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As cinco denominacións 
de orixe galegas prevén 
vendimar máis de 60 
millóns de quilos

Ángeles Vázquez
Conselleira de Medio Ambiente, 
Territorio e Vivenda
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NOTHING RUNS LIKE A DEERE

Este es el nuevo tractor de la Serie 5R. Hasta ahora, este tractor compacto sólo existía 
en su imaginación. El tractor está equipado con características de alta gama. Fuerte y 
ágil. El tractor que puede mover montañas, y además es muy ágil. Este es el tractor 
para todo lo que usted hace, y todo lo que ha deseado hacer. Ahora, es real. Llame al 
concesionario John Deere más cercano y compruébelo por sí mismo.

NUEVO 5R. 
LOS TRACTORES COMPACTOS 
SON MÁS VERSÁTILES
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Os agricultores e gandeiros garan-
timos coa nosa actividade que non 
falten alimentos para a poboación. 
É unha dura tarefa, pero tamén 
unha actividade económica da 
que vivimos miles de persoas, 
directa ou indirectamente. 

As condicións de traballo son 
duras, a climatoloxía, en moi-
tas ocasións, é incompasible, os 
prezos sempre son máis baixos 
do que deberían. Pero aínda con 
todo isto –e con outras moitas 
circunstancias que afectan á nosa 
actividade diaria– para moitos 
de nós o peor é observar como 
algúns colectivos nos acusan de 
maltratar aos animais ou de que 
as nosas vacas son as culpables 
do chamado cambio climático. 
Gustaríame saber que cociñarían 
os que apoian estes argumentos se 
dos supermercados e dos restau-
rantes desapareceran os alimen-
tos que nós producimos.

É necesario coidalo
Hoxe máis que nunca é necesario 
reivindicar o papel dos miles de 
homes e mulleres que todos os días 
traballan moi duro para gañarse 
a vida, pero tamén para atender 
as necesidades básicas dunha 
poboación moitas veces máis 
preocupada de non quedar sen 
batería no móbil que de interesar-
se de verdade polo mundo rural. 
Porque o rural, se non se atende, 
está condenado a desaparecer.

Francisco Bello

Desde a Asociación Agraria de 
Galicia apelamos á responsabili-
dade dos nosos políticos, especial-
mente agora que están en campa-
ña e prometen o ‘ouro e o mouro’, 
pero que logo é moi probable que 
non acerten coas medidas que 
realmente necesitamos.

As nosas prioridades
E que necesitamos? Máis super-
ficie agraria (e mellor ordenada) 
para producir con menores 
custos, menos burocracia e máis 
axilidade na tramitación de 
calquer expediente. Necesitamos 
servizos de calidade (centros de 
saúde, escolas, garderías, zonas de 
lecer, deportivas, telecomunica-
cións…) nas vilas e nos pobos para 
que a xente nova non marche. 

En resumo, amamos o rural, 
queremos vivir no rural e do 
rural, e non ser unha especie en 
perigo de extinción. Non nos 
cansaremos de dicilo.

Reivindicamos a 
importancia do rural
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En decembro de 2017 aprobouse o 
apoio oficial ao proxecto ‘Control 
e valoración da eficiencia das 
explotacións gandeiras para a 
produción sostible de leite’.

O proxecto finánciase a través do 
programa de Grupos Operativos de 
Innovación da Asociación Europea 
de Innovación, regulado pola Orde 
do 7 de xullo de 2017 da Conselle-
ría do Medio Rural (DOG do 18 de 
xullo de 2017). Este proxecto conta 
cun orzamento de preto de 100.000 
euros para o desenvolvemento de 
tecnoloxías de captación de infor-
mación automatizada das granxas 
de produción de carne e leite. A 
análise da información permite 
obter indicadores de desempeño e, 
así, facilita a toma de decisións. 

O proxecto execútase por un Grupo 
Operativo liderado por Cerna Enxe-
ñería e Asesoría Medioambiental e 
conta coa colaboración de Asimov 
Efficiency, da Asociación Agraria de 
Galicia, da Universidade de Santiago 
de Compostela e da SAT A Cortiña.

O Grupo Operativo ten como 
obxectivo obter unha tecnoloxía 
flexible que permita a toma de datos 
rápida e automática sobre entradas 
e saídas de materia e enerxía dunha 
granxa, en forma de materia prima, 

produto ou emisión, para establecer 
indicadores e facilitar a compara-
ción benchmarking sectorial. Isto 
permitirá ás pequenas explotacións 
dotarse de equipos altamente espe-
cíficos para as súas necesidades, pero 
economicamente moi baratos. Con 
iso conseguirán facer unha xestión 
técnica e económica da granxa 
baseada en indicadores para o seu 
control obxectivo.

Análise de datos
Para iso a empresa Cerna de Lugo 
achega ampla experiencia no 
desenvolvemento de modelos de 
comportamento 
de diferentes sis-
temas (forestais, 
agrarios, etc.) e 
ten unha alta 
capacidade para 
a informatización e a manipula-
ción de datos. A empresa Asimov 
(Vedra) aporta experiencia en 
sistemas de adquisición automáti-
ca de información mediante a dis-
tribución de sensores sen cable. No 
grupo tamén participa unha SAT, 
A Cortiña (Coristanco), que facilita 
un campo de probas axeitado para 
a validación de tecnoloxías. 

Un Grupo Operativo executa 
un proxecto de monitorización 
de granxas

Desenvólvese en Lugo, Santiago, 
Coristanco e Vedra e conta cun orzamento 
de 100.000 euros

A información proporcionada polas novas 
tecnoloxías facilita a toma de decisións

A Asociación Agraria de Galicia 
participa no grupo para o apoio téc-
nico agrario e a difusión de resul-
tados, mentres que a Universidade 
de Santiago colabora a través da 
Facultade de Veterinaria facendo 
un seguimento do rendemento 
dos animais e do seu benestar. O 
proxecto desenvólvese durante as 
anualidades 2017, 2018 e 2019 en 
Lugo (Cerna e USC), Santiago de 
Compostela (Asociación Agraria de 
Galicia), Coristanco (A Cortiña) e 
Vedra (Asimov). 

O Grupo Operativo está financiado 
a través da liña de axudas para a 
execución de proxectos dos Grupos 
Operativos da AEI convocadas pola 
Orde do 20 de decembro de 2017 da 
Consellería do Medio Rural.

O programa está cofinanciado 
polo Fondo Europeo Agrícola 
de Desenvolvemento Rural 
(FEADER) no marco do Progra-
ma Operativo de Desenvolve-
mento Rural (PDR) de Galicia 
2014-2020 e conta con fondos do 
Ministerio de Agricultura, Pesca 
e Alimentación.

Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural:
Europa inviste no rural
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A Xunta de Galicia declarou a 
emerxencia cinexética temporal 
polos danos ocasionados polo 
xabaril nas comarcas de Betan-
zos-Eume, Terra Chá, Viana e 
Deza. A declaración, segundo 
consta na resolución do Diario 
Oficial de Galicia publicada o 9 de 
outubro, afecta a 33 concellos, 76 
técores e dez zonas libres. 

Como consecuencia desta medida, 
o Goberno galego permite a cap-
tura de exemplares de xabaril sen 
límite de cota durante o período de 
caza, desde o 10 de outubro ata o 29 
de febreiro de 2020, todos os días 
da semana previa comunicación. A 
Xunta explica que as poboacións de 
xabaril representan “un elemento 
perturbador importante de certas 
comunidades de flora e fauna dos 
ecosistemas que ocupa a especie, 
aspecto que resulta preciso prever e 
evitar na medida do posible”. 

A Asociación Agraria de Galicia 
aplaude a decisión da Consellería 
de Medio Ambiente de declarar a 
emerxencia cinexética temporal 
nas catro áreas. A entidade de-
nunciou en numerosas ocasións 
os danos que ocasionan os ataques 
de xabarís ás plantacións agríco-
las galegas. “É moi importante 
que os agricultores e gandeiros 
se impliquen na resolución deste 
grave problema, xa sexa denun-
ciando coma colaborando cos 
cazadores nas novas medidas pre-
vistas pola Administración desti-
nadas a por fin á praga do xabaril 
que tantas perdas nos ocasiona”, 
indican desde a asociación, á 
vez que fai un chamamento aos 
cazadores para que extremen as 
medidas de seguridade e sexan 
moi prudentes nas cacerías que 
se realicen fóra das xornadas 
tradicionais de caza. 

A medida tomada pola Xunta 
implica que a caza se poderá 
practicar durante todos os días 
da semana, salvo nas zonas libres, 
nas que se especifican os días 
permitidos. Así, no período que 
abarca ata o 6 de xaneiro de 2020, 
poderanse realizar cacerías de 

xabaril o luns, martes, mércores, 
venres e sábados, sempre que 
non sexan festivos; e desde o 7 de 
xaneiro ata o 29 de febreiro de 
2020, ambos incluídos, poderán 
efectuarse os luns, martes, mér-
cores e venres, sempre que non 
sexan festivos.

Información a Xefatura
En ambos casos deberán realizar 
unha comunicación previa á Xefa-
tura Territorial cunha antelación 
mínima de 10 días naturais. Os té-
cores, con todo, só deberán comu-
nicar as cacerías correspondentes 
a aquelas xornadas que non estean 
aprobadas no seu plan anual de 
aproveitamento da tempada.

Outra das medidas habilitadas 
é que, de maneira excepcional, 
se poderá empregar un visor 
convencional óptico de aumento 
durante as prácticas nocturnas 
e fontes para a iluminación dos 
albos ou pezas de caza. Ademais, 
autorízase aos propietarios dos 
terreos afectados a realizar espe-
ras con autorización do titular do 
aproveitamento cinexético; e per-
mítese a captura de exemplares 
mediante o emprego de gaiolas.

A Administración autonómica 
declara a emerxencia cinexética 
nas comarcas de Betanzos-
Eume, Terra Chá, Viana e Deza

A Xunta permite a captura
de xabarís a diario sen límite 
de cota
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A Consellería do Medio Rural 
aprobou en outubro de 2018 a 
financiación do proxecto ‘Mellora 
da xestión de fertilizantes en vivei-
ro para o incremento da produción 
de planta forestal’, unha proposta 
do Grupo Operativo Viveiro.

O proxecto ten un orzamento de 
preto de 100.000 euros e estase a 
desenvolver por cinco entidades de 
diferentes eidos sociais e económi-
cos: as empresas Cerna, Seistag e 
Asimov, a Asociación Agraria de 
Galicia e a Universidade de Vigo.

O Grupo Operativo ten coma 
finalidade o desenvolvemento de 
biofertilizantes e novas técnicas 
de tratamento de restos vexetais 
mediante o emprego de fungos. 
Os fungos son seres vivos que 
empregan diferentes fontes de car-
bono no seu metabolismo grazas á 

capacidade de fabricar exoenzimas. 
Isto fai que poidan alimentarse 
de fontes recalcitrantes, con alta 
lignificación e dificilmente degra-
dables por outros axentes bióticos 
ou abióticos.

A idea reside en aprovei-
tar esta capacidade dos 
fungos para atallar un 
dobre problema: a xestión 
de restos orgánicos proce-
dentes de podas, limpezas 

e prácticas culturais e a obtención 
de fontes de nutrintes e micronu-
trintes para o seu aproveitamento 
en viveiros de produción de planta 
forestal e industrial. 

Máis sustentable 
Ademais de reducir o volume 
de residuo e acelerar a súa des-
composición, a técnica facilita a 
obtención de substratos para os 
viveiros limitando a súa dependen-
cia de fertilizantes químicos que 
encarecen o produto e teñen menor 
sustentabilidade ambiental.

O proxecto está liderado por Cerna 
Enxeñería e Asesoría Medioam-
biental (Lugo), que é unha empresa 
especializada na xestión e certifica-
ción forestal, produción de planta 
e obras forestais. O seu obxectivo 
é desenvolver novas técnicas de 
xestión para aproveitar nas novas 
liñas de negocio da empresa. 
Seistag Innovación (Ames) é unha 
empresa integrada no sector da 

O Grupo Operativo Viveiro incrementa 
a produción de planta forestal

As novas técnicas de 
tratamento de restos vexetais 
empregan fungos

A iniciativa limita a 
dependencia de fertilizantes 
químicos 

madeira, presente na explotación, 
transformación, comercialización 
e internacionalización de produtos 
de madeira e forestais. A súa parti-
cipación no proxecto oriéntase ao 
desenvolvemento de tecnoloxía 
para aproveitar a súa micoteca. 
Colabora coa empresa Asimov 
Efficiency (Vedra) para o testado e 
validación de escaladas en viveiro. 

Ademais, conta co apoio cientí-
fico da Universidade de Vigo, a 
través do grupo de investigación 
de Enrique Valero Gutiérrez del 
Olmo, pertencente ao Departa-
mento dos Recursos Naturais e 
Medio Ambiente. A Asociación 
Agraria de Galicia participa no 
proxecto coas debidas labores de 
difusión de información sobre 
o proxecto e prestando apoio cos 
técnicos da asociación.

Financiamento
O proxecto desenvolverase 
durante tres anualidades, entre 
2018 e 2020, realizando activi-
dades en Bertamiráns (Ames), 
Lugo, Santiago, Pontevedra e 
Coristanco. O Grupo Operativo 
está financiado a través da liña 
de axudas para a execución de 
proxectos dos Grupos Operativos 
da AEI convocadas pola Orde 
do 20 de decembro de 2017 da 
Consellería do Medio Rural. 

O programa está cofinanciado co 
Fondo Europeo Agrícola de Desen-
volvemento Rural (FEADER), no 
marco do Programa Operativo de 
Desenvolvemento Rural (PDR) de 
Galicia 2014-2020, e con fondos do 
Ministerio de Agricultura, Pesca e 
Alimentación (MAPA).

Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural:
Europa inviste no rural
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autonomías, a media do núme-
ro de nais é de 800, cun maior 
grao de profesionalización.

En canto ao censo de animais, o 
80% concéntrase nas Comunida-
des de Castela e León, Cataluña, 
Galicia, Aragón e Comunidade 
Valencia e en canto a sacrificios, 
a Comunidade galega, co 21%, é a 
segunda no territorio nacional.

Prezos 
En 2018, o comportamento dos 
prezos foi moi similar ao de 
2017 no primeiro trimestre pero 
despois de semanas de subas 
constantes no último terzo do 
ano, rexistrouse unha media inte-
ranual de 1,84 €/kg, considera-
blemente superior ao comporta-
mento deste prezo en 2017 e 2016.

Con todo, o consumo vén sufrin-
do desde 2013 descensos anuais. 
As razóns desta diminución, 
segundo o informe do MAPA, 
sitúanse “na falta de penetra-
ción nos estratos máis novos 
da poboación, o que dificulta a 
súa competitividade a medio 
e longo prazo”. Así, os datos 
rexistran un 16% de descenso 
en volume de miles de quilos de 
carne de coello consumidos. 

Europa segue sendo o mercado 
prioritario da carne de coe-
llo producida en España. Así, 
Portugal foi o maior compra-
dor seguida de Italia, Francia, 
Bélxica e República Checa.

Malia que outros sectores de 
produción cárnica parecen 
recuperarse da crise económica 
en canto a produción e consu-
mo, o cunícola vén acusando un 
descenso continuo nestes dous 
indicadores. Así, o informe ‘O 
sector cunícola en cifras’, editado 
polo Ministe-
rio de Agricul-
tura, Pesca e 
Alimentación 
(MAPA), reve-
la que en 2015 
se rexistrou 
unha redución da produción 
e esta tendencia descendente 
prolongouse ata a actualidade. 
Máis recentemente, en 2018, 
detectouse un novo descenso 
cunha produción de 53.022 tone-
ladas de carne e un total de 43.3 
millóns de coellos sacrificados.

Segundo responsables de Cogal, 
esta tendencia vense dando tanto 
nas explotacións galegas coma 
nas nacionais. Neste senso, desta-
can as campañas de fomento do 
consumo de carne de coello pro-
movidas desde a Organización 
Interprofesional para impulsar 
o sector cunícola (Intercun).

Malia estes datos, Cataluña, 
Galicia, Aragón e Castela León 
son as Comunidades con maior 

sacrificio de animais, o que 
contribúe a que España sexa a 
segunda produtora de carne de 
coello no panorama europeo, cun 
25,5% da produción total da UE, 
tan só por detrás de Francia.

Aínda que a crise de mercado é 
un factor para 
ter en conta no 
rexistro desta 
diminución, 
non hai que 
esquecer que 
este sector 

está a sufrir unha concentra-
ción no seu ámbito produtor, o 
que conleva á desaparición de 
pequenas explotacións. Así, nos 
últimos 10 anos, reduciuse un 
16% o número de explotacións 
cunícolas no territorio nacional.

Características das 
explotacións
Segundo os datos do REGA 
(Rexistro Xeral de Explotacións 
Gandeiras), en 2018 contabili-
záronse un total de 3.826 explo-
tacións cunícolas, concentrán-
dose a maior parte en Cataluña, 
Castela León, Galicia e Valencia. 
Cabe sinalar que na Comuni-
dade catalá as explotacións son 
de menor tamaño e de carácter 
familiar, cunha media de 400 
nais, mentres que nas outras 

Situación actual do sector 
cunícola en Galicia e España

Galicia é a segunda 
Comunidade en 
número de sacrificios

España é o segundo 
país europeo con 
maior volume de 
produción de carne 
de coello
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co, que se atopa en tramitación, será 
a folla de ruta do Goberno galego 
para dar un novo impulso no ám-
bito da dinamización demográfica. 
Esta lei busca garantir os recursos 
e prestacións necesarios para con-
verter Galicia, tanto a zona urbana 
como a rural, no mellor lugar para 
formar unha familia. Será un marco 
normativo pioneiro con vocación 
de consenso e de permanencia que 
implica a todos os departamentos 
do Goberno galego. Nela abórdanse 
axudas ás familias con fillos, máis 
opcións de conciliación e tamén 
medidas de fomento do emprego e 
de vertebración territorial.

Que opina da compra de po-
bos baleiros por investidores 
estranxeiros?
Queremos acadar unha Galicia máis 
atractiva para vivir, traballar e vi-
sitar. 2019 foi un ano clave para Ga-
licia en materia de rehabilitación, 
pois en maio entrou en vigor a pri-
meira lei galega nesta materia. Esta 
norma nace co ambicioso obxec-
tivo de promover e simplificar a 
rehabilitación e a rexeneración dos 
ámbitos urbanos. Un dos principios 

Un dos principais problemas 
do rural galego é a perda de 
poboación. Que medidas porá 
en marcha o seu departa-
mento para combater este 
fenómeno?
O Goberno galego puxo en marcha 
un Plan de dinamización demo-
gráfica 2013-2016 con medidas 
concretas para fixar poboación no 
rural. A modo de exemplo, podo 
citar as relacionadas coa vivenda, 
cun programa de oferta voluntaria 
de vivenda, medidas de apoio ao 
acceso á vivenda e á rehabilitación; 
así como outras encamiñadas a 
asesorar e apoiar á emancipación da 
xuventude. A Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Vivenda, a 
través do Instituto de Estudos do 
Territorio, forma parte do grupo 
de apoio ao Observatorio Galego de 
Dinamización Demográfica, que 
está a traballar na elaboración dun 
novo Plan no que se incorporarán 
as políticas de vivenda, ordenación 
do territorio e urbanismo; así como 
de patrimonio natural, entendido 
como un recurso para o desenvolve-
mento sustentable. Cómpre recor-
dar que a Lei de impulso demográfi-

inspiradores é que non hai maior 
desprotección para unha edificación 
que o seu abandono ou desuso. Unha 
das principais novidades da lei, e 
que terá unha repercusión directa 
para os cidadáns ou para as entida-
des que queren 
levar a cabo 
un proxecto de 
rehabilitación, é 
a simplificación 
dos procesos e 
dos trámites para 
actuacións de 
rehabilitación. 
Amplíanse os 
supostos para a concesión de licen-
zas directas por parte dos concellos 
para a execución de traballos como 
cambios de cuberta, actuacións en 
carpinterías exteriores, en fachadas 
ou no interior das edificacións, 
sempre que non afecten a valores 
protexidos. Tamén prevé a simplifi-
cación dos trámites de intervención 
nas vivendas situadas nalgún dos 
camiños de Santiago. No caso de que 
se pretenda levar a cabo a rehabili-
tación dun inmoble neste ámbito, 
concederase unha licenza directa, 
sempre que non afecte a elementos 

“Galicia ten un patrimonio natural que non 
é suficientemente coñecido”

Ángeles Vázquez

“A Lei de impulso 
demográfico busca garantir 
os recursos e prestacións 
para converter Galicia no 
mellor lugar para formar 
unha familia”

Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
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Galicia polos danos ocasionados polo 
xabaril, polo que con esta medida a 
Xunta espera atallar gran parte do 
problema actuando sobre estas catro 
comarcas clave.

Trátase dunha decisión que adopta a 
Xunta en base ao Decreto 284/2001, 
do 6 de novembro, polo que se 
aproba o Regulamento de Caza de 
Galicia, e tras constatar a existencia 
de danos ocasionados á agricultu-
ra, coa que se permite abater ou 
capturar exemplares de xabaril sen 
límite de cupo, durante o período 
hábil de caza, que abranguerá ata 
o 29 de febreiro de 2020. Ademais, 
outras medidas que se plantexan 
son a modificación da normativa 
actual (lei de caza), de xeito que se 
poida autorizar a caza “en man” 
ou “ao salto”, modalidades que se 
adoitan a empregar na caza menor 
e tamén da Resolución Anual de 
Vedas, que se publicou no DOG do 2 
de outubro, co obxectivo de que en 
todos os concellos da comunidade as 
autorizacións de caza por danos se 
realicen de xeito inmediato e así dar 
unha solución á situación que está a 
provocar esta especie, cada vez máis 
habitual nas zonas periurbanas. A 
Xunta é consciente da presenza do 
xabaril na comunidade, a través de 
cifras como os 3.907 avisos (a través 
do 112) por danos de xabaril, os 
16.108 exemplares abatidos (dentro 
da tempada hábil e derivadas de 
accións por danos), as 31.724 cacerías 
autorizadas e os 1.805 accidentes 
de tráfico provocados pola especie. 
Pero tamén somos conscientes de 
que non é unha cuestión que afecte 
única e exclusivamente a Galicia, 
senón que tamén sofren outras 
rexións do Estado; por iso insistimos 
na necesidade de que o Goberno do 
Estado poña en marcha canto antes 
a Comisión de Seguimento do Xa-
baril, co fin de facer un seguimento 
continuado e fixar uns criterios uni-
formes e claros para a elaboración 
dun estudo da poboación e estable-
cer medidas conxuntas e globais 
que palíen a presenza desta especie. 

“Insistimos na necesidade de que 
o Goberno do Estado poña en 
marcha canto antes a Comisión 
de Seguimento do Xabaril”

especificamente protexidos. De fei-
to, podo dicirlle que alí por onde vou 
recibo parabéns dos alcaldes pola 
aprobación dunha lei que era nece-
saria e que, sen dúbida, suporá un 
antes e un despois para o fomento da 
rehabilitación en Galicia ao elimi-
nar certas barreiras á mesma e crear 
á vez ferramentas, figuras e novos 
instrumentos que a convertan nun-
ha opción interesante e vantaxosa 
para particulares, promotores e 
mesmo administracións. Estamos 
a falar de contribuír a mellorar as 
condicións das vivendas e os espazos 
urbanos, ofrecendo novas axudas 
para a rehabilitación, facilitando a 
dinamización de zonas deprimidas 
das cidades, e mesmo posibilitar a 
creación de postos de traballo.

Cada vez hai máis danos no 
noso ecosistema producidos 
por especies foráneas invaso-
ras. Existe algún plan auto-
nómico para o control destas 
especies? 
Nos últimos anos vimos traballando 
no establecemento de prioridades 
para afrontar a erradicación de espe-
cies exóticas invasoras. Nesta liña, 
elaborouse unha proposta técnica 
de Plan estratéxico para a xestión 
das especies exóticas invasoras en 
Galicia, en base ao que se desenvol-
veu un sistema de análise de riscos 
que constitúe a ferramenta técnica 
para a elaboración e priorización das 
propostas de actuacións de xestión 
sobre as especies exóticas invasoras 
xa introducidas. A programación 
da Dirección Xeral de Patrimonio 
Natural centrouse en dous eixos de 
actuación. Un deles é, precisamen-
te, a contención local de especies 
exóticas invasoras e a protección 
dos lugares prioritarios para a 
conservación de especies autóctonas 
(principalmente lugares da Rede 
Natura 2000). É dicir, as actuacións 
van encamiñadas á erradicación 
temperá de focos de invasións de 
especies animais e vexetais recen-
temente naturalizados (mapache, 
Fallopia japonia, Hakea sericea, 
Altemanthera philoxeroides, 
Paraserianthes lophantha, Acacia 
dealbata e Acacia melanoxylon) e, 
por outra parte, con respecto ás espe-
cies exóticas invasoras amplamente 
naturalizadas (Cortaderia selloana, 
Carpobrotus sp, Agave americana), 

á contención local e a protección dos 
sitios prioritarios para a conserva-
ción de especies (principalmente 
en Rede Natura 2000). Estamos a 
participar en dous proxectos euro-
peos que teñen como obxectivo dúas 
especies exóticas invasoras presen-
tes en Galicia: a Cortaderia selloana 
(herba da pampa) e a Vespa velutina. 
No primeiro caso, a herba da pampa, 
participamos como socio cofinan-
ciador no proxecto LIFE+ Stop 
Cortaderia-Medidas urxentes para 
controlar a expansión do plumeiro 
da Pampa (Cortaderia selloana) 
no Arco Atlántico. O obxectivo 
principal desta iniciativa é a posta 
en marcha dunha estratexia común 
e transnacional de loita fronte a esta 
especie exótica invasora, en todo 
o Arco Atlántico desde Portugal a 
Francia pasando por todo o litoral 
cantábrico. En relación coa vespa 
velutina, somos socios no proxecto 
Interreg Atlantic Area “POSitiVE”, 
cunha achega de 106.250 euros, e 
no que participan socios como as 
universidades de Santiago de Com-
postela e Vigo, o Instituto Vasco de 
Investigación e Desenvolvemento 
Agrario-NEIKER, o Instituto Nacio-
nal de Investigação Agrária e Vete-
rinária, IP (Portugal), a Universida-
de de Trás-os-montes e Alto Douro 
(Portugal) e o Instituto National de 
Recherche Agronomique (Francia). 
O obxectivo é contribuír á preser-
vación dos servizos de polinización 
a través do desenvolvemento de 
métodos conxuntos para o control 
da vespa velutina. 

O xabaril converteuse nunha 
praga. Ten a súa Consellería 
algún plan novedoso para 
reducir drasticamente a súa 
poboación? 
A Consellería de Medio Ambien-
te, Territorio e Vivenda vén de 
presentar un plan de medidas para 
o control do xabaril, co obxectivo 
de incrementar a efectividade no 
control sobre as poboacións. Entre 
as medidas destaca a declaración de 
emerxencia cinexética temporal en 
catro áreas galegas: Betanzos-Eu-
me, Terra Chá, Viana e Deza, que 
agrupan a 33 concellos galegos, un 
total de 76 tecores (terreos cinexe-
ticamente ordenados) e 10 zonas 
libres. Estes terreos concentran case 
un 42% da superficie afectada en 



Porén, os concellos e as deputacións 
provinciais tamén deben implicarse 
nas medidas informativas e preven-
tivas de xestión da biomasa forestal 
e de control das zona de maleza 
incontroladas, que son idóneas para 
a cría e o asentamento dos xabarís, 
pois atopan refuxio e, en ocasións, 
están moi preto de zonas de pro-
dución agrícola ou urbanas, o que 
propicia a súa incursión na procura 
de alimento.

Nos próximos orzamentos 
xerais da Xunta, vai haber 
dotación suficiente para 
indemnizar axeitadamente 
aos agricultores e gandeiros 
afectados por esta praga? E 
para o control do lobo e os 
danos que produce?
A Xunta é consciente do alcance da 
problemática e da súa complexida-
de; por iso ten articulado e posto en 
marcha nos últimos anos distintas 
accións e mecanismos para o con-
trol da especie, así como para paliar 
e compensar os danos que provoca. 
Convocou tres liñas de axudas, que 
suman 1,4 millóns de euros, para 
establecer medidas de prevención 
dos danos que causan as especies de 
fauna silvestre (xabaril e lobo), así 
como para compensar e paliar os 
danos que provocan sobre os cul-
tivos ou nas explotacións gandei-
ras. No caso concreto do xabaril, 
tamén se impulsou a creación 
dun grupo de traballo multidisci-
plinar –con presenza da DGT, do 
colectivo de cazadores, doutros 
departamentos da Xunta e tamén 
dos sindicatos agrarios– para facer 
fronte aos seus danos. 

Como novidade, e previo acordo do 
Comité Galego de Caza, para a actual 
tempada 2019-2020 ampliouse 
nun mes o período hábil de caza do 
xabaril, que irá desde o 24 de agosto 
ao 29 de febreiro. A sobrepoboación 
e presenza do xabaril fóra do seu 
hábitat natural é unha realidade na 
que hai que buscar un equilibrio. 
Sen dúbida, é un dos animais que 
máis abonda nos nosos ecosistemas. 
Pero este fenómeno non é exclusivo 
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de Galicia. En Europa xa supón un 
crecente desafío e todos os estados 
están articulando medidas para 
manter o equilibrio da especie e a 
práctica da caza.

O Xacobeo 2021 suporá unha 
grande oportunidade para o 
desenvolvemento de Galicia 
en distintos eidos. Como pode 
aproveitarse para potenciar 
os recursos naturais e o me-
dio rural?
Galicia está na axenda turística 
de España e do mundo, e grazas 
ao Camiño de Santiago estase a 
converter nun punto de referencia 
para a humanidade non só pola súa 
beleza paisaxística, senón tamén 
pola súa riqueza natural; o que 
se traduce en que cada vez máis a 
nosa comunidade é un destino tu-
rístico sen precedentes. Galicia ten 
un patrimonio natural que non 
é suficientemente coñecido, polo 
que dende a Xunta fixámonos o 
reto de corrixir esta situación e dar 
a máxima difusión a esta riqueza 
sen perder un ápice dos valores que 
o clasifican como patrimonio. De-
fendemos a idea de que aquilo que 
o conxunto da sociedade coñece, 
valora e aprecia sempre é moito 
máis fácil de coidar e de preservar. 
Esta idea levounos a elaborar o 
Plan de Promoción e Posta en 
Valor do Patrimonio Natural de 
Galicia, que pivota en 17 espazos 
identificados como imáns, co fin 
de fomentar o turismo sustentable 
para acadar tres obxectivos fun-
damentais: mellorar a situación 
de todos e cada un destes puntos, 
continuar co traballo de protección 
da súa diversidade e establecer me-
didas para facer visible o conxunto 
do patrimonio e atraer a todo o 
mundo para que poidan visitar 
estes espazos. O valor dos espazos 
naturais, tanto a nivel ambiental, 
paisaxístico como de biodiversi-
dade é incontestable, pero non é 
menos certo que os espazos natu-
rais son moito máis que iso: teñen 
un enorme potencial turístico, 
social e económico. O obxectivo 
é aproveitar o recoñecemento e 
a popularidade destes enclaves 
para atraer visitantes cara outros 
enclaves igualmente importantes e 
que, estamos seguros, espertarán o 
interese dos visitantes.

Como se pode mellorar a 
calidade das augas dos nosos 
ríos e garantir e incrementar 
a poboación piscícola dos cur-
sos fluviais de Galicia?
A Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Vivenda non adoita 
intervir sobre a cuberta vexetal 
dos nosos ríos, cuxo estado actual 
responde máis ben a cambios de 
usos e costumes da sociedade rural, 
como o aproveitamento de leña. De 
feito, na lei de pesca introduciremos 
mecanismos para simplificar e 
mellorar a realización de traballos 
de despexes e limpezas, cunha sim-
plificación que facilite as entresacas 
nos nosos ríos, sempre dentro do 
ámbito competencial da Consellería. 
A finalidade é que as beiras dos ríos 
teñan unhas condicións óptimas 
que permitan á luz do sol facer as 
súas funcións. No que si se ten traba-
llado, e incidido desde a Consellería, 
é naquelas accións que faciliten 
a práctica da pesca e o acceso dos 
pescadores aos ríos a través do man-
temento de carreiros e marxes, ou o 
acceso aos postos de pesca. De feito, 
asumimos un importante esforzo 
asinando convenios coas 66 entida-
des colaboradoras de pesca fluvial 
para realizar tarefas de mantemento 
en 75 coutos de pesca fluvial, que 
son accións complementarias ás 
que levan a cabo os organismos de 
cunca. En todo caso, esta cobertu-
ra proporciona non só refuxio e 
sombra, senón que tamén é unha 
achega nutricional esencial para as 
comunidades de invertebrados que 
sustentan ás poboacións piscícolas.

“Para a actual tempada 
ampliouse nun mes o período 
hábil de caza do xabaril”



R E P O R T A X E

13

as tarefas para a prevención. 
Tamén forma parte do convenio 
a posibilidade de que algúns 
núcleos participen no proxecto 
das “aldeas modelo”, que 
posibilitará que se roce unha 
vez e se implante actividade 
agrogandeira que fará que non 
sexa preciso rozar todos os anos.

Dispositivo
Un total de 7.000 persoas, suman-
do as da Xunta, as do Estado e as 
dos concellos; forman parte do 
dispositivo contra o lume. Aos 
medios humanos hai que engadir 
os vehículos e instrumentos téc-
nicos que teñen á súa disposición 
e que inclúen unha trintena de 
medios aéreos e 360 motobombas.

O dispositivo do Goberno galego 
é semellante ao dos anos anterio-
res, se ben cunha maior presenza 
dos efectivos sobre o territorio. 
Así, o persoal fixo descontinuo, 
permanece despregado ao longo 
de cinco meses, fronte os catro do 
ano anterior.

O eido da sensibilización social 
tamén foi obxecto de mello-
ra. Así, púxose en marcha un 
teléfono específico (900 815 085) 
para que os particulares poidan 
denunciar todas as actividades 
ilegais que detecten en canto 
teñan coñecemento delas.

O emprego de drons nas tarefas 
de control e extinción, o incre-
mento das cámaras instaladas nos 
terreos forestais e a aplicación do 
Big Data nas análises son algúns 
exemplos das novas tecnoloxías 
coas que a Xunta reforza a súa loi-
ta contra os incendios. As novas 
ferramentas combínanse con ou-
tras medidas de tipo legal, como o 
endurecemento das sancións para 
os propietarios que incumpran 
a súa obriga de limpar as fincas; 
e administrativas, como o plan 
para establecer unha rede de “al-
deas modelo” fronte ao lume.

O uso dos drons é unha das 
principais novidades do presente 
ano. Co obxectivo de que fun-
cionen como elementos de apoio 
para os equipos de prevención e 
extinción, estes aparellos teñen a 
capacidade de captar imaxes mes-
mo pola noite e de proporcionar 
información en tempo real. Os 
drons permitirán localizar os in-
cendiarios e mellorar a vixilancia 
preventiva, a detección e o apoio 
na extinción. 

O control non só se incrementa 
no aire, pois o número de cáma-
ras que forman parte da rede de 

videovixilancia forestal tamén 
experimentou un importante re-
forzo. Concretamente, instaláron-
se 30 novas cámaras, que se suman 
ás 88 que xa estaban operativas. 
En total, este sistema de control 
cobre 1,8 millóns de hectáreas de 
terreos forestais, máis da metade 
das existentes en Galicia.

A tecnoloxía tamén servirá para 
xestionar os datos traballando 
con ferramentas Big Data. A 
creación dunha base de datos 
con toda a información meteo-
rolóxica das áreas con maior ris-
co de incendios é un dos exem-
plos de como a Xunta recorre ás 
últimas novidades informáticas 
para administrar estatísticas e 
cifras que poden resultar fun-
damentais para desenvolver os 
plans de prevención.

Cooperación cos concellos
A Xunta, Seaga (empresa pública 
autonómica de servizos forestais) 
e concellos veñen de incrementar 
a súa cooperación nas tarefas de 
prevención de incendios. Así, 
implementouse un convenio para 
a protección das aldeas que regula 
os labores de limpeza dos terreos 
das faixas secundarias.

Ademais estableceuse unha 
lista de 70 parroquias ao abeiro 
do convenio que, polas súas 
condicións de risco, deben ter 
prioridade á hora de executar 

Novas tecnoloxías e 
medidas máis estritas para 
vixiar os montes galegos

Os drons permiten captar 
imaxes pola noite e proporcionar 
información en tempo real

Un total de 7.000 
persoas forman 
parte do dispositivo 
contra o lume
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volvendo neste eido nos últimos 
anos. Na actual campaña de 
prevención de riscos do tractor 
estanse repartindo 18.000 fichas 
informativas e 5.000 carteis con 
información sobre as causas máis 
recorrentes dos sinistros e as reco-
mendacións básicas que poden 
evitar accidentes ou, polo menos, 
minimizar as súas consecuencias. 

O Instituto de Seguridade e 
Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), 
dependente da Consellería de 
Economía, Emprego e Industria, 
distribuirá este material en 138 
localidades a través de distintos 
puntos: concellos, centros de 
saúde, farmacias, comercios de 
maquinaria agrícola, bares, clí-
nicas veterinarias e cooperativas 
agrarias e gandeiras, entre outros. 

A Consellería do Medio Rural 
facilitará a información para 
súa distribución a través das 
oficinas agrarias comarcais e 
das unidades tramitadoras do 
Rexistro Oficial de Maquinaria 
Agrícola (ROMA). A Dirección 

As estradas galegas rexistraron 
durante o primeiro semestre 
do ano un total de 10 accidentes 
mortais de tractor non laborais. Co 
obxectivo de minimizar o risco de 
sinistro, a Xunta de Galicia vai po-
ñer en marcha a campaña “A túa 
vida, sen voltas”, que busca alertar 
e concienciar dos riscos do manexo 
do tractor e dos seus apeiros, in-
formar de cales son as causas máis 
recorrentes dos sinistros e achegar 
recomendacións básicas, que de 
terse sempre en conta evitarían os 
accidentes ou, alomenos, minimi-
zarían as súas consecuencias. 

Co mesmo obxectivo, o próximo 
8 de outubro o Instituto Nacional 
de Seguridade e Saúde no Traballo 
(INSST), con sede en Madrid, aco-
llerá a presentación desta campaña 
a nivel nacional. Ademais, no 
Centro Nacional de Capacitación 
Agraria (CENCA) terá lugar outra 
xornada técnica organizada polo 
Ministerio de Agricultura, Pesca 
e Alimentación (MAPA). Tras a 
presentación, comezarán as activi-
dades formativas.

Destinatarios de “A túa 
vida, sen voltas”
“A túa vida, sen voltas” comezará 
en Galicia o vindeiro ano e fo-
mentará o uso seguro do tractor 
e o aumento do número dos que 
están provistos de estrutura de 
protección en caso de envorco 
(ROPS) e do cinto de seguridade, a 
través da concienciación respecto 
ao risco e aos posibles danos oca-
sionados neste tipo de sinistros.

Aínda que vai dirixida ao ám-
bito laboral, tamén se benefi-
ciarán desta campaña as persoas 
que viven no ámbito rural e 
realizan actividades agrícolas, 
que no caso de Galicia son a 
meirande parte das vítimas, e a 
poboación máis nova, para que 
incorporen o valor da antici-
pación ao risco como xeito de 
evitar os perigos e os accidentes 
no manexo do tractor. 

Fichas informativas
e carteis
Esta campaña complementará as 
accións que a Xunta vén desen-

Galicia súmase á campaña
“A túa vida, sen voltas”, para 
un uso máis seguro do tractor
Aínda que vai dirixida ao ámbito laboral, tamén se 
beneficiarán as persoas que viven no ámbito rural 



Xeral de Emerxencias e Interior 
tamén colaborará no reparto a 
70 concellos con agrupacións de 
voluntarios de protección civil 
e, por último, o ISSGA facilitará 
7.500 trípticos informativos á 
Garda Civil de Tráfico para o 
seu reparto nos controis en vía 
pública en toda a Comunidade. 

A campaña é unha iniciativa 
do Grupo de Traballo do Sector 
Agrario da Comisión Nacional de 
Seguridade e Saúde no Traballo, 
grupo no que participa o ISSGA, 
e encádrase no marco do Plan 
Nacional de Sensibilización e 
Prevención de Riscos Laborais no 
Sector Agrario, que foi aprobado 
en decembro do 2018.

Conduta segura
na vendima
Doutra banda, a DXT está a rea-
lizar unha campaña con motivo 
da vendima na que lembra a 
importancia de previr sinistros e 
modificar os hábitos de com-

portamento para crear condutas 
seguras. Neste senso, dende a 
Dirección Xeral de Tráfico en 
Galicia alértase aos usuarios de 
tractores e maquinaria agrícola 
dos riscos asociados ao seu mane-
xo e condución e lémbraselles a 
obriga de utilizar os sistemas de 
seguridade, do axeitado mante-
mento destes vehículos e da obri-
ga de circular coas autorizacións 
necesarias (permiso ou licenza 
de condución, ITV en vigor e 
seguro obrigatorio). 

Con este fin preventivo, os axen-
tes da Garda Civil de Tráfico e de 
Seguridade Cidadá entregarán 
material impreso, elaborado pola 
Xunta a través do ISSGA, no que 
se recolle información sobre as 
medidas de prevención fronte aos 
envorcos (o sinistro máis común 
tanto en estradas como nas leiras 
nas que se traballa). 

Cursos de formación
Ademais da campaña “A túa 
vida, sen voltas”, durante varios 
anos consecutivos o ISSGA 
realizou diversos cursos de for-
mación en prevención de riscos 
laborais no manexo do tractor 
e dos seus apeiros. Actualmente 
está aberta a convocatoria de 
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Cursos PRL no sector fores-
tal, sobre o manexo seguro da 
motoserra, no que se inclúe un 
módulo adicado a este fin. 

Os obradoiros son teóricos e 
gratuítos e teñen unha duración 
de 20 horas lectivas. O obxectivo 
é proporcionar unha formación 
específica ás persoas traballado-
ras e profesionais do sector en 
materia de prevención de riscos 
laborais e lévase a cabo entre os 
meses de setembro e outubro en 
Cervo e Outeiro de Rei (na pro-
vincia de Lugo), Ribeira e Frades 
(A Coruña), Cangas (Pontevedra) 
e O Carballiño (Ourense). 

Grupo de traballo do 
sector forestal
Doutra banda, no ano 2016 na-
ceu o grupo de traballo do sector 
forestal do ISSGA. Entre os seus 
obxectivos destaca a elabora-
ción de documentos formativos 
sobre condicións de traballo 
seguras no sector. A iniciativa do 
ISSGA incorporou a parte do seu 
persoal, ademais de traballadores 
doutras empresas como Finsa, 
Fearmaga ou Ence. 

Na actual campaña de 
prevención de riscos estanse 
repartindo 18.000 fichas 
informativas 
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A variación de estacións como 
consecuencia do cambio climá-
tico afecta á nosa castaña. Así 
o advirte Jesús Quintá, presi-
dente da Indicación Xeográfica 
Protexida Castaña de Galicia, 
quen este ano, con todo, asegura 
que en moitas zonas a colleita 
será “normal”. Iso débese a que 
choveu en xullo e agosto. “A cli-
matoloxía foi benigna”, sinala, á 
vez que destaca que prevén que 
a produción deste ano sexa de ao 
redor de 20 millóns de quilos, a 
maioría procedentes do interior 
de Ourense e de Lugo.

“Temos que ver a calidade porque 
aínda non empezamos a reco-
ller a colleita. De momento, hai 
pouca. É a partir do 15 de outubro 
cando comeza a campaña, que se 
estenderá un mes ou mes e medio. 
Polo de agora só se colleitaron va-
riedades híbridas nas zonas máis 
temperás”, indica Quintás, quen 
resalta que a castaña é “un produ-
to natural, polo que non se pode 
influír moito no seu cultivo”.

O presidente da Indicación 
Xeográfica Protexida explica 
que en Galicia é “unha froita 
bastante silvestre” e afirma que 
estes últimos días o que necesita 
é frío “para que se conserve e 
consuma”. Porque, sen frío, as 
castañas apetecen menos. “Se en 
outubro e novembro vai calor, 
como pasou algúns anos, é un 
problema”, sinala. 

Depredador natural
Ademais da climatoloxía, o 
principal obstáculo ao que se 
enfrontan os castiñeiros é a 
avespilla asiática (Dryocosmus 
kuriphilus), segundo sostén o 

presidente da Indicación Xeográ-
fica Protexida. “Aínda que este 
ano seguen téndoa, aguantaron 
bastante mellor do que pensa-
bamos porque críamos que este 
ano o ataque ía afectar moito”, 
explica Quintás, quen asegura 
que “o problema veu hai tres ou 
catro anos para quedar”, polo que 
hai que buscar solucións. E non é 
único de Galicia nin de España. 

En Italia ou Francia a avespilla, 
orixinaria da China, tamén 
afecta á produción. Polo mo-
mento, o remedio máis eficaz 
para facerlle fronte, segundo 
Quintás, é un depredador natu-
ral que procede tamén de Asia, o 
Torimus sinensis. 

Éxito internacional
Dos 20 millóns de quilos de castaña 
que se prevén colleitar en Galicia, 
ao redor da metade comeranse 
asados e fóra da comunidade, 
segundo o presidente da Indicación 
Xeográfica Protexida, quen explica 
que se exportan a outras cidades 
españolas como Barcelona ou 
Madrid, pero tamén a países como 
Francia, Italia, Suíza ou Alemaña. 

O resto da colleita destínase ás 
industrias, nas que é transformada 
para despois vender no exterior. 
Segundo os datos da Indicación 
Xeográfica Protexida, as castañas 
galegas expórtanse na actualidade 
a máis de 27 países, Estados Unidos 
entre eles.

Os produtores de
castaña recollerán uns
20 millóns de quilos
As choivas estivais favoreceron a colleita, 
que este ano será “normal”

O clima e a avespilla 
asiática, principais problemas 
dos produtores
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A empresa lalinense Proquideza 
encabeza o proxecto de investi-
gación Innoclean, orientado á 
mellora de produtos e procesos 
para a limpeza industrial e de 
colectividades.

A iniciativa, que recibiu finan-
ciamento da Axencia Galega de 
Innovación, dentro do programa 
Conecta PEME 2018, busca a 
redución do impacto ambien-
tal polo uso de produtos de alta 
toxicidade, a mellora da eficiencia 
dos procesos de desinfección, o 
desenvolvemento de superficies 
de fácil limpeza e a obtención de 
produtos especializados.

Innoclean realízase en colabora-
ción con outras tres empresas de 
Galicia: Horbesa, de Carballo, refe-
rente na produción de formigóns 
para enxeñería civil; a socieda-
de agraria de transformación 
Ladeira, do Páramo, unha das 
principais explotacións gandeiras 
de Galicia; e Geriolveira, de Teo, 
especializada en xeriatría e coida-
do de maiores. En total, participan 
unha ducia de investigadores das 
diferentes empresas.

Referente en I+D
Innoclean tamén conta co apoio da 
Consellería de Economía, Indus-
tria e Emprego. A subvención está 
cofinanciada polo Fondo Europeo 
de Desenvolvemento Rexional, 
no marco do programa operativo 
FEDER Galicia2014-2020.

Proquideza é referente na fabri-
cación de especialidades químicas 
para a industria alimentaria, a 
gandería e as colectividades. Cun 
esforzo constante en I+D, caracte-
rízase por ofrecer aos seus clientes 
solucións a medida. Na actuali-
dade atópase en plena expansión 
comercial en Europa, África e 
Asia. Ademais, aumentou a súa 
facturación un 15% no último ano 
e xerou tres postos de traballo. 

Innoclean desenvolve sistemas 
para facilitar a hixienización

Un proxecto para reducir o 
impacto da limpeza industrial

TIENES
UN MONTE 

DE EUCALIPTO 
DE MÁS DE 
30 AÑOS?

En ENCE queremos 
ayudarte a mejorar tus 
plantaciones poniendo 
en rendimiento eucalipto sin 
crecimiento para mejorar 
la ges�ón forestal.

Por ello, y durante un �empo 
limitado, te ofrecemos:

de madera de eucalipto procedente 
de parcelas que cumplan el criterio de 
madera sobredimensionada*

• 3,5 € / tonelada más
   sobre precio de tarifa

 para que puedas repoblar tu parcela

• 4 plantas de eucalipto / 
   tonelada

+70 cm

LLama gra�s al  

    900 100 890 
o contacta a tu comprador ENCE 
de confianza e infórmate

Consulta nuestra web  
www.compramosmadera30.es

* Requisitos:
· Que 1 de cada 10 árboles 
tengan un diámetro igual o 
superior a 70 cm   (en la parte 
más ancha del árbol)
· Periodo de vigencia del 
programa: 1 de julio al 31 de 
diciembre de 2019
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Controlan as malas herbas, a 
temperatura do solo e o consumo 
de auga. Son films acolchados ca-
paces de aumentar o rendemento 
da verdura máis cultivada do 
mundo: o tomate destinado 
á industria alimentaria. Este 
pequeno milagre elabórase con 
plástico ecovio® M2351, e BASF é 
unha das grandes marcas a nivel 
internacional que contribúe a 
esta revolución silenciosa en 
defensa do planeta. 

A firma ofrece no mercado agrí-
cola un plástico biodegradable 
para films acolchados elabora-
do con adipato-tereftalato de 
polibutileno (PBAT) ecoflex® 
e outros polímeros biodegrada-
bles obtidos a partir de materias 
primas renovables. 

Desta 
maneira, 
as láminas 
elabora-
das con 
ecovio® 
M2351 pódense incorporar ao 
terreo xunto cos restos vexetais 
da colleita, xa que os microor-
ganismos recoñéceno como un 

alimento que poden metabo-
lizar. E aí está, precisamente, 
o segredo da súa maxia. Os 
produtos que quedan tras a bio-
degración son CO2, auga e bio-
masa o que implica que o PBAT 
degrádase de forma biolóxica 
no terreo e que, a diferenza do 
que sucede co polietileno (PE), 
desaparece do mesmo.

Mellora o rendemento
da colleita
As láminas feitas con este 
material ‘máxico’ poden 
aumentar entre un 15 e un 
20% o rendemento da collei-
ta, reducir o consumo de auga 
e mesmo mellorar o control 
das malas herbas, baixando 
desta forma o uso de herbici-
das nos cultivos.

Así mesmo, 
moitos agricul-
tores aseguran 
que o film pro-
porciona unha 
maior resisten-

cia do cultivo fronte a determina-
das enfermidades, unha colleita 
máis temperá, máis homoxénea e 
de máis calidade. 

Segundo diversos estudos 
realizados, os films acolchados 
fabricados con ecovio® M2351 
tamén evitan que as partículas 
de plástico se acumulen na terra 
e pódense incorporar ao terreo 
xunto con restos vexetais da 
colleita co consecuente aforro de 
traballo e custos. 

No mercado desde
o ano 2012
Estes plásticos biodegradables 
están no mercado desde o ano 
2012 e desde entón o seu uso es-
tendeuse entre o sector polos seus 
beneficios, non só na colleita, 
senón tamén polo seu respecto 
polo medio ambiente. 

“Ofrecemos o noso apoio aos 
agricultores de moitos países do 
planeta para que utilicen estes 
films”, sinala Dirk Staerke desde 
o departamento de Marketing 
de Biopolímeros para Agricul-
tura de BASF, quen explica que, 
segundo a FAO (Organización 
das Nacións Unidas para a Ali-
mentación e a Agricultura) ata 
o ano 2050 a produción agrícola 
mundial debe aumentar un 
70% co fin de alimentar a unha 
poboación que, para entón, 
acadaría xa os 9.000 millóns de 
persoas. “Os plásticos biodegra-
dables poden axudar a superar 
este reto sen deixar no terreo 
ningún residuo contaminante”, 
indica o experto.

O plástico biodegradable 
conquista a agricultura sustentable

Ecovio® M2351obtense de 
materias primas renovables

O material é beneficioso 
para cultivos hortícolas
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Investir, innovar e cooperar 
son as claves dun programa que 
pretende facer do rural o motor 
do crecemento de Galicia. Esa 
é a razón pola que, no período 
comprendido entre 2007 e 
2020, o Leader mobiliza arredor 
de 175 millóns de euros en bene-
ficio do agro galego. 

O programa permitiu desen-
volver máis de 770 proxectos 
en Galicia entre 2017 e 2018, xa 
que as achegas, por enriba dos 
37 millóns de euros, posibilita-
ron investimentos inducidos 
por valor de 86,6 millóns de 
euros. Ademais, na presente 
convocatoria están previstas 
subvencións por máis de 16,5 
millóns de euros. 

Trátase de pequenos proxectos 
de investimento de pequenas 
empresas e de iniciativas de 
entidades sen ánimo de lucro ou 
de concellos que de media reci-
ben uns 50.000 euros de axuda. 

Creación e consolidación de 
postos de traballo 
Os proxectos executados entre 
os anos 2017 e 2018 conseguiron 
xerar preto de 900 empregos e 
consolidar máis de 4.000 para 
un período de cinco anos. 

Entre as actuacións que se 
puxeron en marcha ao abeiro 
destas axudas destacan mello-
ras na contorna rural, obras de 
recuperación e rehabilitación 
do patrimonio histórico, inicia-
tivas para a posta en marcha de 

novos recursos turísticos e para 
a creación ou mellora de áreas 
recreativas, praias fluviais e 
sendeiros, entre outras.

Turismo e rural 
Cómpre destacar que só no 
período do programa compren-
dido entre 2007 e 2013 houbo 
un total de 644 iniciativas 
turísticas que posibilitaron a 
creación de 161 postos de tra-
ballo e a consolidación doutros 
268 empregos.

Preto de 11,5 millóns de euros 
dos fondos Leader 2018-2019 
están suxeitos de forma directa 
á actividade turística ou de 
lecer, o que supón un 46% da to-

O Leader mobiliza 175 millóns 
para o rural entre 2007 e 2020

talidade do orzamento. No que 
ten que ver co emprego creado, 
calcúlase que en dous anos de 
vida, o programa está vincula-
do á consolidación de máis de 
100 postos de traballo no sector 
turístico galego. 

Os proxectos 
executados entre 
2017 e 2018 
conseguiron xerar 
preto de 900 
empregos

Case 11,5 millóns de euros dos 
fondos Leader 2018-2019 están 
vinculados ao turismo



A compañía galega de distribu-
ción alimentaria Vegalsa-Eros-
ki e a Indicación Xeográfica 
Protexida (IXP) Ternera 
Gallega acaban de renovar 
e ampliar o seu convenio de 
colaboración, formalizado por 
primeira vez xa hai 24 anos, co 
obxectivo de seguir fomentan-
do conxuntamente o coñece-
mento e o consumo da carne de 
vacún certificada por esta IXP 
entre asociacións, institucións 
e consumido-
res en xeral, e, 
en particular, 
entre os clien-
tes de Vegal-
sa-Eroski. 

Con este acor-
do, que terá 
unha vixencia 
de tres anos 
(2019, 2020 e 
2021), ambas 
entidades pre-
vén alcanzar a comercializa-
ción de catro millóns de quilos 
anuais de carne da calidade 
amparada por Ternera Gallega, 
que se venderá en condicións 
de exclusividade nas carnice-
rías e nos lineais de bandexas 
dos establecementos que 
Vegalsa-Eroski ten en Galicia, 
Asturias e Castela e León. 

A carne da IXP Ternera Gallega, 
polo tanto, poderase comprar 
tanto envasada como ao corte 
en mostradores tradicionais; 
contará co etiquetado propio da 
IXP correspondente ás tipoloxías 
Ternera Gallega e Ternera Galle-
ga Suprema, ou ben coa etiqueta 
da marca Eroski Natur.

Ademais de consumila, os clien-
tes poderán coñecela máis de 
preto. Para promocionar o labor 

medioambien-
tal que realizan 
os gandeiros 
rexistrados 
no Consello 
Regulador e o 
seu respecto 
pola tradición 
produtiva e 
polo benestar 
animal, así 
como para 
fomentar o co-
ñecemento da 

carne e o seu consumo obxectivo, 
o Consello Regulador das IXPs de 
Carne de Vacún de Galicia e Ve-
galsa-Eroski realizarán activida-
des informativas e promocionais 
orientadas aos consumidores. 
Deste xeito certifican a súa apos-
ta pola calidade, polos hábitos 
saudables, pola dieta equilibrada 
e pola seguridade alimentaria.

Aposta pola compra
en orixe
A carne é unha das categorías 
máis representativas nas compras 
realizadas aos produtores galegos 
e tamén é sinónimo de calidade 
diferenciada nos establecemen-
tos de Vegalsa-Eroski. Por iso, a 
compañía mantén unha relación 
comercial directa con aproxima-
damente 200 gandeiros inscritos 
na IXP Ternera Gallega. 

Esta aposta pola orixe e pola cali-
dade fomenta o desenvolvemento 
sostenible da contorna natural 
e a dinamización da economía 
local. No último ano, a compañía 
destinou 348 millóns de euros á 
compra a proveedores locais, o 
que supón un incremento do 6,2% 
respecto ao 2017.

Dese investimento, 296 millóns 
de euros corresponden a compras 
a empresas galegas, 22 millóns 
a asturianas e 30 millóns de 
euros a firmas castelán-leonesas. 
Estas cifras poñen de manifesto 
as relacións comerciais que a 
compañía mantén cun total de 
1.800 proveedores de diferentes 
sectores produtivos, dos cales 
practicamente a metade (900) son 
de proximidade, o que permite 
que máis do 40% dos produtos dos 
lineais da compañía sexan locais.

Convenio entre Vegalsa-
Eroski e a IXP Ternera Gallega

Con este acordo, 
prevese alcanzar 
a comercialización 
de catro millóns de 
quilos anuais de 
carne amparada por 
Ternera Gallega
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autoguiado AutoTrac, a conso-
la intuitiva Gen4 e o joystick 
ergonómico CommandPR fan do 
tractor fabricado por John Deere 
un vehículo de manexo sinxelo 
capaz de acadar unha velocidade 
de operación de 22 km/h.

O granxeiro Mikael Skeldal, que 
é a persoa que dirixe a instala-
ción danesa á que pertencen as 
leiras onde se realizou a proba 
de rastrexo, foi o encargado de 
conducir o tractor e, unha vez 
rematada a tarefa, destacou a fa-
cilidade para operar que aportan 
as tecnoloxías que incorpora o 
vehículo antes mecionadas, así 
como a posibilidade de monito-
rizar o traballo realizado a través 
do terminal Kuhn 1200, que lle 
permitiu tamén optimizar o 
axuste do rotor sen interromper 
a grabación do récord de hectá-
reas rastrexadas.

Un total de 188,9 hectáreas en oito 
horas. Este é o novo récord de ras-
trexo acadado polo tractor 6250R 
de Jonh Deere nunha granxa 
situada en Dinamarca. O rexistro, 
validado polo centro de probas 
DLG tras a realización de varias 
medicións, amosa a eficiencia e 
a fiabilidade desta moderna má-
quina para todos aqueles profe-
sionais do agro que buscan novos 
niveis de rendemento.

Ademais das 23,6 hectáreas por 
hora rastrexadas, os expertos 
encargados de dar validez ás 
estatísticas do récord constataron 
a calidade da forraxe resultante 
dos traballos, feito que tamén ten 
unha grande importancia no mo-

mento de cer-
tificar este tipo 
de rexistros. 
“Grazas á poten-
cia adicional 

subministrada con Intelligent 
Power Management, o buque 
insignia da serie 6R de John 
Deere proporcionou ata 300 cv de 
potencia sobre todos os terreos”, 
comenta a marca fabricante no 
seu comunicado sobre o récord 
rexistrado na granxa danesa.

Unha das claves para obter a 
excelencia no rastrexo que de-
mostran os resultados das probas 
reside na relación existente entre 
potencia e peso. Con 9,3 toneladas 
de vacío, o tractor 6250R é o que 
maior potencia ten na súa catego-
ría, feito que hai que unir a unha 
densidade inigualable (31 kg/hp). 
A combinación destas dúas carac-
terísticas co novidoso sistema de 

O tractor 6250R de John Deere 
completou 188,9 hectáreas en oito 
horas nunha granxa de Dinamarca

O rei do rastrexo 
acada un novo récord

As innovacións de John Deere acadaron un novo recoñecemento. Nesta 
ocasión, a marca recibu un total de catro medallas de Agritechnica: unha 
de ouro (polo sistema de transmisión electromecánica eAutoPowr) e tres 
de prata (Control Predictivo de Velocidade, Control de Intelixencia de 
Macroempacadoras e Paquete de Eficiencia en Colleitadoras).

“En John Deere dedicamos máis do 5% das nosas vendas a investigación 
e desenvolvemento e as medallas demostran a nosa forza innovadora”, 
comenta Dennis J. Docherty, vicepresidente de Vendas e Marketing de 
John Deere, que destaca a importancia da tecnoloxía para que “agriculto-
res e provedores sexan máis eficientes coas súas operacións no agro”.

Catro medallas de Agritechnica para John Deere
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Unha biblioteca dixital, unha 
ferramenta de xeomarketing e 
un configurador de produtos son 
algunhas das mostras da aposta 
do fabricante de automóbiles 
italiano Argo Tractors polas 
tecnoloxías 4.0. 

O interese por 
levar a cabo 
unha transfor-
mación dixital 
tamén se ma-
terializou no 
posicionamen-
to SEO (Search 
Engine Opti-
mization) que 

a compañía fixo nos seus sitios 
web, incluídos os dos distribui-
dores nos motores de busca, o que 
lle permitiu aumentar o tráfico 
orgánico e acadar maior eficacia 
na busca de clientes potenciais. 

O proxecto de Transformación 
Dixital comezou hai dous anos, 
en novembro do 2017, na inaugu-
ración da feira Agritechnica de 
Hannover. Foi alí onde a multina-
cional anunciou o enorme reto que 
se marcara en materia de comu-
nicación: a transformación cara a 
unha empresa 4.0 e unha estra-
texia de desenvolvemento da rede 
de importadores e distribuidores. 

O grupo industrial dedicou unha 
importante inversión á parte 
dixital e involucrou a todo o 
grupo, con actualizacións na área 
web corporativa, a creación de 
sitios web de distribuidores e máis 
a introdución de ferramentas que 
facilitan as actividades de mar-
keting, comunicación externa e 
xestión da clientela. Os primeiros 
resultados reveláronse un ano 
despois, durante a última edición 
de Eima International. 

Almacén virtual
Todos os distribuidores da mul-
tinacional Argo Tractors poden 
acceder á Biblioteca Virtual, unha 
ferramenta que permite ver, per-
sonalizar e des-
cargar distintos 
materiais, como 
folletos técnicos 
ou campañas 
publicitarias. Tal 
e como sinalou o director de mar-
keting de Argo Tractors, Antonio 
Salvaterra, “grazas a esta operación, 
todo o material prodúcese na sede 
central, aínda que cada país ten a 
posibilidade de levar a cabo perso-
nalizacións que vaian en liña coa 
misión das nosas marcas”. “Desta 
forma –continúa Salvaterra– garan-
timos, a todas as filiais, distribuido-
res e importadores, unha comu-

nicación homoxénea, acorde cos 
valores das nosas marcas”. 

Vendas 4.0
Dentro do paquete para vendas, a 
compañía puxo en marcha unha 
ferramenta de xeomarketing. 
Trátase dun termómetro que 
axuda a facer un seguimento 
da evolución dos mercados en 
termos de volume e categorías de 
tractores, destacando as marcas 
máis vendidas. Esta ferramenta 
é capaz de establecer a configura-
ción e o mercado ao que hai que 
dirixir as campañas promocio-
nais. Tamén permite simulacións 
e estudos destinados a optimizar a 
xestión das áreas de vendas. 

Orzamento virtual 
personalizado
Como calquera fabricante de auto-
móbiles de vangarda, Argo Trac-
tors 4.0 ofrece un configurador 
de produtos, o que permite que 
a clientela poida coñecer o custo 
dun tractor aínda que este sexa 
totalmente personalizado. Poderá 
escoller o tipo, o modelo, a versión 
e as opcións máis específicas.

O proxecto de 
Transformación 
Dixital comezou na 
inauguración da 
feira Agritechnica de 
Hannover

Todos os distribuidores da 
multinacional poden acceder á 
Biblioteca Virtual

Argo Tractors súbese ao 
carro das tecnoloxías 4.0
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Holland de ofrecer unha experien-
cia sinxela e intuitiva de condución 
para o operador. Conta cun novo e 
ergonómico repousabrazos dende o 
que se controla todo o tractor. Nel, 
os distribuidores electrohidráu-
licos poden asignarse ás leivas ou 
ao joystick a elección do condutor, 
mentres que os axustes individuais 
do tractor poden almacenarse por 
implemento e recuperarse de inme-
diato ao cambiar entre tarefas.

Máxima visibilidade
Xunto a isto, o novo deseño de cabina 
en catro postes garante a máxima 
visibilidade, que se ten incremen-
tado con máis cámaras colocadas 
estratexicamente arredor do T8 e 
que permiten pasar con facilidade 
do campo á estrada e controlar máis 
preto os implementos. 

Ademais, o novo ordenador que inte-
gra a bordo sitúase na liña de visión 
directa do salpicadeiro dianteiro. E os 
novos faros LED 360º proporcionan 
un nivel de iluminación superior 
subministrando ata un 25% máis 
de luminosidade, mentres que as 
memorias configurables permiten 
seleccionar doadamente a cobertura 
necesaria para cada labor agrícola.

New Holland Agriculture lanza a 
nova serie T8 Genesis® con sistemas 
de agricultura de precisión (PLMTM) 
intelixente. Para isto, deseñouse unha 
plataforma de xestión a nivel interno, 
ofrecendo a clientes e concesionarios 
un novo nivel de aproveitamento e 
xestión dos tractores.

O T8 Genesis® con PLM IntelligenceTM 
adáptase ás necesidades específicas 
de cada agricultor, grazas a presta-
cións como a conectividade avan-
zada entre operadores, vehículos e 
concesionarios que permiten incre-
mentar a produtividade e reducir os 
tempos de inactividade, personalizar 
os controis e acadar unha maior 
visibilidade e confort.

Integración do portal
New Holland tamén incrementou 
a integración do seu portal MyNew 
HollandTM cos seus diferentes recur-
sos online para brindar apoio aos 
seus clientes e concesionarios. Así, o 
portal renovado e a nova app MyNew 
HollandTM permiten acceder as 24 ho-

ras do día ao servizo de asistencia e a 
un mundo de información e servizos 
que axudarán ao cliente a maximizar 
a produtividade dos seus equipos e a 
xestionar a súa explotación agrícola 
dun xeito máis eficiente.

“O lanzamento, hai máis de 25 anos, 
do tractor Genesis, coñecido en 
Europa como a serie 70 supuxo un 
salto significativo no deseño de trac-
tores. O novo T8 Genesis® con PLM 
IntelligenceTM vai un paso máis alá no 
deseño de tractores, sendo concibido 
para adaptarse ao xeito de traballar 
dos agricultores e baseándose nun 
estudo exhaustivo cos nosos clientes”, 
explica Sean Lennon, director de 
Produto para Tractores.

“Pode chegar a por en contacto 
o implemento directamente coa 
oficina de control da explotación e 
agora, grazas á dispoñibilidade do 
sistema ISOBUS Clase III, permite un 
aproveitamento óptimo do conxunto 
tractor-implemento. Redeseñamos a 
cabina escoitando aos nosos clientes 
arredor de todo o mundo, coa 
finalidade de crear unha experiencia 
produtiva e personalizable para cada 
operador”, engade.

Aínda que se incorporarán novas 
prestacións e tecnoloxías, o novo 
T8 continúa a tradición de New 

New Holland T8 Genesis®:
a agricultura intelixente

O novo modelo vai 
un paso máis alá no 
deseño de tractores, 
segundo se asegura 
dende a marca

O novo T8 continúa a tradición 
de New Holland de ofrecer unha 
experiencia sinxela e intuitiva de 
condución para o operador



Más que un seguro

PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: • MAPFRE ESPAÑA CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS • AGROPELAYO SOCIEDAD DE SEGUROS S.A. • CAJA DE SEGUROS 

REUNIDOS (CASER) • SEGUROS GENERALES RURAL • ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS • PLUS ULTRA SEGUROS • HELVETIA CÍA. SUIZA S.A. DE SEGUROS 

• MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS • CASER MEDITERRÁNEO SEGUROS GENERALES • CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. • GENERALI DE ESPAÑA, S.A. 

SEGUROS • FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS • BBVASEGUROS, S.A. DE SEGUROS • AXA SEGUROS GENERALES • SEGUROS CATALANA OCCIDENTE 

• REALE SEGUROS GENERALES • MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. • SANTALUCÍA S.A. CÍA. DE SEGUROS • MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS • AGROMUTUA-

MAVDA, SDAD. MUTUA DE SEG. • PELAYO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA

Incluye saneamiento 
ganadero.

Asegure la calidad 
de su leche (células 
somáticas, aflatoxinas…)

Seguro de

de reproducción
y producción

ganado
vacuno
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serie Expert CVT que presenta 
catro modelos con transmisión 
continua, característica que 
fai a estes vehículos únicos na 
súa categoría. “A serie Expert 
CVT introduce unha moderna 
e innovadora gama de tractores 
na clase compacta con estándares 
premium, en canto a equipamen-
to e confort, propios dos nosos 
modelos de maior tamaño”, 
afirma o seu director de Merca-
dotecnia de Produto para Europa, 
David Schimpelsberger.

Expert CVT comprende catro 
modelos de tractor: o 4100 de 100 
CV, o 4110 de 110 CV, o 4120 de 
120 CV e o 4130 Expert CVT de 
130 CV, e os catro teñen un deno-
minador común: son premium 
porque dispoñen das mesmas ca-
racterísticas e do mesmo confort 
dos modelos grandes da marca 
Steyr: calidade, deseño e alta enxe-
ñaría ao servizo dos clientes.

A prestixiosa marca de tractores 
austriacos Steyr volve dar a bada-
lada no mercado grazas á calidade 
dos seus vehículos, precisos, 
eficaces e moi cómodos. A firma 
acaba de ampliar a súa famosa 
gama Profi cun novo modelo 
de 6 cilindros con transmisión 
PowerShift de oito fases. Trátase 
dun tractor moi versátil pensado 
para explotacións esixentes, xa 
sexan dos sectores agrícola ou 
hortofrutícola ou dos servizos 
forestais ou municipais. Entre as 
súas prestacións destacan, entre 
outras, as seguintes: 

O seu motor diésel Common Rail 
Ecotech de 6,7 l de FPT alcanza 
unha potencia nominal de 145 CV 
e máxima de 158 CV. Por outra 
banda, os enxeñeiros de Steyr 
equiparon o Profi de 6 cilindros 
coa nova transmisión PowerShift 
de oito veloci-
dades, “a máis 
eficaz da súa 
categoría”, indi-
can desde a mar-
ca tras subliñar 
que entre a súas 
mellores características figura o 
pedal do acelerador con función 
de redución da velocidade para 
situacións nas que se precisa a 
máxima potencia con rapidez, 
como en operacións de transporte 
en costas pronunciadas. Ademais, 

a caixa de cambios S-ControlTM 
inclúe 24 marchas en tres grupos 
de avance e retroceso e tamén 
varias función automáticas que 
melloran a eficiencia do tractor.

Versátil e produtivo
Por outra banda, o seu investidor 
electrohidráulico impide a perda 
de potencia nos cambios de sentido 
no campo, mentres que a función 
S-Stop II facilita as paradas en cru-
ces de estrada e durante as opera-
cións con pa frontal. Por exemplo, 
cando o tractor se detén nos cruces, 
a función S-Stop II encárgase auto-
maticamente do embrague sempre 
que se pisa o freo. 

Con enganche de tres puntos e 
catro distribuidores electrónicos 
na parte traseira, este modelo é, 
sen dúbida, un aliado produtivo 
e moi versátil. Dispón, ademais, 

dunha 
cabina 
extrema-
damente 
confor-
table, ten 
accesos por 

ambos os lados e inclúe sistema 
de aire acondicionado.

Transmisión continua
A familia Steyr tamén medra 
no segmento 100-130 CV co 
lanzamento da denominada 

Steyr reforza a súa gama 
Profi e lanza Expert CVT

A marca de tractores 
presenta un modelo cun 
motor de 6 cilindros

A familia Steyr medra no 
segmento 100-130 CV grazas a 
unha serie innovadora
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O vehículo gaña en robustez gra-
zas a unha parte dianteira máis 
expresiva e dinámica. Entre os 
cambios máis notables, atópase o 
do redeseño interior do habitá-
culo, que ofrece máis calidade 
grazas ao emprego de novos ma-
teriais. A nova pantalla multime-
dia está integrada no salpicadeiro 
e o panel de instrumentos conta 
cunha nova pantalla TFT de 3,5 
pulgadas. Ademais, estrea tapi-
cería, volante, pomo de cambios, 
mandos de aire acondicionado e 
molduras cromadas.

Xunto a isto, singularízase tamén 
pola nova gama mecánica, que 
xira en torno ao bloque 2.3 dCi. 
Con tres niveis de potencia (135, 
150 y 180 CV), o novo motor 
diesel do Máster pode asociarse 
a unha caixa manual ou a unha 
robotizada e ten aumentado en 
potencia ao tempo que logra 
reducir o seu consumo.

A firma francesa Renault está de 
estrea  e vén de lanzar ao mercado 
dúas versións renovadas dos seus ve-
hículos comerciais lixeiros: o modelo 
Trafic e o modelo Master 2019. Con 
máis de catro millóns de unidades 
vendidas dende o seu lanzamento 
en 1980, os furgóns Renault Trafic 
e Renault Master son protagonis-
tas indiscutibles do mercado dos 
vehículos lixeiros e un dos piares 
estratéxicos da marca francesa.

Ambos os dous modelos acaban de 
ser actualizados tanto en termos de 
deseño coma de equipamento. Neste 
sentido, o Renault Trafic 2019, con 
novo motor 2.0 dCI, é producido en 
exclusiva na fábrica de Sandouville 
(Francia). Trátase dun dos tres mo-
delos máis vendidos da firma e con-
ta con 275 versións, dúas lonxitudes 
e dúas alturas. O seu volume útil 
varía de 3,2 a 8,6 metros cúbicos. 

No exterior, os cambios do Renault 
Trafic 2019 céntranse nun frontal 
máis marcado e uns novos grupos 

ópticos con tecnoloxía full led e a 
característica firma lúminica en 
forma de C, un sinal de identidade 
nos últimos lanzamentos da firma. 
Xunto a isto, estrea un novo color 
opaco de carrocería baixo a deno-
minación de “gris urbano”.

O seu interior tamén se ten reno-
vado cunha nova tapicería, un 
pomo de cambio redeseñado e de-
talles cromados no salpicadeiro.

Renault Master 2019
Doutra banda, o Renault Master 
2019 concíbese coma un modelo 
máis seguro. Dispoñible en tres 
alturas e catro lonxitudes, cun 
volumen útil de entre 8 e 22 me-
tros cúbicos, este modelo estrea 
habitáculo e incorpora unha 
nova mecánica diesel. Introduce 
novos elementos de equipamento 
e actualiza a súa imaxe exterior.

Renault está de estrea: 
novos vehículos comerciais 
lixeiros

A firma francesa 
renovase cos modelos 
Renault Trafic e Renault 
Master 2019

Ambos os dous modelos acaban 
de ser actualizados tanto en 
termos de deseño coma de 
equipamento
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A nosa Comunidade Autónoma, 
coas diferenzas e singularidades 
que compoñen o seu territorio 
no que conviven litoral e inte-
rior, constitúe unha terra cunha 
grande riqueza de produtos do 
mar e, sobre todo, agrogandeiros.

Trátase de produtos que, como 
non podería ser doutro xeito, 
son preservados e promovidos 
dende a Administración, que 
protexe e fomenta esta riqueza 
con marcas de calidade, Indica-
cións Xeográficas Protexidas, 
Denominacións de Orixe e di-
ferentes selos de calidade, entre 
outras fórmulas.

Ao protexelos, ocúpase tamén 
de preservar a cultura, o arraigo, 
a economía e o valor engadido 
que xeran as nosas producións 
agrarias e gandeiras de altísimo 
nivel cualitativo.

Produtos minoritarios
Porén, existe tamén na nosa 
terra un importante número de 
produtos minoritarios que non 
están aínda amparados polos 
marchamos de calidade cos que 
ofrecen protección as diferentes 
administracións. Entre estes pro-
dutos, que cada vez cobran máis 
relevancia cuantitativa e cuali-
tativa, destacan, por exemplo, a 
sidra galega, o aceite de Quiroga, 
as marmeladas, os froitos roxos, 
os derivados e elaborados lácteos 
e un sinfín de produtos agrícolas 
e gandeiros elaborados nas pro-
pias explotacións.

Dende a Asociación Agraria de Ga-
licia entendemos que é importante 
dar a coñecer e divulgar as peculia-
ridades destes produtos e fomentar 
a súa presenza nos mercados.

Isto e así porque son quen de 
xerar unha riqueza necesaria nun 
campo que ten que diversificar a 
súa produción aínda máis e tratar 
de conseguir a excelencia en 
todos os seus produtos.

Unha xornada divulgativa
No marco deste obxectivo, dende 
a nosa Asociación propoñemos a 
celebración dunha xornada, que 

se celebrará nas instalacións da 
Bodega Camino, na parroquia de 
Moreira do Concello de A Estrada 
(Pontevedra) o día 24 de outubro 
en horario de 10:30 a 14:30 horas.

A xornada iniciarase recibindo aos 
asistentes cunha inauguración ofi-
cial, e desenvolvendo un programa 
que conterá un relatorio sobre 
diferentes fórmulas para acadar 
a mellora da comercialización de 
produtos agrarios e na que se abor-
darán, tamén, cuestións relativas 
ás necesidades da distribución e 
requirimentos dos consumidores 
e outras que teñen que ver coa 
promoción en mercados locais e 
foráneos (marketing, promoción e 
consolidación nos mercados). 

Xunto a isto, haberá unha mesa 
redonda con representantes da 
Dirección Xeral de Gandaría, 
Agricultura e Industrias Agro-
alimentarias, produtores, do 
eido da distribución e técnicos, 
e, finalmente, realizarase unha 
degustación de produtos típicos 
galegos, con especial aten-
ción aos produtos obxecto da 
xornada. Trátase dun foro que 
estará apoiado pola Xunta de 
Galicia, a través da Consellería 
do Medio Rural.

A Asociación Agraria de 
Galicia, comprometida coa 
promoción dos produtos 
agrarios da terra

O vindeiro 24 de outubro 
desenvolverase na Estrada 
unha xornada divulgativa sobre 
comercialización de produtos 
agrogandeiros
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meses. Tampouco o gando equino 
cunha idade superior a 204 meses 
nin o ovino ou o caprino que teña 
máis de 84 meses. Finalmente, a 
cobertura tampouco se estenderá 
aos cans cunha idade inferior aos 
12 meses ou superior aos 144.

Obrigas do asegurado
Ao adoptar esta póliza, o asegura-
do comprométese a levar a cabo 
medidas necesarias para o bo coi-
dado, guía e vixilancia do gando 
obxecto do seguro. En particular, 
comprométese a que os cans 
asegurados cumpran coas normas 
obrigatorias de vacinación perió-
dica contra a hidrofobia.

En caso de que ocorra un sinistro 
que afecte a algunha das cober-
turas da póliza, este deberá ser 
comunicado polo asegurado de 
xeito inmediato ao asegurador, 
actuando en conformidade ao 
estipulado nas condicións xerais 
da póliza e entregando ademais 
copia do libro de explotación.

De entre os seguros que ofrece 
Asegasa aos socios da Asociación 
Agraria de Galicia destacan, 
polo seu carácter integral, as 
pólizas multirrisco de gando. 
Unha fórmula que permite ao 
gandeiro criar aos seus animais 
coa máxima tranquilidade, dado 
que ofrece unha ampla cobertura 
para distintas conxunturas.

O obxecto deste seguro non é ou-
tro que o de garantir as cabezas de 
gando pertencentes á explotación 
asegurada, que sexan propieda-
de do asegurado. Así, poden ser 
obxecto do seguro certas clases de 
gando (ovino, caprino, equino e 
vacún) e tamén os cans pastoreo e 
custodia, caso de existir.

Non teñen consideración de 
gando a efectos da cobertura 
deste seguro as reses bravas de 
gando vacún; os cabalos de monta 
e cadeira ou os cans cualificados 
como potencialmente perigosos 
pola lexislación vixente. O asegu-
rado deberá facilitar o domicilio 
da explotación (os datos do seu 
emprazamento) e tamén infor-
mación do libro de rexistro. Ao 

mesmo tempo, terá que definir 
o detalle das cabezas aseguradas 
(se son crías ou reses adultas, por 
exemplo, ou se teñen a categoría 
de sementais).

Coberturas
Sempre e cando figuren expre-
samente coma contratados nas 
condicións particulares da póliza, 
poderán ser obxecto de cobertura 
os dous bloques de garantías se-
guintes, ou ambos os dous de for-
ma simultánea: morte accidental 
e/ou roubo do gando asegurado e 
responsabilidade civil deste.

A póliza garante un aumento au-
tomático de animais do 7% sobre 
o número de cabezas aseguradas. 
No caso de que no momento do si-
nistro a diferenza sexa superior a 
esa porcentaxe, será de aplicación 
sobre a indemnización a redución 
proporcional que corresponda.

Aos efectos das coberturas de 
morte e roubo do gando, en 
caso de estar contratadas, non 
terán consideración de animais 
asegurados aquelas cabezas de 
vacún cunha idade superior a 168 

Seguro multirrisco de gando: 
unha aposta pola tranquilidade

A póliza garante un aumento 
automático de animais do 7% 
sobre o número de cabezas 
aseguradas

Poden ser obxecto deste seguro 
certas clases de gando e tamén os 
cans de pastoreo e custodia
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O pasado 18 de xullo inaugurouse 
a nova sede da Asociación Agraria 
de Galicia en Valdeorras. O pre-
sidente da asociación, Francisco 
Bello, presentou no transcurso 
do acto inaugural á organización 
como “unha das máis importan-
tes do sector agropecuario galego”. 
Ao respecto desta nova oficina, 
declarou que contribuirá a po-
tenciar a presenza da Asociación 
Agraria de Galicia “na comarca e 
no oriente ourensán”.

A oficina, moito máis grande 
que a anterior, conta cun com-
pleto equipamento técnico e con 
traballadores especializados que 
ofrecerán un amplio catálogo de 
servizos aos agricultores, gandei-
ros e silvicultores da zona. 

Defensa dos intereses
dos asociados
Precisamente, segundo declarou 
Francisco Bello, “o persoal técnico 
da asociación en Valdeorras, 
apoiado polo completo equipo 
de profesionais que a Asociación 

Agraria de Galicia ten na nosa 
comunidade (enxeñeiros agrícolas 
e forestais, xuristas, economis-
tas…), está en condicións de ofrecer 
solucións para calquera tipo de 
problemas que se poidan presen-
tar no ámbito agropecuario”.

Ademais, declarou que dende a 
oficina se “axudará á tramitación 
de diferentes liñas de axudas 
e subvencións e colaborarase 
conxuntamente con diferentes 

socios no desenvolvemento dun 
gran número de proxectos rela-
cionados co eido rural”. 

Pero, por riba de todo, segundo ma-
nifestou tamén o propio Francisco 
Bello, na nova sede en Valdeorras 
vanse defender diariamente os 
intereses dos asociados, unha tarefa 
para a que se traballará en estreita 
colaboación coas distintas admi-
nistracións públicas que teñen 
competencias no medio rural.

Nova oficina da 
Asociación Agraria 
de Galicia en 
Valdeorras 

Foi inaugurada a 
mediados de xullo
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As soltas do Torymus sinensis 
comezan a ser efectivas en Ga-
licia. O seguimento do proceso, 
que leva a cabo a Consellería do 
Medio Rural, pon de manifesto 
que este parasito está a asentarse 
nos soutos dos castiñeiros da nosa 
comunidade, o que favorece a súa 
saúde, xa que contribúe á loita 
contra a avespiña, unha especie 
que pode danar a foresta. 

Por iso, dende o 2015 trabállase 
para tratar de eliminala. Este 
outono realizarase, un ano 
máis, a toma de mostras no 
campo para comprobar os resul-
tados da parasitación.

Cómpre sinalar que as soltas 
realizadas este ano foron de 1,6 
millóns de individuos, aumen-
tando o número deles en cada un 
dos puntos de solta.

Localización 
No ano 2018 colectáronse, en 
cada un dos puntos de mostraxe 
da solta, un total de cinco buga-
llas que se levaron ao laborato-
rio para comprobar o seu grado 
de parasitación.

Á vista dos datos obtidos nas 
análises realizadas entre o 2016 
e o 2018, detectouse parasitación 
por Torymus sinensis nun total 
de 55 concellos de Galicia. 

O proceso de seguimento consiste 
en seleccionar unha serie de pun-
tos onde se realizaron as soltas do 
parasito, que se localizan polas 
coordenadas GPS no momento da 
liberación do Torymus sinensis, 
en primavera. 

Evolución das soltas 
A cantidade de individuos das 

Un paso máis na loita contra
a avespiña do castiñeiro

soltas foi en aumento dende que 
comezaron, no 2015. Ese ano 
soltáronse un total de 1.500 pa-
rasitos, mentres que no seguin-
te, 2016, a cantidade ascendeu 
ata os 66.500. Xa no 2017 foron 
134.000 individuos os que se 
liberaron e no 2018 alcanzouse a 
cifra de 705.000.

Neste exercicio, a cifra de 
individuos para parasitar os 
ovos da avespiña superou os 
1,6 millóns, é dicir, duplicou a 
cifra do ano anterior.

Do mesmo xeito que medrou 
a cifra de Torymus sinensis 
nas soltas, tamén aumentou o 
investimento para loitar contra 
a avespiña, que pasou de 1 millón 
de euros no ano 2018 a 2,1 millóns 
no presente exercicio.

Outras medidas 
Ademais da parasitación a través 
de Torymus sinensis, outro dos 
mecanismos que se están levando 

Un dos mecanismos para o control 
biolóxico da avespiña do castiñeiro é a 
mellora xenética

a cabo en Galicia para o control 
biolóxico da avespiña do castiñei-
ro é a mellora xenética.

Unha serie de ensaios que se leva-
ron a cabo no Centro de Investi-
gación Forestal (CIF) de Lourizán 
confirmaron que existen clons 
híbridos de castiñeiro que presen-
tan maior resistencia á praga. 

A identificación destas especies 
é fundamental, xa que permitirá 
elixir os materias xenéticos para 
a reprodución desta árbore nos 
viveiros e tamén poderá aplicarse 
ás novas plantacións. 

As investigacións confirmaron 
que existen clons híbridos de 
castiñeiro que presentan maior 
resistencia á praga
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Vinos gallegos y Mercadona, 
compañeros perfectos
El sector vitivinícola es un actor 
clave en la economía gallega, ya 
que constituye una fuente de 
riqueza generadora de empleo y 
contribuye a revalorizar el campo 
y a fijar población en el rural. 
Pero, además, es una actividad 
en auge, favorecida por la calidad 
de nuestros vinos y el esfuerzo 

renovador de nuestros viticulto-
res, que, en los últimos años, no 
han parado de innovar, tanto en 
los productos como en los proce-
sos. Gracias a este gran trabajo, 
el mundo del vino ha podido 
establecer alianzas estratégicas 

con otros 
actores 
del sector 
agroalimen-
tario que 
favorecen la 
promoción 
y la visibi-

lidad de los vinos gallegos. Una de 
esas alianzas tiene como protago-
nista a la cadena de supermerca-
dos Mercadona, cuya apuesta por 
la calidad y singularidad de estos 
caldos se ha ido fortaleciendo a lo 
largo de los últimos años y se ha 
reflejado en un incremento de las 
compras a las bodegas de la comu-

nidad, de 1,2 millones 
de botellas en 2015 a 2,3 
millones en 2018.

Este aumento de la 
demanda responde a la 
necesidad de Merca-
dona de desarrollar un 
surtido eficaz, con la 
introducción de nue-
vos productos locales 
adaptados a las cos-
tumbres y hábitos de 
consumo de las zonas 
donde está presente.

De esta forma, la com-
pañía está ampliando 
el número de proveedo-
res, especialistas y loca-
les, con los que trabaja 
para reforzar su nuevo 
Modelo de Proveedor 
Totaler, en el que lo 
que importa, más allá 
de la magnitud del fa-
bricante, es su especia-
lización y agilidad para 
atraer al cliente con 
productos diferenciales 
y de calidad. 

Pazo de Orantes y Val de 
Anxos, los últimos fichajes 
Una de las últimas bodegas en 
aliarse con esta compañía ha 
sido Bodega Alanis, situada en 
Ourense, que desde noviembre 
del año pasado produce para Mer-
cadona el blanco Pazo de Orantes, 
un vino de la D. O. Ribeiro de 
sabor fresco y afrutado. Otra 
de las nuevas incorporaciones 
en los lineales de Mercadona es 
Val de Anxos, un albariño con 
D. O. Rías Baixas y que produce 

en exclusiva la bodega que lleva 
el mismo nombre, situada en la 
localidad de Meis. Este vino mo-
novarietal se incorporó al surtido 
del supermercado en 2018 y llegó 
para ampliar la oferta de vinos 
de uva albariño que ya vendía en 
exclusiva esta compañía, como 
Ponte Tamuxe y Viña Xunqueira.

Pero no solo los vinos gallegos se 
han incorporado a los lineales de 
Mercadona, los licores también 
han encontrado un espacio en el 
surtido de la compañía, que com-
pró en 2018 más de 1,6 millones 
de botellas a proveedores como 
Londinel, en Pereiro de Aguiar, o 
Pazo de Valdomiño, en Tomiño, 
entre otros. 

El sector enológico, fuente 
de riqueza para Galicia 
El mundo del vino constituye 
una punta de lanza para el campo 
gallego, no solo por ser fuente de 
riqueza y empleo, sino por la im-
portancia de su dimensión social y 
cultural. Al ser un sector con gran 
competencia nacional e interna-
cional, es muy importante para 
los bodegueros gallegos encontrar 
aliados de la cadena agroalimen-
taria que los ayuden a visibilizar 
todo su potencial. En este sentido, 
el enorme trabajo realizado, tanto 
por ellos como por los viticulto-
res, sigue rompiendo fronteras 
y ha encontrado en grandes 
compañías, como Mercadona, un 
compañero perfecto para ampliar 
mercados y afrontar con éxito los 
retos futuros del sector.

Una de las últimas 
bodegas en aliarse con 
esta compañía ha sido 
la Bodega Alanis

La compañía 
compró en 2018 
más de 1,6 millones 
de botellas a 
proveedores de 
licores

Viñedos de uva albariño de Val de Anxos
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Hace tiempo que por razones 
laborales he tenido que apar-
tarme de la Clínica del Ganado 
Vacuno, pero eso no ha sido óbice 
para estudiar cada día con más 
pasión sus problemas y, sobre 
todo, aquellos aspectos que hacen 
posible que familias enteras sigan 
apostando por esta forma de vida, 
dura y noble.

A lo largo de muchos años de 
profesión, he podido ver cómo 
ha evolucionado este sector, de 
la carne a la leche y de la leche a 
la carne, y cómo el esfuerzo de 
tantas personas no se ha visto 
recompensado con el paso de los 
años, cuando muchos hijos han 
renunciado a la explotación bus-
cando otro tipo de salidas, más 
seguras, más prácticas, pero sin 
duda menos apasionantes.

He comprobado como Ourense, 
mi provincia, quedaba prácti-
camente sin explotaciones de pro-
ducción láctea, cuando se decía 

que no se daban las condiciones; 
y pude ver en los años noventa, 
cómo Rodeiro, en la zona alta de 
la provincia Pontevedra, donde 
en teoría tampoco se darían, se 
convertía en referencia, en lo 
tocante a la producción de leche.

Años antes, previa a la entrada en 
la Unión Europea, asistí por ca-
sualidad, a una conferencia de un 
experto comunitario que trajeron 
a Santiago de Compostela, donde 
apostaba por 
la producción 
láctea en Ga-
licia y donde, 
amargamen-
te, algunos 
asistentes le 
reprochaban 
los precios que 
se pagaban por 
litro. Aquel 
buen señor, contestó algo emi-
nentemente práctico, “consuman 
más leche, y verán como suben 
algo los precios; transformen 

la leche, y verán como ganarán 
mucho más dinero”.

Aquel hombre que no entendía 
el malhumor de alguno de los 
presentes, en un momento dado, 
le preguntó a uno de los más beli-
gerantes, ¿Cuántos helados con-
sume usted a la semana, al mes, al 
año...? La respuesta no se hizo es-
perar, por parte de aquel buen se-
ñor, “¿y qué importancia tiene el 
que yo coma uno o dos helados...?”  
El auditorio que rondaría las 300 
personas, enseguida se solidarizó 
con el interpelante, que gesticuló 
haciéndonos entender que el con-
ferenciante prácticamente nos 
estaba tomando el pelo. Cuando 
el auditorio se fue calmando, el 

experto, sin 
inmutarse, le 
contestó, “yo 
aquí no vengo 
a decirles lo 
que tienen que 
hacer, vengo a 
explicarles lo 
que hacemos 
en mi país...”

Esos años, sin duda los años de 
los engaños fueron aprovechados 
por unos cuantos señores para 
sembrar miedo y desconfianza, y 

El futuro de
las vacas de leche

La vaca es un valor de nuestra 
Comunidad Autónoma, y debemos cuidarlo 
e incentivarlo por muchas razones

El sector productor 
se ha dado cuenta 
del oscuro porvenir 
al que se le estaba 
llevando y parece que 
empieza a reaccionar
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aconsejar apostar por la picaresca 
a la hora de hacer declaraciones 
de producción que llevaron a Ga-
licia a tener una cuota de produc-
ción láctea muy inferior a la real, 
comprometiendo gravemente 
la viabilidad futura de muchas 
explotaciones 
lácteas, como 
así fue; y sin 
embargo se 
consiguió, 
con no poco 
esfuerzo, 
que hubiera 
explotaciones, 
que hubiera trabajo, que hubiera 
relevo generacional, y que 
Europa permitiera suplir la falta 
de formación reglada inicial, 
por una formación ocupacional 
adaptada a los horarios de los 
ganaderos. Así miles de gana-
deros de toda Galicia, asistieron 
a cientos de cursos prácticos de 
formación, donde se hablaba de 
reproducción, calidad de la leche, 
nutrición, podología… en defini-
tiva, de gestionar integralmente 
toda la explotación.

Las explotaciones lecheras fueron 
creciendo, fueron buscando 
financiación (que encontraron), 
y la rentabilidad de las mismas 
garantizó el pago de millones y 
millones de las antiguas pesetas, 
que eran aportadas por las entida-

des bancarias 
que apostaron 
por el rural 
en aquellos 
momentos.

En contra-
posición, nos 
encontramos 

30 años después, donde la vaca 
a veces es considerada como el 
mayor peligro medioambiental 
de la humanidad, y la leche ya no 
digamos… y hay quien la consi-
dera como el principal factor de 
riesgo cardiovascular en el ser 
humano, y responsable de un 
sinfín de alergias.

Pero, ¿qué hay de cierto en 
todo ello para que la población 
empiece a ver a este animal como 
una especie a cuestionar?, ya 

que no hay que olvidarse de que 
hay personas que dan crédito a 
estas informaciones y crean en 
las demás cierta intranquilidad, 
que se traduce en sustituir la 
leche por sucedáneos, y la leche 
transformada es sustituida por 
ejemplo por grasas mucho más 
económicas y medioambiental-
mente muy discutidas, como es el 
aceite de palma.

Pero, ¿se debe a informaciones 
científicas avaladas por estudios 
concluyentes, o simplemente 
son informaciones sesgadas e 
interesadas que provienen de 
un espectro social que quiere un 
campo a su disposición el fin de 
semana y en las condiciones que 
se le imponga?

Riesgo nutricional 
Veo que el sector productor se 
ha dado cuenta del oscuro por-
venir al que se le estaba llevando 
y parece que empieza a reaccio-
nar, donde tiene que reaccionar, 
y aplaudo que personas como 
la coordinadora del área de Nu-

Los lácteos son 
necesarios y un pilar 
fundamental en 
nuestra dieta
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trición Pediátrica del Hospital 
Clínico de Santiago de Compos-
tela, Doña Rosaura Leis, afirme 
con rotundidad que “reducir el 
consumo de lácteos es un riesgo 
nutricional para la población”.

Efectivamente, los lácteos son 
necesarios y un pilar funda-
mental en nuestra dieta. Hoy 
tenemos en el mercado gran 
variedad de productos derivados 

de la leche que pueden encajar en 
cualquier situación personal.

La vaca es un valor de nuestra 
Comunidad Autónoma, y debe-
mos cuidarlo e incentivarlo por 
muchas razones, no solo como 
recurso económico familiar, sino 
incluso desde el punto de vista 
medioambiental y social, ya que 
ayuda a generar riqueza, fija po-
blación al crear puestos de trabajo 

directos e indirectos, aprovecha 
recursos naturales, mejora la 
calidad de los suelos, etc.

Nuevas fórmulas 
De alguna forma debemos, 
entre todos, buscar fórmulas 
para volver a ver en el sector de 
la producción láctea una salida 
laboral y una forma de evitar el 
goteo constante de personas, que 
abandonan el rural de Galicia.

Pero la producción de leche blan-
ca sin más, es decir, sin trans-
formar, puede ser que no sea tan 
atractiva a la hora de la cuenta 
de resultados de la explotación. 
Pero si esa misma leche, la dife-
renciamos, o la transformamos, 
a lo mejor conseguimos una 
mejor respuesta por parte del 
consumidor, que siempre está 
dispuesto a pagar por la calidad 
en materia de alimentación.

O bien cambiar tendencias y 
volver a recuperar consumos 
tradicionales que recuperen 
sabores de antaño, como el que se 
consigue pasteurizando la leche, 
en lugar de hacerle tratamientos 
UHT. Pero para ello tenemos que 
cambiar tendencias y educar en 
el consumo de leche a niños y no 
tan niños, que en Galicia tienen 
una excepcional materia prima 
que, de seguir así, perderemos y 
no podríamos recuperar.

Dejemos de educar en contra de 
la ganadería.

Juan J. Gómez Fernández
Veterinario
Fundación José Luis Taboada
Pazo de Cartelos-Carballedo-Lugo

Entre todos, debemos buscar 
fórmulas para volver a ver en el 
sector de la producción láctea 
una salida laboral





A Denominación de Orixe Rías 
Baixas destaca que a vendima 
se desenvolveu “con tranqui-
lidade e a un bo ritmo” cuns 
viñedos que se atopaban “nun 
bo estado sanitario e vexeta-
tivo”. Como resultado, a falta 
de verificar os equilibrios dos 
mostos, obtívose “unha uva sa e 
con boas gradacións”. 

“O que si se pode presaxiar é 
que será unha anada de cali-
dade e moi 
aromática”, 
segundo expli-
ca o director 
técnico do 
Consello Regu-
lador, Agustín 
Lago. “En 
xullo, segundo 
se desenvol-
veu o ciclo 
vexetativo, xa se estimaba que 
os acios fosen máis pequenos 
e menos pesados. De feito, a 
falta de choivas en agosto, e 
mesmo principios de setembro, 
motivou que estes acios pesen 
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A vendima arrincou en Gali-
cia coa previsión de alcanzar 
unha produción de máis de 60 
millóns de quilos de uva. Nas 
cinco denominacións de orixe 
coas que conta a comunidade, 
Ribeira Sacra foi a primeira en 
comezar e o día 30 de setembro 
xa levaba vendimados máis de 
cinco millóns de quilos de uva, 
dos que a maior parte, máis de 
catro millóns, corresponden 
a mencía. Tras ela atópase a 
variedade branca godello, con 
374.791 quilos. 

“Os traballos víronse favorecidos 
por unhas excelentes condicións 
meteorolóxicas, que contri-
buíron ao estado óptimo da uva e 
fixación da súa acidez”, explican 
desde o Consello Regulador da 
Denominación de Orixe Ribeira 
Sacra. O organismo tamén fai 
fincapé en que a vendima volveu 
ser en setembro o motor eco-
nómico do territorio, xerando 
miles de empregos directos e 
indirectos, unha tendencia que 
continúa en outubro. 

Algunhas das adegas de Ribeira 
Sacra comezaron a vendima a 
finais de agosto. Este ano, do 
mesmo xeito que o pasado, a 
previsión é que a recollida de uva 
remate sobre o 19 de outubro. 

A influencia do clima
Desde o Consello Regulador da 
Denominación de Orixe Monte-
rrei destacan o estado fitosanita-
rio das uvas, que “a día de hoxe é 
excelente”. Con motivo das boas 
condicións climáticas durante 
o período vexetativo das vides, 
cren que esta será unha vendima 
“moi boa, tanto en cantidade 
de quilos recollidos como na 
calidade dos mesmos”. Monterrei 
agarda colleitar máis de cinco 
millóns de quilogramos. 

A previsión doutra das denomi-
nacións de orixe galegas, Val-
deorras, é acadar os seis millóns 
de quilogramos, pois a finais de 
setembro levaban vendimia-
dos máis de 4.500.000, a maior 
parte, case tres mil, da variedade 
Godello. As zonas de produción 
de Valdeorras ocupan gran parte 
das concas dos ríos Sil, Xares e 
Bibei. Nelas, o clima é máis seco 
que no resto de Galicia, mestu-
rándose a influencia atlántica 
con trazos da continental. 

Calidade da uva
Na vendima na D. O. Rías Baixas 
mantivéronse as previsións de 
descenso anunciadas no Informe 
de Estimación de Colleita 2019. 
Ata finais de setembro, cando 
a maioría das adegas daban por 
pechada a vendima, recolleitaron 
32.000.000 quilos de uva, na súa 
maioría de variedades brancas. 
Ás empresas só lles quedaba por 
recoller, principalmente, as varie-
dades tintas de Rías Baixas, que 
representarán arredor do 0,80% 
da produción total da colleita.

As cinco denominacións de orixe 
galegas prevén vendimar máis de 
60 millóns de quilos

Os consellos 
reguladores 
das cinco 
denominacións de 
orixe destacan a 
calidade da uva



menos do previsto inicialmente 
no noso informe de estimación 
da vendima e que descendesen 

máis os 
quilos de 
uva”. Esas 
previsións 
apuntaban 
en xullo a un 
descenso res-
pecto a 2018 

de arredor do 6%, pero que ata o 
momento sería de case o 16,9%. 

Vendima manual
A colleita en Rías Baixas rea-
lízase toda a man e en caixas 
normalizadas con 20 quilos de 
capacidade. Este ano as adegas 
da subzona do Salnés remata-
ron antes que o resto de subzo-
nas, mesmo daquelas que foron 
máis madrugadoras e que teñen 
por costume finalizar antes. 
O Consello Regulador conta 
con 177 adegas rexistradas. A 
superficie desta D. O. abarca 
4.053 hectáreas repartidas entre 
21.877 parcelas nas que traba-
llan 5.177 viticultores.

Na Denominación de Orixe 
Ribeiro a finais de setembro 
colleitáronse máis de 11.000.000 
de quilos de uva. Coa vendima 
aínda sen rematar, a cifra xa 
é superior á recollida o ano pasa-
do, cando se pechou cun total de 
nove millóns. 

Na produción dos viños pro-
texidos pola D. O. Ribeiro o cli-
ma é o factor clave que determi-
na a agronomía, as variedades 
e o estilo dos 
viños. Tradi-
cionalmente, 
no territorio 
da D. O. Ribei-
ro ten unha 
gran presenza 
e relevancia 
a figura do 
viticultor. Actualmente, están 
rexistrados uns 5.500 que, xun-
to con 115 adegas e colleiteiros, 
representan a estrutura produ-
tiva da Denominación.
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Moitas das 
adegas xa dan 
por concluída a 
campaña deste ano

As condicións 
meteorolóxicas, 
favorables para a 
produción
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Traballo todo o ano
Roberto Carlos está feliz coa súa 
profesión. “Dedícome todo o ano só 
aos viñedos e teño traballo”, desta-
ca, á vez que conta que, pola mañá, 
o primeiro que fai é visitar os te-
rreos. “Cando é época de tratamento 
miro como están. A podar empezo 
en novembro e fágoo ata marzo, 
aproximadamente. Ademais, todo 
o ano dedícome ao mantemento, 
roza de herba, rego, etc. É laborioso, 
pero cómodo”, asegura.

Durante a época de vendima 
é a única tempada na que ten 
compañía. “Collemos entre 15 e 20 
persoas. Procuro que polo menos 
teñan unha semana de traballo”, 
indica. Á hora de comezar a reco-
llida comezan polos viñedos nos 
que as uvas teñen máis gradación 
e mellor acidez. “Non sacamos 
todo xunto”, di Roberto Carlos, 

Roberto Carlos Noya leva a 
viticultura no sangue. Con 12 
anos fixo a súa primeira vendima 
e, tras o paso dos anos, fixo dese o 
seu oficio. Encárgase todo o ano 
do coidado de seis hectáreas de 
vides situadas no municipio de 
Vilanova de Arousa (Pontevedra). 
Desas parcelas que coida día a día 
saen uns dos caldos máis prezados 
de Galicia, principalmente da 
variedade albariño. O ano pasado 
Roberto Carlos e as persoas que 
contrata só para a época da ven-
dima, entre 15 e 20, colleitaron 
75.000 quilos. A colleita este ano 
reduciuse un 35%. 

“Houbo pedrazo e moito vento 
tempestuoso. Se contamos que 
hai oito botóns en cada vara, os 
dous primeiros desapareceron, 
o que significa que unicamente 
por rotura por vento xa contamos 
con dous acios menos por cada 
dez. Iso é un 20% menos só por 
vento”, explica o viticultor, quen 
engade que tamén se notou a 
deshidratación da uva.

“Non choveu durante a vendima 
e iso inflúe no peso. O ano pasado 
foi demasiado bo e a cepa auto-
rregula. Foi excepcionalmente 

bo porque houbo moita uva por 
metro cadrado”, indica Roberto 
Carlos, quen, a pesar das cifras 
deste ano, sostén que non se pode 
cualificar de “malo”. 

Unha xefa octoxenaria
O viticultor está feliz coa ex-
tensión de hectáreas das que se 
encarga todo o ano só, excepto en 
época de vendima, cando realiza 
contratacións temporais. Tamén 
ten algunha parcela en propie-
dade. A gran parte da extensión 
pertence á “xefa”, unha muller 
de 84 anos que vende a uva que 
colleitan a unha adega. Alí con-
vértena en viño. 

“Esta familia, á que pertence a 
xefa, foi precursora, en 1876, na 
elaboración de albariño e espa-
deiro. Na súa época tamén foron 
precursores da festa do albariño, 
cando levaban carros de vacas”, 
relata Roberto Carlos, quen 
lembra que as leiras estiveron 
abandonadas durante uns anos 
ata que os fillos dos donos deci-
diron recuperalas e dedicalas ao 
cultivo da uva. “Mesmo amplia-
ron terreo e hoxe en día tamén 
temos intención de ampliar”, 
sinala o viticultor.

Un viticultor encargado
de seis hectáreas 
Este ano a colleita reduciuse un 
35%, principalmente polo vento



á vez que explica que tras vendi-
mar, paletizan a uva diante dos 
viñedos, desde onde un camión a 
traslada á adega que a compra. 

Un oficio recomendado
Ademais de dedicarse ao coidado 
das seis hectáreas de terreo, está 
ligado aos cursos de viticultura que 
se realizan nas Rías Baixas. Roberto 
Carlos non se cansa de repetir: “É 
un traballo recomendado, tranqui-
lo e podes vivir del. Se o compara-
mos co sur de España, estamos en 
Marbella. A hora de traballo en 
vendima págase entre sete e nove 
euros, segundo produción. Unha 
persoa vendimando un mes enteiro 
estaría polos 1.500 euros ao mes”.

Normalmente, segundo conta Ro-
berto Carlos, os profesionais que se 
dedican á vendima despois tamén 
realizan poda, esfollado... “É un 
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sector no que se demanda man de 
obra e é un traballo levadío, moi 
mecanizado e con bos resultados. 
Eu traballo todos os anos coa mes-
ma xente. Teño xente que mesmo 
colle vacacións no seu traballo e 
vén. Mesmo teño casas que veñen 
todos os da familia”, explica. 

Por iso, defende o seu oficio ante 
os que critican “a vendima”. É 
unha forma de gañarse a vida, de 
gozar do campo 
e de coñecer 
desde dentro 
o apaixonante 
mundo da viti-
cultura. Desas 
vides saen uns 
dos mellores caldos galegos da 
Denominación de Orixe Rías 
Baixas. Sen profesionais como 
Roberto Carlos nunca chegarían 
ás nosas mesas.

En 2018 vendimaron 
75.000 quilos, unha cifra 
“excepcional”
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No norte da Península Ibérica, 
e especialmente nas comarcas 
leiteiras, a forraxe preferida 
para a alimentación do vacún é 
o silo de millo, que proporciona 
ao gandeiro unha gran canti-
dade de forraxe cun elevado 
contido enerxético. 

O emprego dun cultivo de 
inverno, onde adoita primar o 
raigrás, entre outros, facilita un 
mellor uso e ocupación do chan 
agrícola, permitindo a produ-
ción dunha segunda forraxe, o 
aproveitamento dos beneficios 
intrínsecos á rotación (rompe-
mos ciclos de enfermidades e 
pragas, melloramos estruturas 
de chan…), protexer o chan da 
erosión durante a estación con 
máis precipitacións, etc.

Dependendo do manexo e do 
obxectivo perseguido polo 
agricultor e polo gandeiro, ese 
cultivo serviranos para reali-
zar pastoreo, producir forraxe 
en múltiples segas, ou mesmo 
nunha soa.

E isto, xunto coa inestabilidade 
climática evidente nos últimos 
anos, así como coa crecente falta 
de recursos hídricos para o culti-
vo de millo, fainos ir cara a unha 
anticipación do momento de 
sementar este cultivo, de modo 
que poidamos adiantar a época 
de floración aos golpes de calor 
do verán e aproveitar mellor as 
augas recollidas durante o in-
verno e os inicios da primavera. 
Para iso, faise primordial atopar 
alternativas ao cultivo do raigrás.

Cebadas híbridas  
Nesta liña, o gandeiro atopou 
nas cebadas híbridas unha 
solución máis que interesante 
para liquidar este problema. 
Grazas ao traballo desenvolto 
por Syngenta, compañía á que 
pertence esta xenética, duran-
te os últimos anos, HyvidoTM 
pódese recomendar en produ-
ción de forraxe e silo nun único 
corte (feito que repercutirá nun 
menor custo de ensilaxe e ma-
nexo), permitindo obter un alto 
rendemento (7 a 12 toneladas 
materia seca/ha) e cunha moi 
boa calidade nutricional. 

Dando o corte na fase de inicio 
do espigado (BBCH 49-51) dara-
nos unha forraxe cun alto nivel 
proteíco, que o agricultor necesi-
ta nunha forraxe de inverno.

A mestura de HyvidoTM cunha 
leguminosa, como poder ser 
unha veza (Vicia sativa), tre-
vos ou chícharos forraxeiros, 
permitirá aumentar o contido 
en proteína e o valor nutritivo, 
aínda reducindo levemente o 
rendemento total. 

A precocidade das cebadas hí-
bridas e a súa excelente sanidade 
fronte ás enfermidades, así como 
a súa rápida e vigorosa implanta-
ción despois da sementeira (con 
demostrado efecto supresor de 
certas malas herbas, como poden 
ser as do xénero lolium), permi-
tirá segas 15 ou 20 días antes, o 
cal redundará nunha sementeira 
de millo máis adiantada e con 
menor presión.

Unha forraxe alternativa e segura 
para o produtor de leite e carne

Fonte: Departamento técnico Syngenta Seeds, 
SÉRIDA e INTIA.
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O fin último do convenio é a pro-
tección dos bens e dos veciños en 
caso de incendio. Así, nos últimos 
tempos, produciuse un cambio de 
actitude por parte dos propieta-
rios das leiras, xa que están máis 
implicados porque saben da im-
portancia de que as súas parcelas 
estean limpas.

Case 30 concellos amosaron xa 
o seu interese por participar no 
proxecto de aldeas modelo fronte 
aos incendios, deseñado e im-
pulsado pola Xunta para limpar 
as faixas próximas ás vivendas 
e crear nos terreos resultantes 
actividade agrogandeira que os 
transforme nunha devesa natural 
fronte ao lume.

Os núcleos ourensáns de Osmo, 
no concello de Cenlle, e o de Mui-
menta, no de Carballeda de Avia, 
son dúas aldeas modelo fronte ao 
lume. Os veciños destes núcleos 
poden limpar as faixas a través 
do sistema público de xestión da 
biomasa, aínda que estas estean 
en contornas non priorizadas 
polo convenio de protección 
da Xunta, e comprométense a 
que esas leiras poidan adicarse, 
alomenos durante os cinco anos 
seguintes, a actividades agrícolas 
e gandeiras. Grazas a esta medida 
non será preciso rozar cada ano, 
xa que os terreos afectados actua-
rán como unha barreira natural 
fronte ao lume.

Convenio de protección
das aldeas
Preto de 240 concellos de toda 
Galicia solicitaron xa sumarse 
ao convenio de protección das 
aldeas, que establece unha serie 
de parroquias como prioritarias 
para a limpeza dos terreos rurais 
incluídos nas faixas secundarias. 
A Xunta ten a intención de que 

todas estas faixas estean limpas 
antes de que remate o ano. En to-
tal, as parcelas afectadas ocupan 
4.500 hectáreas e están repartidas 
en 70 parroquias, pertencentes a 
35 concellos.

A Xunta xa enviou aos concellos 
que suscribiron o convenio as 
primeiras notificacións para que 
os gobernos municipais as remi-
tan aos propietarios das parcelas. 
Dende o momento no que reciban 
a comunicación, os titulares dos 
terreos teñen un prazo de 15 días 
para xestionar a biomasa. Se non 
cumpren coa súa obriga nese pra-
zo, poderán iniciarse, en calquera 
momento, as accións subsidiarias 
que procedan.

Os concellos, en virtude do con-
venio, teñen á súa disposición no-
vas ferramentas como son o Plan 
Municipal de Prevención que lles 
entregou o Goberno autonómico 
e o visor que lles permite coñe-
cer as parcelas que compoñen 
as faixas secundarias. Ademais 
tamén se lles proporcionou aos 
concellos a aplicación informáti-
ca Xesbío, que permite xestionar 
dunha forma rápida e sinxela 
os incumprimentos das obrigas 
relativas á xestión da biomasa.

Aldeas que toman vantaxe 
fronte ao lume coa implantación 
de actividade agrogandeira

Grazas a esta medida non será 
preciso rozar cada ano, xa que 
os terreos afectados actuarán 
como unha barreira natural 
fronte aos incendios

Case 30 concellos 
amosaron xa o seu 
interese por converter 
algúns dos seus 
núcleos en aldeas 
modelo fronte ao lume
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A Asociación Agraria de Galicia 
detectou durante os últimos 
meses que existen peticións e 
consultas de moitos propietarios 
e habitantes da Galicia rural que 
queren saber se hai algún rexistro 
ou se están recompiladas as par-
celas dispoñibles na actualidade 
para adicar a proxectos de produ-
ción agrícola, gandeira e tamén 
forestal. Desde a asociación cons-
tatouse esta necesidade de predios 
por toda a xeografía galega. 

Xunto a isto, varios dos nosos 
asociados tamén se puxeron en 

contacto con nós para solicitar 
asesoramento e orientación pos-
to que teñen predios e parcelas 
que están abandonadas ou ben 
que van a deixar de ser produ-
tivas proximamente e queren 
saber como poden aproveitalas; 
se existe alguna figura xurídica 
que permita o seu aluguer, ven-
da ou cesión. 

Desde a Asociación Agraria de 
Galicia queremos ofrecernos para 
axudar a solucionar este proble-
ma e converternos en interme-
diarios para poñer en contacto 

a aquelas persoas que necesiten 
conseguir un terreo para por en 
marcha proxectos agrícolas, gan-
deiros ou forestais, cos propieta-
rios deses predios que non poden 
ou que non queren dispor deles.

Aquelas persoas interesadas, 
tanto nun caso coma no outro, 
poden contactar coa Asociación 
Agraria de Galicia no teléfono 
881 019 550 de luns a venres entre 
as 10:00 e as 14:00 horas. 

As persoas interesadas en terreos para adicar a proxectos de 
produción agrícola, gandeira e forestal poden consultar a súa 
dispoñibilidade e os seus usos na nosa asociación

Información sobre terreos 
dispoñibles e os seus usos

Vendo cosechadora
CLAYSON 1530

4,20 metros de peine • Picas de girasol

Tfno.: 658 201 806 / 983 264 371

en
perfecto
estado
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Coristanco volveu render ho-
menaxe ao seu produto estrela: a 
pataca. Veciños e visitantes goza-
ron entre o 13 e o 15 de setembro 
da XXXIX edición da Festa da 
Pataca, na que houbo concursos, 
desfiles de tractores, exposicións, 
concertos, casetas e degustacións. 

O alcalde do municipio, Juan 
Carlos García Pose, asegura que 
este ano tivo especial relevancia 
a historia, a cultura e a tradición 
do cultivo da pataca. Así, destaca a 
mostra fotográfica, na que tamén 
se proxectaron vídeos, que durante 
eses días deu testemuño “dos últi-
mos 40 anos da pataca en Coristan-
co” e lembrou a aqueles veciños e 
veciñas que sentaron as bases para 
que hoxe en día sexa recoñecida 
como símbolo do concello. 

Un grupo de produtores aproveitou 
os festexos da XXXIX edición da 
Festa da Pataca de Coristanco para 
presentar unha iniciativa desti-
nada a protexer o tubérculo baixo 
o amparo dunha marca propia 
dentro da 
Indicación 
Xeográfica 
Protexida 
Pataca de 
Galicia.

Gran acollida tivo tamén a 
xornada técnica sobre manexo de 
pragas e enfermidades dedicada 
aos produtores e impartida polo 
experto Fernando Alonso Arce, 
así como os talleres de cociña para 
pequenos e adultos e as degus-
tacións. Este ano os promotores 
da celebración coidaron a imaxe 
e nas casetas da festa instalaron 
murais que recreaban distintos 
labores do cultivo da pataca. 

“Tentamos que a festa fose para 
todo o mundo, que os asistentes 
puidesen elixir entre gastrono-
mía, cultura, actividades… Foi 
unha celebración na que houbo 
emoción e orgullo por parte 
dun concello que quere com-
partir o mellor que ten, un pro-
duto que forma parte dos catro 

“A idea é conseguir diferenciar 
o produto a través dun selo de 
calidade para que os consumidores 
teñan a garantía de que a pataca é 
de Coristanco”, explica o alcalde do 
municipio, Juan Carlos García Pose, 

quen confía en que 
o próximo ano o 
selo de calidade sexa 
“unha realidade”, 
pois a iniciativa xa 
está en marcha.

máis importantes do mundo, 
despois do trigo, do millo e do 
arroz”, destaca o alcalde, quen 
resalta que a pataca é “unha 
fonte de felicidade”.

Polo momento, da asociación 
destinada a defender a calidade 
diferenciada da pataca de Coris-
tanco forman parte unha ducia 
de produtores da localidade, pero 
o rexedor municipal destaca que 
“non vai quedar ninguén que 
sendo de Coristanco, ademais de 
selo, non queira poñelo nos seus 
produtos”. Juan Carlos García 
salienta que a marca é “recoñecida 
e valorada” polos consumidores e 
do que se trata co selo é de garantir 
a orixe do tubérculo e, polo tanto, a 
súa calidade.

O Concello de Coristanco tamén 
iniciou os trámites para que a 
Festa da Pataca teña a catalogación 
de Festa de Interese Turístico de 
Galicia, o que impulsaría os feste-
xos e atraería a máis visitantes.

Gastronomía e cultura, 
protagonistas na XXXIX edición 
da Festa da Pataca

O alcalde confía 
en que en 2020 sexa 
“unha realidade”

Coristanco, orgulloso
da súa pataca

Coristanco pide un selo de 
calidade para a súa pataca
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Storm® Ultra

Combina una nueva formulación más 
apetecible con el ingrediente activo de 

Para más información: www.pestcontrol.basf.es

Storm® Ultra Storm® Ultra es una marca registrada de BASF.
Use los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso. 
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