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Desde a Asociación Agraria de 
Galicia valoramos a positiva 
repercusión que tivo a sentenza 
que recoñece por fin os atropelos 
cometidos pola industria láctea 
aos gandeiros. Desde aquí con-
gratulámonos de que por fin a 
Xustiza declarase ilegal algo que 
levamos tempo denunciando. 

Con todo, debemos ser pruden-
tes á hora de iniciar os trámites 
para reclamar por vía xudicial os 
nosos dereitos, pois as industrias 
recurriron a resolución ante a 
Audiencia Nacional. A sentenza, 
polo tanto, non é firme. Debe-
mos esperar a que o sexa para 
esixir indemnizacións polos 
prexuízos causados. 

Este fallo, que esperemos sexa 
ratificado, súmase ao pacto pola 
estabilidade do sector lácteo asi-
nado hai xa tres anos en Madrid. 
A repercusión deste acordo xa é 
visible nos prezos do leite, que 
aínda que se poden mellorar, 
evolucionaron de forma moi po-
sitiva. O acordo, polo menos, está 
a dar estabilidade a un sector 
moi castigado. 

Leis sen uso
Os agricultores e gandeiros 
vivimos da terra. É o noso ben 
máis prezado. Por iso, cremos 
que é bo e necesario que desde 
a Xunta de Galicia se traballe 
nunha lei de mobilización da 

Francisco Bello

terra abandonada, pero que-
remos resaltar que é igual de 
importante que as figuras que 
xa existen como os Popeva, 
incluídos na Metaga, se poi-
dan implementar para axudar 
a conseguir máis superficie 
agraria útil. Desde a Asociación 
Agraria de Galicia, polo tanto, 
reclamamos á Administración 
que poña en marcha estes meca-
nismos que xa existen pero que 
non se utilizan. 

Para o novo ano, desde a aso-
ciación desexamos que todas 
as explotacións e todos os 
proxectos gandeiros, agrarios ou 
forestais poidan ter as axu-
das que necesitan e que o seu 
principal recurso, a terra, estea 
dispoñible para levalos a cabo. 
A Administración debe darlles 
todas as facilidades e non xerar 
problemas porque nos xogamos 
o futuro do rural galego; é dicir, 
o futuro de Galicia.

A terra, o futuro 
de Galicia
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A mediados de xullo, a Comisión 
Nacional dos Mercados e a Com-
petencia (CNMC) sancionou oito 
empresas que operan no mercado 
de aprovisionamento de leite crú 
de vaca pola súa actuación entre 
os anos 2000 e 2013. A conduta 
ilícita consistía en intercambiar 
información que lles permitía 
coordinar estratexias comerciais 
en detrimento dos intereses dos 
gandeiros. As actuacións foron 
consideradas moi graves pola 
CNMC, que decidiu sancionalas 
cunha multa global de 80,6 mi-
llóns de euros.

O expediente tivo o seu inicio 
a raíz dun estudo sobre o sector 
lácteo remitido polo Servizo para 
a Defensa da Competencia de 
Castela e León. Nel, manifestábase 
a posibilidade da existencia de 
comportamentos restrictivos no 
mercado do aprovisionamento do 
leite crú.

Tras unha investigación, que 
incluíu inspeccións domiciliarias 

simultáneas nas sedes dalgunhas 
das principais empresas do sector, 
e tras a instrución do correspon-
dente expendiente sancionar, a 
CNMC considerou que oito com-
pañías participaron nesta trama 
e foron responsables de condutas 
anticompetitivas que infrinxen a 
lexislación de competencia.

Presionar aos gandeiros
Estas prácticas anticompetiti-
vas levadas 
a cabo polos 
infractores 
consistiron en 
intercambiar 
información, a 
nivel nacional 
e rexional, 
sobre prezos de 
compra de leite 
crú de vaca, 
volumes de compra de gandeiros e 
excedentes de leite.

Estes intercambios de informa-
ción estratéxica producíronse en 
distintos foros e versaron sobre 

Intercambiaban 
información que 
permitía coordinar 
estratexias 
comerciais

diferentes materias, se ben todos 
eles tiveron o obxectivo común de 
consensuar e adoptar unha estra-
texia conxunta para controlar o 
mercado.

Ademais, en determinados 
momentos, materializáronse 
acordos concretos para coordinar 
os prezos de compra do leite e 
para a cesión de gandeiros entre 
industriais.

Esta informa-
ción permitía 
ás empresas 
axustar o seu 
comporta-
mento e evitar 
ofrecer me-
llores prezos 
e condicións 
comerciais aos 

gandeiros, limitando a competen-
cia no mercado.

Os gandeiros, sen liberdade
Como consecuencia disto, os gan-
deiros carecían de liberdade para 

A CNMC multa a varias lácteas 
pola súa conduta contra os 
dereitos dos gandeiros
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fixar o prezo do seu produto, o que 
distorsionaba o normal funciona-
mento do mercado en beneficio 
da industria transformadora.

A Comisión Nacional dos Mer-
cados e a Competencia considera, 
ademais, que os acordos agravaron 
a situación nun mercado xa de por 
si concentrado dende a perspec-
tiva da demanda, onde existe 
un elevado poder negociador da 
industria transformadora fronte a 
uns gandeiros atomizados. 

Controlar os excedentes
Mesmo se demostrou que algun-
has das empresas intercambiaron 
información coa intención de 
controlar os excedentes de leite e a 
conversión deste en pó, condicio-
nando de xeito artifical o prezo do 
aprovisionamento do leite crú.

A resolución da Comisión Na-
cional dos Mercados e a Compe-
tencia non só proba a existencia 
de condutas prohibidas polo seu 
obxecto, que non era outro que 
o de distorsionar o normal fun-
cionamento do mercado, senón 
que ademais proba que estas 
condutas produciron efectos 
negativos no mercado, sendo a 
industria gandeira o sector máis 
perxudicado e danado por estas 
prácticas abusivas.

Antecedentes xudiciais
O procedemento incoado pola 
CNMC xa se instruira e resol-
vera no ano 2015. Daquela, o 
organismo elaborar un prego de 
concreción de feitos que omitiu 
algúns datos, o que conduciu a 
unha rectificación nun segundo 
prego que algunha das empresas 
afectadas recurriu. Isto explica 
que as sancións e duracións das 
condutas descritas na resolu-
ción de 2019 sexan, nalgúns 
casos, diferentes ás que se impu-
xeron en 2015.

As condutas descritas considéra-
nse infraccións do artigo 1 da Lei 
15/2007 de Defensa da Compe-
tencia e do artigo 101 do Tratado 
de Funcionamento da Unión 
Europea, consistente en prácticas 
de intercambio de información 
comercial sensible.

Contra a resolución non cabe re-
curso algún en vía administrati-
va, se ben pode interporse recurso 
contencioso-administrativo na 
Audiencia Nacional, algo que 
algunhas das empresas afectadas 
xa fixeron.

A nosa postura 
Dende os servizos xurídicos da 
Asociación Agraria de Galicia 
(ASAGA) estase a estudar em-
prender accións futuras contra 
as empresas afectadas. Todos 
aqueles socios que desexen obter 
información adicional sobre 
este asunto poden contactarnos 
ben nas nosas oficinas ou ben 
a través do noso teléfono ou 
correo electrónico.

O conxunto das sancións 
elévase aos 80,6 millóns 
de euros
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Que en outono chova en Galicia é 
normal, pero que o faga durante 
todos os días dun mes, como foi o 
caso de novembro, ou coa enor-
me intensidade que propiciaron 
as últimas borrascas, xa non o é 
tanto. As catro provincias da nosa 
comunidade enchéronse de leiras 
inundadas e cultivos como o millo, 
xa sofren as consecuencias.

O millo para gran recolleuse en 
decembro, pois, debido ás con-
dicións meteorolóxicas ás que 
Galicia estivo sometida dende 
outubro, xa estaba xerminando. 
Os que traballan o agro coinciden 
ao sinalar que o outono chuvioso 
levará aparellado un inverno anor-
malmente húmido, que fará que 
o millo nin sequera estea a salvo 
dentro dos hórreos.

As condicións climáticas extre-
mas e cambiantes, cada vez máis 
frecuentes, son un factor máis dos 
que dificultan a vida no rural. Un 
mercado cada vez máis esixente 
demanda unha calidade e unha 
cantidade que resultan moi difí-
ciles de acadar cando a terra non é 

capaz de absorber toda a auga que 
chega en forma de choiva.

Precipitacións de récord
Sirva como exemplo da magni-
tude das choivas rexistradas en 
Galicia o feito de que algunhas 
vilas rexistraron en novembro un 
maior volume de precipitacións 
que a media española durante todo 
o ano. Na provincia de Lugo, ese 
mes foi o máis chuvioso dende que 
existen datos.

As pozas formadas nas leiras non 
son só consecuencia da frecuen-
cia das choivas, senón tamén da 
intensidade das mesmas, pois 
foron varios os días nos que a auga 
caída do ceo chegou en forma de 
temporal. Un exemplo foi o paso 
da borrasca Elsa, que deixou preto 
de 376 avisos por incidencias e un 
rexistro de precipitacións que, 
nalgunhas localidades, superou os 
100 litros por metro cadrado.

Peor calidade
O millo recollido é, segundo 
lamentan os labregos e ratifican os 
expertos, dunha calidade menor 

Algunhas vilas rexistraron en 
novembro máis precipitacións 
que a media española de todo 
o ano

Galicia encheuse de leiras inundadas 
e cultivos como o do millo xa sofren as 
consecuencias

ao de colleitas anteriores, unha 
máis das consecuencias do exceso 
de choiva. Esa perda de calidade fai 
que a elaboración de alimentos co 
millo apañado sexa máis difícil, 
así como que os produtos teñan 
unha textura e un sabor peores ao 
acostumado. Tamén os animais 
domésticos, grandes consumidores 
do gran, terán máis dificultades 
para alimentarse, ao ofrecerlles 
os seus donos un alimento menos 
apetitoso e nutritivo.

Os analistas da demografía tamén 
alertan das consecuencias do clima 
sobre o seu campo de estudo. O seu 
pesimismo baséase na idea de que a 
peores condicións para o cultivo do 
agro, maior aceleración do proceso 
de despoboamento do rural e, a 
peor clima, máis dificultades para 
acadar boas colleitas. En resumo, 
de aumentar a frecuencia de fenó-
menos como os que viviu Galicia 
este outono, serán cada vez máis os 
que emigren do campo ás cidades 
en busca de oportunidades.

Chove sobre mollado 
no agro galego
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Que papel xoga a educación 
para conseguir o compro-
miso da sociedade coa 
protección e o coidado dos 
espazos naturais?
A educación xoga un papel 
fundamental na promoción e 
conservación do patrimonio 
natural que atesoura Galicia. 
Sempre defendemos que a mellor 
protección dun espazo natural é a 
divulgación do seu valor. É unha 

cuestión que nos afecta a todos, 
con independencia da idade que 
teñamos. Evidentemente, ditas 
mensaxes deben adaptarse ao 
receptor ao que vaian dirixidas; 
pero temos claro que a formación 
e a concienciación desde as idades 
temperás é a base fundamental 
para formar cidadáns comprome-
tidos e implicados coa conserva-
ción e preservación do verde e 
azul característico da nosa terra; 
sobre todo das xoias de maior 
riqueza natural, como son os par-
ques galegos, que cada vez máis 
son un referente dun turismo de 
natureza sostible.

Que implicacións ten a 
declaración de emerxencia 
cinexética temporal nas 
catro áreas galegas como 
resposta á actual problemá-
tica do xabaril?
Gustaríame precisar que se to-
mou esta decisión tras constatar a 
existencia de danos ocasionados á 
agricultura. Permítese abater ou 
capturar exemplares de xaba-
ril, sen límite de cupo, durante 
o período hábil de caza, que 
abranguerá ata o 29 de febreiro 
de 2020. O plan de medidas para 
o control do xabaril, deseñado 
pola Dirección Xeral de Patrimo-
nio Natural, ten por finalidade 
incrementar a efectividade no 
control sobre as poboacións do 
xabaril. Nese sentido, declara-
mos a emerxencia cinexética 
temporal en catro áreas galegas: 
Betanzos-Eume, Terra Chá, 
Viana e Deza, que agrupan a 33 
concellos galegos, un total de 76 
tecores (terreos cinexéticamente 
ordenados) e 10 zonas libres. Estes 
terreos concentran case un 42% 
da superficie afectada en Galicia 
polos danos ocasionados polo xa-
baril, polo que, con esta medida, 

“A mellor protección dun espazo natural é a 
divulgación do seu valor”

Belén do Campo
Directora xeral de Patrimonio Natural 
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de biodiversidade; é dicir, cun 
un enorme potencial turístico, 
social e económico. Así nace a idea 
de aproveitar o recoñecemento 
e a popularidade destes enclaves 
para atraer visitantes cara outros 
igualmente importantes e que, 
estamos seguros, espertarán o 
seu interese. Asemade, outras das 
ferramentas das que dispoñemos, 
para compatibilizar o patrimonio 
natural co desenvolvemento, son 
os plans reitores de usos e xestión, 
documentos que serven para con-
servar o parque natural regulan-
do os usos que se desenvolven, co 
fin último de que a xestión deste 
espazo permita compatibilizar a 
actividade tradicional coa preser-
vación do medio. 

Cada vez hai máis especies 
invasoras que afectan aos 
agricultores e gandeiros ga-
legos, que iniciativas desen-
volve a administración para 
paliar os seus efectos?
Estamos a participar en dous 
proxectos europeos que teñen 
como obxectivo dúas especies 
exóticas invasoras presentes en 
Galicia: a Cortaderia selloana 
(herba da pampa) e a vespa veluti-
na. A programación da Dirección 
Xeral de Patrimonio Natural 
centrouse en dous eixos de actua-
ción. Un deles é, precisamente, 
a contención local de especies 
exóticas invasoras e a protección 
dos lugares prioritarios para a 

a Xunta espera atallar gran parte 
do problema actuando sobre estas 
catro comarcas clave.

Esa medida será suficiente 
para acabar coa praga?
Estamos ante unha cuestión que 
non afecta única e exclusivamen-
te a Galicia, senón que tamén a 
sofren outras rexións do Estado. 
Nese sentido, reiteramos unha 
vez máis a necesidade de que o 
Goberno do Estado poña en mar-
cha canto antes a Comisión de 
seguimento do xabaril. É preciso 
facer un seguimento continuado 
e fixar uns criterios uniformes 
e claros para a elaboración dun 
estudo poboacional e establecer 
medidas conxuntas e globais que 
palíen a presen-
za desta especie. 

En Galicia, a 
presenza do 
xabaril constá-
tase a través de 
datos como o nú-
mero de avisos ao 112 por danos 
(máis de 4.000), ou o número de 
exemplares abatidos (máis de 
16.000) dentro da tempada hábil 
e como consecuencia de accións 
por danos. A resposta precisa da 
colaboración de todos; tamén 
dos concellos e das deputacións 
provinciais, que deben implicarse 
nas medidas informativas e pre-
ventivas de xestión da biomasa 
forestal e de control das zonas de 

maleza incontroladas, que son 
idóneas para a cría e o asentamen-
to dos xabarís.

Que medidas leva a cabo a 
Xunta para promover o des-
envolvemento socioeconó-
mico dos espazos naturais 
protexidos?
Na liña do que indiquei con ante-
rioridade, aquilo que o conxunto 
da sociedade coñece, valora e 
aprecia sempre é moito máis fácil 
de coidar e de preservar. Esta idea 
foi o xerme para elaborar un Plan 
de promoción e posta en valor do 
patrimonio natural de Galicia, 
porque esta é unha rexión que ten 
un patrimonio natural impa-
gable e cun valor incalculable. 

Non é unha 
afirmación 
aleatoria dicir 
que Galicia, 
pola súa beleza 
paisaxística e 
a súa riqueza 
natural, é cada 

vez máis un destino turístico sen 
precedentes. Trátase de combinar 
a oferta de novas actividades, 
recursos e melloras para a posta 
en valor dos espazos naturais, 
a promoción en feiras (como 
pode ser Fitur) e a elaboración de 
paquetes turísticos; e a educación 
ambiental. Neste plan identifíca-
nse espazos imán, zonas naturais 
cun alto valor, tanto a nivel 
ambiental e paisaxístico, como 

“Galicia, pola súa riqueza 
natural, é un destino 
turístico sen precedentes”
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conservación de especies autóc-
tonas (principalmente lugares 
da Rede Natura 2000). É dicir, as 
actuacións van encamiñadas á 
erradicación temperá de focos de 
invasións de especies animais e 
vexetais recentemente naturali-
zados (mapache, Fallopia japoni-
ca, Hakea sericea, Alternanthera 
philoxeroides, Paraserianthes lo-
phantha, Acacia dealbata e Acacia 
melanoxylon) e por outra parte, 
con respecto ás especies exóticas 
invasoras amplamente naturali-
zadas (Cortaderia selloana, Car-
pobrotus sp., Agave americana), 
á contención local e a protección 
dos sitios prioritarios para a 
conservación de especies (princi-
palmente en Rede Natura 2000). 
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 univer-
sidades de Santiago de Compos-
tela e Vigo, o Instituto Vasco de 
Investigación e Desenvolvemento 
Agrario-Neiker, o Instituto 
Nacional de Investigação Agrária 
e Veterinária IP (Portugal), a 
Universidade de Trás-os-montes e 
Alto Douro (Portugal) e o Institu-
to National de la Recherche Agro-
nomique (Francia). O obxectivo 
é contribuír á preservación dos 
servizos de polinización a través 
do desenvolvemento de métodos 
conxuntos para o control da 
vespa velutina. 

Os ataques de lobos tamén 
están a producir cuantiosas 
perdas, que medidas postas 
en marcha están sendo 
efectivas?
O fomento da aplicación de 
medidas preventivas ten per-
mitido protexer, no posible, 
as producións gandeiras máis 
sensibles, onde as condicións do 
medio amósanse especialmente 
propicias para as poboacións do 
lobo. Neste senso, as medidas 
implementadas teñen permitido 
dotar ás explotacións gandeiras 

de elementos preventivos dos 
danos que poida ocasionar esta 
especie, acadándose, deste xeito, o 
obxectivo de conciliar o interese 
pola pervivencia da especie co das 
actividades gandeiras, encadrán-
dose estas actuacións dentro do 
Plan de xestión do lobo en Galicia 
como instrumento fundamental 
para garantir a protección e a 
conservación desta especie no 
noso territorio.

Como afecta o cambio 
climático ao patrimonio 
natural e á biodiversidade 
de Galicia? 
O cambio climático é unha das 
presións que provocan a perda da 
biodiversidade no mundo, xunto 
coa perda de hábitats, a sobre-
explotación, a contaminación 
e as especies exóticas invasoras. 
As medidas ou accións dirixi-
das a conservar e usar de modo 
sustentable a biodiversidade 
deben ter en conta as necesidades 
de adaptación ao cambio climá-
tico, polo tanto é importante 
apoiarse nas sinerxías positivas 
entre as políticas de conservación 
da biodiversidade e as de miti-
gación e adaptación ao cambio 
climático, alicerces fundamentais 
nos que se basea a loita global. A 
Unión Europea propón, como 
instrumentos para combater os 
efectos do cambio climático sobre 
a biodiversidade e os servizos dos 
ecosistemas, medidas que favo-
rezan a integridade dos ecosiste-
mas e a súa resiliencia, así como 
que fomenten a conservación e 
promovan a conectividade e a per-
meabilidade dos espazos naturais, 
especialmente dos protexidos. En 
Galicia temos dous documentos 
para facer fronte ao cambio climá-
tico e aos seus efectos, como son a 
Estratexia de Cambio Climático 
e Enerxía 2050 e a Estratexia Gale-
ga de Economía Circular 2030, 
dúas follas de ruta coas que poñer 
a Galicia á vangarda na loita con-
tra este fenómeno global e paliar 
os seus efectos e consecuencias.

“O cambio climático é unha das presións que 
provocan a perda da biodiversidade”



A Xunta está a desenvolver a 
Estratexia de dinamización 
económica, territorial e turística 
das comarcas vitivinícolas de Ga-
licia co obxectivo de darlle pulo 
a un sector fundamental para a 
cohesión do noso medio rural. 
Esta Estratexia, en cuxa posta en 
marcha cooperan as  consellerías 
de Economía, Emprego e Indus-
tria; Cultura e Turismo e Medio 
Rural, xunto coa Fundación 
Juana de Vega, permitirá, que 
sexa o propio sector o que decida 
o seu futuro.

A iniciativa 
mobilizará 
un total de 
748.000 euros 
a prol do sec-
tor vitiviní-
cola galego, 
dos territorios 
das cinco 
denomina-
cións de orixe 
vitivinícolas 
de Galicia 

(Rías Baixas, Ribeiro, Valdeo-
rras, Ribeira Sacra e Monterrei) 
e das catro indicacións xeográ-
ficas protexidas (Val do Miño, 
Betanzos, Barbanza e Iria, Ribeira 
do Morrazo).

Este eido aglutina na Comu-
nidade Autónoma a máis de 
13.000 viticultores, 460 adegas 
e arredor de 9.000 hectáreas de 
superficie cultivada, ao tempo 
que suma 60 millóns de quilos 
de uva anuais producidos en 
toda Galicia.

Finalidade
A finalidade desta Estratexia 
é lograr un desenvolvemento 
territorial integrado, coordi-
nado e consensuado que conte 
coa participación de todos os 
axentes clave do territorio.

Ao tempo, persegue mellorar o 
posicionamento dos viños gale-
gos no seu conxunto, reforzar a 
súa imaxe de marca e identidade 
vinculada aos diversos territo-
rios nos que se producen e me-
llorar a eficacia da promoción e 
comercialización en conxunto 
de produtos turísticos vincula-
dos ao sector vitivinícola. 

En relación con estes últimos, 
trátase sobre todo de desenvolver 
produtos turísticos dirixidos a 
segmentos xeradores de valor 
engadido nos espazos rurais, que 
á súa vez redunden nun fortale-
cemento das economías locais.

Particularidades de cada 
territorio amparado
Xunto a isto, a Estratexia atenderá 
as particularidades específicas de 
cada denominación de orixe e indi-
cación xeográfica protexida, tanto 
no eido produtivo, industrial, de 
comercialización e mesmo terri-
torial, reforzando a súa relación co 
sector turístico e o aproveitamento 
dos recursos do seu patrimonio 
cultural e paisaxístico.

Finalmente, outros aspectos que se 
abordarán coa Estratexia serán a 
innovación e a formación, na pro-
cura da remuda xeracional e o re-
forzo da calidade das producións, 
así como da calidade paisaxística e 
a sustentabilidade, en definitiva, 
da Galicia verde e innovadora.

A iniciativa quere 
darlle pulo a un sector 
fundamental para a 
cohesión do medio rural

As consellerías de 
Economía, Emprego 
e Industria; Cultura 
e Turismo e Medio 
Rural cooperan no 
desenvolvemento 
desta Estratexia

R E P O R T A X E
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A Estratexia Galega a prol 
do viño liga este produto ao 
territorio e ao turismo
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llante á das cidades en canto a 
eficiencia e velocidade.
 
“Atopámonos con que a xente ten 
un ADSL que dá 1 ou 2 megas e iso, 
a día de hoxe, é moi lento”, comen-
ta Díaz sobre o déficit tecnolóxico 
que existe nalgúns territorios no 
eido das telecomunicacións.
 
Unha das vantaxes do 4G é a súa 
condición de alternativa á fibra 
naqueles lugares aos que esta non 
chega. Inda que unha das máis 
eficientes, o 4G non é a única 
solución para levar Internet aos 
núcleos rurais que Grelo Comuni-
caciones pon a disposición dos seus 
clientes. A tecnoloxía WIMAX, 
por exemplo, permite que Inter-
net chegue á vivenda polo aire, sen 
cables e a través dun repetidor e 
dun receptor, iso si, co requisito de 
que ambos non estean afastados 
en máis de 10 quilómetros.

Trato persoal
O trato persoal é outra das van-
taxes que Grelo Comunicaciones 
presenta para os seus clientes. As 
persoas que precisen mellorar a 
súa instalación teñen a oportuni-
dade de falar cun profesional que 
atenderá todas as particularidades 

O rural galego presenta moitas 
particularidades xeográficas e 
territoriais que fan que as tarefas 
para dotalo de infraestruturas de 
telefonía ou Internet sexan máis 
complexas que nas cidades. 

A empresa Grelo Comunicaciones 
asume o reto e preséntase como 
solución para todos aqueles ve-
ciños das vilas 
galegas que te-
ñen problemas 
cos sistemas de 
telecomunica-
cións dos que 
dispoñen nos 
seus fogares.

“Traballamos 
en Galicia e 
estamos orientados cara ao rural. 
Non é que discriminemos ás 
cidades, pero a nosa campaña 
fundamental é no rural. Nese 
ámbito todo é máis complicado, 
porque a rede é moi antiga e está 
baseada no cable de cobre. Dende 
a Xunta estase a facer un esforzo 
importante, pero a zona é moi 
extensa e a xeografía, complica-
da”, comenta o director xeral e 
fundador de Grelo Comunicacio-
nes, José Díaz.

Esa especialización é un dos 
maiores valores diferenciais 
dunha empresa con sede en 
Betanzos que soubo detectar a 
demanda crecente de Internet que 
existe nos núcleos rurais da nosa 
comunidade autónoma. “Internet 
é agora unha necesidade no rural, 
xa sexa para que os nenos estuden 
e fagan os seus deberes, para que 

as granxas leven 
a contabilidade 
ou para o ocio 
que proporcio-
nan a televisión 
ou as consolas 
de videoxogos. 
Cada vez hai 
máis servizos 
e cada vez é 
necesario máis 

ancho de banda para acceder a 
eles”, salienta o director xeral de 
Grelo Comunicaciones.

Innovación tecnolóxica
O 4G é unha das tecnoloxías 
coas que Grelo Comunicaciones 
loita contra os problemas para 
implantar Internet no rural e 
coa que busca que as familias 
que viven nos núcleos máis 
pequenos ou menos accesibles 
dispoñan dunha rede seme-

Grelo Comunicaciones, 
tecnoloxía ao servizo do 
rural galego

A especialización 
nos núcleos rurais 
é un dos valores 
diferenciais da 
empresa



do seu caso, un contacto directo 
que esta empresa considera fun-
damental para decidir a solución 
que hai que adoptar.

“Somos unha empresa pequena e 
próxima, con persoas que viven e 
traballan aquí en Galicia”, recalca 
o fundador, que informa de que 
a súa empresa conta con cinco 
traballadores que se encargan do 
trato co cliente, aos que hai que 
engadir os dos servizos contrata-
dos para as tarefas adicionais que 
precise cada intervención.

O emprego das tecnoloxías de 
Movistar achega a máxima 
fiabilidade aos servizos ofrecidos 
dende Grelo Comunicaciones, 
que traballa dende os seus inicios 
con esta compañía e coa súa rede. 
“A nosa rede é toda con Movis-

tar, pero o noso servizo é propio”, 
precisa Díaz.

Un nome con selo 
galego
O carácter eminentemente rural 
de Grelo Comunicaciones está 
tamén presente no nome da 
empresa. A galeguidade do grelo 
e a súa relación co agro é o motivo 
polo que esta empresa decidiu 
incorporalo ao seu nome. O obxec-
tivo era que, dende o primeiro 
momento, quedase claro que se 
trata dunha empresa de galegos, 
feita para os galegos e coñecedora 
das necesidades particulares das 
vilas galegas.

R E P O R T A X E

“Buscamos un nome que puidera 
transmitir o que somos e o que 
facemos e saiu isto. O grelo é algo 
de aquí e gustounos escollelo para 
o noso nome”, lembra o director 
xeral da empresa, que convida 
a todos os galegos que viven no 
rural e teñen problemas con 
Internet ou co teléfono a poñerse 
en contacto co seu equipo.

As oficinas de Betanzos com-
pleméntase coa labor de campo que 
se fai en diferentes núcleos para 
dar a coñecer os servizos. “Dende 
Betanzos xestionamos todo, pero 
tamén temos algún puntos de cap-
tación con axentes”, comenta Díaz.

“Todo é máis complicado, 
porque a rede é moi antiga”, 
explica o director xeral
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Ha acabado la COP25 sin resul-
tados claros, con pocas esperan-
zas de acuerdos reales vinculan-
tes y sin adquirir compromisos 
trascendentes para un futuro 
muy incierto.

Las controversias acerca de 
las posturas del desarrollo 
económico e industrial que ha 
posibilitado unos niveles de 
vida seguramente excesivos 
en algunas zonas del plane-
ta con parte de la población 
abusando y desperdiciando los 
recursos naturales, la comida y 
el bienestar, frente a las posi-
ciones, también excesivas y 
radicales en muchos aspectos, de 
ciertos movimientos ecologistas 
en algunos casos idealizados en 
algún peculiar icono creado por 
los medios de comunicación, 
siguen vigentes.

Diferencias
Nadie hoy en día discute el 
cambio climático, aunque sí hay 
diferencias entre los muchos y 
diversos discursos más o menos 
extremistas que a veces provo-
can serias contradicciones. Sobre 
todo con una juventud mucho 
más mentalizada, pero en algu-
nos casos muy mediatizada por 
mensajes y discursos inciertos 
y a veces falsos lanzados por un 
ecologismo dogmático.

No creo que pueda negarse que 
los jóvenes de hoy en día de los 
países desarrollados, han viajado 
por todo el mundo gracias al 
desarrollo de los medios de trans-
porte (como los vuelos baratos 
que por cierto también conta-
minan mucho) y han optado por 
elecciones a veces consecuentes 
como la comida vegana, produc-
tos ecológicos, etc. después de 
tener a su alcance los alimentos 
producidos de forma más indus-
trial y menos sostenible.

Reparto injusto de 
culpabilidad
Esto no puede valer para que 
no se vea que una gran parte 
del planeta está compuesto 
por zonas y países pobres, con 
muchas necesidades y donde la 
comida y el desarrollo son esca-
sos o nulos y la población solo 
puede pensar en qué o cómo 
comer cada día. Pero, mucho 
ojo, porque estos países también 
tienen el derecho de alcanzar 
un nivel de vida digno, compa-
tible con este reparto injusto de 
culpabilidad que se les aplica 
del cambio climático.

El efecto invernadero causado 
por las emisiones, sobre todo, 
de CO2 es la principal causa del 
cambio climático y me agrado 
sobremanera que en el anuncio 
de la COP25 saliese entre los 
mensajes el de la REFORESTA-
CION, aunque creo que muchos 
ecologistas habrán visto y en-
tendido “otra reforestación” y 
no la que hacemos cada año los 
propietarios forestales gallegos.

En la COP25, dentro del tema y 
grupo de trabajo de cambio de 
uso de la tierra y silvicultura 
(LULUCF) se señala que:

La cumbre del 
clima COP25 y 
otras verdades

Nadie hoy en día 
discute el cambio 
climático, aunque sí 
hay diferencias entre 
los muchos y diversos 
discursos
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“Las actividades humanas im-
pactan los sumideros terrestres, 
a través del uso de la tierra, el 
cambio de uso de la tierra y las 
actividades forestales”.

El papel de las actividades de 
LULUCF en la mitigación 
del cambio climático ha sido 
reconocido desde hace mucho 
tiempo. La mitigación se puede 
lograr a través de actividades en 
el sector LULUCF que aumen-
tan la eliminación de gases de 
efecto invernadero (GEI) de 
la atmósfera o disminuyen 
las emisiones por fuentes que 
conducen a una acumulación 
de reservas de carbono. Una 
característica importante de las 
actividades de LULUCF en este 
contexto es su reversibilidad 
potencial, por lo tanto, la no 
permanencia de las reservas de 
carbono acumuladas.

Los bosques presentan una 
importante reserva mundial de 
carbono acumulada a través del 
crecimiento de los árboles y un 
aumento en el carbono del suelo. 

Si bien la gestión sostenible, la 
plantación y la rehabilitación de 
los bosques pueden conservar o 
aumentar las reservas de carbo-
no forestal, la deforestación, la 
degradación y la gestión defi-
ciente de los bosques reducen 
las reservas de carbono. Para el 
mundo en general, las reservas 
de carbono en la biomasa forestal 
disminuyeron en un estimado 
de 0.22 Gt anualmente durante el 
período 2011-2015. Esto se debió 
principalmente a una reducción 
en el área forestal mundial.

La propiedad forestal y el 
cambio climático
Esto me ha llevado a analizar 
otra noticia de estas mismas 
fechas: “En Galicia se han 
alcanzado el año pasado los 10 
millones de metros cúbicos de 
cortas de madera”, que requie-
re explicación para el público 
mal informado, ya que algunos 
pseudoecólogos a los que no les 
gusta el dato callan o aportan 
informaciones falseadas.

No se debe malinformar, ya 
que esto NO es deforestación, 
porque la superficie cortada 
cada año (que produce estos 9-10 
millones de metros cúbicos) 
es religiosamente plantada de 
nuevo, ya que los propietarios 
forestales “tontos no somos” 
y aunque nos aporte pocos 
ingresos (menos de lo que qui-
siéramos), algo de renta vamos 
sacando así.

No se debe malinformar
Tampoco se debe malinformar 
o callar cuando se trata de decir 
una verdad incuestionable de-
mostrada por muchos estudios 
(ver datos oficiales del Minis-
terio de Transición Ecológica 
sobre sumideros de carbono y 
plantaciones) que señalan a las 
especies de crecimiento rápido 
y entre ellas al eucalipto (lider a 
años luz de otras especies) como 
la mayor fijadora de CO2.

Es también verdad que los mon-
tes plantados y bien gestionados 
de los selvicultores gallegos (que 
son muchos más de los que los 
pseudoecólogos reconocen) son 
propiedad privada que cada uno 

cuidamos y en los que gastamos 
nuestro dinero para obtener unos 
ingresos cuando toque cortar y 
que mientras tanto y a la vez, 
están fijando el CO2 que muchos 
(incluso bastantes pseudoecólo-
gos) desprendemos con nuestros 
coches, calefacciones, etc. en 
nuestras actividades diarias.

El caso concreto del 
eucalipto
Pero también, estos árboles que 
producimos sirven para dar 
muchos productos y mantener 
el carbono fijado y suministran 
madera que la sociedad deman-
da, evitando talas de otro tipo de 
bosques (y que es preferible a la 
utilización de plásticos pues se 
genera mayor contaminación 
en su fabricación). Por último, el 
caso concreto del eucalipto sirve 
para hacer pasta de papel de la 
que salen no solo los folios de 
libros y periódicos sino también 
el papel de envolver, los clínex 
para sonarnos y el papel que 
TODOS usamos cada día (una 
vez por lo menos).

Acuérdense cuando lo estén 
usando de los beneficios que 
aportamos los propietarios 
forestales. Una vez hecho así, 
después de reconocer nuestro 
papel social, podremos discutir 
sosegadamente de que es mejor y 
que se puede plantar en cada sitio 
ya que TAMPOCO como señalan 
mis amigos pseudoecólogos, toda 
Galicia es lugar para castaños y 
cerezos. Ya lo dice nuestro him-
no gallego en su letra, aunque 
haya también quien reniega 
de los pinos señalándolos como 
invasores no autóctonos. 

Antonio de María

El efecto invernadero causado por las 
emisiones, sobre todo, de CO2 es la principal 
causa del cambio climático

El eucalipto sirve 
para hacer pasta de 
papel
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O Ministro de Agricultura, Pesca 
e Alimentación en funcións, Luis 
Planas, visitou o pasado 27 de no-
vembro o centro de investigación 
e desenvolvemento de BASF en 
Utrera. Unhas instalacións que o 

A División de Solucións Agrícolas 
de BASF en España lanzou recen-
temente Técnicos Online, unha 
iniciativa nada co obxectivo de 
impartir e compartir dixitalmente 
coñecemento técnico para acadar 
cada día unha protección dos culti-
vos  máis eficiente e sustentable.

A través deste servizo, os respon-
sables técnicos para cada grupo de 
cultivos da compañía ofrecerán 
relatorios, demos e formación en 
formato video sobre cuestións re-
lacionadas con diferentes cultivos. 

vindeiro ano cumprirán medio 
século e vida. 

No decurso da visita, o ministro 
reuniuse cunha representación 
do equipo directivo da empre-
sa, formado pola directora de 
Negocio de Protección Agrícola 
da firma en España, Silvia Cifre; 
o director da Estación, Ricard 
Pavón; e o director de Relacións 
Institucionais e Sustentabilida-
de, Xabier Rivera. O alcalde de 
Utrera, José María Villalobos, 
participou tamén no encontro.

Tecnoloxías punteiras
Tras a xuntanza, o ministro 
visitou as instalacións para 

“Por medio de Técnicos Online 
queremos aproveitar a oportu-
nidade que nos brindan as novas 
tecnoloxías e por a disposición dos 
técnicos e agricultores todo o coñe-
cemento dos nosos expertos, para 
que teñan con eles unha relación 
directa, a través da que poidan for-
mular preguntas e atopar respos-
tas”, explica Silvia Cifre, directora 
de BASF Agro en España.

Primeiros cursos
Na plataforma xa están dispoñi-
bles os primeiros cursos, nos cales 

coñecer de primeira man que 
investigacións está a levar a cabo 
BASF en Utrera. A compañía de 
orixe alemá ten na sustentabili-
dade o centro da súa proposta de 
valor. Unha aposta que se suma 
ao emprego das tecnoloxías máis 
vangardistas para procurar unha 
protección dos cultivos precisa e 
respectuosa coa contorna.

BASF inviste cada ano en I+D máis 
de 2.000 milllons de euros, dos que 
a meirande parte se destina á in-
vestigación de solucións agrícolas. 
Dentro das tecnoloxías punteiras 
que a empresa xa utiliza, destaca 
o uso de drons ou o emprego de 
cámaras hiperespectrais.

os usuarios se poden rexistrar de 
balde. Un destes cursos está orien-
tado ao cultivo da colza e o outro 
trata sobre doenzas na vide. Nas 
próximas semanas publicaranse 
máis contados, que tratarán cues-
tións relativas a cereais, cultivos 
intensivos e solucións para o arroz 
e o xirasol.

O acceso ao contido é sinxelo e in-
mediato, e pode efectuarse a través 
do enlace www.tecnicosonline.net. 
Unha vez rexistrado, o usuario 
ten a súa disposición o contido do 
curso. Ademais, a suscripción per-
mitiralle estar informado sobre 
novas publicacións que se vaian 
subindo á plataforma.

Trátase dunha iniciativa que 
nace para impartir e compartir 
dixitalmente coñecemento 
técnico

Luis Planas visita o centro de 
investigación e desenvolvemento 
de BASF en Utrera

BASF lanza Técnicos Online
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A Xunta está a desenvolver os 
traballos previos e preparatorios 
en máis de 20 núcleos de poboa-
ción do rural galego co fin de 
avaliar a posibilidade de con-
vertelos en aldeas modelo. Así o 
anunciou o director da Axencia 
Galega de Desenvolvemento 
Rural (Agader), Miguel Pérez 
Dubois, durante a súa partici-
pación no Landnet Workshop, 
enmarcado no Congreso Interna-
cional de Desenvolvemento Ru-
ral e Turismo que as instalacións 
da Cidade da Cultura de Galicia 
acolleron en novembro.

Neste foro, Dubois explicou que 
o obxectivo da iniciativa das 
aldeas modelo que promove o 
Goberno galego é o de recupe-
rar as terras en abandono da 
contorna de cada núcleo, para así 
contribuír á súa posta en valor, 
mellorando a calidade de vida da 
súa poboación e, ao tempo, refor-
zando a prevención dos lumes na 
proximidade das vivendas.

Lei de recuperación e pos-
ta en valor da terra agraria 
de Galicia 
Esta medida enmárcase na futura 
Lei de recuperación e posta en 
valor da terra agraria de Galicia. 
O responsable de Agader sinalou 
que esta norma ten por finalida-
de fomentar a recuperación dos 
terreos e loitar contra o aban-
dono, facilitando, entre outras 
actuacións, o contacto entre os 
interesados en poñer a producir 
os terreos e os seus propietarios.

Para iso, prevense beneficios fis-
cais e outras medidas de fomento, 
procurando ao tempo mellorar a 
base territorial das explotacións, 
crear e manter emprego no rural 
e protexer o medio ambiente, es-
pecialmente no que atinxe á pre-
vención dos incendios forestais.

Nesta liña, o director de Agader 
avanzou que a lei se baseará, 
fundamentalmente, no uso e na 
potenciación de dous instrumen-

As aldeas modelo, referente 
no Congreso Internacional 
de Desenvolvemento Rural e 
Turismo

O responsable da Axencia, Miguel 
Pérez Dubois, puxo en valor o 
modelo neste foro

tos: o banco de terras, que se axi-
lizará coa nova norma, e o banco 
de explotacións. En relación con 
este último, subliñou que servirá 
para apoiar e facilitar o contacto 
entre agricultores e gandeiros que 
vaian abandonar a súa actividade 
e outras persoas interesadas en 
darlle continuidade. 

Mesas redondas 
Dentro deste mesmo foro, o 
director da Axencia Galega 
da Calidade 
Alimentaria 
(Agacal), Ma-
nuel Rodrí-
guez, moderou 
dúas mesas 
redondas sobre 
as indicacións 
xeográficas e 
o desenvolve-
mento rural. A primeira delas 
centrouse nunha visión desde 
as administracións e as organi-
zacións do sector e a segunda 
avaliou diferentes casos de éxito. 

O obxectivo da 
iniciativa é o de 
recuperar as terras 
en abandono
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Galicia foi o lugar escollido para 
celebrar, o pasado mes de novem-
bro, o Congreso Internacional 
sobre Desenvolvemento Rural 
e Turismo, no que participou a 
Organización das Nacións Unidas 
para a Alimentación e a Agricul-
tura (FAO). Este foro, que se cele-
brou no Museo Centro Gaiás da 
Cidade da Cultura, estruturouse 
arredor de catro módulos: un foi o 
denominado Landnet Workshop, 
unha conferencia de carácter 
internacional da rede Farland 
da FAO, na que participaron 20 
países de todo o mundo, e que 
estivo dedicado á mobilidade e ao 
mercado de terras; outro centrado 
no turismo, no que o Xacobeo 
2021 tivo un papel destacado; un 
terceiro arredor do comercio e os 
produtos de calidade e un cuarto 
dirixido ao empoderamento das 
mulleres do rural.

O encontro centrou as súas 
actividades no intercambio de 
experiencias e no fomento da co-
laboración entre os participantes. 
Así, a de Santiago foi a duodécima 
edición da conferencia, onde o 
módulo principal se centrou na 
xestión da terra, nos retos e nas 
oportunidades de futuro. Aquí 
destacáronse todos os instru-
mentos que se utilizan nos países 
participantes para apostar pola 
mobilización das terras e loitar 
contra o abandono, tratando 
diversos temas vinculados ás 
políticas e ferramentas de xestión 
de terras, como son os bancos de 
terras, entre outros.

Visita ao campo
Ao longo das catro xornadas 
sucedéronse numerosos relato-
rios e mesas redondas. Tamén se 
programou unha visita ao campo 
para que os participantes interesa-
dos puideran coñecer de primeira 
man diferentes proxectos que 
están en marcha en Galicia vincu-
lados ao desenvolvemento rural e 
ao turismo. 

O enclave elixido foi o munici-
pio lugués de Sober, ata onde se 
desprazaron diferentes asistentes 
ao foro para visitar unha alfarería 

tradicional en Gundivós. Tamén 
comprobaron como se está a pro-
mover neste concello un proxecto 
de mobilidade de terras para a 
recuperación de pastos. Final-
mente, a comitiva desprazouse 
ata a Ribeira Sacra e gozou dunha 
experiencia de turismo enolóxico 
en Boqueixón.

Aldeas modelo
Ademais, durante os días nos que 
transcorreu o congreso puxé-
ronse en valor as aldeas modelo 
que promove o Goberno galego, 
cuxo obxectivo principal é o de 
recuperar as terras en abandono 
da contorna de cada núcleo, para 
así contribuír á súa posta en valor, 
mellorando a calidade de vida da 
súa poboación e, ao tempo, refor-
zando a prevención dos lumes na 
proximidade das vivendas.

Paralelamente, defendéronse nes-
te foro, os tres eixos que vertebran 
a acción do Goberno galego a prol 
do agro: a prevención, a recupera-
ción e a calidade.

Nesta cita congresual partici-
paron arredor de 200 persoas de 
35 países diferentes, tales como 
Nixeria, Alemaña ou Holanda, 
entre moitos outros.

Celebrouse entre 
o 5 e o 8 de novembro 
na Cidade da Cultura 
de Galicia

Congreso Internacional 
sobre Desenvolvemento 
Rural e Turismo
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Draper tamén é compatible coas 
colleitadoras da Serie S.

Todos os modelos da familia de 
colleitadoras da Serie S continua-
rán estando dispoñibles e segui-
rán brindando solución líderes 
en automatización, calidade de 
gran, capacidade, produtividade e 
un baixo custo de operación.

Antes da súa presentación oficial 
o próximo verán de 2020, a nova 
colleitadora X9 e a platafor-
ma Draper foron expostas por 
primeira vez en Agritechnica 
2019. Un número limitado de 
máquinas traballarán durante a 
campaña 2020.

John Deere adiantou en Agritech-
nica unha expansión da súa gama 
alta de modelos coa nova collei-
tadora X9 e a plataforma Draper, 
que serán presentados no verán 
de 2020. Ambos están pensados e 
desenvoltos especificamente para 
as difíciles condicións de colleita 
en Europa. 

En comparación coa S790, o mo-
delo máis grande actualmente, 
a X9 presenta unha mellora no 
seu rendemento e produtividade, 
á vez que ofrece máis eficiencia, 
polo que o xurado de Agritechni-
ca distinguiuna cunha Medalla 
de Prata.

A X9 consegue aumentar o 
rendemento, a produtividade e a 
eficiencia da colleita grazas ao seu 
corpo, o máis ancho dispoñible, 
un fluxo de cultivo mellorado, 
un aumento nas áreas activas de 
trilla e separación e unha zapata 
de limpeza máis grande. Todo iso 
mentres mantén unha anchura do 
tren de transporte inferior aos 3,5 
metros en ambas as rodas e raís. 

Alto rendemento
En conxunto, estas características 
permiten un rendemento moi 
alto, perdas moi baixas e unha ca-
lidade mellorada de grans e palla, 
á vez que consegue satisfacer as 
necesidades dos grandes agricul-
tores que buscan maximizar a súa 
produtividade e ganancias.

A colleitadora X9 tamén destaca 
pola súa nova forma de entender 
o deseño, con destacables mello-
ras no confort, comodidade e ilu-
minación da cabina. As interfaces 

de control utilizadas no porfolio 
de John Deere permiten que o 
operador se mova sen esforzo 
entre os equipos.

Compatibilidade coa Serie S
A nova plataforma Draper 
alcanza unha nova dimensión co 
seu porfolio de encabezados e per-
mite o máximo rendemento en 
cultivos de gran fino. Grazas a un 
marco con bisagras, consegue un 
mellor seguimento do terreo en 
fronteiras e ladeiras, brindando 
así unha altura limpa e uniforme 
do restrollo e distribución da 
palla. Todo iso para lograr un me-
llor establecemento de sementes e 
brote para o seguinte cultivo. 

Ademais, unha grosa banda de 
goma, cunha superficie especial-
mente deseñada, alimenta con 
máis gran a colleitadora e reduce 
as perdas no cabeceiro. A nova 

John Deere expande a 
súa alta gama

As máquinas, premiadas en 
Agritechnica, serán presentadas 
no verán de 2020

A colleitadora X9 
e a plataforma 
Draper aumentan 
a produtividade e a 
eficiencia
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BKT presentou este ano en 
Agritechnica unha variedade de 
pneumáticos a través dos cales 
tenta buscar a mellor resposta para 
as problemáticas da agricultura 
moderna. Elixiu focalizarse na 
protección do chan, a través de tres 
novidades: FL 633 PERFORMA, 
pensado para os camións utiliza-
dos no sector agrícola; V-FLEXA; 
e RIDEMAX FL 699, estes dous 
últimos proxectados para os re-
molques e a maquinaria agrícola.

V-FLEXA permite transportar 
cargas pesadas cunha presión do 
pneumático inferior ao 30% res-

pecto a un pneumático estándar 
coa mesma medida. Este pneu-
mático combina a tecnoloxía VF 
cunha banda de rodadura provis-
ta de cintos de aceiro que achegan 
unha maior resistencia á carcasa 
e, polo tanto, ás agresións. 

V-FLEXA está equipado con 
tres capas de cintos de aceiro HD 
adicionais e está implementado 
por un flanco súper resistente que 
mellora aínda máis as súas pres-
tacións. A área extra-ancha da súa 
pegada permítelle unha perfecta 
distribución da carga, así como ser 
extremadamente delicado sobre 
o terreo cando sexa necesario, evi-
tando a compactación e preservan-
do o valor dos cultivos. 

Innovación e seguridade
FL 633 PERFORMA é unha 
solución innovadora que mellora 
as prestacións dos tractores e os 
camións para satisfacer as esixen-
cias específicas da agricultura 
moderna. Grazas a súa estrutura 
ultra-resistente, á excepcional 
capacidade de carga e á dura-
bilidade, FL 633 PERFORMA 
representa o futuro dos pneumá-
ticos Flotation, perfectos para 
numerosas actividades agrícolas e 
mesmo para viaxar pola autoes-
trada, ata o 100 km/ h.

Por último, o RIDEMAX FL 699 é 
ideal para as aplicacións por estrada 
con remolques e camións cisterna. 
Ademais, asegura unha condución 
extraordinariamente confortable 
que ofrece seguridade e control. 

Remolque transparente
Na caseta BKT tamén atopou un 
espazo o innovador AGRIMAX 
V-FLECTO, combinación exitosa 
de tecnoloxías para mellorar a 
produtividade e as prestacións 
dos tractores de nova xeración 
en calquera tipo de campo. Os 
asistentes tamén atoparon o RM 
500 na medida 600/65 R 28, un 
pneumático radial con cintos de 
aceiro, perfecto para a maqui-
naria agrícola que se utiliza nas 
actividades da colleita. 

No espazo de  BKT destacou o 
gran tractor transparente de  
plexiglás cun peso total de 1.500 
kg e equipado cos pneumáticos  
AGRIMAX V-FLECTO. Grazas 
a esta modalidade, BKT expuxo 
os pneumáticos, os compoñentes 
e os co-protagonistas funda-
mentais do sistema-máquina. A 
novidade expositiva da caseta 
BKT foi o remolque transparente 
enganchado ao tractor, equipado 
cos pneumáticos V-FLEXA.

BKT afrontou Agritechnica, a 
maior manifestación feiral do 
mundo dedicada ás maquinarias 
agrícolas, non só lanzando novos 
pneumáticos innovadores, senón 
tamén cunha interesante serie 
de actividades. A multinacional 
india celebrou en Hannover 
os 500.000 balóns distribuídos 
gratuitamente aos visitantes 
de todas as feiras especializadas 
nas que participa. Tampouco 
faltaron os espectáculos de fútbol 
freestyle. BKT foi novamente 
patrocinador de Young Farmers 
Day (Xornada para os Novos 
Agricultores). 

Presentou tres novidades: FL 
633 PERFORMA, V-FLEXA e 
RIDEMAX FL 699

Celebrou os 500.000 
balóns distribuídos 
aos visitantes de todas 
as feiras nas que 
participa

A gama BKT, ao descuberto 
en Agritechnica
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A empacadora New Holland 
Big Baler 1290 High Density foi 
galardoda co título “Máquina 
do Ano 2020” na categoría de 
recolección de forraxe por un 
xurado composto por xornalistas 
especializados. A máquina reci-
biu este codiciado premio pola 
súa innovación técnica e polas 
vantaxes que achega aos seus 
clientes. Os criterios de selección 
xiraron arredor das prestacións 
innovadoras, do rendemento, 
da produtividade, do custo da 
explotación, da facilidade de uso 
e do confort do operador.

Carlos Lambro, presidente da 
marca New Holland Agricultura, 
afirmou ao respecto do galar-
dón que “evidencia a tradicion 
de excelencia en empacado da 
empresa, con máis de 30 anos de 
experiencia. Supón un merecido 
recoñecemento aos equipos do 
noso Centro de Excelencia de 
maquinaria de recolleción en 
Zedelgem (Bélxica) e do Centro de 
Deseño de CNH Industrial polo 
seu labor de desenvolvemento e 
creacion da Big Baler 1290 High 
Density, que actualmente é a em-
pacadora xigante máis eficiente 
do seu segmento”.

Sobe o listón
A nova BigBaler 1290 High 
Density sobe o listón en produti-
vidade e confort, con pacas de ata 
un 22% máis de densidade que as 
empacadoras xigantes convencio-
nais, aumentando considerable-
mente a eficiencia de transporte e 
manipulación das pacas. A exclu-

siva tecnoloxía de anudado Loop 
MasterTM patentada garante o 
mellor atado da súa clase e pro-
texe o medio ambinete e a forraxe 
ao eliminar os restos da corda. 

Xunto a isto, o seu concepto de 
caixa de cambios intermedia 
achega un arranque suave cun 
maior confort para o operador e 
posibilita unha protección contra 
a sobrecarga da transmisión do 
tractor. O concepto de lanza de 
enganche corta garante, ademais, 
unha excelente visibilidade para 
o operador.

A máquina mellora aínda máis 
o seu confort para o usuario coa 
nova interfaz intuitiva que em-
prega unha gran pantalla táctil 
IntelliView IV. Ademais, integra 
unha serie de funcións automati-
zadas coma o sistema de tecno-
loxía IntelliCruise™, que axusta 
automaticamente a velocidade do 
tractor e contribúe a aumentar a 
produtividade e o confort da Big 
Baler 1290 High Density. 

New Holland Big Baler 1290, 
Máquina do Ano 2020 en 
Agritechnica

O xurado estivo 
composto por 
xornalistas 
especializados

A máquina recibiu este 
codiciado premio pola súa 
innovación técnica
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Case IH vén de anunciar impor-
tantes novidades nos seus mode-
los Puma 140-175 e Puma 185-240. 
Así, estes tractores contarán neste 
ano 2020 con melloras que afec-
tarán tanto ás súas prestacións 
técnicas como ao propio deseño.

Melloras nos tractores, colleitado-
ras de última xeración e un portal 
que facilita a recompilación e a 
xestión dos datos son algunhas 
das novidades presentadas por 
Case IH na última edición da feira 
Agritechnica, na que a empresa 
amosou o seu compromiso de 
potenciar a tecnoloxía e a conecti-
vidade dos profesionais.

O Puma 140-175 cumprirá dende 
agora coas normas sobre emisións 
Fase V, grazas á aplicación da 
tecnoloxía HI-eSCR2, algo que xa 
facía o modelo 185-240. Ambos 
modelos incorporarán as luces de 
traballo e de estrada que se atopan 

Entre os tractores, xunto aos evo-
lucionados modelos Puma, desta-
ca o novo Magnum AFS Connect, 
con motor FPT Industrial Cursor 
9 con turbocompresor e intercoo-
ler de seis cilindros e 8,7 litros. 
Cumprirán coa normativa euro-
pea de emisións, contarán cunha 
cabina amplamente revisada, con 
acceso sen chave opcional, e con 

mandos configurables e adapta-
bles para cada operador e tarefa.

Conectividade
O portal para clientes mycaseih.
com e o portal de telemática AFS 
Connect, ao que se accede a través 
do primeiro, son outras das novi-
dades salientables presentadas en 
Agritechnica. AFS Connect trans-
fire os datos de xestión en tempo 
real e de forma segura. Ofrece así 
un só punto de acceso para a análi-
se da información e o seu emprego 
na toma de decisións.

A feira Agritechnica serviu 
tamén para a presentación das co-
lleitadoras Axial-Flow 5150, 6150 
e 7150 de 312-460 CV de potencia, 
que contarán con motores Fase V 
e que incorporarán un silenciador 
de tubo de escape automático.

Os tractores 
Puma evolucionan 
co novo ano

Case IH luce as súas novas 
tecnoloxías en Agritechnica

nos tractores de maior tamaño, 
como é o caso dos Optum e dos 
Magnum. Os renovados Puma dis-
porán, ademais, da certificación 
100% hidrobiodiésel e posibilita-
rán intervalos máis amplos entre 
os cambios de aceite do motor.

Imaxe renovada
As novidades anunciadas por 
Case IH tamén darán aos tractores 
Puma unha imaxe renovada. O 
Puma 185-240 incorporará impor-
tantes elementos premium, como 
as cubertas dos amortecedores de 
gas e un volante de calidade supe-
rior. A entrada á cabina será máis 
segura grazas á nova iluminación 
dos escalóns de acceso. Para o 
coidado da hixiene, dispón dun 
lavamáns opcional emprazado 
xunto á escaleira.

Tamén serven para facilitar as 
tarefas dos traballadores que 
empreguen estes tractores o 
compartimento para o almacena-
mento de documentos situado no 
interior da cabina e un retrovisor 
máis compacto.
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Máis de 800 persoas asistiron ás 
XVII Xornadas Técnicas de Vacún 
de Leite de Seragro, que tiveron lu-
gar o 14 de novembro na Facultade 
de Veterinaria de Lugo. Durante 
o encontro, diferentes expertos 
abordaron asuntos como a calidade 
do leite, da man do enxeñeiro agró-
nomo especialista en industrias 
lácteas, Jaime Magdalena, ou o 
protocolo de inhibidores esta-
blecido de acordo coas obrigas da 
lexislación española no que ten que 
ver cos antibióticos, coa directora 
técnica do Laboratorio Interprofe-
sional Galego de Análise do Leite 
(Ligal), María Luisa Barreal.

Segundo explicou Barreal, a 
maioría dos antibióticos que os 
investigadores atopan nas mostras 
de autocontrol (máis do 90%) son 
betalactámicos, empregados, fun-
damentalmente, nos tratamentos 
de mamite e de secado. A directora 
técnica do Ligal tamén sinalou 
que no ano 2018 só un 8 % das 7.907 
explotacións analizadas deron 
positivo en control de inhibidores. 
Ademais, aproveitou a oportuni-
dade para insistir no “uso prudente 
destes medicamentos para garantir 
a súa eficacia”. 

Outros dos asuntos que se aborda-
ron durante as Xornadas Técnicas 

de Vacún de Leite de Seragro foron 
a necesidade de establecer un plan 
lóxico de descarte e eliminación 
de vacas a fin de maximizar a 
eficiencia produtiva e reducir as 
baixas involuntarias, o secado 
selectivo, ou a produción de leite 
en ecolóxico.

A tecnoloxía, camiño para a 
sostibilidade
Para participar nas XVII Xorna-
das Técnicas de Vacún de Leite 
de Seragro desprazáronse, ata a 
Facultade de Veterinaria de Lugo, 
expertos como Gordon Jones, den-
de Wisconsin; Peter Van’t Veld, 
procedente de 
Holanda, e o 
colombiano 
Juan Moreno.

“O noso 
obxectivo como 
produtores de 
leite é mellorar 
a xenética e a 
alimentación 
das vacas para 
producir máis 
con menos e para isto contamos con 
numerosas ferramentas xenéticas”, 
sinalou o CEO de Sexing Techno-
logies. Neste senso, Juan Moreno 
puxo sobre a mesa as oportuni-
dades que as novas tecnoloxías 

vencelladas a xenética ofrecen para 
a produción sostible de proteína 
animal nun mundo que, segundo 
as previsións da ONU, alcanzará os 
9 billóns de habitantes no ano 2050. 

Alimentación e benestar 
animal
O consultor internacional de 
vacún leiteiro, e socio dunha 
granxa na que moxen unas 6.000 
vacas, Gordon Jones, puxo o foco 
no manexo e na alimentación do 
período seco para acadar resulta-
dos satisfactorios.

Doutra banda, o veterinario Peter 
Van’t Veld ofreceu unha conferen-
cia sobre a calidade e o manexo de 
lactosubstituíntes. O holandés afir-
mou que estes representan unha 
opción mellor que o leite de vaca 
para a cría de xatas ou becerros, xa 
que  garanten unha alimentación 
sen deficiencias nutricionais e 
eliminan o risco de transmisión 
de enfermidades. Tamén, nunha 
segunda conferencia explicou 
unha serie de aspectos prácticos 
de manexo que teñen que ver co 
benestar animal e que considera 
claves para conseguir altas produ-
cións e eficiencia produtiva.

As xornadas tiveron lugar no mes de 
novembro na Facultade de Veterinaria

No encontro abordouse a 
produción de leite ecolóxico

Expertos internacionais 
analizaron o vacún de leite 
en Lugo
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Actualmente, un dos principais 
problemas cos que nos atopamos 
en España é a gran cifra de desem-
pregados que existe. Os menciona-
dos desempregados poden ser de 
longa ou curta duración, xa que 
moitos deles enfróntanse a diario 
a contratos temporais con baixa 
remuneración ou unhas condi-
cións laborais precarias, e, cada 
pouco tempo, convértense de novo 
en demandantes de emprego.

Este é un dos temas que asusta 
e preocupa aos mozos e non tan 
mozos de cara ao futuro, pois os 
maiores de 55 anos e as mulleres 
tamén se atopan con numerosas 
dificultades para incorporarse á 
vida laboral de novo. 

Emprendemento
Dadas as circunstancias, moitos 
deles optan por emprender un 
novo negocio, en moitas ocasións 
con actividades que nada teñen 
que ver coa realizada anterior-

mente. O problema chega cando 
comeza a informarse sobre o 
proceso que deben seguir, xa que 
se atopan con moitas dificultades 
para acceder a estes datos sen 
custo algún. 

Moitos deles acoden as nosas 
oficinas preguntando cuestións 
relacionadas con este tema. Esa é 
a razón pola que dende Asaja que-
remos desenvolver este proxecto, 
para axudar e asesorar a todos 
aqueles que decidan incorporarse 
a un novo negocio, non só no 
ámbito agrario, xa que moitas 
destas persoas non se deciden a 
incorporarse no réxime especial 
de traballadores autónomos.

 
Para iso, poden realizar todas as 
súas consultas cos nosos técnicos 
especialistas: 

• No teléfono: 
    91 533 67 64 
• Na sede nacional: 
    Calle Agustín de Bethencourt, 
    17 - 2ª planta 
• Nos correos electrónicos: 
    miguel.angel@asaja.com 
    lola.magan@asaja.com 
    mauricio@asaja.com 
    antonio@asaja.com

Servizo de asesoramento 
empresarial para o mundo 
rural

Os interesados poden 
realizar todas as súas 
consultas cos técnicos 
especialistas

Dende Asaja pretenden axudar 
e asesorar a todos aqueles 
que decidan incorporarse a 
un novo negocio, non só no 
ámbito agrario

No encontro abordouse a 
produción de leite ecolóxico
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A I Xornada de Promoción e 
Comercialización de Produtos 
Agrarios, celebrada o pasado mes 
de outubro na Sidrería Camino da 
Estrada, foi todo un éxito, tanto de 
participación como de público. O 
programa de conferencias e mesas 
redondas, organizado pola Asocia-
ción Agraria de Galicia, contou coa 
asistencia de máis de 60 persoas. 

Na inauguración do evento, o al-
calde da Estrada, José López Cam-
pos, salientou que a Galicia rural 
“ten un gran futuro”. O rexidor 
estradense sinalou que “no noso 
país temos uns produtos agrarios 
de gran calidade, só nos falta 
poñelos en valor”. López Campos 
indicou que se ten “que pechar o 
círculo avanzando na promoción 
e na comercialización”.

O presidente da Asociación Agra-
ria de Galicia, Francisco Bello, 
abriu as ponencias analizando a 
nova regulación sobre artesanía 
alimentaria. “Na nosa organiza-
ción queremos estar preto dos pe-
quenos produtores. Intentaremos 

ser o aliado de todos os agriculto-
res e gandeiros que aposten por 
elaborar os seus propios produtos, 
axudándolles en todo o que esté 
ao noso alcance para que poidan 
mellorar a súa promoción”.

Emprendedores de éxito
A xornada continuou coa 
presentación de cinco proxectos 
agroalimentarios desenvoltos 
por emprendedores galegos. Os 
asistentes puideron coñecer a 
evolución da empresa lalinense 
de produtos lácteos artesanais 
Kalekói, da man do seu xeren-
te, Álex Moure, e a creación da 
marca estradense de mel Apícola 
Cañedo, a través do seu propieta-
rio, Martín Cañedo. 

Tamén explicaron todos os pasos 
que tiveron que dar para em-
prender os seus proxectos Daniel 
Arza, o xerente de Caurelor, unha 
empresa de Folgoso do Caurel 
que elabora produtos artesanos 
como marmeladas ou crema de 
castañas; e Carlos Brea, o creador 
da Cervexa Ecoloxíca Toupiña, 
que se produce no pobo lalinense 
de Lagazós.

O anfitrión da xornada, Nicolás 
Andión, o fundador e dono da 
Sidrería Camino, ubicada en 
Moreira (A Estrada), foi o último 
emprendedor que contou aos 
asistentes a súa experiencia 

como elaborador de produtos 
agrarios artesanais.

Plan de Desenvolvemento 
Rural
A xornada continuou coa inter-
vención do secretario xeral do 
Consello Regulador da Deno-
minación de Orixe Rías Baixas, 
Ramón Huidobro, quen falou 
sobre promoción, apertura de 
mercados e internacionalización. 

O reitor da D.O. pontevedresa 
animou aos novos emprendedo-
res asegurando que “non hai un 
tamaño mínimo para que unha 
empresa exporte. Na D.O. Rías 
Baixas hai adegas que só elaboran 
4.000 ou 5.000 botellas, pero que 
venden máis da metade da súa 
produción no estranxeiro con 
gran éxito”.

Na clausura 
do evento, o 
director xeral 
de Gandaría, 
Agricultura 
e Industrias 
Agroalimenta-
rias, Silvestre 
José Balseiros, 
destacou que “a 
Xunta de Galicia está deseñando 
un novo Plan de Desenvolvemen-
to Rural”. Balseiros pediu a todos 
os produtores rurais “que ache-
guen a súa experiencia para axu-
dar a tomar as medidas necesarias 
para incentivar o crecemento do 
medio rural galego”. 

O encontro foi 
organizado pola 
Asociación Agraria 
de Galicia o pasado 
mes de outubro

Os asistentes 
coñeceron 
cinco proxectos 
agroalimentarios 
de emprendedores 
galegos

Éxito da primeira xornada 
sobre produtos agrarios
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grande semiextensivo); Antonio 
Sufuente Castro e Mónica Penas 
González (primeiro e segundo 
posto en grande intensivo).

Doutra banda, Corvaz S.C. e Flora 
Rodríguez Fontao obtiveron o 
primeiro e segundo posto en me-
diano extensivo; Plácido Gosende 
Couso e Bruno Cid Cid quedaron 
primeiro e segundo en mediano 
semiextensivo e, por último, 
Jesús Manuel Baleato Pazos e José 
Antonio Vilas Ares foron primeiro 
e segundo en mediano intensivo.

Finalmente, Benito Mouriño Gon-
zález e Manuel Arca Casal foron 
primeiro e segundo en pequeno 
extenisvo; Hermanos Prado Carra-
cedo C.B. e María Sánchez Fraga 
obtiveron o primeiro e segundo 
posto en pequeno semiextensivo 
e Concepción Fernández Moure 
e Juan Carlos Camino Boado, 
o primeiro e segundo pequeno 
intensivo. Ganadería Pear S.C. e 
Casa Codesal S.L. foron primeira e 
segunda na modalidade ecolóxica.

Territorio líder no 
ámbito lácteo
Finalmente, o conselleiro do Me-
dio Rural quixo lembrar durante 
o acto de entrega destes premios 
que Galicia segue sendo líder en 
España no ámbito lácteo, con preto 
do 40% da produción total. Este 
eido produtivo é un dos motores 
do rural galego e da economía da 
nosa comunidade. Por este motivo, 
impulsar a calidade do leite galego 
é un obxectivo irrenunciable 
para a Xunta de Galicia, que está 
a promover diversas iniciativas 
neste sentido tales como, por 
exemplo, a marca Galega 100%.

A entrega dos galardóns á exce-
lencia da calidade hixiénico-sani-
taria de produtores de leite cru de 
vaca de Galicia, coñecidos como 
Premios Exceleite, tivo lugar o pa-
sado mes de novembro en Santiago 
nun acto presidido polo conselleiro 
do Medio Rural, José González. 
No decurso do acto, o conselleiro 
salientou que se algo teñen claro 
os galegos é que prefiren apostar 
pola calidade dos seus produtos.

González tamén puxo en valor 
os produtos do agro en xeral e 
o leite en particular, “temos a 
mellor materia prima”, matizou, 
e engadiu que esa calidade, máis 
que recoñecida, “vén avalada 
polo traballo e a seriedade dos 
gandeiros nas explotacións”.

Compromiso co traballo
Os Premios Exceleite teñen 
como finalidade recoñecer aos 
gandeiros máis comprometidos 
co seu traballo e, polo tanto, coa 
calidade do leite que producen 
nas súas explotacións. Así, estes 
galardóns distinguen ás granxas 
en tres categorías en función do 
seu tamaño (pequenas, media-

nas e grandes) e, á súa vez, estas 
subdivídense cada unha delas en 
tres grupos segundo o seu sistema 
de produción (intensivo, semiex-
tensivo ou extensivo). Tamén se 
recoñecen de xeito específico as 
mellores explotacións ecolóxicas.

A estes premios optaron todas as 
explotacións leiteiras de gando 
vacún de Galicia que realizan 
os seus autocontrois de calidade 
no Laboratorio Interprofesional 
Galego de Análise do Leite (Ligal) e 
que están dadas de alta no Rexis-
tro de Explotacións Leiteiras de 
Calidade Diferenciada (Recaldi) e, 
no caso das ecolóxicas, no Con-
sello Regulador da Agricultura 
Ecolóxica de Galicia (Craega). 

Polo tanto, os gañadores pasaron 
uns controis serios e rigorosos 
levados a cabo por profesionais 
do Ligal, veterinarios e técnicos 
da Consellería, e que dan mostra 
do comprometidos que están 
coa calidade do seu produto.

Gañadores Exceleite 2019
As instalacions granxeiras pre-
miadas foron Vilasuso Soc. Coop. 
Galega e Santiago Barco Fuentes 
(primeiro e segundo posto en 
grande extensivo); Ganadería Gasu 
S.C. e José Vicente Pernas Mon-
tero (primero e segundo posto en 

Os premios Exceleite 
distinguen a calidade das 
explotacións leiteiras galegas

Un total de 20 explotacións 
foron premiadas ao abeiro 
desta convocatoria

Galicia é líder en 
España no sector lácteo
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Asegasa pon a disposición de 
todos os seus socios unha liña 
de pólizas destinada a asegu-
rar a responsabilidade civil de 
propietarios de cotos de caza de 
ata 10.000 hectáreas. A garantía 
destes seguros esténdese e limita 
as responsabilidades derivadas 
de danos sobrevidos en países da 
UE e Andorra, por reclamacións 
formuladas ante tribunais dos 
ditos países.

Naqueles estados nos que a 
lexislación esixa póliza local, a 
cobertura actuará en exceso da 
póliza de responsabilidade civil 
local. Pero as indemnizacións 
serán sempre pagadas en España 
e en euros.

Tipos de cobertura 
As coberturas que establecen 
estas pólizas, de carácter civil, 
poden ser de explotación, patro-
nais ou locativas. Tamén existe 
unha modalidade de fianzas 

Propietarios de cotos de 
caza máis tranquilos grazas 
a Asegasa

e defensa. 
O ámbito 
temporal de 
cobertura 
queda fixado 
en cada póliza 
segundo o 

tempo de contratación que se 
acorde. Porén, Asegasa outorga 
24 meses adicionais para aqueles 
casos nos que se teñan realizado 
ou presentado reclamacións con-
tra o asegurado por danos que se 
teñan descuberto a posteriori.

Límites da indemnización
Habilítanse diferentes límites 
de indemnización, con opcións 
que engloban dende os 300.000 
euros, por sinistro e período de 
seguro, ata 1.000.000 de euros. 
Existe un sublímite para danos 
persoais por vítima (de ata 
300.000 euros nas diferentes 
modalidades habilitadas).

Para a opción de 300.000 euros 
por sinistro e período de seguro, 
fíxase unha prima neta mínima 
de 220 euros. Ésta será de 275, no 
caso da opción de 600.000 euros 
por sinistro e período de seguro 
e de 315 no caso da modalidade 
de 1.000.000 de euros. En todos 

os casos, haberá unha franquicia 
de 150 euros.

Pólizas multirrisco de gando
Ademais, de entre os seguros 
que ofrece Asegasa aos socios da 
Asociación Agraria de Galicia 
destacan, polo seu carácter 
integral, as pólizas multirrisco 
de gando. Trátase dunha fórmula 
que permite aos gandeiros criar 
aos seus animais coa máxima 
tranquilidade, dado que ofrece 
unha ampla cobertura para dis-
tintas conxunturas.

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

A responsabilidade civil 
asegurada pode ser derivada 
da actividade ou ben ser de 
carácter patronal ou locativo

A aseguradora ofrece pólizas de 
responsabilidade civil, fianzas 
e defensa a aqueles que teñan 
cotos de ata 10.000 hectáreas
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As coberturas dos seguros no 
referente a incidencias climato-
lóxicas que afectan aos viñedos 
galegos foi unha das principais 
preocupacións do case medio 
cento de asistentes que se congre-
garon na Xornada Informativa 
sobre Seguros Agrarios, organi-
zada pola Asociación Agraria de 
Galicia o pasado 14 de outubro 
no Centro de Apicultura e Des-
envolvemento Agroforestal da 
Veiga (Ourense). 

O presidente da Asociación 
Agraria de Galicia, Francisco 
Bello, presentou a xornada e deu 
paso á intervención dos represen-
tantes de Agroseguro, os cales se 
centraron no proceso de perita-
ción na liña 312. Desde Caser, a 
continuación, informaron sobre 
as diferentes opcións que ofrece 
a compañía na contratación de 
seguros agrarios. 

Resolución de dúbidas
Ao remate das intervencións tivo 
lugar un coloquio. Os asistentes 
expuxeron as súas dúbidas, a 
maioría relacionadas cos seguros 
agrarios de viñedo, aínda que 
algúns tamén se interesaron por 
outro tipo de coberturas relacio-
nadas coa agricultura. 

Este tipo de xornadas organiza-
das pola Asociación Agraria de 
Galicia son de gran axuda para os 
agricultores, pois nelas os especia-
listas resolven as súas inquedan-
zas e axúdanlles a entender como 
funcionan os seguros agrarios, 
pois difiren dos convencionais. 

Diferentes contratos
Nestes encontros, os profesionais 
tamén instrúen aos asistentes 
en materia de contratación. Na 
xornada da Veiga expuxéronlles 
os diferentes modelos polos que 
poden optar á hora de contratar 
a persoal. O encontro formativo 
foi, sen dúbida, un éxito. 

Ademais de profundizar no fun-
cionamento dos seguros, o públi-
co coñeceu mellor os obxectivos 
da Asociación Agraria de Galicia 
grazas á intervención do seu 
presidente. Despois das charlas, 
os asistentes puideron degustar 
produtos típicos galegos.

A Asociación Agraria de Galicia 
organizou unha Xornada 
Informativa sobre Seguros 
Agrarios en outubro

No encontro 
participaron case 
medio centenar de 
persoas

Os seguros de viñedo, 
a exame na Veiga
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A mediados de decembro, o 
Pazo A Toxeiriña (emprazado 
na localidade pontevedresa de 
Moraña) acolleu o acto de entrega 
dos Premios da XII Cata dos 
Queixos e da XVIII Cata dos Meles 
de Galicia, uns galardóns moi 
esperados, xa que a gastronomía é 
unha das fontes de prestixio máis 
relevantes para Galicia.
 
Durante o evento destacouse 
a gran calidade da despensa 
agroalimentaria galega, 
cualificada polos expertos como 
excelente, vinculándose co 
esforzo, coa tradición e co talento 
do sector produtor e co valor das 
materias primas galegas. 

Xunto a isto, púxose en valor 
a aposta do Goberno galego 
por potenciar, promocionar e 
situar a excelente produción 
agrogandeira da comunidade a 
nivel nacional e internacional, 
partindo de que Galicia debe 
competir en calidade e non en 
cantidade, grazas á existencia 
dunha marca paraugas como é a 
de Galicia Calidade.

Participantes nas catas
Nesta edición das catas rexistráron-
se un total de 36 industrias queixei-
ras pertencentes ás catro denomi-
nacións de orixe galegas —DOP 
Queixo Tetilla, DOP Arzúa-Ulloa, 
DOP San Simón da Costa e DOP 
Cebreiro— e 20 industrias do mel 
acollidas á Indicación Xeográfica 
Protexida Mel de Galicia. Os técni-
cos da Agacal, en colaboración cos 
consellos reguladores, recolleron 
un total de 93 mostras participan-
tes, avalando en todo momento o 
anonimato das marcas.

Premiados
Na D.O.P. Queixo de Tetilla, 
marcas e empresas galardoadas 
nesta edición da cata dos queixos 
de Galicia foron as seguintes: Don 
Crisanto-Crisanto S.A.T (cun 
ouro), Queinaga-S.A.T.Queinaga 
(cunha prata) e Terra de Meli-
de-Lácteos Terra de Melide S.L. 
(cun bronce). No cuarto posto 
quedou Pazo de Anzuxao-Lácteos 
Anxuzao S.L; no quinto, Dani-
berto-Daniberto S.A.T. e no sexto, 
Ruta Xacobea-Queixería Artesa-
nal Ruta Xacobea S.L.

Por outra banda, na D.O.P. Ar-
zúa-Ulloa gañou o ouro Arque-
sán-Agrodespensa S.L. e  prata 
foi para Terra de Melide-Lácteos 
Terra de Melide S.L., mentres que 
o bronce adxudicouse a Meilán 
Sánchez-Meilán S.C. No cuarto 
posto quedou Queinaga-S.A.T. 
Queinaga, no quinto, Bama-Quei-
zúar S.L. e no sexto Castillo de 
Pambre-POK Quesera S.L.

Na D.O.P. Arzúa-Ulloa Curado, 
a marca premiada foi Arqueixal 
de Xosé Luis Carreira Valín. Na 
D.O.P. Cebreiro, distinguiuse co 
ouro a Castelo-Queixo Castelo de 
Brañas S.L. e na D.O.P. San Simón 
da Costa gañou Prestes-Queixería 
Prestes, seguido de Don Gabi-
no-Cristina Román Gandamil e 
Don Crisanto-Crisanto S.A.T.

Meles premiados
Xunto a isto, recibiron cadanseu 
premios as seguintes marcas e 
empresas produtoras de mel: 
no caso dos meles multiflorais, 
o ouro foi para Meles JS-Souto 
Vivo C.B.; a prata para Mel O 
Cortizo-Avelina Calvo Munín e o 
bronce para Ribeira do Deza-José 
Antonio Soto Vázquez. O cuarto 
posto foi para Mel da Anta-Mie-
les Anta S.L.; o quinto para Horta 
das Colmeas-Eva María Rey 
Tirimaos e o sexto para Mel do 
Saldoiro-Antonio Gómez Tapa.

Finalmente, no caso dos meles 
monoflorais gañou o ouro Mel O 
Testeiro-María Munín Taboada; 
a prata foi para O Trobo Mel 
do Valadouro-María Fé Sixto 
Pernas e o brone para Mel do 
Saldoiro-Antonio Gómez Tapia. 
No cuarto posto quedou Meles 
JS-Souto Vivo C.B., no quinto, 
Mel O Cortizo-Avelina Calvo 
Munín en no sexto, O Poder das 
Flores-Javier Carreiras Cuadrado.

Premios aos mellores 
queixos e meles de Galicia

Un total de 93 
mostras de produto 
participaron na 
convocatoria

Durante o acto 
destacouse a gran 
calidade da despensa 
agroalimentaria galega
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O sector primario posúe un peso 
moi relevante na economía do 
noso país, o que se traduce en que 
no ano 2018 o eido da agricultura, 
gandería, pesca e minaría supuxo 
un 2,5% do PIB de España.

Ante a importancia que cobra o 
sector, non é de estrañar que agri-
cultores e gandeiros consideren 
o seguro agrario como a mellor 
ferramenta para facer fronte a 
riscos nas súas explotacións. Así, 
cada vez máis asegurados conside-
ran este asunto coma un gasto de 
produción máis.

76.000 sinistros 
Ao longo do ano 2019, Agrose-
guro pagou preto de 42 millóns 
de euros de indemnización polos 
máis de 76.000 sinistros rexistra-
dos en cabezas de gando vacún. 
Por Comunidade Autónoma, 
a que máis indemnizacións 
recibiu, con 9,85 millóns de euros 
foi Galicia, unha zona de gran 
tradición gandeira dentro de 

España, fundamentalmente polo 
vacún e a produción de leite.

A continuación, sitúanse Castela 
e León, con máis de 6,54 millóns 
de euros; e Asturias e Cataluña, 
por riba dos catro millóns cada 
unha. Entre as catro autonomías 
suman máis do 60% do total das 
indemnizacións abonadas por 
estes sinistros.

Durante o exercicio de 2018, 
contratáronse 14.127 pólizas 
que deron cobertura a 1.620.557 
animales a través da liña de 
gando vacún de reprodución e 
produción. Galicia é a Comunida-
de Autónoma que máis animais 
asegura, con case 400.000; ségue-
lle Castela e León, con preto de 
250.000 e Asturias, con máis de 
190.000. Entre as tres acumulan 
máis do 50% dos animais asegura-
dos en toda España.

Exercicio actual 
No exercicio de 2019, cuxa contra-
tación aínda está aberta, continúa 
a tendencia do anterior. Actual-
mente, xa se aseguraron máis de 
1.350.000 animais a través de preto 
de 12.400 pólizas contratadas. De 

novo, Galicia é a Comunidade 
Autónoma que máis contrata o 
seguro de gando vacún, con 3.775 
pólizas e 350.047 animais asegu-
rados. Séguenlle Castela e León, 
Asturias e Cataluña.

Segundo o Índice de Calidade Per-
cibida (ICP) –elaborado o pasado 
ano por unha empresa especiali-
zada en estudos de mercado para 
Agroseguro-, o 75% dos gandeiros 
asegurados amósase satisfeito co 
servizo recibido. Os produtores 
valoran, sobre todo, o servizo á 
hora de contratar o seguro e a 
xestión dos partes do sinistro.

En definitiva, contar co respaldo 
dun seguro agrario permite ao 
gandeiro preservar o seu nivel 
de renda e, polo tanto, a conti-
nuidade da súa explotación, así 
como facer fronte aos retos que se 
presentan na actualidade.

O sector primario 
supón un 2,5% do 
PIB de España

Galicia é a 
Comunidade 
Autónoma que máis 
contrata o seguro de 
gando vacún

Agroseguro abonou máis 
de 42 millóns de euros por 
sinistros en gando vacún
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Recientemente hemos podido 
conocer a través de los medios de 
comunicación el fallecimiento de 
un ciudadano español infectado 
por el virus de la rabia a través de 
la mordedura de un gato en un 
viaje a Marruecos.

Es cierto que en España llevá-
bamos tiempo sin tener conoci-
miento de la muerte de un ser 
humano por esta enfermedad 
en la que las medidas de control 
pasan, sin duda, por mantener un 
estatus inmunológico en nuestras 
mascotas, fundamentalmente 
perros y gatos, aunque también 
en hurones.

El principal riesgo en España 
está, sin duda, en las pobla-
ciones de animales salvajes, 
fundamentalmente murciéla-
gos, zorros y, en determinadas 
zonas, el mapache, que se está 
convirtiendo en una especie 
invasora, donde la irresponsa-
bilidad humana, una vez más, 
perjudica a la naturaleza.

Pero, ¿conocemos realmente la 
enfermedad y somos conscientes 
de lo que debemos hacer para 
evitarla en un mundo globali-
zado, donde el movimiento de 
personas y animales es cada vez 
más numeroso y el tráfico ilegal 
de animales a través de las fron-
teras es una realidad que genera 
mucho dinero negro?

Para el ser humano, de no tratarse 
en un primer momento, una vez 
aparecen los síntomas clínicos, 
suele ser mortal. Se transmite, fun-
damentalmente, por la mordedura 
de mamíferos 
infectados, en-
tre los que están 
los perros, los 
gatos y los mur-
ciélagos. En 
contra de lo que 
la población en 
general piensa, 
también son 
susceptibles de 
padecer la enfermedad el ganado 
vacuno, ovino, caprino y el equino.

¿Qué sintomatología presenta 
un perro infectado por la rabia? 
Se produce una inflamación de 
cerebro y meninges, con espas-
mos a nivel de los músculos de 
la deglución, de ahí que el perro 
tenga serias dificultades para be-
ber, la tan conocida “hidrofobia”. 
Esta patología genera un cambio 
de comportamiento en el perro 
con una agresividad importan-
te, por lo que las mordeduras se 
disparan, extendiendo así el virus 
de la mejor forma posible. Por un 
lado, una herida abierta produci-
da por la mordedura y, por otro, 
el contacto con saliva infectada 
por el virus, lo que garantiza un 
contagio más que seguro.

Medidas profilácticas
Sin lugar a duda, la mejor medi-
da que podemos tomar para el 

control de la 
enfermedad es 
la vacunación 
de los anima-
les domésticos 
con los que 
convivimos, 
indepen-
dientemente 
de que la 
vacunación 

sea obligatoria o no, como es el 
caso de Galicia.

El virus de la rabia

Como facultativos 
veterinarios, 
nosotros 
recomendamos la 
revacunación anual

Si la vacunación de los animales 
domésticos llegara al 80% de los países, 
la rabia dejaría de suponer un problema 
importante
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La vacunación de perros, gatos 
y hurones debe hacerse siem-
pre y en todos los casos, ya que, 
como asegura la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), si 
la vacunación de los animales 
domésticos llegara al 80% de los 
países, la rabia dejaría de supo-
ner un problema importante en 
cualquier país. Hay que pensar 
que, aunque en Europa, gracias 
a las campañas obligatorias de 
vacunación que se han impuesto 
año tras año, los casos de rabia en 
animales domésticos son escasos, 
aunque el virus esté presente en 
animales salvajes como murcié-
lagos y zorros, el mantener un 
nivel de protección frente a la 
enfermedad es fundamental para 
evitar riesgos.

Pero, ¿cuándo debemos vacunar 
a un perro, gato o hurón? La pri-
mera vacuna, es decir, la primo 
vacunación, debe realizarse entre 
los dos y cuatro meses de edad. 
La revacunación debe hacerse al 
cumplirse un año de la primera.

A partir de ese momento, según 
sea un gato, un perro o un hurón, 
deberá vacunarse de acuerdo 
con la normativa específica de la 
comunidad autónoma, aunque 
nosotros como facultativos 
veterinarios recomendamos la 
revacunación anual.

¿Qué hacer en el caso de una 
mordedura de un animal domés-
tico? Lo principal es acercarse al 
centro de salud para recibir el 
tratamiento oportuno. En todo 
caso, inmediatamente, lavado a 
chorro con agua y jabón, seguido 
de la desinfección de la herida con 
antisépticos locales.

La mordedura debería ser notifi-
cada para proceder a que el animal 
que ha agredido al ser humano sea 
sometido a seguimiento y recono-
cimiento por parte de un veteri-
nario en ejercicio libre, durante 
15 días, que deberá emitir un 
certificado en el que conste si el 
animal presenta o no síntomas de 
enfermedad infectocontagiosa, lo 
que, en caso de sospecha, comuni-
cará a las autoridades competen-
tes en materia de sanidad animal.

Respecto a la fauna silvestre y, 
en concreto, a los quirópteros 
(murciélagos), debemos hacer las 
siguientes recomendaciones:

-No entrar en contacto directo 
con estos animales. No recoger, 
no tocar animales sospechosos 
de estar enfermos incidiendo, y 
mucho, en la población infantil, 

que es una población de riesgo 
en estos casos por su tendencia a 
tocar animales.

-En el caso de una mordedura, o 
simplemente entrar en contacto 
con la saliva de un murciélago, 
hay que consultar con los servi-
cios sanitarios, los cuales valo-
rarán la posibilidad de indicar 
inmediatamente el tratamiento 
antirrábico post-exposición en la 
persona afectada por una morde-
dura de un quiróptero.

Asimismo, las autoridades tra-
tarán de proceder a la captura e 
identificación del murciélago im-
plicado, con estrictas normas de 
bioseguridad durante su captura, 
así como a la adopción de medi-
das de vigilancia epidemiológica 
orientadas a esta enfermedad.

En resumen, la vacunación de 
perros, gatos y hurones es la 
mejor medida que podemos adop-
tar para disminuir el riesgo de 
infección por el virus de la rabia 
en el ser humano. Las vacunas 
no le suponen al animal nin-
gún problema ni merma en sus 
habilidades o facultades fisioló-
gicas. Los perros, gatos y hurones 
vacunados son la mejor garantía 
sanitaria para los animales y, por 
ende, para el ser humano.

Belén González González; Pablo 
O. González Prieto; Juan J. Gó-
mez Fernández
Veterinarios

Los perros, gatos y hurones 
vacunados son la mejor garantía 
sanitaria para el ser humano



Ademais de ser a vendima máis 
abundante da historia, a deste ano 
foi tamén a máis longa en canto á 
súa duración. “A data recomenda-
da para o inicio era o 19 de setem-
bro, pero o 28 
de agosto abría 
a vendima a 
primeira adega 
e o 18 de outu-
bro entraban as 
últimas uvas, 
produto da ven-
dima heroica”, 
resaltan dende 
Ribeira Sacra.

A colleita de Ribeiro 
medra un 23%
Tamén foi unha boa vendima 
para O Ribeiro, denominación 
de orixe que amplía nun 23% os 
resultados de 2018, cun total de 
11,9 millóns de quilos recollidos 
das diferentes variedades. As 
temperaturas cálidas e as escasas 
precipitacións axudaron, non 
só a acadar unha boa colleita en 
termos de cantidade, senón tamén 
de calidade.

“Prevese que os viños obtidos des-
ta vendima sexan dunha calidade 
superior á dos anos anteriores, cun 
mellor equilibrio de acidez e azu-
cres”, apuntan dende O Ribeiro 
tras salientar “as favorables condi-
ción climatolóxicas e sanitarias” e 
“a boa maduración” da uva.

Para O Ribeiro foi tamén unha 
vendima madrugadora, pois 
houbo casos puntuais nos que co-
mezou a semana do 28 de agosto e, 
para o 19 de setembro, xa afectaba 
a todas as adegas inscritas no 
Consello Regulador.

Un 45% máis de uvas de 
Valdeorras
Unha das colleitas que máis me-
drou foi a de Valdeorras que, con 
case 6,8 millóns de uva colleitados, 
incrementou a súas cifras nun 
45%. “A deste ano ten sido unha 

V I T I C U L T U R A

38

Fin da vendima, con case 64 
millóns de quilos de uva, e satis-
facción xeral de todas as deno-
minacións de orixe galegas agás 
da de Rías Baixas, que foi a única 
que empeorou os seus resultados 
con respecto ao ano anterior. A 
decepción desa denominación, 
que teme non poder atender a 
demanda ao baixar a súa cifra ata 
un 16%, contrasta coa análise que 
fan as de Ribeira Sacra, Ribeiro, 
Valdeorras e Monterrei, que falan 
dunha excelente campaña que 
foi posible grazas a unhas boas 
condicións climáticas.

Rexistro histórico para 
Ribeira Sacra
Unha das denominacións máis 
satisfeitas coa última colleita é 
a de Ribeira Sacra que, con máis 

de 7 millóns de quilos apañados, 
acadou os mellores rexistros da 
súa historia. Unha climatoloxía 
moi favorable é a principal causa 
deste éxito, segundo salientan os 
responsables da denominación 
de orixe.

“Estamos satisfeitos porque 
hai cantidade e calidade. Nesta 
ocasión non houbo ningún pro-
blema de xeadas, nin de pedrisco, 
nin tivemos unha primavera 
complicada, como ocorreu nos 
últimos anos”, explica o presi-
dente do Consello Regulador da 
Denominación de Orixe Ribeira 
Sacra, José Manuel Rodríguez, 
que engade que “Ribeira Sacra 
vende toda a súa produción e 
que, polo tanto, as adegas teñen 
mercado para todo ese viño”.

Unha vendima de récord, con 
64 millóns de quilos

Rías Baixas, foi a 
única D. O. que 
empeorou os seus 
resultados con 
respecto ao ano 
anterior

Foto: Xurxo Lobato Propiedad RB



das vendimas máis abundantes da 
década”, manifestou o presidente 
do Consello Regulador da Deno-
minación de Orixe de Valdeorras, 
José Luis García Pando.

O máximo representante do 
organismo engade a elevada 
calidade das uvas apañadas, unha 
excelencia que considera parte da 
esencia da denominación de orixe. 
“Un ano máis, as nosas uvas sig-
nifícanse pola súa gran calidade”, 
destacou García Pando.

Vendima récord de 
Monterrei
E se falamos de rexistros histó-
ricos, hai que mencionar os aca-
dados por Monterrei. Un total de 
5.632.836 quilos recollidos, 41.000 
máis que o ano anterior, son a 
proba dunha campaña favorecida 
pola climatoloxía e un óptimo 
estado sanitario das uvas.

“Debido ás boas condición climá-
ticas durante a época da madura-
ción, falamos dunha das vendi-
mas máis longas da nosa historia. 
É récord en canto ao número 

de quilos recollidos”, salientan 
dende Monterrei.

A vendima de Monterrei fíxose 
de forma escalonada, de xeito 
que as primeiras variedades en 
ser vendimadas foron a dona 
branca e a godello, en variedades 
brancas, e a mencía e o merenzao, 
en tintas. As últimas foron as de 
araúxa, en tintas, e a de treixadu-
ra, en brancas.

Preocupación en 
Rías Baixas 
Rías Baixas é a única denomina-
ción de orixe 
galega que non 
está satisfeita 
cos resultados 
da última 
vendima, pois 
a cantidade de 
uva colleitada, 
32,4 millóns de 
quilos, supón 
un descenso 
dun 16% con 
respecto a 2018. Estes resultados 
negativos poden dificultar que se 
satisfaga a demanda.

“Os empresarios de Rías Baixas 
ven con preocupación a produción 
estimada de 22 millóns de litros de 
viño, pois esa cantidade non chega 
para cubrir os niveis de venda dos 

últimos anos”, lamenta esta deno-
minación de orixe, que engade que 
as adegas apenas contan con exis-
tencias dos exercicios anteriores.

Malia á baixada cuantitativa, 
os responsables de Rías Baixas 
comentan que a vendima, que se 
prolongou dende o 28 de agosto 
ata o 11 de outubro, foi satisfacto-
ria en canto á calidade da uva. “A 
súa longa duración denota que 
puido desenvolverse con total 
tranquilidade nun viñedo que 
se atopaba nun axeitado estado 
sanitario e vexetativo”, comen-

tan dende a 
denominación 
de orixe.

Para Agustín 
Lago, director 
técnico do Con-
sello Regulador, 
aínda que a 
cantidade de 
uva recollida foi 
máis baixa que 

en 2018, os rendementos presentan 
valores semellantes aos da última 
década. “Os rendementos medios 
desta campaña situáronse nunha 
media de 7.997 quilos por hectárea, 
se ben cabe salientar que a media 
dos últimos dez anos foi de 8.090 
quilos por hectárea, un valor moi 
próximo ao da colleita actual”.
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Ribeira Sacra, 
Ribeiro, Valdeorras 
e Monterrei falan 
dunha excelente 
campaña grazas 
ao clima
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explotación ten vacas sas e ben 
coidadas, pero na produción eco-
lóxica as vacas están felices, están 
contentas”, sinala.

“Nunha explotación intensiva, 
as vacas poden chegar a producir 
uns 45 litros de media ao día, 
mesmo máis. Respecto a cando 
estaba en intensivo, a produción 
diminuíu un 30% ou máis; e vou 
cara a unha diminución máis 
grande”, explica Rodríguez, quen 
conta que na actualidade cada 
unha das súas vacas produce 
unha media de vinte litros ao día, 
que é unha cifra “bastante boa” 
dentro da produción ecolóxica, 
pois depende moito do pastoreo e 
a época do ano.

Na Rosela, que vende o leite á 
empresa Celta, ademais de Ro-
dríguez traballan a súa nai e un 
empregado. Na actualidade conta 
con 84 cabezas, entre as que hai 
vacas de produción ou xato. Ade-
mais, ten un semental. “Sempre 
me gustou ter un touro con elas 
e creo que tamén é ecolóxico, é 
importante”, destaca Rodríguez, 
orgulloso de dedicarse a este tipo 
de produción.

“Nacín no medio de vacas”, 
asegura Juan Luis Rodríguez, 
propietario da Rosela S.C., unha 
empresa situada en Santiago de 
Aldosende, no municipio de Pa-
radela (Lugo), que desde hai máis 
de tres anos dedícase á produción 
de leite ecolóxico na Ribeira Sacra. 
Fillo de galegos emigrados a Suíza, 
foron os seus pais os que puxeron 
en marcha o negocio do leite na 
vivenda familiar da Ribeira Sacra; 
primeiro, como unha explotación 
intensiva e, agora, como ecolóxica. 
“Hai que facer cambiar á sociedade 
e adaptarse aos tempos”, afirma.

Esta gandería, do mesmo xeito 
que todas as que están inscritas no 
Consello Regulador de Agricultu-
ra Ecolóxica de Galicia (Craega), 
adáptase aos consumidores, os 
cales demandan, cada vez máis, 
produtos de calidade e respec-
tuosos co medio ambiente e o 
benestar animal.

Non só queren calidade, senón ga-
rantía nos procesos produtivos, en 

especial cando se trata do coidado 
de animais. Para Rodríguez, a 
diferenza máis importante da súa 
empresa respecto ás explotacións 
intensivas é “a non utilización 
de velenos que matan herbas”. 
Para el, A Rosela é unha forma de 
vida, un negocio co que contribúe 
a transformar medioambiental-
mente o planeta.

“Hai que mellorar moito a gande-
ría ecolóxica e tentar conseguir o 
cento por cento de ecolóxico, que 
é moi difícil, pero hai que tentar 
buscalo”, destaca o propietario 
da Rosela, quen salienta que a 
diferenza de produción respecto á 
intensiva é “enorme”.

Respecto pola terra
O leite ecolóxico prodúcese “res-
pectando a terra, os momentos” e 
os animais “sempre están mellor”. 
Con todo, Rodríguez resalta que 
hoxe en día as vacas están “moi 
ben” en todas as explotacións, pois 
asegura que se mellorou “moito” 
o benestar animal. “Calquera 

A Rosela, leite ecolóxico 
con sabor a Galicia

A empresa está inscrita no Consello 
Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia
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A ecoloxía, o camiño
“Non sei se trasladamos a nosa 
intención ao consumidor, pero 
creo que é un dos máis interesados 
en consumir produtos que teñan 
o selo de produto ecolóxico”, 

opina Rodríguez, quen sostén que 
é un traballo “que require moito 
esforzo, moito sacrificio e moito 
tempo, pero que tamén che dá 
satisfacción cando consegues que 
vaian as cousas ben”.

O propietario da Rosela destaca 
que non deixa de ser un negocio. 
“A ver se imos pensar aquí que 
por ser ecolóxico non vou gañar 
cartos. Ademais, está ben que un 

“Na produción ecolóxica as 
vacas están felices”, indica o 
propietario, Juan Luis Rodríguez

Na extensión de máis de 40 hectáreas de terreo coa que conta A Rosela, 
ademais de vacas, hai unha viña antiga. Os terreos están situados nunha 
das zonas vinícolas máis importantes de Galicia: a Ribeira Sacra. “A pro-
dución que dá esa viña é para consumir na casa”, conta Rodríguez, quen 
destaca que é “unha casa que leva douscentos anos sendo campesiña, pois 
sempre houbo familiares traballando nela”. Juan Luis Rodríguez, coa 
Rosela, continúa, orgulloso, a tradición da súa familia.

Unha viña para consumo propio

negocio ecolóxico produza cartos 
porque creo que é o futuro e é o 
que hai que buscar”, resalta, á vez 
que subliña que a súa empresa 
non só benefíciao a el, senón “a 
todas as persoas que vivimos 
neste planeta”. 

Por iso, avoga por “cambiar as 
ideas e empezar a camiñar cara á 
ecoloxía, xa que é o único cami-
ño viable”.
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Dende a Asociación Agraria de 
Galicia estamos perfilando unha 
completa axenda formativa para 
os nosos socios, no marco da cal 
xa se habilitaron os primeiros 
cursos. As accións formativas 
realizaranse por toda Galicia e in-
tensificaranse a partir de xaneiro, 

Superar as 1.570 empresas e os 
240.000 profesionais da edición 
de 2018 é un dos retos da organi-
zación da Feira Internacional da 
Maquinaria Agrícola (FIMA), que 
se celebrará en Zaragoza entre os 
días 25 e 29 de febreiro do vindeiro 
ano. A mellora da promoción do 
salón no eido internacional é ou-
tro dos obxectivos para o evento, 
no que se presentarán as princi-
pais novidades no mercado das 
máquinas para traballar o agro.

“A finais de 2018 xa comezamos 
coa difusión noutros certames 
internacionais, celebrados en 
países como Italia, Alemania 
ou México e tamén acordamos 
accións de promoción con medios 
de comunicación estranxeiros”, 

sempre baixo a premisa de ofrecer 
contidos interesantes e prácticos 
para que os alumnos poidan facer 
fronte a diversos tipos de retos 
relacionados coa actividade cotiá 
no sector primario.

Cunha duración que varía entre 
as 10 e as 30 horas por curso, a 
nosa axenda ofrece xa programa-
ción relacionada coa agricultura 
ecolóxica, coas técnicas de poda ou 
co benestar animal no transporte 
(de animais vivos).

informa o director de Marketing 
e Comercial da Feira de Zaragoza, 
Alberto López.

Comité organizador
O director xeral de Kuhn Ibérica, 
José Lafuente, relevará como pre-
sidente do comité organizador ao 
seu homólogo de Agragex, Jaime 
Hernani. “As cifras de participa-
ción son positivas e afrontamos o 
traballo que temos por diante con 
optimismo”, declarou Lafuente.

Entre os aspectos destacados estará 
tamén unha nova aplicación dixi-
tal que fará máis doados todos os 
trámites vencellados á feira. “Con-
tamos cunha App máis intuitiva 
e máis práctica, que se converte 
nunha ferramenta coa que rexis-

Tamén están xa en marcha outras 
accións formativas centradas na 
xestión profesional de produtos 
fitosanitarios (nivel básico e avan-
zado), elaboración e conservación 
de alimentos, normativa alimen-
taria no sector agrario, condución 
de tractores e maquinaría agrícola 
ou novas tecnoloxías GPS e SIG 
para topografía forestal.

trarse de forma electrónica e obter 
as acreditacións que, ademais, 
ofrece a posibilidade de recibir 
permanentemente información 
útil”, salienta Alberto López.

Superar as 1.570 empresas é 
un dos retos da organización 
do evento

Unha decena de cursos xa se 
puxeron en marcha

Cursos da asociación 
en 2020

O gran evento da 
maquinaria agrícola regresa 
a Zaragoza en febreiro 
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Storm® Ultra

Combina una nueva formulación más 
apetecible con el ingrediente activo de 
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