel do Consello Forestal
O documento que saiu a expo-
sición pública incorpora xa boa 
parte das suxestións do sector, 
formalizadas a través do Consello 
Forestal de Galicia. En decembro 
de 2017, presentouse neste foro o 
borrador da primeira revisión do 
Plan e acordouse cos seus mem-
bros o envío de propostas para 
mellorar o documento.

O Plan Forestal de Galicia 
enriquecerase durante o seu 
proceso de información pública

Entre as ideas incorporadas ao 
texto figuran varias centradas no 
consenso no que se basearán as 
decisións relacionadas coa distri-
bución de especies forestais ou as 
necesidades do sector perante os 
cambios motivados pola normati-
va futura e polas limitacións que 
se poidan establecer desde o punto 
de vista ambiental.

Silvicultor activo
Tamén se incorporan diferentes 
achegas que teñen que ver coa 
creación da figura do silvicultor 
activo, a ordenación e fomento 
de aproveitamentos non madei-
reiros ou o apoio á produción de 
madeira de calidade. En paralelo, 
intégrase o termo superficie silví-
cola madeireira na planificación e 
ordenación do territorio forestal.
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des de queso con D.O., Arzúa-Ulloa 
y Tetilla, bajo la marca Punteiro. 
En su fábrica trabajan 44 personas 
y están inmersos en un proyecto 
de ampliación de las instalaciones 
que supondrá una inversión de 
cinco millones de euros.

Importante 
impulso 
al sector 
primario
Este tipo de 
alianzas no solo 
logra dar a cono-
cer la excelente 
calidad y sabor de nuestros quesos 
fuera de nuestras fronteras, sino 
que se traduce en un importante 
impulso del sector primario y las 
economías locales, contribuyendo 
a la trasformación de la leche en 
productos de mayor valor añadido 
y fortaleciendo su cadena produc-
tiva, que, además, aporta al PIB de 
Galicia un total de 815 millones de 
euros.

En 2017, Mercadona realizó 
compras en Galicia por valor de 
1.256 millones de euros. Un dato 
que refleja el compromiso de la 
compañía con el sector primario 
de la comunidad, dentro de un 
modelo que apuesta por disponer 
de productos frescos de temporada 
y proximidad, gracias a acuerdos 
con numerosos proveedores loca-
les especialistas.

El lácteo es un sector estratégico 
para Galicia. No en vano, somos la 
primera comunidad productora 
de España con más de 2,6 millo-
nes de toneladas de leche al año. 
Parte de esta cantidad se destina 
a la fabricación de productos de 
mayor valor añadido; entre ellos 
cabe destacar las más de 200.000 
toneladas que en Galicia se diri-
gen a la fabricación de diferentes 
variedades de quesos.

En este punto, es importante la 
aportación que Mercadona y sus 
interproveedores y proveedores 
especialistas fabricantes de queso 
realizan. Proporcionan un gran 
valor a la cadena del sector lácteo 
produciendo quesos gallegos que 
se venden en todas las tiendas de 
la compañía.

Crear riqueza en el rural
El queso es uno de los productos 
lácteos con mayor rentabili-
dad para nuestras ganaderías y 
por ello los casi 12 millones de 
kilos de diferentes variedades de 
queso que compra Mercadona en 
Galicia contribuyen a fortalecer 
nuestro sector lácteo y a crear 
riqueza en el rural gallego. La 
compañía valenciana comerciali-
za diferentes variedades de queso 
fabricados en Galicia: untables, 
Havarti o Palo Santo, y quesos 
con D.O. Tetilla, Arzúa-Ulloa y 
San Simón.

Entrepinares y Mercadona
La planta de Queserías Entrepi-
nares situada en Vilalba (Lugo) 
fabrica en exclusiva para Merca-
dona quesos untables y queso de la 
variedad Havarti, que se venden 
bajo la marca Hacendado en toda 
la cadena de supermercados.

La quesería compró en Galicia 115 
millones de litros de leche de vaca 
a 150 ganaderos gallegos, para la 
fabricación de 11.000 toneladas 
de quesos. En la planta trabajan 
actualmente 107 personas y está 
inmersa en un proceso de amplia-
ción que supondrá una inversión 
total de 50 millones de euros. Esto 
permitirá duplicar su capacidad 
de producción. En este marco, En-
trepinares prevé aumentar un 30% 
la recogida de leche en la comuni-
dad en los próximos años.

Queizuar y Mercadona
Queizuar, que opera desde Touro 
(A Coruña), elaboró para Mercado-
na 895.000 kilos de queso en 2017. 
La quesería mantiene acuerdos 
estables con la cooperativa Pico 
Sacro desde hace más de 20 años y, 
gracias en parte al gran volumen 
que comercializa para Mercadona, 
compra 13 millones de litros de 
leche al año a 55 ganaderos de su 
entorno.

Queizuar suministra a la compa-
ñía de supermercados dos varieda-

Mercadona y sus proveedores añaden 
valor al sector lácteo gallego

Los quesos gallegos 
se venden en 
todas las tiendas 
de Mercadona en 
España

Quesos gallegos en el lineal de Mercadona
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tamén foron expostos na caseta. O 
BK-Loader 53 é o primeiro pneu-
mático da firma especializado nas 
operacións de reciclaxe.

As gamas expos-
tas por BKT na 
prestixiosa feira 
foron só unha 
selección, pois 
a marca conta 
coa carteira de 
produtos do 
sector máis ampla do mundo. A 
compañía ofrece unha ampla e 
actualizada gama de pneumáticos 
Off- Highway especificamente 
proxectados para os vehículos 
dos sectores agrícola, industrial, 
movemento de terra, mineiro, 
vehículos todo terreo (VTT) e fo-
restal. As innovadoras solucións 
de BKT inclúen máis de 2.400 
produtos diferen-
tes, vendidos 
en máis 
de 160 
países.

Un camión dumper xigante, 
un gran tractor de plexiglás e o 
mellor da gama de pneumáticos  
Off- Highway (fóra de estrada) fo-
ron a mellor carta de presentación 
de  BKT no seu debut na feira da 
industria da automoción celebra-
da entre o 13 e o 15 de setembro en  
Automechanika, en Fráncfort. Os 
asistentes ao evento, un dos máis 
importantes do sector a nivel 
mundial, tiveron a oportunidade 
de coñecer de preto os produtos 
de BKT, reflexo da modernidade 
e dinamismo da compañía, con 
sede na India.

A multinacional, na súa aposta 
pola procura de novos clientes 
e oportunidades de negocio, 
expuxo na súa caseta dúas obras 
de enxeñería e arte axuntadas 
por estruturas minuciosamente 
proxectadas e reproducidas. O 
xigantesco camión  dumper, que 
pesa 6,5 toneladas, está forma-
do por unha peza portante de 
aceiro, 68 tubos de conexión e 530  
espaciadores de nylon torneados 
que unen 127 placas de  plexiglás 
talladas con tecnoloxía láser.

Pneumáticos de calidade
e seguros
A máquina, ademais, está 
equipada con seis pneumáticos 
Earthmax SR 45 M proxectados 

especificamente para os dum-
per ríxidos, polo que renden o 
máximo mesmo nas condicións 
máis difíciles. A estrutura  All  
Steel da carcasa, a banda de rodaxe 
con clase de profundidade E-4 e 
as mesturas residentes aos cortes 
e á calor aseguran unha excelente 
tracción e unha gran resistencia, 
mesmo nas operacións de trans-
porte de longa distancia.

O gran tractor de plexiglás, de 1,5 
toneladas, conta cun pneumático 
de última xeración:  Agrimax 
V- Flecto, nas dúas medidas VF 
710/60 R 42 NRO e  VF 600/60 R 
30 NRO. Proxectado para exaltar 
as prestacións dos tractores máis 
tecnolóxicos, caracterízase pola 
súa reducida compactación do 
chan, menores custos operativos, 
dobre uso, tanto por campo como 
por estrada sen requirir varia-
cións na presión de inflado, e por 
unha maior capacidade de carga 
(+40%) coa mesma presión que 
un pneumático estándar de igual 
medida.

Selección dunha 
ampla gama
Os pneumáticos  Portmax PM 
93, específicos para o transporte 
intermodal, e BK-Loader 53,  
resistentes, de longa duración e 
cunha alta capacidade de carga, 

BKT exhibe o seu potencial na prestixiosa feira 
da automoción de Fráncfort

A compañía expuxo 
no seu stand un 
xigante camión 
dumper e un gran 
tractor de plexiglás
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freado por impulsos e incorpora 
unha breve interrupción ao cabo 
de cinco segundos.

Esta tecnoloxía patentada, que 
inicialmente era unha opción para 
os novos modelos Puma 185-240 
CVX equipados con freos pneumá-
ticos de remolque, pode instalarse 
tamén por recambios en todos 
aqueles tractores Puma 185-240 
CVX que cumpran o regulamento 
europeo ‘Tractor Mother Regula-
tion’. O sistema avanzado de freos 
de remolque de Case IH estará 
dispoñible para o resto de tractores 
Puma e para as gamas Maxxum e 
Optum de Case IH equipados coa 
transmisión CVX Drive a partir de 
principios de 2019.

Coa fin de aumentar a seguridade 
da condución dos tractores con 
remolque, Case IH introduciu 
un sistema intelixente de freado 
que adapta a desaceleración do 
remolque á do tractor, garantindo 
a estabilidade do conxunto e evi-
tando o efecto tesoira no remolque. 
Esta solución de seguridade xa está 
dispoñible como opcional para os 
modelos Puma 185, 200, 220 e 240 
CVX.

As súas 
vantaxes non 
só se limitan 
ao transporte 
por estrada 
en condicións 

de pouco agarre como xeo e neve, 
senón que o sistema avanzado de 
freos de remolque tamén constitúe 
unha vantaxe significativa en es-
tradas molladas e cando se traballa 
en pendente, se vira ou se reduce a 
velocidade no campo. É moi apro-
piado para remolcar equipos pesa-
dos, incluíndo grandes remolques, 
empacadoras, cisternas esparci-
doras de xurro ou pulverizadores 
arrastrados, sobre todo en pastos 
ou chans húmidos. Tamén resulta 
vantaxoso na tracción de remol-
ques cun eixo dianteiro pivotante, 
onde a estabilidade diminúe se o 
tractor reduce a velocidade sen ter 
os freos accionados.

En moitos casos, sobre todo en 
condicións de forte desaceleración 
en baixadas e de escasa adheren-
cia, a masa desprazada do equipo 
remolcado exerce unha forza sobre 
o tractor que pode acabar deses-
tabilizándoo, producindo unha 
perda total de control da carga. 
Este resultado é o coñecido como 
‘efecto tesoira’.

O sistema de freos de remolque 
monitoriza e detecta as condicións 
de condución e, cando se activa, 
estabiliza automaticamente o trac-
tor e o remolque. Cando o condu-
tor reduce a velocidade, mediante 
o multicontroller ou soltando o 
pedal de marcha, o sistema mide 
o par de entrada da transmisión, 
grazas aos datos obtidos por un 
sensor instalado no volante de 
inercia, e aplica xusto a forza de 
desaceleración necesaria para frear 
con seguridade todo o conxunto 
(tractor e remolque).

O límite de velocidade de 35 km/h 
permite ao condutor realizar 
pequenos axustes de velocidade 
ao desprazarse por estrada sen 
accionar os freos de remolque. Se o 
sistema se activa excesivamente, 
emítense advertencias acústicas e 
visuais. Ademais, para evitar o so-
brequecemento e a fatiga dos freos, 
o sistema aplica unha potencia de 

O novo sistema evita 
o efecto tesoira de 
remolques e outros 
equipos arrastrados

Case IH desenvolve un novo sistema de freado 
que mellora a seguridade na condución 

A nova tecnoloxía incrementa 
o control sobre o remolque en 
baixadas e estradas xeadas
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“A adquisición de PLA reforza o 
compromiso de John Deere cos 
seus clientes, co obxectivo de con-
tinuar avanando en innovación, 
en rendibilidade de equipos, en 
tecnoloxía e en servizos rendibles 
para a mellora da produtividade”, 
afirma John May, presidente de 
Agricultural Solutions & Chief 
Information Officer da empresa, 
en relación á operación.

Fundada no 
ano 1975, PLA 
foi a primeira 
compañía 
en fabricar 
pulverizadores 
autopropulsa-
dos en América 
Latina. Desde a súa fundación, 
tense significado pola creación 
de solucións innovadoras para 
os seus clientes. Na actualidade, 
posúe un cadro de persoal de 450 
persoas e comercializa os seus 
productos en catro continentes.

O joystick CommandPro de John 
Deere xa está dispoñibe para todos 
os tractores medianos e peque-
nos da serie 6R. Estes modelos 
incluirán tamén o novo monitor 
CommandCenter 4200. Adicio-
nalmente, todos os modelos da 
serie 6R, que teñan polo menos 
130CV, van cumprir coa fase V da 
normativa de emisións.

Así, estes tractores subén o listón 
de John Deere ao abrir unha nova 
dimensión de ergonomía e ver-
satilidade grazas a este novo joy-
stick. A súa velocidade máxima 
pode ser acadada premendo un só 
botón e, por outra parta, a gama 
dispón de 11 botóns máis progra-
mables para o enganche, a toma 
de forza, as válvulas de mando a 
distancia ou os mandos AutoTrac, 
entre outras funcionalidades.

Funcións
As funcions do CommandPro 
permiten controlar o tractor 
desde a súa velocidade máxima 
ata a súa parada, e tanto a panca 
multifunción coma os pedais 
poden ser accionados ao mesmo 
tempo. Non se precisa un joystick 
multifunción ISOBUS externo, 

xa que o condutor tamén pode 
controlar o tractor e as funcións 
ISOBUS simultaneamente.

Ademais, todos os tractores da 
serie 6R poden equiparse cun 
sistema de direccion de índice 
variable, denominado VRS. Isto 
reduce o movemento que cómpre 
facer cos brazos por parte do con-
dutor e o esforzo de accionamento 
da dirección e permite xiros máis 
rápidos e suaves nos cabeceiros. O 
sistema pode activarse ou desac-
tivarse desde a consola de mando 
CommandCenter do tractor. Dou-
tra banda, o volante de dirección 
de coiro, e o retorno automático 
dos intermitentes, ofrecen unha 
funcionalidade adicional ao 
operador.

Adquisición de PLA
Por outra banda, Deere & Com-
pany acaba de asinar una cordo 
para adquirir PLA, fabricante 
privado de pulverizadores, se-
mentadoras e productos especiali-
zados para o eido agrario. Con sede 
central en Arxentina, PLA posúe 
plantas de produción tamén no 
Brasil.

CommandPro, un joystick 
dispoñible nos tractores da serie 
6R de John Deere

A empresa vén 
de adquirir o 
fabricante de 
pulverizadores e 
sementadoras, Pla
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nica aos proxectos seleccionados 
para favorecer o seu desenvolve-
mento operativo. Haberá sesións 
docentes, titorías individualiza-
das e cada un dos seleccionados 
deberá expoñer 
públicamente o 
proxecto. Nesta 
fase tratarase 
de axudar aos 
emprendedores 
a perfilar a súa 
idea de negocio 
e a definir o seu 
perfil estratéxi-
co e competitivo.

Finalmente, a posta en marcha 
do proxecto propiamente dito 
desenvolverase entre os meses de 
setembro e decembro do vindeiro 
ano. De novo, nesta fase haberá ti-
torías individuais de consultoría e 
tamén apoio á posta en marcha do 
proxecto empresarial. O obxecti-
vo desta última fase é respaldar 
o seguemento dos emprende-
dores na implantación dos seus 
proxectos para a súa saída efectiva 
ao mercado. Haberá asistencia 
xurídica e facilitarase apoio para 
a tramitación de posibles subven-
cións e axudas e para a busca de re-
cursos financeiros que permitan a 
implantación dos proxectos.

A Fundación Juana de Vega vén 
de activar unha nova edición 
do seu Programa de Emprende-
mento Agroalimentario, unha 
iniciativa que se consolida ano 
tras ano e cuxas bases poden ser 
consultadas na web programa.
juanadevega.org. O obxectivo 
deste VII Programa é axudar aos 
emprendedores a desenvolver as 
súas ideas empresariais e conver-
telas en proxectos de negocio.

Valoraranse positivamente para 
participar na iniciativa aqueles 
proxectos que presenten un alto 
grado de diferenciación baseado 
na calidade e na innovación e que 
teñan unha clara orientación ao 
mercado, ademais de por en valor 
os recursos do territorio.

Participantes e ámbitos
Poderán participar na convoca-
toria aquelas persoas que queiran 
por en marcha unha iniciativa 
empresarial nos ámbitos agroali-
mentario, forestal, marisqueiro e 
pesqueiro ou vinculada a servizos 
relacionados cos anteriores e que 
se desenvolva no ámbito xeográ-
fico galego.

Así, empresas de nova creación ou 
en fase de lanzamento, explo-
tacións e empresas familiares, 
proxectos de posta en valor de 
activos rurais e improdutivos e 

empresas que desexen por no mer-
cado novos produtos ou servizos 
innovadores poderán tomar parte 
na iniciativa.

Os candidatos deberán ser maio-
res de idade, residentes en Galicia, 
con bo nivel de manexo do paque-
te Microsoft Office e dos motores 
de busca en Internet, con certo 
coñecemento do sector e, sobre 
todo, cunha alta implicación no 
seu proxecto.

Fases
A convocatoria divídese en tres 
fases. Na primeira, que se des-
envolverá ao longo do mes de 
xaneiro próximo, serán seleccio-
nados un máximo de 32 em-
prendedores para participar nun 
obradoiro de ideas empresariais. 
No transcurso deste obradoiro, 
os emprendedores serán asistidos 
por consultores especializados e 
desenvolverán a estrutura do seu 
modelo de negocio. Os proxectos 
máis atractivos seleccionaranse 
para participar na seguinte fase, 
logo dunha entrevista persoal de 
selección definitiva.

Entre febreiro e xullo de 2019 
desenvolverase a segunda fase na 
que tomarán parte un máximo 
de dez ideas ou proxectos, máis 
tres de reserva. Nestes meses, o 
programa prestará asistencia téc-

VII Programa de Emprendemento 
Agroalimentario da Fundación 
Juana de Vega

O obxectivo da 
convocatoria 
é axudar aos 
emprendedores a 
desenvolver as súas 
ideas empresariais

As bases da iniciativa poden consultarse 
na web programa.juanadevega.org
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Os gandeiros interesados nesta 
nova e vantaxosa proposta, poden 
consultar a súa contratación coa 
súa oficina da 
Asociación 
Agraria de 
Galicia máis 
próxima. O 
seguro estará 
dispoñible ata 
o 31 de maio de 
2019.

O Seguro Agrario consolidouse 
como unha ferramenta eficaz e fia-
ble na xestión dos riscos naturais, 
o que achega estabilidade ás ex-
plotacións gandeiras. Un dos seus 
principais activos é a axilidade e 
efectividade coa que responde ante 
os sinistros.  Caser Seguros distri-
búe, desde o pasado mes de xuño, 
unha nova modalidade de seguros 
de gando vacún de Agroseguro.

A nova proposta inclúe novidades 
moi vantaxosas para o gandeiro, 
entre as que destacan a elimina-
ción do límite de idade máxima 
de aseguramento e indemnización 
para os bois; a inclusión na garan-
tía adicional de parto e cirurxía 
da morte da cría cando tamén se 
sinistre a nai; a incorporación á ga-
rantía de mortalidade por diversas 
causas, das coberturas de gastos 
veterinarios por operacións de 
cesárea,  prolapso uterino e despra-
zamentos de callar; a posibilidade 
de seguro renovable; o  fracciona-
mento do pago da prima (con aval 
de SAECA); e a domiciliación de 
primas e indemnizacións na conta 
do gandeiro.

Bonificacións
A subvención que concede o 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación a través de ENESA 
para este seguro pode chegar ata o 
45% da prima comercial base neta. 
Os interesados deben consultar co 
seu mediador a subvención que 

lles corresponde en función das 
características da súa explotación, 
así como a que pode conceder a súa 
comunidade autónoma e a que 
lles corresponde se contratan a 
garantía de RyD.

A bonificación deste seguro aplíca-
se unicamente ás garantías adicio-
nais. Calcúlase de forma indepen-
dente para a garantía adicional 
de RyD e para o resto de garantías 
adicionais. Ademais, conta cunha 
bonificación de ata un 50% sobre a 
prima comercial 
do seguro.

Calidade e 
experiencia
Caser é un grupo 
asegurador espa-
ñol con máis de 75 
anos de experien-
cia. Comezou a 
súa andaina pres-
tando servizos 
no ámbito rural 
e, na actualida-
de, conta cunha 
gama de produtos 
especializados e 
forma parte de 
Agroseguro. Do 
mesmo xeito que 
nos seus inicios, 
o seu propósito é 
ofrecer un produ-
to de valor e un 
excelente servizo 
aos seus clientes.

Caser comercializa un vantaxoso 
seguro para explotacións gandeiras

O Seguro Agrario 
é clave á hora 
de achegar 
estabilidade e 
fiabilidade á xestión 
das explotacións

Elimina o límite de 
idade máxima de 
aseguramento e 
indemnización para 
os bois e inclúe os 
gastos veterinarios 
por operacións

Fonte: Agroseguro
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diversos coma o viño, as froitas e 
hortalizas, os produtos ibéricos 
ou o aceite de oliva, entre outros. 
Neste sentido, a aseguradora ten 
adaptado os seus produtos e liñas 
aseguradoras ás necesidades que 
xeran estas actividades empre-
sariais e, en concreto tamén, á 
realidade galega.

Durante os 
pasados 4 e 5 
de outubro, 
a Asociación 
Agraria 
de Galicia 
promoveu 
unha serie de 
tres xornadas 
técnicas sobre 
seguros agra-
rios nas locali-
dades de Lugo, 

Lalín (Pontevedra) e Carballo (A 
Coruña). As xornadas centáronse 
especificamente na cobertura que 
este tipo de seguros pode ofrecer 
aos propietarios de gando vacuno.

A primeira destas xornadas cele-
brouse na Cidade da Muralla o 4 
de outubro ás 11.30 horas, en con-
creto no salón de actos do Pazo 
de Feiras e Congresos. Pola tarde 
do mesmo día 4, promoveuse a 
segunda das sesións en Lalín. Ce-
lebrouse no auditorio da localida-
de pontevedresa. E, finalmente, 
ao día seguinte (5 de outubro) tivo 
lugar a xornada en Carballo. Foi 
ás 11.30 horas da mañá no salón 
de actos do edificio Forum.

Programa
O programa foi idéntico nos tres 
enclaves. Unha representante da 
Agrupación Española de Enti-
dades Aseguradoras dos Seguros 
Agrarios Combinados (Agrosegu-
ro) introduciu a xornada e, a con-

tinuación, interviron voceiros 
da firma Caser. No caso de Lugo, 
participou tamén na xornada o 
secretario xeral técnico de Asaga, 
Juan Pérez Orozco.

Durante as charlas, a responsable 
técnico-veterinaria de Agrosegu-
ro para Galicia, Asturias e León, 
Noela Aparicio, ofrece datos 
concretos que avalan os benefi-
cios que os seguros pode ter nas 
cabanas de gando vacún, tanto de 
leite como de carne, e animou aos 
presentes a contratar coberturas 
que se cingan ás súas necesidades.

Por parte de Caser, participaron 
nas charlas Antonio Martín e 
Juan José del Río. Ambos os técni-
cos detallaron os diferentes tipos 
de seguros que a firma dispón 
para os propietarios de eido va-
cún e que van ser comercializados 
a través das oficinas de Asaga.

Finamente, houbo unha degusta-
ción de produtos gastronómicos 
galegos para pechar cada unha 
das sesións divulgativas.

Sobre Caser
Caser é unha das aseguradoras 
con maior implicación no ámbito 
rural e agropecuario, que é con-
cibido mesmo como estratéxico 
para a compañía. Así, na súa web, 
Caser refírese ao importante 
peso que no conxunto de Espa-
ña ten o sector en produtos tan 

A Asociación Agraria 
de Galicia (Asaga) 
promoveu unha 
serie de sesións 
divulgativas sobre a 
potencialidade dos 
seguros para o eido 
vacuno

Xornadas sobre seguros agra-
rios en Lugo, Lalín e Carballo

As xornadas 
desenvolvéronse o 4 
e o 5 de outubro
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mento gandeiro, como é a garan-
tía de privación de acceso a pastos. 
Cando o gandeiro asegurado sofre 
este dano por imposición da Auto-
ridade Sanitaria na aplicación das 
campañas, o seguro indemniza en 
base ás semanas durante as cales 
a gandería permanece inmobili-
zada.

Futuro das 
coberturas
Despois de 
case 20 anos de 
proporcionar 
esta garantía ao 
sector produtor 
fronte a doenzas 
incluídas tra-
dicionalmente 
nas campañas, 
o sistema tende 
a incluir, e así 
o fai xa en gran medida, calquera 
enfermidade que estea sometida á 
campaña de erradicación e control 
oficial ou que poida aparecer no 
horizonte das súas ganderías. Des-
te xeito, o feito de que o gandeiro 
elixa xestionar o seu risco a través 
do Sistema Español de Seguros 
Agrarios axúdalle a poder estar 
tranquilo sobre a viabilidade da 
súa explotación, pase o que pase.

Logo de case catro décadas de 
saneamento no gando vacún, 
os produtores coñecen perfecta-
mente as consecuencias de que 
as súas cabezas estean afectadas 
por doenzas e saben que o risco 
existe á marxe do estatus sanitario 
e o manexo que poidan facer da 
gandería.

Canto mellor e máis selecto é o 
gando, maior tamén é a preocupa-
ción do gandeiro sobre as conse-
cuencias económicas que pode 
acarrexar que un animal resulte 
positivo na campaña oficial. Pois 
isto pode acarrexar como conse-
cuencia a inmobilización da súa 
granxa ou o sacrificio de todos os 
seus animais.

Por iso, cada vez máis gandeiros 
establecen como prioridade na 
xestión das súas producións o 
manterse cubertos por medio de 
seguros específicos. Isto e asi por-
que nos dous últimos anos téñense 
producido dous fitos importantes. 
Dun lado, a case total desaparición 
da brucelose en moitas comarcas 
gandeiras fixo que o programa 
pase a unha segunda fase de 
control, o que vai provocar que a 
aparición  dun só caso obrigue ao 
sacrificio de toda a explotación. 
Doutra banda, a tuberculose 
bovina presentou un repunte no 
número de rabaños positivos.

Política da UE
Xunto a isto, en Europa comeza 
a falarse do reparto de responsa-
bilidades, polo que cobra maior 

relevancia entre os profesionais 
do sector o feito de dispor dunha 
posibilidade, real, consolidada e 
solvente que permita asegurar 
ao gandeiro a viabilidade das 
súas producións ante un caso de 
positividade.

É aquí onde o seguro agrario 
combinado cobra protagonismo. 
Os gandeiros son cada vez máis 
conscientes de que a ameaza des-
tas doenzas é unha realidade e que, 
á marxe da contía das axudas ofi-
ciais, precisan dispor de ferramen-
tas eficaces que minimicen estes 
riscos nas súas contas de resulta-
dos. Deste xeito, o seguro agrario 
experimentou unha evolución 
moi relevante nos últimos anos 
coa inclusión de novas coberturas.

Novas modalidades
Coas novas modalidades de 
seguro, pódense complementar as 
coberturas que ofrece a tradicio-
nal garantía básica a través de 
diferentes garantías adicionais. 
No caso do saneamento pódese 
elixir o que se denomina “sanea-
mento extra”.

Esta elección permite percibir 
máis indemnización xa que 
elimina a franquicia e compensa, 
cunha contía económica semanal, 
o tempo no que se impide a resti-
tución dos animales produtivos 
sacrificados.

Ademais, o seguro prevé outras 
posibilidades de xestionar o risco 
derivado das campañas de sanea-

As campañas 
oficiais de 
saneamento 
gandeiro e o 
seguro agrario 
combinado

As novas 
modalidades de 
seguro permiten 
complementar 
a tradicional 
garantía básica con 
diferentes garantías 
adicionais
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para a econo-
mía e o medio 
ambiente de 
moitos munici-
pios de montaña 
(especialmente 
emprazados 
na cordilleira 
cantábrica). Esta 
ferramenta, sen 
dúbida, facili-
tará o traballo 
de gandeiros, 
técnicos e xes-
tores do territorio dotándoos de 
información que facilite e mellore 
a xestión dos montes. Ao tempo, 
permitirá un maior e mellor coñe-
cemento do comportamento dos 
pastos, os recursos e o gando e posi-
bilitará, polo tanto, unha vantaxe 
competitiva para o sector.

Os denominados “grupos ope-
rativos” son elementos clave no 
desenvolvemento da Asociación 
Europea para a Innovación en 
materia de agricultura produtiva 
e sustentable. Trátase de agrupa-
cións de actores de distintos perfís 
como poden ser, por exemplo, 
agricultores, gandeiros, selvicul-
tores, profesionais de industrias 
agroalimentarias ou forestais ou 
centros públicos e privados rela-
cionados co I+D+i, así como centros 
tecnolóxicos ou institucións sen 
ánimo de lucro.

O denominador común nestes 
grupos operativos é que os actores 
que os integran se asocian entre 
eles para acadar a innovación ao 
obxecto de resolver un problema 
ou aproveitar unha oportunida-
de. O enfoque é, pois, de acción 
conxunta e multisectorial.

Sobre SIEGA
Un dos grupos operativos sub-
vencionados desde a Asociación 
Europea para a Innovación nesta 
primeira fase é SIEGA. Está con-
formado por catro socios benefi-
ciarios:  Complutum Tecnoloxías 
de la Información Xeográfica 
S.L- (COMPLUTIG), Asociación 
Agraria de Galicia (ASAGA 
Galicia), Asociación Agraria 
Xóvenes Agricultores e Gandeiros 
de Asturias (ASAJA Asturias) e 
Xóvenes Agricultores e Gandeiros 
de Cantabria (ASAJA Cantabria).

Posúe, ademais, outros catro socios 
colaboradores como son o Institu-
to Galego da Calidade Alimenta-

ria(INGACAL)-Centro de Investi-
gacións Agrarias de Mabegondo 
(CIAM), o Servizo Rexional de 
Investigación e Desenvolvemento 
Agroalimentario (SERIDA) de As-
turias, o Centro de Investigación e 
Formación Agraria de Cantabria 
(CIFA) e o Departamento de Xeo-
grafía, Xeoloxía e Medio Ambien-
te da Universidade de Alcalá de 
Henares.

SIEGA conformouse co obxecto de 
deseñar e por en  marcha unha fe-
rramenta de axuda para a toma de 
decisións no manexo da gandería 
extensiva e na xestión dos pastos. 
Ten previsto crear un sistema 
informático (SIG) operativa para 
monitorizar, en tempo real, o 
estado das variables principais do 
proxecto (o gando e os pastos). Des-
te xeito, a teledetección permitirá 
coñecer o estado fenolóxico da 
vexetación.

Zonas piloto
Nestes momentos, SIEGA está a 
desenvolver a súa primeira fase e 
está a concretar as funcionalidades 
concretas que debe cumprir a fe-
rramenta en función das necesida-
des dos gandeiros e das opinións da 
administración e dos organismos 
de investigación que o conforman. 
Estase a desenvolver, esta primeira 
fase, en tres zonas piloto: Quiros, 
en Asturias, Viana do Bolo, en 
Ourense e Ruesga, en Cantabria.

A gandería extensiva é un sector 
aínda pouco tecnificado e moi 
vulnerable a diferentes riscos 
potenciais, pero á vez fundamental 

O grupo operativo SIEGA promove un sistema 
de información xeográfica de axuda ao manexo 
da gandería extensiva

Esta ferramenta 
facilitará o traballo 
de gandeiros, 
técnicos e xestores 
do territorio 
dotándoos de 
información que 
facilite e mellore a 
xestión dos montes

A gandería extensiva é un 
sector aínda pouco tecnificado 
e moi vulnerable a diferentes 
riscos potenciais

Total
Cofinanciación UE

INVERSIÓN:

Actuación cofinanciada por la Unión Europea

Europa invierte en las zonas rurales

Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020

58.703,75 €

80 %

GRUPO OPERATIVO SIEGA - SISTEMA DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE AYUDA
AL MANEJO DE GANADERÍA EXTENSIVA
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“A súa principal 
vantaxe é que 
podes ver en todo 
momento onde 
está o gando 
dunha forma fácil”, 
indica a gandeira 
Adelina García

As novas tecnoloxías chegaron 
ás explotacións gandeiras para 
quedar. Cunha sinxela aplicación 
móbil xa é posible coñecer a locali-
zación e o estado dos animais, pois 
o sistema proporciona datos sobre 
as constantes vitais ou a tempera-
tura corporal do gando.

Unha das primeiras explotacións 
nas que se puxo en marcha en Ga-
licia o proxecto de xeolocalización 
do vacún está situada en Fradelo, 
unha parroquia do municipio de 
Viana do Bolo, en Ourense.

A gandeira e enxeñeira agróno-
ma que a dirixe, Adelina García, 
destaca que a principal vantaxe 
do sistema, que está en período 
de proba, é “poder ver en cada 
momento onde está o gando” 
dunha forma “moi fácil”, pois só 
é necesario “descargarse a aplica-
ción no teléfono móbil”.

En total, a explotación ourensá, na 
que traballan dúas persoas, conta 
con 60 vacas louras galegas e blon-
das, das cales dúas levan o colar  
xeolocalizador no pescozo.

Aforro de custos
“Recomendo a súa utilización. É 
moi fácil de colocar e de utilizar”, 
indica García, quen destaca que 
o sistema podería aforrar custos 
aos propietarios das explotacións. 
“Como mínimo, afórrasche o 
gasóleo porque sabes onde están os 
animais e xa non necesitas despra-
zarche para vixialos”, subliña. O 
sistema de localización xeográfica 
vía satélite consta dun transmisor 
e dun receptor GPS capaz de pro-
porcionar a localización do gando.

“A única pega é que non o fai en 
tempo real, tarda un pouco, pero 

non pasa nada porque segues 
sabendo onde están as vacas e xa 
non vas velas”, asegura García, 
quen explica que este época non é 
a mellor para probar a xeolocali-
zación porque hai seca e as vacas 
están nas mesmas leiras alimen-
tándose de silos. “Cando sexa a 
época de pastoreo será moito máis 
útil porque se moverán dun sitio a 
outro e é importante telas localiza-
das”, indica.

Numerosas 
aplicacións
Ademais da lo-
calización, os co-
lares informan 
os propietarios 
dos animais 
sobre a súa 
frecuencia car-
díaca. “Iso é moi 
bo porque sabes 
se están vivos 
e tamén para 
os partos”, afirma a propietaria 
da explotación de Viana do Bolo, 
quen conta que o mecanismo 
tamén proporciona datos sobre a 
temperatura corporal das vacas, 
o que serve “para saber se están 
ben ou non, sobre todo durante 
o verán, cando hai temperaturas 
extremas”.

Adelina García admite que aínda 
non tivo “tempo” de probar todas 
as aplicacións do sistema e que, 
fundamentalmente, utiliza para 
coñecer a situación do gando.

Esta tecnoloxía supoñerá unha 
vantaxe competitiva para o 
sector gandeiro. O obxectivo é que 
informe, en tempo real, do estado 
do gando, o que permitirá que as 
explotacións gañen en eficiencia e 
rendibilidade.

Unha explotación 
de Viana do Bolo, 
pioneira no uso de 
xeolocalizadores
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Adelina García é unha moza gan-
deira que tomou a substitución na 
explotación familiar de vacún de 
carne situada en Viana do Bolo. A 
zona de pasto pola que se moven 
as súas vacas é fundamentalmente 
de arbustos e de castiñeiros baixos. 
Grazas ás novas tecnoloxías, agora, 
as vacas están localizadas en todo 
momento. Basta con conectarse 
a Internet desde un teléfono móbil.

O sistema ofrece información sobre a 
frecuencia cardíaca das vacas e a súa 
temperatura corporal
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horas de vida, para garantizar 
la transferencia de inmunidad 
pasiva de la madre, reduciendo así 
los porcentajes de mortalidad y de 
morbilidad.

La importancia de una ingestión 
de calostro de buena calidad y en 
cantidad suficiente, justo después 
del nacimiento, va a suponer una 
disminución importante de un 
consumo de antibióticos poste-
riormente en la vida del animal.

El calostro, fundamentalmen-
te, aporta inmunoglobulinas, 
principalmente Ig G, y en menor 
proporción Ig M e Ig A. Poste-
riormente a su ingestión, son 
absorbidas en el epitelio intestinal 
e ingresan en el torrente circula-
torio. Si en las primeras horas, el 
ternero recibe una buena can-
tidad de calostro puede llegar a 
tener niveles de Ig G importantes 
(50% de las presentes en el suero de 
la madre).

La inmunidad es un factor que 
hay que tener en cuenta a la hora 
de diseñar un plan profiláctico 
dentro del manejo de una explo-
tación de ganado vacuno. La resis-
tencia a la enfermedad es sin duda 
un objetivo de manejo dentro de 
cualquier rebaño. Dentro de las 
enfermedades que afectan al reba-
ño, las enfermedades infecciosas y 
parasitarias producen importan-
tes mermas, cuando no trabaja-
mos la medicina preventiva. El 
ganadero debe ser consciente que 
es un aspecto que debe trabajar y 
darle la importancia que realmen-
te tiene, el implantar medidas que 
mejoren la inmunidad general del 
rebaño, directas o indirectas.

Una buena alimentación, un 
buen programa de mantenimien-
to de las instalaciones, incidiendo 
en la higienización del establo 
que incluya la desinsectación y 
la desratización, una desparasita-
ción efectiva de los animales, así 

como un programa de vacunación 
adaptado a la realidad, conlle-
varán a manejar animales con 
un nivel de inmunidad más que 
aceptable, objetivo irrenunciable 
de cualquier productor.

El calostro: protección vital
El momento crítico de la pro-
ducción es sin duda el parto y el 
periparto, tanto para la madre 
como para el ternero recién 
nacido, que debe recibir todas las 
defensas posibles de su madre, 
hasta que vaya desarrollando 
su propia inmunidad. Y ¿cuál es 
la forma fisiológica de que esto 
suceda? Pues, sin duda, mediante 
la inmunidad pasiva que recibe 
cualquier mamífero a través del 
calostro, que va a garantizar un 
período de protección vital para la 
nueva cría que ha nacido.

El calostro, que se produce en la 
glándula mamaria, debe ser inge-
rido por el ternero en las primeras 

El calostro: la importancia de 
la inmunidad pasiva

La inmunidad 
pasiva que 
recibe cualquier 
mamífero a través 
del calostro va 
a garantizar 
un período de 
protección vital 
para la nueva cría 
que ha nacido
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El ganadero debe 
ser consciente 
que el calostro 
es fundamental 
para garantizar 
la inmunidad en 
el ternero recién 
nacido, y obtendrá 
mejores resultados 
cuanto mejor haga 
su trabajo

Las primeras 16 horas
de vida
Pero ¿cuándo se produce el mayor 
aporte de inmunoglobulinas? En 
las primeras 16 horas de vida, y 
esto es importante desde el punto 
de vista del manejo, ya que el pro-
ductor, en esas primeras 16 horas, 
de practicar un buen calostrado, 
está garantizando una buena 
salud en el recién nacido, no solo 
en esas primeras horas, sino que 
está demostrado que esos anima-
les tendrán un mejor crecimiento, 
y en el caso de vacas productoras 
de leche, las lactaciones serán 
mayores (Faber, S. N. 2005).

Un productor debe conocer una 
serie de factores que, a modo de 
resumen, pasamos a referir:

1.    Cantidad de calostro que 
debe ingerir el ternero neonato: 
no menos de cuatro litros, siendo 
muy importante que la primera 
ingestión sea lo más cerca del 
nacimiento posible, y la segunda 
en las siguientes seis horas. En el 
caso de que el reflejo de succión 
del ternero no se esté producien-
do, se debe introducir por medio 
de una sonda esofágica, dicha 
cantidad de calostro. Con poste-
rioridad las inmunoglobulinas 
no serán capaces de atravesar la 
barrera intestinal, y proporcio-
narán una defensa local a nivel 
del lumen intestinal.

2.     Calidad, referida a la 
cantidad de inmunoglobulinas 
presentes en el calostro.

3.    Calidad sanitaria del 
calostro: una buena higiene en 
todo lo que representa la forma 
en la que vamos a facilitar el 
calostro al recién nacido, va a 
redundar en que produzca todos 
aquellos aspectos beneficiosos en 
el mismo. Una buena higiene de 
ubre en el momento de mamar 
por primera vez, o bien una 
higienización efectiva de todos 
los útiles y utensilios empleados 
para encalostrar, reducirá la 
carga bacteriana negativa para el 
ternero. El ganadero debe hacerse 
su propio banco de calostro, que 
puede tener congelado, para re-
currir a él en el caso de vacas que 
paren con mamitis, etc., donde la 
calidad higiénica de su calostro es 
muy baja.

4.     Tiempo que transcurre des-
de el nacimiento hasta la primera 
toma: la concentración de Ig G es 
máxima si se ingiere el calostro, 
nada más nacer, y se mantiene 
elevada durante las primeras 4-6 
horas de vida.

5.    Reducción de otras vías de 
entrada de infección: nada más 
nacer, el productor debe desinfec-
tar el cordón umbilical del recién 
nacido, ya que es una puerta de 
entrada de patógenos. El gana-
dero debe ser consciente que el 
calostro es fundamental para 
garantizar la inmunidad en el 
ternero recién nacido, y obtendrá 
mejores resultados cuanto mejor 
haga su trabajo.

Juan J. Gómez Fernández
Veterinario. Pereiro de Aguiar
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Se hai unha máxima que coincide 
nas cinco denominacións de orixe 
que teñen a súa sede en Galicia é a 
dun inicio de campaña tardío nes-
te 2018. En todos os casos influíron 
diferentes motivos, entre os que se 
atopan as condicións metereolóxi-
cas, aínda que, tamén en todos os 
casos, coinciden en sinalar que as 
expectativas son boas.

Se imos debullando as cifras de 
cada unha delas atopamos que na 
Ribeira Sacra a vendima comezou 
o 11 de setembro, mais a recomen-
dación oficial realizada dende o 
Consello Regulador da D. O. foi a 
de arrincar o día 25, por conside-
rar que se trataba da data na que, 
de maneira xenérica, habería un 
mellor aproveitamento e condi-
cións óptimas da uva. Foi a adega 
Algueira, no concello de Sober, a 
que abriu este ano a recollida tan 
só nalgunhas das súas parcelas.

Un total de 95 adegas participan 
este ano na vendima na que se 
estima que se recollerá unha cifra 
en torno aos 6 millóns de quilos de 
uvas, que, segundo nos confirman 
dende a D. O. conta cunha calidade 
excelente.

As previsións de finalización nas 
cinco subzonas que conforman 
a D. O. da Ribeira Sacra sitúanse 
arredor de mediados do mes de 
outubro, aínda que, como expli-
can dende o Consello Regulador, 
sempre hai algunhas adegas máis 
tardías na recollida.

A data de 24 de setembro, a cifra 
parcial de uva recollida en todas 
as modalidades existentes nesta 
denominación de orixe era de 
387.487 quilos.

145 adegas nas Rías Baixas
Un total de 145 adegas son as que 
participan na vendima nas Rías 
Baixas cunha uva con boas condi-
cións e cun adecuado equilibrio de 
acidez e grao, tal e como explican 
desde o Consello Regulador.

Un total de 25 auditores traballan 
nesta zona para supervisar todas 
as labores e certificar que as uvas 
proceden en todo caso das parcelas 
da D. O. e que todo o proceso se 
atopa dentro dos parámetros de 
trazabilidade marcados de manei-
ra estrita para garantir a calidade 
do viño.

Nesta denominación de orixe, a 
vendima arrancou a mediados do 
mes de setembro e as estimacións 
marcaban que o remate sería cara 
á primeira semana de outubro, 
con algunhas adegas tardías nas 
seguintes semanas.

A previsión é a de recoller uns 36 
millóns de quilos de uva, unha 
cifra un 10% inferior á de 2017 
e que vén marcada por algúns 
problemas de corremento de flor 
e enfermidades fúnxicas, sobre 
todo mildiu.

Un mes para 
a uva de 
Monterrei
As 27 adegas e 
426 viticultores 
que participan 
na vendima 
en Monterrei 
comezaron a recollida de forma 
escalonada dende mediados do 
mes de setembro, nun proceso 
que se prolongará por un período 
que dende o Consello Regulador 
estiman dun mes.

A primeira en arrancar nesta 
vendima foi a adega José Luis 
Mateo, ubicada en Verín. Os 
traballos foron estendéndose de 
forma gradual ata as 566 hectáreas 
que ocupan os viñedos desta D. 
O. no val de Monterrei. As súas 
estimacións para o ano 2018 nesta 
denominación de orixe situarían 
a cifra de uva total recollida supe-
rando os 4 millóns de quilos.

A vendima 
arranca con 
retraso en Galicia

As condicións 
fitosanitarias da uva 
son boas nas cinco 
denominacións de 
orixe galegas
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Na D. O. Ribeiro esperan 
mellorar cifras
Tamén a data de arranque da ven-
dima no caso da Denominación de 
Orixe do Ribeiro situouse a media-
dos de setembro e tamén neste caso 
foise facendo de maneira escalona-
da. As primeiras uvas recolléronse 
o 10 de setembro e a previsión é que 
dure entre 5 e 6 semanas.

O presidente 
do Consello 
Regulador da 
D. O. Ribeiro, 
Juan Manuel 
Casares, 
explica que a 
vendima neste 
2018 será “len-

ta e pausada debido ás condicións 
metereolóxicas e a algún episodio 
de oidio e mildiu”. A uva que se 
está a recoller nestas semanas é de 
moi boa calidade e atópase nunhas 
excelentes condicións fitosanita-
rias, tal e como nos confirman.

Entre a segunda e a terceira sema-
na do mes de outubro finalizará un 
proceso para o que non hai unha ci-
fra exacta de previsións, aínda que 
o presidente do Consello Regulador 
agarda que se poida superar neste 
ano a cifra de uva recollida en 2017 
(9,6 millóns de quilos de uvas)

Vendima longa en 
Valdeorras
O presidente do Consello Regu-
lador da D. O. de Valdeorras, José 
Luis García Pando, explica que nes-

ta ocasión a vendima “deu comezo 
oficialmente o 12 de setembro. No 
noso territorio amparado, a pri-
meira adega en iniciar os traballos 
de recollida foi Godeval e foron 
sumándose o resto das adegas da 
comarca”. En total, o selo de calida-
de do Consello Regulador engloba 
43 adegas e un territorio de 1.156 
hectáreas, no que están inscritos 
1.220 viticultores.

A campaña da vendima de 2018 
iniciouse en Valdeorras cun lixeiro 
atraso, respecto ao inicialmente 
previsto, por mor das precipita-
cións rexistradas nos primeiros 
días de setembro. Tamén se atrasou 
o inicio notablemente en relación 
á atípica campaña do ano pasado, 
que comezara a mediados de agosto 
e tivera que ser realizada en dúas 
fases por mor das xeadas (de finais 
de abril de 2017).

As súas previsións son as de “unha 
vendima longa, que se realice ao 
longo de seis ou sete semanas. E 
malia as afeccións nalgunhas zonas 
por mildiu, esperan superar a cifra 
de uva recollida en 2017 (que foi de 
4,18 millóns de quilos). García Pan-
do amosouse convencido de que 
“as uvas recollidas en Valdeorras se 
distinguirán un ano máis pola súa 
elevada calidade”.

As adegas foron 
incorporándose
aos traballos de 
recollida de forma 
escalonada segundo 
o estado da uva
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En pleno mes de setembro, a 
axenda agraria da Comunidade 
galega está marcada pola vendima 
que este ano trae novidades da 
man dunha das pragas que máis 
afectan ás vides. O mildiu é unha 
das enfermidades máis agresivas 
con estas prantas, xa que, se as 
condicións meteorolóxicas lles son 
favorables, pode chegar a afectar a 
todos os órganos verdes da mesma, 
con consecuencias graves para a 
produción final da uva.

En plena época de vendima, as pre-
visións do impacto desta enfermi-
dade na produción global comezan 
a ser significativas, xa que segundo 
a zona e a agresividade do fungo 
pode chegar a afectar ao 100% da 
produción dalgún viticultor.

Para Julio Reboredo Froiz, técnico 
da Asociación Profesional de Vi-
ticultores Rías Baixas, enmarcada 
na D. O. Rías Baixas, a incidencia 
do mildiu é variable segundo o tipo 
de viticultor. Así, está constatando 
que os pequenos produtores poden 
ter unhas perdas na colleita de ata 
o 80% da mesma, con respecto a ou-
tros produtores maiores que poden 
presentar perdas do 40% ou incluso 
porcentaxes inferiores. Isto débese, 
ao seu xuízo, “á periodicidade con 
que aplicaban os tratamentos do 
fungo, xa que os viticultores que 
o facían a diario presentan agora 
menos perdas que os que o facían, 
por exemplo, cada fin de semana”.

Julio Reboredo estima unha 
incidencia global do mildiu dunha 
perda do 10% na produción de uva 
da D. O. Rías Baixas, pasando dos 
“case 40 millóns de quilos de uva 
recollida en 2017 aos 36 millóns 
que se prevén colleitar este 2018”. O 
motivo desta diminución atribúeo 
fundamentalmente ao mildiu que 
“veu favorecida a súa incidencia 
debido a tres factores: falta de ven-
to norte, temperaturas e humidade 
excesiva”.

Outros factores
O técnico da Asociación Profesio-
nal de Viticultores Rías Baixas 

destacou esta enfermidade coma a 
principal incidencia desta vendi-
ma, seguida da falta neste mes de 
setembro de choivas, que fan que 
a uva estea un pouco deshidratada. 
Julio Reboredo subliñou que “a 
graduación é a correcta, cun grao 
de acidez moi alto”, pero recoñece 
que se chovese nestas datas “equili-
braría o volume e o peso da uva”.

Serafín Medina López, enólogo de 
Bodegas Nairoa, pertencente á D. 
O. Ribeiro prevé unha incidencia 
global das pragas que asolaron as 
vides nos últimos meses de entre o 
15 e o 20% menos de uva recollida 
con respecto a unha colleita nor-
mal. Serafín Medina subliña que o 
mildiu foi a principal enfermidade 
que afectou ás vides, xa que nesta 
zona ourensá “se produciron tres 
ataques: un temperán en posfrora-
ción, outro a comezos do verán e 
outro máis tardío”.

A incidencia, segundo este enó-
logo, é moi relativa segundo os viti-
cultores, xa que pode haber casos 
de mermas do 5% na uva recollida 
e outras máis elevadas. “O impacto 
foi desigual pero foi xeneralizado, 
xa que practicamente todos os 
produtores teñen diminución 
da produción debido ao mildiu”, 
recoñece.

A isto hai que engadir tamén 
outras enfermidades con menos 
impacto coma a botrite da vide 
ou podremia gris e o black rot. 
Ademais, os produtores da D. O. do 
Ribeiro esperan con expectación a 
chegada dos restos da clicloxéne-
ses Helene prevista para este mes 
de setembro que tamén pode ser 
causa de estrago da colleita nesta 
vendima 2018.

Impacto agresivo
En Valdeorras, a situación que se 
prevé é moi similar a do resto de 
zonas vitivinícolas de Galicia. A 
técnica e bióloga da Asociación 
Agraria de Galicia en Valdeorras, 
Eugenia Medina González, destaca 
que a incidencia do mildiu pode 
afectar nalgúns casos ao 100% da 

produción dal-
gún viticultor, 
xa que “houbo 
zonas que libra-
ron pero noutras 
o impacto do 
fungo foi agre-
sivo, sobre todo 
se non se estaba 
moi encima 
para aplicar os 
tratamentos correspondentes”.

Sobre a incidencia no total da 
produción de Valdeorras, Eugenia 
Medina prevé que pode chegar a 
afectar ao 30% do total. “Viña unha 
produción bastante grande, pero o 
problema foi que entrou o mildiu”, 
afirma a bióloga de Valdeorras, que 
destaca o ataque excesivamente 
virulento “debido a que coincidiu 
larvado que é máis complicado de 
erradicar”.

Ademais, ao estar a pranta debilita-
da facilitou a proliferación doutras 
enfermidades coma a black rot ou 
a botrite. En canto a outros factores 
que poden influír na vendima, 
Eugenia Medina subliñou que “as 
chuvias perxudicáronnos máis 
durante froración, pero este ano 
non tivemos especial incidencia 
de xeadas ou granizo coma en anos 
anteriores”.

A vendima deste ano sofre as consecuencias
dun ataque moderado de mildiu

A incidencia foi 
dispar segundo      
as zonas chegando 
nalgúns casos          
a afectar ao 100%    
da produción 
dalgún viticultor
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significa que estás a obrigar a non 
tratar ou a tratar con aqueles pro-
dutos que sabes que che van a dar a 
seguridade de que non van deixar 
residuos nas túas colleitas”, indica 
o representante de Certis.

Menos tóxicos
A tendencia do 
mercado, segun-
do o experto, é, 
“non a reducir 
o número de 
aplicacións por-
que iso ao final 
vaicho a marcar 
o ano, pero si 
a produtos de 
menor perfil 
toxicolóxico, 
con menor 
cantidade de 
residuos, tanto 
para o cultivo 
como para o aplicador”.

Martínez advirte que hai que ter 
en conta o aplicador do produto. 
“Fixéronse bastantes barbaridades 
á hora de aplicar produto, pero 
hoxe en día hai unha conciencia á 
hora de aplicalo”, asegura.

Desde o seu lanzamento en 2001, 
Certis Europe estivo en constante 
desenvolvemento e á vangarda do 
sector, apostando polas últimas 
tecnoloxías e novos produtos. 
Dentro da industria hortícola e de 
cultivos de especialidade, Certis é 
un provedor único.

O seu modelo de negocio vira ao 
redor do seu obxectivo funda-
mental: proporcionar solucións 
aos agricultores que se amolden ás 
demandas do mercado e aos novos 
retos que presenta a produción 
agrícola.

Miguel Martínez, key account 
manager da zona norte da sede 
de Certis para España e Portugal, 
destaca que, fundamentalmente, a 
compañía dedícase “aos mercados 
dos desinfectantes de chans e ao 
dos produtos de baixo perfil toxi-
colóxico para froiteiros e viñas”.

Proxecto pioneiro
A empresa, segundo informa Mar-
tínez, lanzou en España un proxec-
to pioneiro a nivel europeo sobre 
a xestión integrada do manexo de 
pragas e enfermidades xunto cos 
produtores, para obter producións 
por baixo dos límites de residuos 
que están a impoñer as compañías 
importadoras de froitas e verduras 
en Europa.

En Galicia, os dous principais mer-
cados de Certis están relacionados 
coa produción de patacas, sobre 
todo na zona de Xinzo de Limia, 
e cos viñedos. “Todo o enfocado 
ás patacas é un dos alicerces da 
compañía, que traballa desde a 
conservación da pataca ata o inicio 
do cultivo, cun  insecticida de chan 
para o control de todo tipo de ver-
mes de chan e, sobre todo, vermes 
de arame”, apunta o key account 
manager da multinacional.

Límites de residuos
A aposta pola sostibilidade é un 
dos eixos centrais de Certis. “A 
nosa empresa o que está a buscar 
é unha agricultura sostible onde 
axudemos aos agricultores e 
produtores na protección dos seus 
cultivos, pero co máximo respecto 
ao medio ambiente e á redución, 
na maior cantidade posible, de re-
siduos en colleitas”, destaca Martí-
nez, quen subliña que o obxectivo 
é “buscar equilibrar a produción 
co control de enfermidades e coa 
menor cantidade posible de resi-
duos no chan e no cultivo”.

Martínez asegura que hai com-
pañías de alimentación ou de 
importación en Europa que están 
a marcar límites máximos de 
residuos por baixo do 50% do que 
esixe a normativa europea. “Iso 

En Galicia os 
seus dous eixos 
fundamentais de 
actuación están 
relacionados 
coa produción 
de patacas e o 
mercado dos 
viñedos

Certis, sostibilidade e últimas 
tecnoloxías en fitosanitarios

“Axudamos aos agricultores e 
produtores na protección dos 
seus cultivos. Pero co máximo 
respecto ao medio ambiente”, 
indica un responsable da 
empresa
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sentido, fai especial fincapé na im-
portancia da profesionalización e 
na rapidez na actuación.

En canto ao 
mercado, todo 
indica que será 
unha tempada 
de prezos altos, 
polo descenso na produción. O 
prezo mínimo nas primeiras 
semanas rondaba os 0,70 euros o 
quilo. Esta tendencia correspón-
dese co observado no mercado 
internacional. Noutros países 
houbo tamén un descenso nas ci-
fras e isto contribúe a que o prezo 
siga escalando. No caso concreto 
do Reino Unido o descenso foi de 
ata o 25% da produción.

En canto á ameaza doutras pragas 
que parecían axexar a produción 
galega, como a da polilla guate-
malteca, o técnico que asesora as 
explotacións de pataca explicou 
que, polas noticias dispoñibles, 
quedou finalmente illada en zo-
nas moi concretas de Galicia, polo 
que non afectou practicamente 
á produción. “Si houbo polilla 
común, pero a súa afectación é 
ben baixa posto que responde ben 
aos tratamentos para erradicala”, 
explica Juan Carlos García.

A campaña de recollida da pataca 
continuará ata o mes de outubro. 
Falamos co asesor técnico agrario 
Juan Carlos García Pose para facer 
unha primeira avaliación dos 
resultados. Houbo diferenzas moi 
importantes entre unhas parcelas 
e outras en canto á produción 
nas primeiras fincas nas que se 
recolleu, derivadas dos danos de 
pragas e enfermidades.

O balance, no seu cómputo global, 
sería o dunha tempada “aceptable 
na media, aínda que quizais un 
pouco por debaixo das cifras máis 
habituais, sobre todo porque as 
patacas son máis pequenas que 
en pasadas tempadas, de menor 
calibre”. Isto ocasiona que a cifra 
final de toneladas recollidas sexa 
menor, cunha estimación de entre 
14.000 e 16.000 quilos, fronte aos 
20.000 habituais.

A mediados de setembro, a tempa-
da de recollida da pataca aínda 
se atopaba no primeiro terzo do 
traballo, debido ao retraso que se 
produciu nas plantacións este ano. 
Juan Carlos García estimaba que 
ata a segunda quincena de outu-
bro non rematarán estes traballos 
no caso da zona de Carballo e 
Coristanco, onde non se empezou 
a plantar ata mediados de marzo 
ou principios de abril.

Entre os principais danos sufridos 
polas explotacións, o técnico 
destaca a praga do verme branco 
que afecta de forma letal aos tu-
bérculos. Nalgunhas explotacións 
rematou co 30% da produción 
pero nalgúns casos chega ao 70% 
de perda do recollido.

Enfermidade devastadora
A este ataque súmase nesta oca-
sión outro que resultou absoluta-
mente “devastador” ao principio 
da tempada, a enfermidade 
phytophthora infestans, a praga 
que atacou a tubérculos ao longo 
dos séculos mutando de manei-
ra continua. “Foi a mesma que 
ocasionou a gran fame en Irlanda 
entre os anos 1840 e 50 rematando 
coas patacas. Esta enfermidade 
está actualizándose continua-
mente e ten distintas variantes e 
tipos moi virulentos, de xeito que 
houbo fincas nas que a produción 
acabou sendo meramente teste-
muñal”.

O técnico de produción agraria 
amosa a súa profunda preocupa-
ción ante esta enfermidade para 
a que é necesaria unha actualiza-
ción continua porque “é capaz de 
reproducirse en condicións moi 
diversas e con fenotipos diferen-
tes, de maneira que non sabemos 
a que nos enfrontamos”. Neste 

Unha campaña con atrancos
e resultados desiguais

A estimación de 
recollida ronda os 
15.000 quilos

A praga do verme branco 
afectou de forma desigual a 
explotacións de zonas diversas 
causando serios danos
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