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A preocupación da sociedade en 
xeral e dos gandeiros en parti-
cular por impulsar un sector 
primario respectuoso co medio 
ambiente é innegable. Ninguén 
no noso sector cuestiona xa unha 
realidade palpable. O futuro fala 
en termos de sustentabilidade.  

A nosa Asociación nunca porá 
pedras no camiño, pero a norma-
tiva que elabora o Goberno para 
a nutrición sostible nos chans 
agrarios é gravemente prexudi-
cial para o noso sector gandeiro, 
tanto para o vacún de leite como 
para o de carne e porcino.

A nova norma sobre a fertiliza-
ción racional dos cultivos para 
evitar a contaminación dos 
chans avoga pola necesidade de 
contar con plans de abono ou cun 
asesor nestes temas, e prohibe 
definitivamente sistemas como o 
prato ou o abano, moi utilizados 
en Galicia e na cornixa cantábri-
ca en xeral. Por tanto, a normati-
va será moi difícil de cumprir no 
norte peninsular.

Milleiros de explotacións de 
carácter familiar dominan a nosa 
cornixa cantábrica e a dimensión 
das mesmas, unha orografía 
montañosa e unha climatoloxía 
con moitas choivas fai case im-

Francisco Bello

posible a entrada de maquinaria 
a moitos predios e condicionan 
seriamente o cumprimento desta 
norma. No norte, o abonado exe-
cútase desde camiños de acceso 
mediante sistemas de canón ou 
abano, eses que agora o Goberno 
quere desterrar dos nosos campos 
cunha nova lei.

A nosa Asociación, xunto con 
representantes de Asaja da 
cornixa cantábrica, xa presentou 
alegacións ao texto. Pedimos, 
entre outras cousas, que cada 
comunidade autónoma poida 
determinar o método mecánico 
de aplicación máis respectuoso co 
coidado do medio en función das 
súas características. 

Somos moi conscientes da nece-
sidade de incrementar as boas 
prácticas agrícolas, pero sempre 
desde o coñecemento da realida-
de, desde a práctica, no só desde 
a teoría. Porque neste aspecto, 
como en todos, non podemos 
perder o norte.

Acordo da PAC en Bruxelas
A madrugada do 21 de outubro, 
tras longas negociacións, a UE 
pechou o acordo sobre a PAC: 
para o período 2023-2027 estará 
dotada duns 390.000 millóns de 
euros, dos que 47.724 millóns 

Non 
perdamos 
o norte

destínanse a España. Ademais, un 
20% dos pagos directos serán para 
os ecoesquemas.

A pesar deste estímulo econó-
mico, é necesario analizar como 
afectará o acordo ao campo galego 
en canto ás axudas e aos pagos 
directos. O pacto entrará en vigor 
en 2023 e inclúe unha lista de 
condicións que agricultores e 
gandeiros deberán cumprir en 
apartados como Clima e Medio 
Ambiente, Saúde Pública ou 
Sanidade e Benestar Animal. Es-
taremos atentos e, como sempre, 
sen perder o norte.
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Os principais sectores da econo-
mía galega víronse afectados pola 
crise da pandemia da Covid-19. 
Os representantes da maioría das 
industrias coinciden en que, polo 
momento, tentan facer fronte 
á crise económica, pero temen 
as consecuencias que poida ter a 
longo prazo. O principal inimi-
go? A incerteza de canto tempo 
durará esta crise. Por agora, todos 
reaccionaron con rapidez á hora 
de implementar as medidas ne-
cesarias para manter a produción 
e garantir a máxima seguridade 
nas súas instalacións, de acordo 
coas recomendacións das autori-
dades sanitarias. 

Sector vitivinícola
No sector vitivinícola a vendima 
desenvolveuse con absoluta nor-
malidade. Os representantes das 
cinco denominacións de orixe ga-
legas resaltan que non houbo que 
lamentar ningún caso de positivo 
en coronavirus nas adegas.

“Desde o inicio da pandemia, 
para este Consello Regulador, a 
atención, servizo e seguridade do 
noso persoal, así como dos nosos 
asociados, foi e é fundamental. 
Pero prevención e seguridade 
non están enfrontadas con 
traballo duro. O meu maior 
agradecemento, hoxe máis que 
nunca, a todos eles polo seu 
labor e o risco que asumen para 
conseguir un rural activo”, indica 
a presidenta da D. O. Monterrei, 
Lara Da Silva Rodríguez. 

O director técnico do Consello 
Regulador da D. O. Valdeorras, 
Jorge Mazaira, salienta que se 
tomaron todas as medidas de 
seguridade: máscaras, distancia, 
a través da separación por grupos 
diferenciados por cores, e nunca 
mesturar o persoal de adega co 
de vendima. “Á vendima non 
afectou a Covid-19, pero ao sector, 
si. A retracción da economía 
aféctanos a todos. A situación é a 

que é, non sabes o que vai pasar”, 
sinala Mazaira, quen sostén que 
o futuro do sector dependerá 
de cando haxa unha vacina e se 
supere a pandemia.  

Sector lácteo
En canto ao sector lácteo, Leite 
Río e Cooperativas Lácteas Uni-
das (CLUN) dispararon durante 
o estado de alarma un 20% as súas 
vendas de leite e iogures debido ao 
aumento 
da deman-
da nos 
supermer-
cados. O 
leite, ao ser 
un alimen-
to básico, 
converteu-
se nun dos 
produtos 
máis demandados durante o 
confinamento. Desde Cooperati-
vas Lácteas Unidas (Clun) indican 
que o sector leva a pandemia 

As empresas galegas 
plantan cara á Covid-19

O sector lácteo e o 
avícola mantiveron 
a subministración 
durante a época máis 
dura do confinamento 
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“razoablemente ben”. Así, indican 
que o teletraballo se impuxo nos 
primeiros días de marzo. Ademais 
da seguridade dos traballadores, 
foi imprescindible garantir a 
recollida de leite para non fallar 
na subministración.

Desta forma, 
implemen-
táronse 
protocolos de 
seguridade, 
a maioría 
dirixidos á 
separación dos 
traballadores 
e á limpeza 
e desinfec-
ción das 
zonas comúns. 
Ademais, 

conseguiron máscaras, as cales 
mesmo facilitaron aos socios. 
CLUN tamén puxo en marcha 
as videoconferencias para evitar 
as reunións presenciais, así como 
novos sistemas para realizar pro-
cesos de forma telemática. 

Sector avícola
O aumento de gastos derivados de 
medidas de seguridade polo coro-
navirus e os axustes de produción 

polo peche da hostalería provo-
caron un descenso dos resultados 
no Grupo Coren. Do mesmo xeito 
que o resto do sector, continuou 
traballando durante o estado de 
alarma para manter a cadea de 
subministración. Ao contrario 
que co leite, o sector experimen-
tou unha caída da demanda e 
dos prezos, á vez que asumiu o 
encarecemento dos custos de pro-
dución e loxística debido, sobre 
todo, á implantación das novas 
medidas de seguridade. 

En toda a cadea de produción 
do Grupo, desde granxas a 
industrias, pasando polas 
plantas de incubación, plantas 
de alimentación animal ou 
transporte, adoptáronse as 
máximas medidas de seguridade, 
con material de protección para 
todos os socios e traballadores. 

A nivel comercial, isto implicou 
unha reorganización en canto 
á produción para adaptarse aos 
produtos máis demandados cos 
novos hábitos de consumo. En 
avicultura, por exemplo, caeu 
o consumo de canles enteiras 
e elevouse a demanda de des-
pezamentos (peitugas, coxas…) 
e tamén de elaborados, o que 
conlevou a unha reestruturación 
das liñas de traballo e actividade 
de industria. 

A crise da Covid-19 case non 
afectou á produción da pataca 
galega. O presidente da Asocia-
ción de Produtores de Pataca 
de Coristanco, Juan Ramón 
Sanjurjo, asegura que as medidas 
de seguridade pola crise sanita-
ria “complicaron un pouco” a 
recollida dos  tubérculos.

En todas as 
industrias 
adoptáronse 
medidas de 
distanciamento e 
uso de equipos de 
protección para 
evitar contaxios

Cooperativas 
Lácteas Unidas 
(CLUN) aumentou 
durante o estado de 
alarma un 20% as 
súas vendas de leite 
e iogures

A crise da Covid-19 
case non afectou á 
produción da pataca 
galega e tampouco á 
vendima
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O Ministerio de Agricultura some-
teu a consulta pública a modifi-
cación das normas que regulan a 
Política Agrícola Común (PAC) 
para 2021-2022. Desde a Asocia-
ción Agraria de Galicia sinala-
mos que o prazo concedido para 
formular alegacións é “extremada-
mente escaso”. Ademais, lembra-
mos que aínda non se aprobou o 
regulamento no que se establecen 
as medidas transitorias para os 
próximos dous anos. 

No documento que se presentará 
ao Ministerio, a nosa asociación de-
manda unha serie de modificacións. 
Nel, advertimos de que as novas 
normas provocarán que unha gran 
parte dos cebadeiros españois per-
dan as axudas, dado que dispoñen 
de terras arrendadas, sobre todo 
montes comunais, en zonas afasta-
das da propia explotación. 

Ademais, a nosa asociación critica 
a vinculación de determinadas 
axudas exclusivamente ás indi-
cacións xeográficas recoñecidas a 

nivel comunitario, así como á pro-
dución ecolóxica, o que sosteñen 
que deixará sen esas subvencións 
“a pequenos cultivadores que 
construíron unha marca colectiva, 
como primeiro paso para tratar de 
ser recoñecida como IGP ou DOP a 
nivel comunitario”. 

Por outra banda, apuntamos no 
documento que remitiremos ao 
Ministerio que as OPAs máis 
representativas son “as que 
realmente coñecen os problemas 
dos agricultores e gandeiros e 
as trabas burocráticas á hora de 
solicitar as axudas”, polo que 
avogamos por incluílas no grupo 
de traballo do sistema integrado 
de xestión e control.

Nas alegacións, tamén lembramos 
que o cultivo do algodón é un 
dos cultivos de primavera máis 
tardíos, polo que reclamamos que 
se dea a posibilidade de que o soli-
citante da axuda decida cambiar 
finalmente a outro cultivo por al-
gún contratempo. “O obxecto deste 
Real Decreto debe ser garantir a 
correcta transición e continuidade 
nos pagamentos, polo que se deben 
dar as facilidades xa recollidas na 
anterior redacción”, destacamos. 

Trámites complexos 
En canto aos trámites necesarios 
para solicitar as subvencións, a 
nosa asociación denuncia que a 
nova norma require “unha longa 

listaxe das especificacións para 
cumprir, o que supón unha condi-
cionalidade excesiva, resultando 
mesmo difícil cumprir para un 
técnico especializado, cando o que 
se pretende é reducir a carga admi-
nistrativa”. Por iso, esiximos que 
se minimicen esas características, 
de modo que sexan “máis simples e 
permitan axilizar os trámites”. 

Ademais, sinalamos nas alegacións 
que non compartimos “a prohibi-
ción dunha práctica de manexo da 
colleita importante que, sen dúbi-
da, propicia un mellor rendemento 
e calidade da produción, así como 
unha redución de custos baseados 
no avance tecnolóxico e moderni-
zación dun sector que, por outra 
banda, está sumido nun contexto 
de baixos prezos nas producións”.

Tamén destacamos que a aplica-
ción da converxencia nos anos 
2021 e 2022 ten carácter faculta-
tivo para os Estados membros. 
Nese contexto, aseguramos que se 
podería considerar adecuado que 
esa converxencia “se siga aplican-
do en ambas as anualidades na 
mesma proporcionalidade que, 
de forma anual, se fixo ao longo 
do período 2015-2019”. Polo tan-
to, as modificacións e alegacións 
que solicitamos ao texto proposto 
polo Ministerio baséanse “nos 
criterios de progresividade que se 
viñeron aplicando na converxen-
cia desde 2015 a 2019”.

As modificacións 
baséanse “nos 
criterios de 
progresividade que 
se aplicaron entre 
2015 e 2019”

Alegacións ás normas 
que regulan a PAC para os 
próximos dous anos
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O proxecto ‘Control e valoración 
da eficiencia das explotacións gan-
deiras para a produción sostible de 
leite’, impulsado en 2017 a través 
do programa de Grupos Operati-
vos de Innovación da Asociación 
Europea de Innovación, regulado 
pola Consellería do Medio Rural, 
finalizou con éxito en 2019 e cunha 
conclusión clara: conforme avance 
a tecnoloxía, o control das explota-
cións mediante sensórica será total. 

Así o asegura Antonio Magán, o 
axente de innovación da iniciati-
va, quen explica que o obxectivo 
foi o desenvolvemento de tecno-
loxías de captación de informa-
ción automatizada das granxas de 
produción de carne e leite. Unha 
vez conseguidos os datos, anali-
záronse para lograr mellorar os 
procesos produtivos. 

“O proxecto realizouse para tratar 
de fixar indicadores que servisen 
como base comparativa entre 

diferentes granxas e, desta forma, 
poder marcar sectorialmente que 
era unha explotación con alto ou 
baixo rendemento e poder trazar 
políticas de mellora a nivel secto-
rial”, destaca o xestor da iniciativa, 
que contou cun orzamento de 
preto de 100.000 euros. Magán sa-
lienta que a iniciativa consistía en 
investigar e desenvolver, pois non 
foi pensada para establecer un me-
canismo “de medida continuada e 
fixa en diferentes instalacións”. 

O proxecto, que se executou por un 
Grupo Operativo liderado por Cer-
na Enxeñería e Asesoría Ambien-
tal, contou coa colaboración de 
Asimov Efficiency, da Asociación 
Agraria de Galicia, da Universida-
de de Santiago de Compostela, da 
Facultade de Veterinaria de Lugo e 
da SAT A Cortiña. 

“Testouse nunha das granxas que 
participaba no proxecto, sacáron-
se datos, probáronse métodos de 
medida e cálculo e, bibliografi-
camente, tirouse de coeficientes 
de emisión para testar ata que 
punto, en función da produción, 
unha granxa ten unha serie de 
emisións a nivel de residuos”, 
indica o experto.  

Tecnoloxía de futuro
Ademais, destaca que se utilizaron 
“diferentes fontes e tecnoloxías 
para poder trazar unha rela-
ción entre entradas e saídas nas 
granxas”. Aínda que Antonio 
Magán sostén que, polo momen-
to, “non existe unha percepción 
de que sexa necesario implantar 
este tipo de sistemas, o certo é que 
a propia evolución do mercado 
tende a implantalos”. 

Así, asegura que un gandeiro 
hai 20 anos “non contabilizaba 
o consumo dunha unidade de 
vaca, seguramente contabilizaría 
o consumo global da súa granxa, 
pois levaría a conta da cantida-
de de leite que producía ou da 
entrada pensos”. Hoxe, segundo 
recalca o axente de innovación 
do proxecto, xa se está “medin-
do todo animal por animal”. A 
través de colares con sensor, son 
moitas as granxas galegas que 
contabilizan os litros de leite 
que produce cada vaca de forma 
individual, así como as veces que 
foi comer ou beber. 

A orixe do proxecto, segundo o 
xestor, foi que os seus impulsores 
estaban “de acordo en que conse-
guir facer sensores e un sistema de 
rexistro automático de datos era a 
clave para conseguir moitos datos 
con moi pouco esforzo”. Hoxe, tras 
concluílo, téñeno aínda máis claro: 
a tecnoloxía de monitoraxe e análi-
se de datos mellorará a rendibilida-
de das explotacións gandeiras. Por 
aí pasa o futuro.

Rematou con éxito o proxecto 
“Control e valoración da 
eficiencia das explotacións para a 
produción sostible de leite”

A tecnoloxía de 
monitoraxe e análise 
de datos mellorará os 
procesos produtivos das 
ganderías 

Innovación nas granxas 
galegas para facelas máis 
rendibles
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Cos seus nomeamentos, ao 
inicio do seu cuarto manda-
to, apostou pola continui-
dade nas áreas de Medio 
Rural e Medio Ambiente, 
por que?
Penso que estas cuestións hai que 
miralas en perspectiva. O impor-
tante é que temos un proxecto 
político que valoramos como o 
máis acaído para Galicia, tamén 
no que atinxe ao medio rural e 
ao medio ambiente. Un modelo 
que volveu ser referendado nas 
urnas pola maioría dos galegos, o 
cal representa unha satisfacción 
e ao tempo unha gran respon-
sabilidade. Ese proxecto ímolo 
desenvolvendo no tempo cun 
equipo de persoas que poñen 

todo o seu empeño en sacar o 
mellor de si mesmos, en benefi-
cio da nosa terra. Con isto quero 
dicir que, máis alá das persoas 
que capitanean en cada momen-
to a iniciativa política, que son 
moi importantes, por suposto, o 
relevante é o proxecto de país e a 
súa continuidade. 

Hai anos separou vostede 
a xestión da ordenación fo-
restal e a loita contra os in-
cendios, considera que esta 
decisión foi axeitada e dou 
froitos?
Estou convencido de que foi unha 
boa decisión. Ademais de respon-
der a unha tradicional demanda 
do sector forestal, é evidente que 
con esta medida optimizamos 
os esforzos. Por un lado, na loita 
contra os incendios forestais e, 
por outro, na potenciación dun 
sector clave e estratéxico para 
Galicia. Así, mentres unha Direc-
ción Xeral traballa na prevención 
e na extinción dos lumes, a outra 
faino na ordenación e na planifi-
cación forestal.

“Cada vez é máis atractivo e reconfortante 
vivir ‘no’ e ‘do’ rural”

Alberto Núñez Feijóo
Presidente da Xunta de Galicia

“Mentres unha Dirección 
Xeral traballa na 
prevención e na extinción 
dos lumes, a outra faino 
na ordenación e na 
planificación forestal”

Visita do presidente 
da Xunta á SAT Busto 
Corzón, en Mazaricos 
(A Coruña).
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para os produtos do agro. Son só 
algúns dos fitos dos que penso 
que todos os galegos nos podemos 
sentir orgullosos e satisfeitos. 
Pero aínda nos queda camiño por 
andar, loxicamente.

E que obxectivos se perfilan 
para o rural na lexislatura 
recén comezada?
Continuar co camiño andado. Así, 
entre outras 
cousas, temos 
que seguir des-
envolvendo 
esas estratexias 
sectoriais (do 
lácteo, do viño 
e proximamen-
te da carne, 
entre outras), 
avanzar na pos-
ta en valor do territorio agrario 
–grazas tamén ao referido texto 
legal de recuperación da terra– e 
consolidar a calidade, mesmo a 
excelencia, das nosas producións. 
Por suposto, todo iso tomando 
como referencia principal a recu-
peración e dinamización do rural 
diante da situación sanitaria que 
nos toca vivir. Para iso, temos en 
marcha un ambicioso plan de 
reactivación no que confiamos, 
como folla de ruta, para saír adian-
te. Un plan dotado con 165 millóns 
de euros, dos cales 24 serán para 
axudas directas a produtores e 
pemes afectados por esta situa-
ción. Quero mencionar tamén os 
proxectos tractores, que van con-
tribuír a crear, impulsar e dina-
mizar cadeas de valor estratéxicas 
para Galicia e para o seu rural.

Os proxec-
tos de rees-
truturación 
parcelaria 
son vitais 
e priorita-
rios para o 
agro galego. 
Vai haber 
recursos 
económicos 
e humanos 
suficientes 
para rematar os procesos 
en marcha e iniciar outros 
que se demandan dende o 
medio rural? 

A anterior lexislatura foi 
definida por vostede como 
‘a do rural’, cales son os 
principais retos que se cum-
priron nos últimos catro 
anos?
Penso que estamos a consolidar 
unha realidade, que cada vez é 
máis atractivo e reconfortante 
vivir “no” e “do” rural. Así, me-
lloramos a situación das xentes 
que viven no rural e tamén lles 
demos máis oportunidade para 
vivir del. Os nosos principais sec-
tores produtivos, dentro do agro, 
están a ter un pulo sen preceden-
tes: vivimos unha situación de 
estabilidade no lácteo, cunha cla-
ra aposta da industria por Galicia 
e cun crecemento dos seus princi-
pais indicadores, como son a pro-
dución e os ingresos que reciben 
os gandeiros; estamos reforzando 
as sinerxías do sector vitiviníco-
la con outros ámbitos, como é o 
turismo, para incrementar o seu 
potencial; consolidámonos como 
unha verdadeira potencia no 
forestal e comezamos a despun-
tar noutros ámbitos, como son o 
hortícola, a planta ornamental 
ou o froitícola.

Ademais, en relación co territo-
rio rural, avanzamos de xeito sig-
nificativo na mobilización de te-
rras, algo que imos apuntalar coa 
futura Lei de Recuperación e Pos-
ta en Valor da Terra Agraria de 
Galicia e que se materializa, por 
exemplo, na creación dunha du-
cia de aldeas modelo que xa son 
unha realidade no noso territorio 
e de diversos polígonos agro-
forestais, como o que vimos de 
anunciar na Estrada para mazá 
de sidra. No que atinxe á calida-
de, demos tamén un paso adiante 
coa creación da Axencia Galega 
da Calidade Alimentaria (Agacal) 
e progresamos, tamén, no reforzo 
da vinculación da marca Galicia 
Calidade como selo de referencia 

A reestruturación parcelaria é 
unha parte –iso si, moi impor-
tante– de toda a nosa estratexia 
de mobilización de terras. Foca-
lizaremos e optimizaremos os 
esforzos en zonas que realmente 
teñen unha clara vocación agro-
gandeira ou forestal. Se damos 
prioridade a esas áreas, seremos 
capaces de impulsar toda esa pla-
nificación. Pero, ademais, quero 

insistir en que 
temos recur-
sos, proxectos 
e determi-
nación para 
mobilizar 
terras e frear o 
abandono con 
novas figuras, 
como as aldeas 
modelo ou os 

polígonos agroforestais e contare-
mos co instrumento legal necesa-
rio para implementar todas esas 
actuacións, a Lei de recuperación 
e posta en valor da terra agraria 
de Galicia.

No desenvolvemento da 
nova lexislación para xes-
tionar os terreos abandona-
dos de donos ilocalizables 
ou descoñecidos, contarase 
co consenso dos diferentes 
axentes do agro galego? De 
que xeito?
O logro de consensos sempre foi 
un principio inspirador de todas 
as nosas políticas, en todos os 
ámbitos, tamén nas orientadas 
a dar vida ao rural. Así, non nos 
cansamos de buscar acordos e 
entendemento coas diferentes 

forzas polí-
ticas e, por 
suposto, cos 
axentes secto-
riais e sociais. 
Para manter 
e reforzar ese 
consenso da-
mos un papel 
protagonista 
a foros como 
o Consello 
Agrario ou 
o Consello 

Forestal, nos que penso que de-
mostramos unha clara vontade 
de sumar esforzos en beneficio 
de Galicia.

“A reestruturación 
parcelaria é unha parte 
-iso si, moi importante- 
de toda a nosa estratexia 
de mobilización de terras”

“Os nosos principais 
sectores produtivos, 
dentro do agro, están a ter 
un pulo sen precedentes”

“Temos recursos, 
proxectos e determinación 
para mobilizar terras 
e frear o abandono con 
novas figuras, como 
as aldeas modelo ou os 
polígonos agroforestais”
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Cales son as principais de-
mandas que efectúan den-
de a Xunta de Galicia ao 
Goberno de España nos ám-
bitos agrario e rural? Como 
define a interlocución entre 
a Xunta e o Ministerio de 
Agricultura?
A relación co Goberno central 
en materia agraria e rural é leal e 
cordial, como non pode ser dou-
tra maneira. Iso si, seguiremos 
defendendo con firmeza e tesón 
os intereses dos nosos agricul-
tores, gandeiros e silvicultores, 
sempre desde a lealdade institu-
cional. Por iso, demandamos que 
se nos respecte e teña en conta, 
sobre todo partindo da nosa con-
dición de potencia nacional en 
eidos como o lácteo ou o forestal, 
entre outros. 

E Europa, que pode agardar 
Galicia da UE no ámbito ru-
ral e da PAC para os vindei-
ros anos?
Pois precisamente en materia de 
Política Agrícola Común é nun 
deses eidos nos que combinamos 
lealdade e firmeza na defensa dos 
intereses de Galicia. Así, fixemos 
os deberes creando un grupo de 
expertos para definir e defender 
a nosa postura nas negociacións 
da futura PAC, pero sempre ten-
do en conta que o interlocutor –
legal e natural– coas institucións 
comunitarias é o Goberno de 
España. En liñas xerais, de Euro-
pa agardamos que se manteñan 
os fondos da actual PAC e que 
se respecten as peculiaridades 
de rexións como Galicia á hora 
de deseñar as políticas de apoio 
ao rural e o reparto de achegas 
comunitarias. Que se nos teña en 
conta, malia ser unha comuni-
dade periférica, porque o rural e 
o agro son o cerne da nosa terra. 

Polo tanto, Galicia seguirá sendo 
leal co Goberno central e dándo-
lle o seu apoio nas negociacións 
sobre a futura PAC, pero ao tem-
po esixe ao Ministerio que sexa  
“belixerante” para evitar que os 
recortes nos fondos comunita-
rios do período 2021-2027 afec-
ten á nosa comunidade.

“En materia de Política 
Agrícola Común é nun 
deses eidos nos que 
combinamos lealdade e 
firmeza na defensa dos 
intereses de Galicia” 

“De Europa agardamos que se manteñan os fondos 
da actual PAC e que se respecten as peculiaridades de 
rexións como Galicia”

Alberto Núñez Feijóo, durante o 
seu percorrido polos viñedos e as 
instalacións das bodegas Rectoral de 
Amandi, en Sober (Lugo). 
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El Grupo Operativo Supraauto-
nómico Quercus Selección, en 
el que participa ASAJA Nacio-
nal, trabaja en la obtención de 
variedades selectas de alcornoque 
–tolerantes a Phylophthora– con 
alta producción y calidad de cor-
cho. El objetivo de este proyecto es 
aplicar la embriogénesis somática 
a la micropropagación y conser-
vación de alcornoques adultos, en 
los que se observen caracteres de 
calidad y tolerancia.

El proyecto persigue, pues, selec-
cionar y propagar árboles adultos 
de alcornoque tolerantes a la seca 
(enfermedad que provoca el pudri-
miento de su raíz) para favorecer 
su introducción en zonas afectadas 
en las que no hayan prosperado po-
blaciones naturales de esta especie.

Como técnica, la embriogénesis 
somática favorece la micropropaga-
ción vegetativa y posibilita acortar 
los plazos de mejora genética 
tradicional, al producir embriones 
con la misma genética del árbol 
propagado. De este modo, favorece 
la biodiversidad en tanto en cuanto 
ayuda a generar nueva variabilidad 
de especies y permite que exista 
una selección de árboles de élite.

Impulsar la reforestación 
Los miembros de este Grupo Ope-
rativo están vinculados e interesa-
dos en el sector corchero. Apues-
tan por impulsar la reforestación 
con planta seleccionada para, de 
este modo, paliar la seca: un fenó-
meno que afecta a amplias zonas 
del este y sur peninsular, princi-
palmente, y que está poniendo 
en peligro 
las masas de 
alcornoque en 
montes y dehe-
sas. Éstas han 
visto reducida 
su superficie 
y producción 
debido a la alta 
mortandad de la especie.

Entre otras acciones, el Grupo se 
ocupará en el período 2020-2021 
de seleccionar focos de seca dentro 
del territorio peninsular, recoger 
material para su evaluación y pro-
pagación, evaluar la tolerancia y 
conservación en bancos clonales, 
favorecer la producción de planta 

a nivel comercial, establecer par-
celas y divulgar las acciones entre 
los propietarios de los terrenos, 
buscando su colaboración.

Junto a ASAJA Nacional, forman 
parte del Grupo Operativo las 
siguientes entidades y organiza-
ciones: el Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural, 
Agrario y Alimentario (Imidra); 
la Asociación Agraria de Jóvenes 
Agricultores de Cádiz; el Centro 
de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas de Extremadura 
(Cicytex); Viveros La Veguilla; 
Montarsa Medio Ambiente SLU 
y La Almoraima.

Sobre los grupos operativos 
Los grupos operativos, como este 
de Quercus Selección, están con-
formados por empresas, organis-
mos y personas que trabajan en 
equipo en determinados proyec-
tos de innovación financiados 
al amparo de convocatorias 
europeos como los Programas de 
Desarrollo Rural (PDR).

A través de la página web de 
redruralnacional.es, es posible 
obtener información adicional 
tanto del Grupo Operativo Quer-
cus Selección como del proyecto 
específico que lleva a cabo, cuyo 
fin último es la micropropaga-
ción comercial de variedades 
de alcornoque con más y mejor 
calidad de corcho.

El Grupo Operativo Supraautonómico 
Quercus Selección trabaja en esta dirección

El proyecto aplica la 
embriogénesis somática a la 
micropropagación y conservación 
de alcornoques adultos

La mejora genética de los 
alcornoques: más corcho de 
alta calidad
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Como afectou a situación 
xerada pola pandemia da Co-
vid-19 ao día a día de Ence? 
Houbo que interromper ou 
pospor proxectos concretos?
Desde o principio tivemos claro 
que o primeiro é a seguridade e 
previr calquera contaxio, desen-
volvendo un exhaustivo protocolo 
que actualizamos constantemente 
e aplicamos moi seriamente. Tive-
mos que adaptar en profundidade 
a operativa, quendas, procesos e 
instalacións cun importante esfor-
zo en custos, tamén orientados a 
apoiar a sustentabilidade do resto 
do sector forestal evitando a parada 
de empresas forestais que non tra-
ballaban connosco. O baixo prezo 
da celulosa (a cuxa recuperación a 
pandemia por suposto non axuda) 
provoca que se estean a atrasar os 
prazos de importantes investimen-
tos do noso plan estratéxico enfo-
cados ao aumento de produción e 
diversificación (celulosa para téxti-
les e absorbentes).

Como valoran desde a em-
presa o discorrer deste ano 
2020, que en poucos meses 
se pecha?
Malia as dificultades mencionadas, 
puidemos manternos traballan-
do practicamente ao 100% e temos 
unha situación financeira moi 
saneada para afrontar o futuro e 
os proxectos que temos por diante, 
aínda que se poidan atrasar. Tamén 
rematamos a modernización de 
Navia, culminando un investi-
mento de 130 millóns de euros para 
aumentar a produción e mellorar 
o seu comportamento ambiental, 
convertendo a nosa biofábrica nun 
dos centros industriais máis sosti-
bles, competitivos e modernos. 

Cales son as principais liñas 
de traballo que se está a im-
pulsar dende a Dirección de 
Ordenación Forestal de Ence?
Sobre todo, en colaboración co res-
to do sector, o desenvolvemento da 
planificación forestal, o impulso 

da profesionalización, o desenvol-
vemento de solucións para a agru-
pación da xestión no minifundio, a 
mellora sanitaria das masas fores-
tais, o diálogo continuo entre todas 
as organizacións involucradas e 
coa Administración, e a comuni-
cación cara á sociedade, que é un 
tema clave. 

E, a nivel global, cales son as 
perspectivas da compañía 
e os retos pendentes para 
2021? 
Unha recuperación verde é funda-
mental para o conxunto do país. Por 
iso buscamos medrar no impulso ás 
renovables, xe-
rando emprego 
e contribuíndo 
á descarboni-
zación da eco-
nomía. Temos 
seis proxectos avanzados que en 
conxunto suman 330  MW renova-
bles. Con iso, e coa nosa actividade 
de celulosa baseada na eficiencia e a 

“Para nós, a comunicación cara á sociedade 
é un tema clave”

Alejandro Oliveros
Director de Ordenación Forestal en ENCE, energía y celulosa

“Buscamos medrar no 
impulso ás renovables”
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No caso de Ence, a  sustentabilidade  
é inherente ao modelo de negocio, 
e vai moito máis alá de cumprir a 
lexislación ambiental. A nosa acti-
vidade de celulosa é unha referencia 
de  bioeconomía circular, empre-
gando materiais renovables, mini-
mizando os residuos e reutilizán-
doos case na súa totalidade. A nosa 
visión corporativa fundaméntase 
en ser líderes no aproveitamento 
sostible de recursos naturais para 
producir celulosa de máxima cali-
dade e enerxía renovable. O noso 
desempeño outorgounos certifi-
cacións de primeiro nivel coma 
o recoñecemento Residuo Cero 
de AENOR, a Distinción Ouro da 
Comisión Europea, e a ecoetiqueta 
Nordic Swan entre outras. Tamén a 
nosa xestión forestal está certificada 
polos estándares máis prestixiosos 
no ámbito internacional.

sustentabilidade, temos o conven-
cemento de achegar á sociedade 
produtos e servizos esenciais e de 
contribuír a reverter o despoboa-
mento, xerando actividade e fixan-
do poboación no medio rural. 

Recentemente, saltou a luz 
que Ence se aliará con Na-
vantia-Turbinas no sector da 
biomasa, que supón en con-
creto esta alianza?
Para apoiar esa recuperación verde, 
necesitamos impulsar a industria 
nacional de fabricación de equipos 
e compoñentes de renovables. Por 
iso, estamos a estudar posibles cola-
boracións para desenvolver proxec-
tos de fabricación de turbinas de 
vapor das nosas plantas de enerxía 
con biomasa, chegando a un acor-
do de colaboración con Navantia 
Turbinas, que poida sentar as bases 
para, nun futuro, impulsar a súa fa-
bricación en Galicia en lugar de en 
Alemaña, desde onde as viñamos 
importando ata o de agora.

A aposta pola economía sos-
tible será un dos piares fun-
damentais nas estratexias 
gobernamentais para esta 
década, ata que punto Ence 
está comprometida con esta 
cuestión?

E con Galicia: cal é o nivel de 
compromiso de Ence con Pon-
tevedra, en particular, e coa 
nosa Comunidade en xeral?
Enorme, sen dúbida. Un compro-
miso que se amosa, por exemplo, 
na xeración de emprego (máis de 
5.100 postos dependen só de nosa 
biofábrica de Pontevedra), no ex-
celente, e cada vez máis, desem-
peño ambiental, incluíndo a inte-
gración paisaxística da biofábrica, 
no Programa Talento para recén 
titulados, nos tres millóns de euros 
anuais do noso Plan Social, nos 
case 100 millóns de euros distri-
buídos entre máis de 6.500 fami-
lias e empresas forestais galegas a 
través das compras de madeira…
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O seguro multirrisco de Asegasa, 
que cobre morte accidental, roubo 
e danos derivados por responsabi-
lidade civil do gando asegurado, 
ten un valor diferencial notable. 
A súa cobertura garante un 
aumento automático de animais 
do 7% sobre o número de cabezas 
aseguradas.

No caso de que no momento do 
sinistro, a diferenza sexa superior 
a esa porcentaxe aplicarase sobre 
a indemnización, a redución pro-
porcional que corresponda.

Os propietarios de gando vacún 
(excluidas as reses bravas); o gando 
equino (excluidos os cabalos de 
monta); gando ovino e caprino e 
tamén de cans que teñan entre 12 
e 144 meses poden acollerse a esta 
modalidade de seguro.

Danos directos e indirectos
O seguro multirrisco garante a 
cobertura en caso de destrución ou 
deterioro dos bens e cabezas asegu-
radas como consecuencia de danos 
directos. Estes danos, de forma 
xeral, cubren as garantías propias 
das explotacións.

Deste xeito, garántese a cobertu-
ra en caso de incendio, fume ou 
explosión. Tamén en caso de caída 
de raios; actos de vandalismo ou 
despeñamentos. Xunto a isto, 
ofrécese cobertura no caso de que as 
cabezas aseguradas sexan atacadas 
por animais salvaxes ou asilvestra-
dos e tamén no caso de que sufran 
atropellos por parte de vehículos.

Máis alá tamén, cobre o afogamen-
to por inmersión, a asfixia por 
apelotonamento ou os meteoris-
mos agudos. O roubo e a expolia-
ción das cabezas aseguradas tamén 
están cubertos.

Algunhas consideracións
A efectos das coberturas de morte 
e roubo do gando, en caso de estar 
contratadas, non terán a consi-
deración de animais asegurados 

as cabezas de gando vacún cunha 
idade superior a 168 meses. Tam-
pouco terán a consideración de 
asegurados, os equinos de máis de 
204 meses ou as ovellas e cabras de 
máis de 84 meses.

O asegurado comprométese, cando 
contrate esta póliza, a adoptar 
todas as medidas razonables 
necesarias para o bo cuidado, guía e 
vixilancia do gando obxecto de co-
bertura. Neste sentido, particular-
mente ten que garantir que os cans 
asegurados teñas postas vacinas 
periódicas contra a hidrofobia.

Notificación dos sinistros
As diferentes conxunturas que 
cubre a póliza resolveranse, en 
caso de ocurrencia, de xeito moi 
sinxelo. O asegurado unicamente 
deberá comunicar de forma inme-
diata a Asegasa o suceso, actuando 
en conformidade ao estipulado 
nas condicións xerais da póliza 
e entregando, ademais, copia do 
libro de explotación.

Coa finalidade de notificar a inci-
dencia, deberá dirixirse ao número 
902 36 11 55, que é o teléfono que se 
pon a disposición dos asegurados 
con esta finalidade. 

A confección de orzamentos e 
elección de coberturas tamén 
pode facerse mediante a páxina 
web. Nese sentido, dende Asegasa 
asesorarase aos interesados sobre 
como obter determinada infor-
mación sobre os produtos que 
queiran contratarse.

O seguro multirrisco de 
gando: maior tranquilidade 
para os gandeiros

Cobre morte 
accidental, roubo e 
danos derivados de 
responsabilidade civil 
do gando asegurado

Engloba gando vacún, 
equino, ovino e caprino 
e tamén cans
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Recentemente foi designa-
do novo director de Agacal, 
que supón para vostede 
este nomeamento?
É un reto persoal e profesional 
apaixonante. Representa unha 
oportunidade única de traballar 
a prol do rural galego, tomando 
como referente a máis que con-
trastada calidade da nosa produ-
ción agroalimentaria.

Cales son os principais 
proxectos que se están a 
desenvolver en Agacal nes-
tes momentos?
Estamos a traballar, coa calidade 
como bandeira, para apoiar o noso 
sector. Facémolo, entre outras ini-
ciativas, mediante a potenciación 
da marca Galicia Calidade vin-
culada ás producións do agro. Os 
nosos eixos principais de traballo 

son a promoción desa calidade, a 
formación e a investigación, para 
reforzar a transferencia de coñece-
mentos ao sector e mellorar, así, a 
súa competitividade.

Cales son os retos e obxec-
tivos que se marca para 
esta lexislatura á fronte da 
Axencia?
Temos que ser quen de proxectar 
a nosa calidade agroalimentaria 
cara o futuro, garantindo a súa 
competitividade e sustentabilida-
de. Trátase de acadar a excelencia 
pola vía do reforzo da promoción, 
a formación e a investigación. Po-
demos avanzar un chanzo máis 
neste terreo e consolidar o sector 
como punteiro e de referencia in-
ternacional.

Como pode Agacal axudar 
ao desenvolvemento do eido 
agrario galego e da nosa in-
dustria agroalimentaria?
A formación e a investigación 
son claves para avanzar na com-
petitividade e a internacionaliza-
ción. Estes son eidos de traballo 
da Agacal, así como a colabora-
ción con empresas e produtores 
no terreo da promoción, cara 
un mellor posicionamento nos 
mercados. Falamos de acadar un 
maior valor engadido das nosas 
producións, así como de gañar 
prestixio entre os consumidores.

Como considera que se per-
ciben os produtos agroali-
mentarios de Galicia fóra 
das nosas fronteiras? Os 
Consellos Reguladores das 
D. O. galegas están a facer 
unha gran labor no control 
e na promoción dos seus 
produtos e demandan máis 
recursos, pensa vostede 
mellorar os seus apoios de 

“A promoción da calidade, a formación e a 
investigación melloran a competitividade do sector”

José Luis Cabarcos
Director da Agacal

cara aos novos orzamentos 
da CC. AA.?
A percepción é óptima, pero aín-
da temos espazo para mellorar, 
sobre todo no eido internacional. 
Cos consellos reguladores temos 
unha relación inmellorable e por 
suposto seguiremos apoiando o 
seu labor de control e promoción 
da calidade diferenciada.

Existe suficiente esforzo en 
investimento en I+D+i no 
sector alimentario na nosa 
Comunidade Autónoma? De 
que xeito se pode fomentar 
dende a administración pú-
blica este eixe?
A propia creación da Agacal é 
unha boa mostra da decidida 
aposta da Xunta polo I+D+i no 
terreo agroalimentario. Dispor 
dunha axencia dedicada de xeito 
monográfico a estas tarefas penso 
que é, de por si, a constatación 
dese interese do Goberno galego.

Cales son os principais cen-
tros de investigación de re-
ferencia adscritos a Agacal, 
que obxectivos teñen e que 
papel desenvolven dentro 
da estrutura da axencia?
Todos os centros de investiga-
ción dependentes da axencia son 
importantes para nós e resultan 
claves para o desenvolvemen-
to do rural, así como os demais 
centros de formación e experi-
mentación agroforestal. Desem-
peñan un papel fundamental a 
prol da formación dos axentes 
do sector, da transferencia de 
coñecementos e da mellora cons-
tante da súa competitividade.

“Os centros de investigación resultan 
claves para o desenvolvemento do rural”
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A finais de setembro, con máis 
da metade da colleita recollida, 
o presidente da Asociación de 
Produtores de Pataca de Coristan-
co, Juan Ramón Sanjurjo, destaca 
a “calidade” que ten o tubérculo 
deste ano. A clave da boa colleita é, 
como sempre, o clima. E este ano 
axudou a que a pataca teña unha 
calidade mesmo superior á de 
anteriores colleitas. 

“A xente está bastante contenta. 
De tamaño, o tubérculo é un 
pouco inferior a outros anos, é 
dicir, van recoller menos quilos, 
pero de máis calidade porque 
case non choveu e non ten moita 
auga”, explica o especialista, quen 
prognostica que a produción 
descenderá “entre un 20 ou 30%” 
con respecto a 2019. Á hora de 

especificar os quilos de pataca que 
sairán das terras de Coristanco, 
Sanjurjo indica que é “moi difícil” 
de concretar porque na zona hai 
moitos pequenos agricultores. 

Recollida tardía
A colleita deste ano plantouse 
“máis tarde do normal”, é dicir, en 
maio, en lugar de en marzo ou abril. 
Polo tanto, houbo que recoller máis 
tarde, o que foi “un inconvenien-
te”, segundo asegura Sanjurjo, quen 
explica que, se o clima fose seco, 
a campaña sería perfecta, pero as 
choivas prognosticadas para finais 
de setembro e principios de outu-
bro fan que a recollida se prolongue 
máis do debido. 

“Quédannos 
algunhas pata-
cas sen recoller, 
pero o tempo 
non axuda, 
necesitariamos 
unha semana 
ou dúas de calor 

porque agora non nos vai a dar 
tempo a acabar a recollida. Depen-
demos do tempo. Se non chovese, 
nunha semana teriamos acabado”, 
apunta Sanjurjo. 

Medidas de seguridade
Aínda que a pandemia da CO-
VID-19 apenas afectou aos produ-
tores deste tubérculo en Galicia, o 
presidente da Asociación de Pro-
dutores de Pataca de Coristanco 
recoñece que, este ano, a campaña 
de recollida foi “máis complicada” 
debido ás medidas de prevención 
que se tiveron que implementar. 

Entre elas, destacan as de tomar 
a temperatura aos traballadores, 
así como velar por que cumprisen 
coa distancia de metro e medio 
de seguridade recomendada pola 
OMS. “Temos máis coidado coa 
xente que vén traballar. Por exem-
plo, antes levabamos dous litros 
de auga con vasos, pero este ano 
levamos botellos individuais e 
latas de refresco”, conta o experto, 
quen sostén que tamén presta-
ron especial atención á hixiene, 
habilitando lugares para realizar o 
lavado de mans. 

“Hai que andar con coidado. 
Todo é un pouco máis lento, pero 
é o que hai que facer, non queda 
outra”, destaca, á vez que lembra 
que, “por sorte”, en Coristanco 
“non se deron moitos casos de 
coronavirus”. Sanjurjo asegura 
que na época máis dura da crise 
sanitaria, na súa zona traballouse 
“con total normalidade” porque 
incluso durante o confinamento 
tiveron “liberdade” para traba-
llar as leiras.

A colleita da pataca: máis 
calidade e menos cantidade 

A campaña de recollida foi “máis 
complicada” debido ás medidas 
de prevención frente á COVID-19

O presidente dos Produtores 
de Pataca de Coristanco 
prognostica que a produción 
baixará “entre un 20 ou 30%”
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13.500 euros. Os asociados de 
Asaga teñen agora a oportunidade 
de adquirir un vehículo da gama 
eléctrica ZE (Renault Twingo ZE, 
Renault ZOE, Renault Kangoo 
ZE, Renault Master ZE) e GLP co 
desconto do Plan Moves, ao que se 
debe sumar o desconto exclusivo 
que teñen todos os asociados de 
Asaga ao adquirir un vehículo 
Renault ou Dacia.

A outra liña de axudas destinara-
se á instalación de infraestruturas 
de recarga para vehículos eléctri-
cos. Partirase dun orzamento de 
dous millóns de euros. Neste caso, 
irá destinada tanto a empresas 
como a autónomos, particulares, 
comunidades de propietarios e 
sector público, cun límite máxi-
mo de 100.000 euros.

O Diario Oficial de Galicia (DOG) 
acaba de publicar as bases da 
convocatoria do segundo Plan 
Moves para incentivar a mobi-
lidade sostible e eficiente. Parte 
dun orzamento de cinco millóns 
de euros que serán xestionados 
pola Vicepresidencia Económica e 
Consellería de Economía, Empre-
sa e Innovación galega. 

A normativa Plan Moves está ac-
tiva en toda a comunidade galega 
desde o 1 de outubro de 2020 e os 
membros da Asociación Agraria 
de Galicia, que xa contan cun des-
conto exclusivo dentro do acordo 
de Asaja España co fabricante 
Renault, poderán recibir asesora-
mento en toda a rede Renault de 
Galicia para beneficiarse dunha 
axuda de ata 6.000 euros ao adqui-
rir un vehículo eléctrico ou GLP.

Plan Moves Galicia
As entidades colaboradoras xa 
poden solicitar a súa adhesión 
ao programa Moves Galicia, que 
inclúe un total de catro liñas de 
axudas: compra de vehículos de 
enerxías alternativas, instalación 
de infraestrutura de recarga eléc-
trica, implantación de sistemas de 
préstamo de bicicletas eléctricas 
e posta en marcha de plans de 
mobilidade sostible aos centros de 
traballo. As dúas primeiras liñas, 
que serán xestionadas mediante 
entidades colaboradoras, permi-
tirán unha redución das emisións 
de CO2 equivalentes á acción 

de 117.500 árbores e un aforro 
económico de 1,2 millóns de euros 
ao ano. Ademais, a previsión é 
mobilizar máis de 46 millóns de 
euros de investimento.

A primeira liña de subvencións 
diríxese á adquisición de vehí-
culos alternativos eléctricos ou 
furgóns con propulsión GLP, por 
parte de persoas físicas, autóno-
mos, comunidades de propieta-
rios, empresas e sector público. 
Para iso, resérvase un total de 2,2 
millóns de euros. Concretamente, 
a Xunta de Galicia vai incentivar 
a compra de turismos e furgone-
tas con 1.600-6.000 euros e outros 
1.000 polo fabricante; ademais, 
poderase recibir 750 euros adicio-
nais, no caso de persoas con mobi-
lidade reducida ou se se converte 
en ferralla un vehículo con máis 
de sete anos de antigüidade.

En canto aos furgóns eléctricos, 
poderán optar a axudas de entre 
5.000 e 15.000 euros, mentres que 
os furgóns GLP poden recibir 
subvencións de entre 1.800 e 

Galicia convoca as axudas 
do segundo Plan Moves por 
valor de cinco millóns
Os membros da 
Asociación teñen 
a oportunidade de 
adquirir un vehículo 
da gama eléctrica ZE 
e GLP con desconto

A outra liña de axudas 
destinarase á instalación de 
infraestruturas de recarga para 
vehículos eléctricos
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O Agrimax Fortis é ideal para 
todas as actividades relacionadas 
coa preparación da terra, a plan-
tación e o tratamento. Deseñado 
para os potentes tractores 4×4, 
ten unha excelente tracción, 
mesmo en terreos difíciles, unha 
perfecta capacidade de flotación 
e, polo tanto, unha compactación 
reducida do chan, e unha baixa 
resistencia ao rodamento, o que 
conleva un aforro en combustible 
e menores emisións, en beneficio 
do medio ambiente.

O Ridemax FL 693 M, con todo, 
está pensado para o seu uso en 
remolques agrícolas, camións 
cisterna e pulverizadores. Grazas 
ao exclusivo deseño da banda de 
rodadura, é a solución ideal para 
o transporte diario por estrada e 
para uso combinado. O ancho de 
pegada do pneumático facilita 
unha distribución perfecta do peso 
sobre o terreo, limitando así a com-
pactación do chan e permitindo 
unha maior capacidade de carga. 
Finalmente, a súa estrutura radial 
All Steel, con cintos de aceiro moi 
resistentes, concédelle unha máxi-
ma rixidez e estabilidade. 

Especificamente deseñado para 
múltiples aplicacións en peque-
nos tractores, o Agrimax Turf RT 
333, lanzado por BKT este ano, 
no mes de outubro, está pensado 
para a xardinería e aplicacións en 
hortos e viñedos. Este pneumá-
tico radial é perfecto para todas 
aquelas actividades nas que os 
pneumáticos xogan un papel cra-
ve á hora de protexer o chan ante 
unha posible compactación. 

Deseñado cunha banda de 
rodadura extra profunda (R-3+), 
permite unha mellor tracción no 
chan e garante un ciclo de vida 
máis longo. Tamén desempeña un 
papel clave o deseño especial con 
bloques direccionales que, xunto 
coa profundidade da banda de 

rodamento R-3+, permite reducir 
a compactación do chan. Esta últi-
ma característica tamén se reforza 
co especial ombreiro redondeado 
co que está equipado o Agrimax 
Turf RT 333 para ser extremada-
mente delicado sobre o chan.

Este pneumático, ademais, 
garante excelentes propiedades 
de autolimpeza, converténdoo na 
solución ideal para os frecuentes 
movementos na estrada para 
transportar cultivos ou materiais. 
O Agrimax Turf RT 333 tamén 
garante un alto nivel de confort de 
condución, tanto no campo como 
na estrada, minimizando o cansa-
zo durante a xornada de traballo. 
BKT prestou especial atención ao 
desenvolvemento deste pneu-
mático, con baixa resistencia á 
rodaxe, para reducir o consumo de 
combustible. Nesta etapa inicial 
de lanzamento, o Agrimax Turf 
RT 333 está dispoñible en dous 
tamaños (280/70 R 16 e 280/70 R 
18) para equipar o eixo dianteiro 
de pequenos tractores. 

Cultivo de pataca
O pasado mes de outubro, os pneu-
máticos BKT tamén demostraron 
as súas condicións no cultivo da 
pataca. Os modelos elixidos para 
a proba, o Agrimax Fortis, para 
o tractor; e o Ridemax FL 693 M, 
para o remolque, forman parte da 
gama Flotation, a liña da empresa 
cuxos pneumáticos presentan 
unha excelente capacidade de flo-
tación e, así, producen un impacto 
reducido sobre o terreo. Grazas á 
súa estrutura robusta, garanten 
unha excelente tracción e un 
agarre perfecto, tamén en curvas 
ou durante manobras. O deseño 
especial da banda de rodadura 
garante un bo agarre en calquera 
tipo de terreo e bríndalle ao pneu-
mático unha excelente capacidade 
de autolimpeza.

BKT lanza un pneumático 
para protexer o céspede e 
os terreos cultivados

A gama Flotation produce 
un impacto reducido sobre o 
terreo e garante unha excelente 
tracción e agarre 

Grazas á súa baixa 
compactación do chan, 
o Agrimax Turf RT 
333 ofrece múltiples 
aplicacións en 
pequenos tractores 



PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: • MAPFRE ESPAÑA CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS • CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (CASER) • AGROPELAYO 
SOCIEDAD DE SEGUROS S.A. • SEGUROS GENERALES RURAL • ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS • PLUS ULTRA SEGUROS • HELVETIA CÍA. SUIZA S.A. 
DE SEGUROS • CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. • MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS • GENERALI DE ESPAÑA, S.A. SEGUROS • FIATC, MUTUA 
DE SEGUROS Y REASEGUROS • SEGUROS CATALANA OCCIDENTE • BBVASEGUROS, S.A. DE SEGUROS • AXA SEGUROS GENERALES • REALE SEGUROS 
GENERALES • SANTA LUCÍA S.A. CÍA. DE SEGUROS • MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS • MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. • AGROMUTUA MAVDA, 
SDAD. MUTUA DE SEG. • PELAYO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA

2020

Seguro de
Ganado Vacuno

de reproducción y producción

Incluye saneamiento ganadero.
Asegure la calidad de su leche  

(células somáticas, aflatoxinas…)

Se podrá fraccionar el pago de 
la prima en 2 veces

PORQUE, DURANTE LA CRISIS DE LA COVID-19,  CONTINUÁIS
A PIE DE CAMPO  GARANTIZANDO NUESTRO ABASTECIMIENTO
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Shudi Ngwenya, natural de Ugan-
da, tomou a decisión consciente 
de iniciar o seu propio camiño 
na agricultura: “heguei á agricul-
tura porque é o motor de África. 
Moi pouca xente está a producir 
alimentos para as nacións, polo 
que necesitamos máis xente para 
participar na agricultura e eu 
escollo ser unha destas persoas. As 
empresas intelixentes xa non pa-
gan, pero a agricultura si porque é 
o seu propio xestor. Deberían vir 
máis mulleres e unirse á agricul-
tura “, sentencia.

Dous ámbitos ligados
Pola súa banda, Florencia Arroyo 
naceu en Córdoba, Arxentina. 
A firma ilustra o seu exemplo 
porque rompe estereotipos. Vive 
unha dobre vida, nos campos 
da granxa da súa familia e na 
pasarela, decidida a rachar coas 
ideas e preconceptos do papel das 
mulleres no seu mundo: “gústa-
me a agricultura e a modelaxe, 
e encántame combinar os dous 
ámbitos”, sinala. 

“A xente que me coñece fóra da 
granxa está sorprendida que unha 
muller poida traballar nos cam-
pos, manexar maquinaria e traba-
llar coma un home ”, asegura.

No Día Internacional das 
Mulleres Rurais, que se conme-
mora o 15 de outubro, a firma 
New Holland quixo aproveitar 
a oportunidade para celebrar o 
papel crucial das mulleres rurais 
na nosa sociedade. 

Dende  a compañía apúntase que 
son elas as que están en primeira 
liña cando os recursos naturais 
e a agricultura están ameazados. 
Os desafíos únicos dos últimos 
tempos resaltaron a importancia 
da súa contribución e o futuro 
sostible do mundo non é posible 
sen elas. 

Unha forza poderosa
Tal e como lembrou New 
Holland nunha nota de prensa, 
en palabras do secretario xeral 
das Nacións Unidas, António 
Guterres: as mulleres foron  
“pioneiras na adopción de novas 
técnicas agrícolas, as primeiras 
persoas que responden en crises 
e empresarias de enerxía verde, 
as mulleres rurais son unha for-
za poderosa que pode impulsar o 
progreso mundial”.

“Ao longo da historia, as mulleres 
foron a columna vertebral da 
agricultura mundial”, dixo 

Carlo Lambro, presidente 
da marca New Holland. “As 
mulleres na agricultura hoxe 
son agricultoras, investigadoras, 
propietarias e innovadoras. 
Producen máis da metade dos 
alimentos do mundo e son a 
clave para un futuro sostible. En 
New Holland, hoxe e todos os 
días, celebramos o seu enxeño, 
forza, determinación e paixón 
pola agricultura “.

Papel polifacético
O papel polifacético que xogan as 
mulleres na agricultura evolu-
cionou constantemente ao longo 
dos séculos, e isto é algo que non 
cambiou na actualidade: as mu-
lleres están rompendo o molde e 
reescribindo o xeito de combinar 
as facetas de muller e agricultora.

Coma mostra deste poder, a firma 
ilustra diferentes exemplos. Biati 

New Holland apoia o papel 
das mulleres rurais

A firma aproveitou 
o Día Internacional 
das Mulleres Rurais 
para celebrar o 
papel crucial destas 
na sociedade
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Mercadona: un compromiso 
sostenible con Galicia
El respeto por la naturaleza está 
ligado a la agricultura y a la 
ganadería que desarrollamos en 
la comunidad, por ello, nuestro 
sector agropecuario es idóneo 
para desenvolver un sistema pro-
ductivo respetuoso con el medio 
ambiente, que reduzca nuestra 
huella y produzca alimentos segu-
ros y de gran calidad, sin compro-
meter la capacidad de producción 
futura y beneficiando, no solo a 
los entornos naturales, sino tam-
bién a las personas.

Los retos son muchos y las posi-
bilidades para el campo gallego 
infinitas; optimización logística, 
valorización de subproductos, 
reciclaje, reducción de plástico… 

Ciclos de economía circular
Los ciclos de economía circular 
que buscan mantener el valor 
de los recursos durante el mayor 
tiempo posible, evitando que los 
residuos se conviertan en desper-
dicio, son una opción inmejorable 
para el sector primario. 

La cooperativa Martín Códax 
sabe mucho de aprovechamien-
to de subproductos de la uva; el 
raspón lo envían a una planta de 
biomasa para valoración energé-
tica y el bagazo es utilizado por 
Destilerías Compostela para la 
obtención de aguardientes. 

De esta forma, los restos generados 
en la producción del vino tienen 
una segunda vida, lo que contribu-
ye a disminuir el impacto ambien-
tal de la actividad vinícola. 

Innovación sostenible: 
una necesidad
La innovación sostenible ya no es 
una opción, sino una necesidad 
para crear nuevos modelos de 
negocio que respondan a los retos 
globales de la humanidad como 
son la contaminación ambiental, 
el cambio climático o el desperdi-
cio alimentario. 

La empresa Kiwi Atlántico está in-
mersa en varios proyectos de I+D+i 
para valorizar subproductos del 
kiwi y elaborar nuevos productos 
como helados y salsas con alto 
contenido en fruta. El objetivo es 
triple: la salud de los consumido-
res, el buen aprovechamiento de 
los alimentos y la creación de nue-
vas líneas de negocio.  La existen-
cia de residuos en el medio natural 
es un tema del que la sociedad es 
cada vez más consciente, y entre 
ellos, hay una especial preocupa-
ción por la presencia de plásticos 
en algunos ecosistemas. 

Reducción del empleo 
del plástico
En el marco de esta preocupación se 
enmarcan muchas de las acciones 
que la cadena agroalimentaria está 
implantando. Además de reciclar 
el plástico de sus procesos, están 
aplicando otros movimientos para 
eliminarlo, reducirlo o facilitar su 
reciclaje al consumidor. Condes de 
Albarei ha reducido el empleo del 
plástico en su línea de embotellado 
incorporando una flejadora auto-
mática que minimiza el uso de este 
material en el envolvente del palet. 
Mercadona utiliza cajas reutiliza-
bles que pone a disposición de sus 

Los envases de leche de Naturleite son 100% reciclables y 
el cartón dispone, además, de certificado FSC.

proveedores gallegos para dismi-
nuir el plástico o el cartón de los 
embalajes; los productos hortofru-
tícolas de la cooperativa Horsal o 
los frutos rojos de Surexport llegan 
a las tiendas de Mercadona en cajas 
reutilizables que, tras su uso, son 
lavadas e higienizadas para volver 
a ser llevadas a las instalaciones de 
los proveedores. 

En cajas reutilizables también 
llegan a los supermercados las 
barquetas de kiwis del provee-
dor Kiwi Atlántico, que además 
están envasadas en plástico 100% 
reciclable y fabricado con un 40% 
de material reciclado. Es necesario 
integrar los retos del desarrollo 
sostenible en cada etapa de la vida 
de los alimentos, desde el campo 
en el que se cultivan y crían, 
pasando por la industria transfor-
madora y el supermercado, hasta 
los hogares de los consumidores. 

Tienda 6.25
Por ello, Mercadona ha puesto en 
marcha la Tienda 6.25, en la que 
no solo informa de las iniciativas 
sostenibles, ligadas a la reduc-
ción de plásticos y la gestión de 
residuos, que ha implementado 
la cadena de supermercados y 
sus proveedores, sino también 
favorece que los consumidores 
sean más responsables con el 
medio ambiente ayudándolos, por 
ejemplo, a reciclar.

El desafío es mayúsculo pero im-
prescindible si queremos conseguir 
un crecimiento sostenible de la 
cadena agroalimentaria y compro-
meternos a cuidar más el planeta.

Estrategia 6.25.
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O Ministerio de Agricultura puxo 
en marcha recentemente o proce-
demento de consulta pública do 
borrador de Real Decreto que vai 
regular a normativa para a nutri-
ción sostible nos solos agrarios. Un 
documento que aposta por unha 
fertilización racional dos culti-
vos para evitar a contaminación 
nos chans que inclúe relevantes 
novidades como a necesidade de 
contar cun plan de abono ou con 
asesoría nestes asuntos. A norma 
prevé, ademais, a prohibición defi-
nitiva de sistema coma o prato ou 
o abano, moi empregados na nosa 
Comunidade Autónoma.

Dende a nosa Asociación, ao igual 
que dende outras organizacións 
agrarias de Asaja da cornixa cantá-
brica, entendemos que, a norma, tal 
e como está concibida, é moi difícil 
de cumprir no norte peninsular.

O sector gandeiro da cornixa can-
tábrica está conformado por mi-
lleiros de explotacións, a inmensa 
maioría delas de carácter familiar, 
vinculadas ao territorio e cunha di-
mensión fortemente condicionada 
pola difícil orografía dunha zona 
montañosa como a nosa, por unha 
estrutura baseada en infinidade de 
diminutos predios estendidos en 
amplas áreas de influencia e cunha 
climatoloxía moi caracterizada 
polas elevadas choivas.

Estes elementos fan moi difícil ou 
imposible a entrada de maquinaria 
a moitos predios, polo que en gran 

parte delas o abonado execútase 
dende un camiño de acceso me-
diante sistemas de cañón ou abano.

Respectuosos coa concien-
ciación ambiental
A crecente concienciación ambien-
tal por parte dos gandeiros e a inne-
gable presión social por impulsar 
un sector primario aínda máis 
sostibe fai que sexamos conscien-
tes da necesidade de ir adoptando 
medidas neste sentido.

Dende a nosa Asociación acepta-
mos a necesidade de ir aprobando 
plans de fertilización invididuais 
pero estimamos necesario, primei-
ro, mellorar tanto as instalacións 
como a maquinaria coa que conta-
mos para estes traballos.

Valoramos o proxecto de Real De-
creto como gravemente oneroso 
para o noso sector gandeiro, tanto 
para o vacuno de leite como para 
o de carne e tamén para o porcino. 
Por iso, nas alegacións conxuntas 
que preparamos xunto a outras 
asociacións agrarias propoñemos 
modificar o artigo 11 do texto 
desta norma para que recolla que 
“en función das características 
dos solos e das necesidades de 
abonado dos cultivos e tendo en 
conta a pendente dos solos, cada 
Comunidade Autónoma deter-
minará o método mecánico de 
aplicación máis respetuosos co 
coidado do medio”.

Xunto a isto propoñemos que o 
texto recolla que “os produtos ou 
materiais orgánicos ou órga-
no-minerais con menos dun 65% 
de humidade se deben soterrar 
o antes posible, mediante arado 
de vertedeira, chísel, cultivador 
ou equipo que asegure un labor 
equivalente, salvo en sementeira 
directa, e agricultura de conserva-
ción ou en pastos”.

Alegacións á normativa 
para a nutrición sostible 
en solos agrarios

A nosa Asociación, 
xunto a representantes 
de Asaja da cornixa 
cantábrica, presentará 
alegacións ao texto

No norte, a orografía dificulta 
enormemente o cumprimento 
da norma tal e como está 
prevista



A cuarta lexislatura de Alber-
to Núñez Feijóo botou a andar 
recentemente e fíxoo con novas 
incorporacións aos diferentes 
departamentos do Goberno galego. 
En total, a porcentaxe de altos 
cargos que se renovou foi dun 

43%. No que atinxe á Consellería 
do Medio Rural destacan dúas 
incorporacións. Dunha banda, Inés 
Santé como nova directora xeral 
de Desenvolvemento Rural e, pola 
outra, José Luis Cabarcos como 
responsable da Axencia Galega de 
Calidade Alimentaria.

Destacan tamén dúas novas in-
corporacións ao departamento de 
Medio Ambiente, Territorio e Vi-
venda que dirixe Ángeles Vázquez. 
A conselleira situou á fronte da 
Axencia de Protección da Legali-
dade Urbanística a Jacobo Hortas, 
mentres que como directora xeral 
de Calidade Ambiental, Sostibili-
dade e Cambio Climático nomeou 
a Sagrario Pérez. Belén do Campo, 
unha das colaboradoras máis estre-
itas da conselleira Vázquez, segue 
no seu equipo como directora xeral 
de Patrimonio Natural.

Destaca a ampla representación de 
mulleres no novo Executivo gale-
go e nos cargos intermedios. Así, 
departamentos como o que dirixe 
María Jesús Lorenzana, nova con-
selleira de Emprego e Igualdade, 
están conformados practicamente 
na súa totalidade por mulleres (coa 
excepción do secretario xeral téc-
nico da Conellería, José R. Pardo). 
Á fronte das políticas de Igual-
dade, incardinadas agora neste 
departamento, continuará Susana 
López Abella.

Unha nova Vicepresidencia
Xunto a isto, o organigrama da 
Xunta de Galicia destaca polo 
cambio de rango da anterior Con-
sellería de Economía, dirixida por 
Francisco Conde, que pasa agora a 
ser Vicepresidencia Segunda, con 
responsabilidades nos eidos de 
empresa e innovación.

Catro novos cargos súmanse ás 
consellerías do Medio Rural e de 
Medio Ambiente

Cambios no organigrama 
da Xunta de Galicia

N O T I C I A S
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La evolución de la ganadería en 
España, en general, y en Galicia, 
en particular, está marcando una 
tendencia muy clara hacia la 
disminución de ganaderos y ex-
plotaciones. Eso ha supuesto una 
modificación sustancial de los 
profesionales que están trabajan-
do de forma directa o indirecta 
en las mismas con una alarmante 
tendencia a la disminución de 
veterinarios que se dedican a la 
producción y sanidad en anima-
les de renta.

Francia ya avisó de la tendencia 
a que los nuevos veterinarios 
opten más por la clínica de 
pequeños animales y por salidas 
relacionadas con el empleo pú-
blico, en detrimento de aquellos 
profesionales que se dedican a lo 
que toda la vida se conoció como 
veterinaria rural o clínica de 
grandes animales.

¿Puede un estado de la Unión 
Europea permitirse prescindir 
de facultativos de campo espe-
cializados en la clínica rural? La 
respuesta es sencilla, no. 

La crisis del COVID-19, entre otras, 
ha puesto en valor al medio rural, 
ya que debido a las medidas que se 
han adoptado, muchos ciudadanos 
han optado por regresar al rural, 
con todo lo que ello conlleva.

La ganadería, en lo que a la pro-
ducción de vacuno se refiere, ha 
seguido dos tendencias claras, por 
un lado, la producción en extensi-
vo en base a vacas de vientre para 
la producción de carne, y la con-
centración de animales en torno a 
una explotación de vacuno leche-
ro, cada día más especializada.

Los productores tanto de carne 
como de leche hoy tienen amplios 
conocimientos, fruto entre otros, 
del gran trabajo realizado en los 
años 70 por parte del maravilloso 
grupo de técnicos del Ministerio 
de Agricultura que trató, y no en 
vano, de capacitar a una pobla-
ción ganadera 
en constante 
transforma-
ción técnica, 
un poco a 
imagen y se-
mejanza de la 
capacitación 
agrícola-ga-
nadera de Es-
tados Unidos. 
En aquellos 
años, una 
generación 
de ganaderos 
consiguió 
adaptarse a 
las nuevas necesidades técnicas 
y legales que supuso la entrada 
de España en la Unión Europea, 

donde se reforzó sin duda esa 
formación adaptada al medio 
rural, muy específica y deter-
minante, donde fueron ya las 
Comunidades Autónomas las que 
tuvieron la responsabilidad de 
instaurarla en todos los rincones 
de las provincias.

Pero esos conocimientos, que sin 
duda son muy necesarios para el 
devenir diario de las explotacio-
nes, incluso si me apuran, para 
mejorar la cuenta de resultados, 
incidiendo mucho en la pre-
vención y en el manejo, necesi-
tan sin lugar a dudas el aporte 
facultativo veterinario, que es el 

responsable de 
la producción, 
de la clínica, 
de la sanidad y 
de algo tan en 
alza, como es 
el bienestar de 
los animales 
presentes en 
las granjas.

La realidad 
que se vislum-
bra dista bas-
tante de poder 
garantizar esa 
disponibilidad 

real de profesionales formados, ca-
paces de solventar problemas del 
día a día en las explotaciones, que 

El futuro del veterinario rural

La figura del 
veterinario en 
las explotaciones 
es fundamental 
para prevenir y 
controlar cualquier 
enfermedad que 
tenga su origen en 
los animales
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analicen y planifiquen los progra-
mas reproductivos, profilácticos, 
nutricionales, etc. Nuestro tejido 
ganadero productivo no puede 
permitirse el lujo de reducir el 
número de estos profesionales a 
medio plazo, pero tampoco pode-
mos dejar de tener veterinarios en 
materias tan importantes como la 
bioseguridad de las explotaciones, 
entre otros, por sus consecuencias 
para la salud pública.

En plena crisis del COVID19, con 
un millón de españoles infecta-
dos y confirmados por pruebas 
laboratoriales oficiales, y con 
una cifra de muertos donde unos 
datos gubernamentales apuntan 
35.000 fallecidos, no nos paramos 
a pensar y a reflexionar sobre lo 
que supone, el más que probable 
origen animal de esta pandemia, 
y todos los expertos coinciden en 
que no va a ser la última.

A diferencia de otros países 
europeos, España no ha querido 
contar con los profesionales que 
más conocimientos tienen en 
la epidemiología de zoonosis, es 
decir, con los veterinarios, y eso 
que llevamos 90 años luchando 
contra coronavirus animales, 
origen sin duda de éste que afecta 
a la especie humana.

Prevención y control de 
enfermedades 
La figura del veterinario en las ex-
plotaciones es fundamental para 
prevenir y controlar cualquier en-
fermedad que tenga su origen en 
los animales, sobre todo en aque-
llos con más contacto con el ser 
humano, como son los animales 
de producción y renta. Hoy en día, 
enfermedades que en su momento 
fueron devastadoras para el gana-
do y causaron muchos problemas 
de salud en el ser humano, como 
brucelosis o tuberculosis, han sido 
prácticamente erradicadas en las 
explotaciones. Una enfermedad 
que supuso una crisis brutal en 
la producción de ganado vacuno, 
como fue la encefalopatía espongi-
forme bovina, se ha reducido a dos 
casos en el año 2019.

Experiencia en el control de epi-
zootias no nos falta, porque como 

profesión hemos sido preparados 
para proteger la salud del hom-
bre, evitando la enfermedad en 
el animal. De ahí que el contacto 
directo del veterinario con los 
animales en las explotaciones sea 
una garantía para que la pobla-
ción en general esté segura.

Las nefastas consecuencias de una 
falta de veterinarios en el medio 
rural serían de 
tal calibre, que 
difícilmente 
se podrían evi-
tar catástrofes 
en la salud 
pública que 
emergerían en 
base a dos pro-
blemas funda-
mentales: las 
enfermedades 
que teniendo 
un origen animal afectarían al 
hombre a modo de pandemia, y 
las consecuencias de un mal uso 
de antibióticos que desarrollaría 
superbacterias resistentes a an-
tibióticos, lo que supondría que 
enfermedades de origen bacte-
riano que normalmente se tratan 
con antibióticos y tienen un buen 
pronóstico se convirtieran en 
mortales, retrocediendo siglos en 
el tratamiento de las enfermeda-
des infecciosas.

El control de las patologías 
en la producción animal, el 
riguroso trabajo que se debe 
realizar respecto al medicamento 
veterinario, tanto en lo referente 
a antimicrobianos, como a tra-
tamientos preventivos inmu-
nológicos y parasitarios, supone 
tomarse muy en serio el control 
de medicamentos veterinarios, e 
incidir en el buen uso de los mis-
mos, incluso con un tratamiento 
específico de sus envases.

Registro de patologías y 
tratamientos 
En el año 2020, no se puede usar 
un antibiótico, de ningún tipo, 
sin un criterio facultativo que 
lo respalde, porque poco a poco 
estamos creando un problema de 
imprevisibles dimensiones para 
la salud de las personas. Cualquier 
tratamiento debe ir asociado a 

una receta, y todo animal tratado 
debería tener un registro ficha de 
tratamientos, para que en el caso 
de recaídas u otras enfermedades 
que requieran la administración 
de antibióticos, el veterinario 
pueda prescribir teniendo en 
cuenta las posibles resistencias 
que pudieran surgir, y el gana-
dero debe tener muy presente 
la dosificación recomendada, 

los días de 
tratamiento, 
y por supuesto 
los períodos de 
supresión para 
el consumo.

Todo ganadero 
debería llevar 
un registro, 
animal por 
animal, de 
patologías y 

tratamientos con el objeto de que 
el veterinario pueda hacer un diag-
nóstico e instaurar un tratamiento 
con mayor probabilidad de éxito.

Por todos estos aspectos y muchos 
otros debemos adelantarnos a 
esta tendencia e invertirla, de tal 
forma que el veterinario rural 
siga siendo una realidad, porque 
es muy necesario y fundamental 
para evitar este deterioro que su-
fre la tan denominada España va-
ciada, fundamental para la lucha 
contra enfermedades emergentes 
en nuestra cabaña y para evitar 
que las patologías animales, sus 
tratamientos y sus consecuencias, 
lleguen al ser humano. 

Para ello, las Administraciones 
deben tomar buena nota y pri-
mar de alguna forma esta figura 
y desarrollar políticas que fijen 
población y generen riqueza, y en 
este sentido sigue siendo prio-
ritario desarrollar la figura del 
veterinario de explotación, como 
máximo responsable sanitario de 
la explotación.

Juan J. Gómez Fernández
Veterinario – Fundación José Luis 
Taboada

Pablo O. González Prieto
Veterinario – Viana do Bolo

Todo ganadero 
debería llevar un 
registro, animal 
por animal, de 
patologías y 
tratamientos 
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As cinco denominacións de orixe 
galegas destacan a calidade da 
uva deste ano. A pesar de que os 
quilos recolleitos, nalgúns casos, 
son inferiores a pasadas tempa-
das, os responsables aseguran que 
están satisfeitos. Ademais, des-
tacan que a vendima en Galicia 
transcorreu con normalidade 
grazas ás medidas de prevención 
da COVID-19 que todas as adegas 
levaron a cabo en colaboración 
coa Consellería de Sanidade. 

Monterrei
A D. O. Monterrei, formada por 27 
adegas dos municipios de Verín, 
Monterrei, Vilardevós, Riós, Oim-
bra e Castrelo do Val, terminou a 
campaña 2020 alcanzando unha 
colleita histórica, con 5.717.465 
quilos de uva recollidos. “A cam-
paña concluíu con excelentes 
resultados, logrando por terceiro 
ano consecutivo un máximo his-
tórico, superando a campaña 2019, 
ata o de agora a máis exitosa”, 
indica a presidenta da D. O. Mon-
terrei, Lara da Silva Rodríguez, 
quen salienta que as condicións 
climatolóxicas durante a campaña 
foron “excelentes, con escaseza de 
precipitacións e elevadas tempe-
raturas, o que adiantou o inicio da 
colleita ao mes de agosto”. Isto per-
mitiu, segundo Da Silva, a colleita 
gradual das variedades, segundo o 
seu punto óptimo de maduración. 
Ademais, destaca o “excelente” 
estado fitosanitario da uva. 

A campaña, que nesta D. O. se 
iniciou o 27 de agosto, coa adega 
Pazo das Tapias, finalizou o 30 de 
setembro. A presidenta tamén ma-
nifestou que, a pesar de ser unha 

vendima “atípica”, finalizouse sen 
incidencias. Os viñedos de Monte-
rrei abarcan 631 hectáreas, nas que 
traballan 383 viticultores.

Ribeira Sacra
A D. O. Ribeira Sacra, a 30 de 
setembro, tamén superaba os 5 
millóns de quilos de uva. Na pa-
sada campaña, que se terminaría 
convertendo na máis abundante 
da historia da D. O., con máis de 7 
millóns de quilos de uva, tamén 
era a finais de setembro cando se 
superaban os 5 millóns de quilos. 

Os datos por variedades son os 
seguintes: das 92 adegas da D. O. 
Ribeira Sacra que van elaborar 
viño esta campaña 2020-2021, 
doce aínda estaban a realizar labo-
res de vendima no mes de outu-
bro e as 80 restantes finalizaran os 
traballos. “A uva que está a entrar 
en adega ten un estado sanitario 
óptimo e destaca un aumento do 
grao”, indican desde a D. O., á vez 
que subliñan que os traballos se 
desenvolveron con todas as medi-
das necesarias para a prevención 
da COVID-19.

Valdeorras
A calidade da uva é a característica 
desta campaña que, do mesmo 
xeito que Ribeira Sacra, desta-
can desde a D. O. Valdeorras. Con 
5.507.000 quilos recolleitos, Jorge 
Mazaira, director técnico do Con-
sello Regulador da D. O., salienta 
que se rexistrou un descenso de 
quilos respecto a outras campañas 
por motivos climatolóxicos. “A 
uva tinta pesaba algo menos, pero 
estamos moi satisfeitos coa produ-
ción. De godello, que é a variedade 

A vendima en época de 
pandemia: sen incidentes e 
con calidade de uva
A escaseza de precipitacións e as 
elevadas temperaturas adiantaron 
o inicio da colleita a agosto
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principal, recolléronse 3.500.000 
quilos”, apunta Mazaira, á vez 
que asegura que os viños que xa 
cataron son “agradables, con bo 
equilibro entre alcol e acidez, con 
boa froita e moi limpos”. 

O director técnico do Consello 
Regulador tamén destaca que a 
vendima se puido realizar “en con-
dicións de pouca choiva, algo que 
foi importante para dar un último 
empuxón á uva”. 

Rías Baixas
Na D. O. Rías Baixas a vendima 
deste ano tamén se desenvolveu 
“con tranquilidade, de forma 
ordenada”. A meteoroloxía, se-
gundo destacan os responsables 
da D. O., “acompañou e permitiu 
recoller a uva 
no momento 
óptimo”. A 30 
de setembro, 
xa colleitaran 
34.000.000 
quilos, dos 
que máis de 
33 eran das 14 
variedades de 
albariño. O di-
rector técnico 
do Consello Regulador, Agustín 
Lago, destaca “o óptimo estado 
de maduración da uva e a esta-
bilidade atmosférica existente” 
durante a vendima. 

Así, indica que o bo tempo favore-
ceu “que os traballos de recollida 
se fosen graduando, de modo que 
as adegas, tras minuciosas mos-

traxes en campo para verificar o 
estado óptimo de maduración da 
uva, determinasen o momento 
preciso para a súa recolleita. Eses 
controis e ese rigor son funda-
mentais para elaborar viños da 
máxima calidade”.  

Na campaña de vendima partici-
paron 176 adegas elaboradoras e 
un total de 5.178 viticultores reco-
lleron a uva nas 4.090 hectáreas de 
superficie produtiva da Denomi-
nación de Orixe Rías Baixas.

O Ribeiro
A D. O. O Ribeiro iniciou a ven-
dima a finais de agosto. A decana 
das denominacións de orixe 
ourensás prevía en setembro 
superar este ano os 9 millóns de 

quilos. Desde a 
D. O. destacan 
que se estaba 
recollendo 
uva “a pesar 
da pandemia, 
que era unha 
das preocu-
pacións dos 
viticultores” 
debido aos 
excedentes 

acumulados polo peche do mer-
cado Horeca e que se estaban 
“mantendo os prezos”.

Desde O Ribeiro, explican que 
“os episodios de mildiu e a calor 
acumulada” provocaran que di-
minuísen o seu peso os acios, polo 
que detectaron un certo descenso 
en quilos.

As cinco 
denominacións 
de orixe galegas 
coinciden en que 
este ano a uva 
pesa menos
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coas últimas tecnoloxías para a 
elaboración duns viños que desta-
can pola súa perfecta relación de 
acidez, grao alcólico e intensidade 
aromática. “Estes brancos novos, 
frescos e elegantes resultan idó-
neos para acompañar aperitivos, 
mariscos ou peixes”, segundo 
afirma Ángel Suárez. 

O viño Lagar de Cervera está for-
mado por 100% de uva albariño 
seleccionada de parcelas situadas 
no Rosal e Cambados. As uvas 
trasládanse á adega en transporte 
refrixerado. E, tras o seu paso pola 
mesa de selección e despalillado, 
os mellores acios arrefríanse ata 
alcanzar os 10º C para a súa mace-
ración durante 10 horas. 

Na copa, o viño aparece “moi 
brillante, de cor amarela con 
reflexos verdosos”, segundo des-
tacan desde a marca. “Destaca a 
súa alta intensidade no nariz, con 
aromas a pel de cítricos, acom-

Distinguido pola publicación 
estadounidense Wine Spectator 
como un dos 100 mellores viños 
do mundo, Lagar de Cervera, 
do grupo La Rioja Alta S.A., 
prodúcese nunha innovadora 
adega do Rosal que conta con 
case 40 anos de vida. “Somos das 
primeiras adegas que no ano 1982 
empezaron a plantar albariño na 
zona. Quen comezou foi a familia 
Fernández Cervera, de Vigo, que 
tiña unha adega tradicional. 

En 1988 foi adquirida pola Rioja 
Alta, que, como homenaxe aos 
fundadores, sempre respectou a 
marca”, conta o director técnico, 
Ángel Suárez, quen destaca que, 
aínda que a zona de Cambados é 
a máis grande e importante en 
canto a número de hectáreas, na 
do Rosal están situadas adegas 
“de moito prestixio”. Ademais 
de elaborar Lagar de Cervera, un 
albariño monovarietal, nas insta-
lacións da Rioja Alta elaboran un 
viño do Rosal, denominado Pazo 
de Seoane, formado por 58% de 

uva albariño, 15% de caiño, 15% de 
loureiro e 15% de treixadura. 

O que máis valoran os clientes, 
segundo Suárez, é “a calidade”, 
unha característica que compar-
ten todos os caldos elaborados 
pola Rioja Alta, unha adega de 
máis de 130 anos. “Todas as ade-
gas que forman parte da empresa 
teñen moita profesionalidade, 
tanto no coidado da viña como 
na elaboración dos viños, para 
manter sempre a calidade. É un 
dos nosos valores fundamentais”, 
recalca Suárez. En canto ao fu-
turo, o experto indica que teñen 
viñedos no Rosal e en Cambados: 
“Xa pasamos as 90 hectáreas”, 
salienta. Na actualidade, desen-
volven o viño do Rosal plantando 
outras variedades como loureiro 
ou treixadura. 

Calidade no proceso
Pertencente á Denominación de 
Orixe Rías Baixas, as modernas 
instalacións do Rosal, inaugu-
radas en 2013, están dotadas 

Lagar de Cervera, pioneiro 
no albariño do Rosal

Na adega, que conta con 90 hectáreas de 
terreo no Rosal e Cambados, empezouse a 
plantar albariño en 1982

Pertencente ao grupo Rioja Alta, 
caracterízase pola calidade dos 
seus caldos, distinguidos a nivel 
internacional
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pañados de notas de froita de óso 
como o albaricoque e os varietales 
propios do albariño: froita branca 
madura, mazá e pera”, describen. 

Augardente
Ademais dos viños, na adega 
producen augardente seco que se 
dulcifica e se pon en maceración 
con herbas propias do frondoso 
val do Rosal. O macerado, xa sen 
herbas, déixase envellecer en ba-
rrica durante un ano. Os 38 graos 
alcólicos pasan desapercibidos 

Este ano acabaron o venres 14 
de setembro a vendima. “Foi 
unha colleita algo superior á do 
ano pasado. Pola calor que fixo, 
a vendima iniciouse un pouco 
antes do normal, a principios 
de setembro. Tivemos sorte de 
acabar a vendima xusto antes 
de que empezasen a caer esas 
choivas que xa te avisan de que 
entra o inverno. Apañamos 
preto de 500.000 quilos, que dan 
para case 400.000 litros de viño”, 
asegura Ángel Suárez, quen 
destaca que a vendima foi “un 
pouco mellor que o ano pasado”. 

“Todos os anos son diferentes, 
pero este ano fixo moita calor no 
verán. A primavera foi chuvio-
sa, o que implica moito risco de 
enfermidades, pero ao final as 
choivas viñeron ben”, comenta 
o especialista.  

En canto ás medidas preventi-
vas tomadas este ano como con-
secuencia da crise da COVID-19, 
o director técnico da adega do 
Rosal destaca o labor da Xunta 
de Galicia, en concreto, do 
Sergas, que realizou analíticas “a 
todos os vendimadores e a todas 
as persoas relacionadas con 
eles”. Ademais, sostén que en 
todas as adegas aumentáronse as 
cuadrillas para facer “burbullas” 
e evitar a propagación do virus 
no caso de que alguén dese posi-
tivo. Os empresarios tamén lles 
facilitaron a diario máscaras, xel 
hidroalcólico e luvas. 

“Normalmente vendiman 
por parellas e, este ano, o que 
fixemos foi formar cuadri-
llas pequenas. Desta forma, 
conseguimos que cada persoa 
traballase dentro dun cadrado 
coma se fose de xadrez para 
manter a separación. Non tiñan 
relación cos do cadrado do 
lado”, comenta Ángel Suárez, 
quen sinala que, na súa adega, 
participaron case 200 persoas 
na vendima dunhas terras que 
alcanzan as 90 hectáreas.

Unha exitosa e segura ven-
dima con preto de 500.000 
quilos de uva apañados

pola garganta, quedando unha 
sensación de suavidade. 

En canto ao augardente de bagaño, 
chamado Magia Gallega, a empre-
sa destaca que o seu alto contido 
alcólico, 45 graos, queda dalgun-
ha maneira “moderado na cata 
pola suavidade que lle achegan a 
glicerina e outros alcois superio-
res”. A uva albariño, que dá viños 
caracterizados polos seus aromas 
florais, non podía ser menos cos 
aguardentes do seu bagaño.

A vendima transcorreu 
con normalidade a pesar 
da COVID-19 grazas ás 
medidas implementadas en 
colaboración coa Xunta
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máis que nunca a través do Salón 
Turístico de Galicia (TUREXPO) 
e a Feira de Festas de Interese Tu-
rístico (FESTUR), polo que espero 
que teñan unha participación moi 
relevante no Pavillón 2 e nos exte-
riores do recinto”, conclúe Durán.

ASEMGA
Xunto a isto, Ricardo Durán 
valora o que supón para a Central 
Agropecuaria de Galicia, en Silleda, 
albergar a sede da Asociación 
Española de Mercados de Gando 
(ASEMGA). “Tanto para a propia 
Central como para Galicia en xeral, 
supón un gran prestixio ser a sede 
dunha asociación nacional, pero 
ademais, ao contar coa Presidencia 
e a Secretaría Administrativa da 
entidade, danos unha gran capa-
cidade de impulso de medidas que 
poden mellorar o sector”, destaca.

Neste sentido, afirma que “a 
decisión tomada recentemente 
supón unha gran responsabilidade, 
xa que temos que ser os primeiros 
en responder aos retos vincula-
dos ao noso sector, empezando 
polos propios trastornos xerados 
pola emerxencia anti-Covid”.

“Os recintos feirais estamos 
preparados para seguir acollendo 
feiras seguindo as recomenda-
cións do Comité Clínico da Xunta 
de Galicia, que valida todos os 
nosos eventos, así que as feiras 
seguiranse organizando, polo que 
aos recintos feirais respecta”. Son 
declaracións de Ricardo Durán, 
director xeral da Feira ABANCA 
Semana Verde e presidente da 
Asociación Galega de Feiras.

“Só dependemos de que a cri-
se económica provocada pola 
Covid-19 non impida ás empresas 
investir nunha ferramenta de 
publicidade tan potente como 
son as propias feiras”, engade.

Unha resposta menor
Aínda que moitos foros seguiron 
celebrándose de xeito online, 
tras a pandemia, Ricardo Du-
rán considera que a resposta do 
público nestes casos “é moito 
menor”. Neste sentido, destaca 
que “a maxia das feiras é que nun 

contexto de hiperconectividade 
tecnolóxica, e ata marzo de 2020, 
as feiras seguían cumprindo a súa 
función de conectar ás empresas e 
á xente dunha forma moi eficaz”.

Unha mostra deste crecemento 
constante é a Feira Internacional de 
Galicia ABANCA, baseada na ali-
mentación (SALIMAT ABANCA), 
o turismo (TUREXPO e FESTUR), 
a caza e a pesca (FECAP ABANCA), 
a promoción das nosas razas au-
tóctonas en perigo de extinción e a 
pequena maquinaria agrícola, ade-
mais de moitas atraccións con ca-
balos, cans ou motos, entre outras.

Esta relevante Feira foi posposta 
para 2021, ano no que Ricardo 
Durán agarda que poida celebrarse 
porque a maioría dos sectores que 
estarán presentes en Silleda “non 
foron especialmente afectados pola 
Covid, polo que agardamos unha 
resposta razoable, mentres que o 
Turismo, que seguramente foi o 
máis afectado, debe ser impulsado 

Os recintos feirais galegos, 
preparados para acoller 
foros adaptados ás 
necesidades actuais

O director da Feira Internacional de Galicia 
ABANCA agarda que o foro poida celebrarse 
o ano que vén
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Nestes tempos 
difíciles, xuntos 

mantémonos 
fortes.
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