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Unha das datas marcadas na axenda do campo galego é a das axudas da PAC. Sen estas prestacións, 
sen dúbida, a situación do agro en Galicia sería moi diferente e por iso todos os ollos se centran en elas. 
Neste sentido, as axudas deste 2018 presentan poucas novidades salientables, pero iso non significa 
que non esteamos atentos ao futuro.

Temos xa a mirada posta na futura reforma do ano 2020, nun momento en que se empezan a manter as primeiras 
reunións entre os diferentes actores implicados. Sabemos que de nada servirá laiarse cando todo estea decidido 
e por iso ficamos ben atentos ás noticias que chegan dende a Comisión Europea. Traballaremos para que, como 
mínimo, se manteña o presuposto estipulado nestes anos, apostando por un maior compromiso medioambiental 
e seguiremos traballando para que as intencións se traduzan en accións que faciliten a xestión aos agricultores e 
gandeiros.

Sabemos que vai ser un camiño duro. Sempre o foi, desde os inicios destas prestacións, pero estamos afeitos a 
enfrontarnos a retos e non imos deixar de lado un especialmente importante para o noso sector.

Entre as novidades deste inicio de 2018 destaca tamén a apertura do prazo de axudas para a mellora e 
incorporación dos mozos agricultores. Dende a Asociación Agraria de Galicia pensamos que é unha boa nova que 
a orde se adiantase, como viñamos reclamando, e valoramos as melloras substanciais na redacción da mesma. 
Repasando o texto comprobamos que se recollen parte das peticións das asociación agrarias e agradecemos o 
esforzo, ao tempo que seguimos pedindo máis pasos que faciliten a chegada de xente nova ao campo galego. 

Por último, outro dos temas estrela do agro en Galicia, por suposto, é o sector lácteo. Vemos con satisfacción que 
se mantén a estabilidade que permite que se estean asinando contratos en mellores condicións que as de 2017 e 
comprobamos que se está camiñando cara á profesionalización e mellora do sector.

editorial

As axudas da PAC,  
garante de estabilidade

Francisco Bello

http://www.cropscience.bayer.es
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Francisco Bello, presidente 
da Asociación Agraria de 
Galicia, vén de participar na 
reunión que se mantivo no 
Mapama o 15 de marzo para 
seguimento do acordo para a 
sustentabilidade da cadea de 
valor do sector do vacún de 
leite. No encontro abordouse 
de maneira específica a 

necesidade de dar un pulo adicional 
que mellore a situación do sector no 
actual contexto de estabilidade.

Na reunión fíxose un balance dos dous 
anos de funcionamento do acordo, que xa 
se estableceu como un foro de encontro 
entre gandeiros, industria e distribución, 
que, xunto co Ministerio, permite 
canalizar e estreitar a colaboración entre 
as diferentes organizacións sectoriais, 
capaces de sentar a negociar un mellor 
reparto na cadea de valor do leite.

Cifras do 2017
O secretario xeral de Agricultura 
e Alimentación, Carlos Cabanas, 
presentou algunhas das principais cifras 
do sector no pasado 2017. Destacou 
que se mantén unha tendencia á alza 

O sector lácteo quere 
manter a estabilidade

nas entregas de leite, cun incremento 
do 3,4% con respecto a 2015. Así, baixa 
o número de explotacións, mentres 
sube o prezo, acadando 32,43 euros 
por 100 quilos en decembro do 2017, un 
7,7% máis que en decembro de 2015.

Ademais, destaca como indicador da 
profesionalización do sector o incremento 
de contratos rexistrados e en vigor, 
recollidos na base de datos Infolac, un 
total de 15.676 en decembro de 2017. Isto 
indicaría que practicamente o 100% dos 
gandeiros dispón de contratos. Ademais, 
a duración media dos contratos medrou 
dos seis meses de 2015 aos 11 de 2017.

Negociacións 
Entre os datos achegados por Cabanas 
destaca tamén o feito de que se teña 
negociado, no seo de INLAC, o contido 
dun contrato tipo para a compra de leite 
aos produtores con código REGA nos 
anos 2016, 2017 e 2018.

No encontro destacouse a importancia 
de reforzar o poder negociador dos 
gandeiros ante a industria. Este é un 
dos eixos do foro que se mantén vivo 
co paso dos anos.

lACTEO

O prezo medio do leite ao consumidor 
mantense estable nestes momentos, 
segundo destacou o secretario xeral. 
Nese sentido salientou que a práctica 
centrada en ofertas agresivas nos 
liñais dos supermercados está nunha 
clara tendencia á desaparición e 
desvelou que os presos de venda ao 
público por debaixo de 0,55 euros 
o litro apenas representan o 2,6% 
do total do leite comercializado en 
setembro de 2017.

Por parte da Asociación Agraria de 
Galicia expuxéronse no encontro 
demandas como a necesidade de 
manter un reparto equitativo de valor 
entre os distintos actores do sector 
e manter a estabilidade dos prezos, 
a urxencia da posta en marcha da 
normativa de regulación de primeiros 
compradores que segue pendente, así 
como a identificación en orixe.

Francisco Bello sinala que son 
“pequenos detalles que son importantes 
á hora de evitar volver caer en erros 
do pasado. Temos que estar vixiantes 
para conseguir manter a estabilidade 
do sector actual e conseguir maior valor 
engadido ao produto”.

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

GENERALES RURAL • CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (CASER) • ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS • PLUS ULTRA SEGUROS • UNIÓN DEL DUERO,  CÍA. DE SEGUROS 
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ou indirectamente relacionadas coas 
persoas físicas e xurídicas  ou grupos 
de persoas físicas ou xurídicas por 
unha relación de control exclusivo 
en forma de propiedade íntegra ou 
participación maioritaria.

Causas de aplicación no pagamento 
básico: no apartado de causas de 
forza maior ou dificultades especiais 
aparecen dúas novidades, que exista 
unha incapacidade laboral de longa 
duración no ano de solicitude ou no 
anterior; que existan problemas de 
tramitación na solicitude da campaña 
2015 (non en 2013 ou en 2014).

Reserva Nacional do Pagamento 
Básico: nas condicións aparece unha 
pequena novidade que implica que 
debe dispor das hectáreas admisibles 
para o Pagamento básico, tendo en 
conta que, se declara pastos, deberá 
ter REGA, en caso contrario, estará en 
situación de risco.

Sobre a cesión de dereitos de 
Pagamento básico: a retención do 20% 
do valor de cada DPB non se aplicará 
cando haxa unha cesión temporal ou 
definitiva de dereitos sen terra, cando 

Guía de novidades 
da PAC para 2018

o cedente vira reducida a súa superficie 
nalgunha das rexións onde ten 
asignados DPB como consecuencia da 
intervención pública vinculada a unha 
expropiación forzosa ou a un programa 
público de concentración parcelaria.

Na venda de dereitos sen terra a un 
xoven agricultor e na venda de dereitos 
sen terra onde o cedente e o cesionario 
ven modificada a súa superficie nalgunha 
rexión a causa dunha intervención 
pública haberá un 0% de peaxe.

Pagamento verde: o período principal 
de cultivo en Galicia será entre o 30 
de xaneiro e o 30 de abril. É necesario 
cumprir o número de cultivos e as 
porcentaxes todos os días do período 
principal.

Pagamento a agricultores mozos: 
pasará a ser o 50% dos dereitos de PB 
que posúa o agricultor.

Nas axudas asociadas para 
explotacións de vacún de leite, os 
animais elixibles, no caso das femias 
de aptitude láctea deben ter unha 
idade igual ou superior a 24 meses a 
30 de abril.

Datas límite e as condicións 
que hai que cumprir; 
queremos faci l i tarche 
o proceso de solicitude 
das axudas da PAC con 
esta guía básica, na 
que resumimos o máis 
salientable das poucas 
novidades para este ano. 

• Prazo de solicitude: remata 
o 30 de abril.

• Poderanse facer dous pagamentos 
por réxime de axuda entre o 1 de 
decembro e o 30 de xuño seguinte.

• Non se pagarán axudas cando o 
importe total das mesmas sexa 
inferior a 300 euros.

• Declaración gráfica obrigatoria para 
todos os solicitantes.

• O solicitante debe ser titular da 
explotación e estar dado de alta no 
REGEPA ou no REGA.

Entidades colaboradoras. Relativa 
aos trámites que deben realizar que 
inclúen, por vez primeira, as REGEPA 
(declaración de superficies), aínda 
que quedan excluídas desta obriga as 
explotacións de autoconsumo e as que 
só teñen viñedo.

Agricultor activo. Deben ser persoas 
físicas ou xurídicas con actividades 
non incluídas na lista negativa. Non é 
necesario que estean dadas de alta no 
rexistro de explotacións agrarias.

Sobre como se xustifica na solicitude 
única, entenderase como entidade 
asociada todas as entidades directa 

O prazO de sOlicitude 
remata O 30 de abril

http://www.trelleborg.com/es/wheels
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longo prazo unha serie de obxectivos 
desexables a conseguir para diminuír 
tanto o número de incendios como a 
superficie afectada. Así, establécese 
reducir, no horizonte do decenio 2030-
2039, ata os 2.000 o número de lumes 
menores dunha hectárea e deixar en 
350 aqueles que superen esta superficie 
total queimada (ou que superen a 
media hectárea arborizada queimada). 
Nesta planificación, constátase 
a intencionalidade como causa 
practicamente maioritaria dos incendios 
forestais e por tanto os cualifícaos 
como un delito e un problema de orde 
pública que destrúe contornas de gran 
importancia ecolóxica, paisaxística, 
social e económica. Fronte a esta lacra, 
propón unha política activa de prevención 
coordinada baseada en tres eixos: 
actuar nos montes e nas áreas lindeiras 
mediante os tratamentos adecuados da 
biomasa vexetal, compatibilizar e regular 
os aproveitamentos e a transformación 
do monte e as zonas agrarias lindeiras, 
para evitar os incendios, e establecer 
as condicións para a protección dos 
asentamentos rurais respecto dos 
lumes, no marco dunha política integral 
de desenvolvemento rural. Este marco 
de actuación ten como principio a obriga 
xeral de todos os titulares de terreos 
forestais de manter estas zonas en 
condicións que contribúan a previr ou 
evitar os incendios forestais. Trátase de 
respectar, especialmente, as normas 
relativas á xestión da biomasa vexetal e 
as disposicións referentes ás especies 
non permitidas nas redes de faixas de 
xestión. Ademais, recóllense diferentes 
consideracións sobre o uso do monte 
e o risco de incendios, sobre normas 
técnicas para as queimas agrícolas e 
forestais e en relación coa investigación 
dos lumes, entre outras.

Como debería ser o ordenamen-
to forestal en Galicia para paliar 
as situacións vividas? 
No plan identifícanse unha serie de 
problemas estruturais que agravan 

cúbicos anuais nun horizonte de 
20 anos, mantendo unha taxa de 
extracción de arredor do 85%. A 
marxe de mellora de masas forestais 
produtivas non é tanto en cantidade 
de superficie produtiva, cunha marxe 
de ampliación xa bastante reducida, 
senón de calidade e de eficiencia: 
trátase de producir máis e mellor 
madeira, realizando para iso unha 
xestión forestal máis eficiente que 
aumente a produtividade forestal. 
Ésta pode mellorar coa diversificación 
da produción forestal e co exercicio 
dunha silvicultura ordenada sobre os 
montes con dimensións suficientes 
para a súa ordenación e xestión 
forestal sustentable, o que require 
medidas estruturais complementarias 
de reorganización e de agrupación 
da propiedade forestal privada, entre 
outras medidas de fomento.

Que outros proxectos de futu-
ro afronta a súa Dirección Xeral 
neste exercicio?
A Dirección Xeral de Ordenación 
Forestal continuará traballando da 
man dos propietarios dos montes, 
das súas asociacións e demais 
representantes sectoriais a prol dun 
aproveitamento sustentable de toda 
esta riqueza, tanto desde o punto 
de vista ambiental como social e 
económico. Isto pasa por manter as 
diferentes liñas de axudas habilitadas 
para fomentar os tratamentos 
silvícolas, a agrupación da propiedade 
forestal ou os traballos preventivos 
fronte aos incendios, entre outras. 
Tamén, por afondar na sensibilización 
social –e especialmente da infancia– 
arredor da importancia do monte e 
da necesidade da súa preservación, 
así como por impulsar figuras e 
ferramentas como as propias da 
certificación forestal ou o impulso do 
pastoreo e a ordenación dos montes, 
no ámbito máis amplo da ordenación 
do territorio rural, buscando frear o 
abandono e fixar poboación.

ENTREVISTAENTREVISTA

Tomás 
Fernández-Couto
Director xeral de Ordenación Forestal 

o risco de incendio en Galicia. Entre 
eles a crecente acumulación de 
biomasa nos montes, o progresivo 
envellecemento da poboación rural, 
o paulatino crecemento de grandes 
núcleos urbanos, co consecuente 
incremento da superficie da interface 
urbano-forestal e o aumento de 
temperaturas asociado ao cambio 
climático. Ante esta perspectiva, é 
necesario establecer unha planificación 
rexional de prevención, defensa e 
extinción contra os incendios forestais. 
Considérase que esta planificación 
debe estar incluída na xestión 
forestal propiamente dita, adaptando 
as actuacións e as melloras ás 
particularidades dos distintos territorios 
de Galicia, especialmente nas 
parroquias e nos municipios declarados 
zonas de alto risco de incendio forestal 
(ZAR), e particularmente dentro 
destas zonas, nas parroquias de alta 
actividade incendiaria (PAAI). O Plan 
de prevención e defensa contra os 
incendios forestais de Galicia (Pladiga) 
conterá as orientacións básicas a 
concretar nos plans dos distritos, 
reflectíndose nos niveis subseguintes 
do plan (distrito, municipio e monte). 
En todo caso, as medidas paralelas 
imprescindibles deben incluír melloras 
substanciais na xestión das faixas 
secundarias para a defensa das zonas 
habitadas.

Hai algún modelo de xestión fo-
restal estudado que sexa idóneo 
para a óptima xestión e conser-
vación dos recursos naturais?
En Galicia córtanse actualmente, de 
media, ao redor de 7,5 millóns de 
metros cúbicos de madeira, aínda que 
no 2015 acadáronse os 8 millóns. Isto 
significa que practicamente a metade 
dos aproveitamentos madeirables que 
se realizan en España prodúcense 
nos montes galegos. As previsións 
do Plan Forestal de Galicia indican 
que esta cifra case se pode duplicar, 
ata chegar aos 16 millóns de metros 

“O Plan Forestal aposta por un monte 
sustentable económica, social e ambientalmente”

Un dos proxectos máis ambicio-
sos aos que se enfronta a Xunta 
nos últimos anos é o Plan Fo-
restal no que se leva traballando 
anos. Cales son os seus eixos 
centrais?
A revisión do Plan Forestal de Galicia 
é un compromiso da Xunta, co fin de 
adaptar os seus contidos á realidade 
actual do monte na nosa comunidade. 
Este documento centra os seus 
esforzos na ordenación do recurso que 
representa o monte, a todos os niveis, 
así como a defensa e a posta en valor 
dos terreos forestais e dos seus titulares. 
Pártese do papel protagonista que teñen 
os propietarios forestais na xestión e o 
aproveitamento sustentable do monte 
e poténciase ese rol tanto no que 
atinxe aos particulares como en formas 
de titularidade tan propias de Galicia 
como son os montes veciñais en man 
común. Os titulares dos terreos e a súa 
adecuada xestión e posta en valor son 
os eixos sobre o que pivota todo o Plan.

Que obxectivos se perseguen 
con este plan?
Este plan avalía os antecedentes e 
a realidade actual do monte galego, 
facendo tamén unha proxección dos 
seus principais indicadores a longo 
prazo, xa que nace con vocación 
de vixencia ao longo dun período 
de 20 anos. Con esta planificación 
apostamos por un monte sustentable 
tanto desde o punto de vista económico 
como social e ambiental e contempla 
tamén aspectos como o fomento da 
investigación, o desenvolvemento e a 
innovación, a educación, a formación 
e a capacitación forestal ou a loita 
contra os incendios, entre outros. Así 
pois, o principal obxectivo do plan é 
garantir unha axeitada ordenación e 
un fomento sustentable da riqueza 
forestal de Galicia a longo prazo. A 
revisión do Plan Forestal de Galicia 
contempla, en primeiro lugar, un reparto 
equilibrado do territorio forestal. Así, 
dos 2 millóns de hectáreas de territorio 

forestal, o 52% dedícase á produción 
sustentable de madeira, o 23,3% aos 
bosques multifuncionais de frondosas 
caducifolias (incluíndo os soutos para 
a produción de castaña) e o 24,5% a 
espazos abertos, pasteiros e arboredo 
disperso. Realízase unha importante 
aposta pola produción sustentable de 
madeira (estratéxica para Galicia) e 
con 496.831 hectáreas de espazos 
abertos e pasteiros, ademais das 
472.590 hectáreas de frondosas 
caducifolias (incluíndo os soutos de 
castañas), garántese a sustentabilidade 
da proposta e tamén a vertebración 
do territorio e o mantemento das 
discontinuidades, fundamentais no 
actual marco de cambio climático.

Dende a Consellería sempre se 
avogou por dar un papel determi-
nante na elaboración do plan aos 
sectores implicados. Cales foron 
as reaccións?
No deseño do plan a ordenación do 
monte involucra tanto aos propietarios 
como á Administración forestal, 
cun enfoque participativo, aberto e 
integrador. Trátase dun documento 
aberto ao diálogo e consenso e 
por iso se está a traballar no seu 
desenvolvemento no seo do Consello 
Forestal de Galicia, onde están 
representados os axentes deste 
eido socioeconómico. Loxicamente, 
estamos dispostos a escoitar todas as 
achegas que se fagan e a valorar a súa 
incorporación ao documento, co fin de 
enriquecelo ao máximo, considerando 
o seu interese para a sociedade galega 
no seu conxunto. Cómpre harmonizar 
as diferentes visións e intereses dos 
diferentes sectores implicados na 
procura dese ben común.

Un dos obxectivos desexables 
para esta reforma do Plan Fo-
restal é o de pór freo á lacra dos 
incendios. Que aprendizaxes se 
poden obter da dura experiencia 
que sufriu Galicia cos lumes fo-
restais? 
Como é natural, a revisión do Plan 
Forestal ten en conta a experiencia 
acumulada por Galicia nesta materia 
e, consonte a esa bagaxe, márcase a 
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A seguridade, a través da 
prevención de riscos 
laborais,  no sector 
agrogandeiro e forestal 
é  unha pr io r idade 
para a Administración 
autonómica. O Instituto 
de Seguridade e Saúde 
Laboral de Galicia (ISSGA) 
desenvolve periodicamente 

campañas entre os traballadores 
e traballadoras deste ámbito coas 
que se busca conciencialos sobre a 
importancia de que realicen o seu labor 
acorde á normativa vixente. 

Nos últimos anos, o Instituto puxo o foco 
nas tarefas vinculadas ao manexo do 
tractor e os seus apeiros. Aínda que a 
meirande parte dos sinistros que teñen 
lugar neste ámbito non son laborais, o 
ISSGA está a levar a cabo campañas 
informativas sobre a prevención de 
riscos neste campo, explicando cales 
son as causas máis recorrentes dos 
accidentes para intentar evitalos 
na media do posible e propoñendo 
medidas correctoras e preventivas. 

A seguridade, prioritaria 
para o agro galego

A gran maioría destes sinistros 
prodúcense entre persoas maiores de 
65 anos, sendo as principais causas 
as envorcaduras, atrapamentos e 
accidentes de circulación. Por iso, na 
prevención de riscos laborais no uso 
do tractor considéranse relevantes os 
seguintes catro ámbitos: seguridade 
viaria, protección da toma de forza e 
do eixe cardánico, protección do tractor 
fronte a envorcaduras e medidas a tomar 
en caso de que se produza este feito. 

Campaña informativa
A campaña que a Xunta desenvolve na 
actualidade achégase a 119 concellos 
do rural das catro provincias galegas: 
35 na Coruña, 30 en Lugo e 27 tanto 
en Ourense como en Pontevedra. 
Incídese, principalmente, naqueles cun 
maior índice de sinistralidade ou un 
maior número de tractores. 

A iniciativa xira en torno a dous eixos 
principais: alertar e concienciar dos 
riscos do manexo do tractor e dos seus 
apeiros e achegar as recomendacións 

básicas que poden evitar accidentes 
ou, polo menos, minimizar as súas 
consecuencias. 

Toda esta información técnica plásmase 
nos 10.000 trípticos e 3.000 carteis que 
se distribuíron por un total de 2.226 
puntos entre concellos, centros de 
saúde e sociais, farmacias, comercios 
de maquinaria agrícola, puntos de 
venda de material e produtos agrícolas, 
centros educativos, clínicas veterinarias 
e cooperativas agrarias e gandeiras. 

Os destinatarios principais da campaña 
son a poboación do rural que manexa 
o tractor no traballo ou no seu ámbito 
familiar, con especial incidencia entre os 
máis novos para que incorporen o valor 
da anticipación ao risco como xeito de 
evitar perigos. 

O obxectivo da actuación é, polo tanto, 
concienciar e reducir a sinistralidade 
neste sector, especialmente no eido 
rural, sensibilizando á poboación 
para que incorpore nas súas tarefas 
cotiás a prevención de riscos para 
evitar accidentes na súa contorna e na 
circulación en vías públicas. 

Esta campaña forma parte da Estratexia 
galega de seguridade e saúde no 
traballo que a Xunta de Galicia, en 
coordinación cos axentes sociais, está 
desenvolvendo para garantir en Galicia 
un emprego seguro e de calidade como 
elemento clave da competitividade. 

A planificación inclúe 163 medidas 
para fomentar a mellora das 
condicións da seguridade laboral 
con especial atención a sectores, 
empresas e colectivos que presentan 
maior risco. Do que se trata é de 
impulsar unha formación de calidade 
en materia de prevención de riscos 
e a consolidación dunha cultura 
preventiva na sociedade galega.
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A Unión Europea aprobou a 
principios deste ano unha 
normativa que prohibe 
esparexer o xurro polo aire 
tal e como se vén facendo 
en Galicia durante o último 
medio século. A reacción 
da administración pública 
galega ante este texto 
foi inmediata e arrancou 

os contactos coas administracións 
implicadas e co sector para redactar 
unhas excepcións que recollen as 
particularidades das explotacións 
galegas e as liberan da súa aplicación.  

No caso do esterco, a solución pasaría 
por soterralo directamente. Esta 
modificación debería ser cumprida 
por todos os beneficiarios das axudas 
da PAC. De aí que a Consellería do 
Medio Rural traballase intensamente, 
en colaboración co sector, dende que 
se coñeceu esta noticia para elaborar 
unha normativa propia para Galicia que 
acaba de ver a luz no mes de marzo.

A aplicación da nova norma suporía, 
non só unha importante modificación 
dun sistema de traballo implantado no 
noso país dende hai décadas, senón 
tamén un importantísimo desembolso 
económico para as explotacións 
afectadas. O sector alertou de forma 
inmediata sobre este feito e iniciou 
conversas coa Administración pública 
galega e española para buscar unha 
solución que salvase aos gandeiros e 
agricultores afectados.

Juan Orozco, da Asociación Agraria 
de Galicia, explicaba que “non ten 
ningún sentido aplicar en Galicia unha 
normativa que pretende reducir a 
contaminación cando aquí os xurros 
son tratados cun dos métodos que 

Galicia regula 
as súas excepcións 
á normativa de xurros 

menos contaminan”, continúa, “resulta 
ben claro que no noso caso debería 
aplicarse a excepcionalidade e así o 
reclamamos dende a asociación”.

amoníaco que se liberaría ao ambiente 
ao regar os xurros. Sen embargo, 
no caso galego, tal e como sinala 
Orozco, os xurros que se expanden 
con temperaturas frías, nen tan sequera 
emiten o mencionado amoníaco”.

A enorme afectación que a aplicación 
desta medida tería para as explotacións 
de vacún existentes en Galicia levou a 
desenvolver un intenso traballo dende a 
Administración galega en colaboración 
co sector para elaborar unha serie de 
excepcións á normativa que eviten un 
serio “castigo” para o agro galego. 

Na reunión do Fondo Español 
de Garantía Agrícola (FEGA), os 
representantes de Galicia, Asturias 
e Cantabria, xa manifestaron ante o 
Ministerio a súa postura ao respecto e 
as conversas continuaron nas semanas 
posteriores na busca dunha alternativa 
para as comunidades máis afectadas.

Un traballo que  
ten os seus froitos
O traballo realizado dende a Consellería, 
en contacto continuo cos sectores 
implicados, tivo os seus froitos neste 
mes de marzo. Medio Rural ditou unha 
resolución que regula as excepcións á 
normativa sobre aplicación do xurro nas 
superficies agrícolas.

Na práctica, o texto da Consellería 
estabelece que os sistemas de abano 
poderán seguir empregándose polos 
agricultores e gandeiros na nosa 
comunidade como ata o de agora.

Vantaxes da fertilización
Dende a Consellería do Medio Rural, a 
directora xeral de Gandaría, Agricultura 
e Industrias Agroalimentarias, Belén do 
Campo, indicou que a Consellería ditou 
esta orde despois de constatar que na 
nosa comunidade o uso dos xurros 
como fertilizantes é unha das mellores 
opcións para o seu aproveitamento, 

dado que a súa aplicación en doses 
adecuadas achega nitróxeno e outros 
nutrintes, polo que non presenta riscos e 
si vantaxes con respecto da fertilización 
mineral, axudando ao incremento de 
materia orgánica no solo.

Ademais, destaca “que o sector do vacún 
de leite, predominante en Galicia, é o que 
menos amoníaco emite. Por iso desde o 
primeiro momento a nosa comunidade 
apostou por esa excepcionalidade, tendo 
en conta criterios como as especiais 
condicións do terreo, o tamaño das 
explotacións ou o clima”.

Para respaldar esta realidade, a 
Consellería xa está a elaborar un 
informe que determine o nivel real de 
contaminación por amoníaco na nosa 
comunidade que, en principio, e a 
expensas deste estudo, considérase 
irrelevante, polo que o criterio da Xunta 
de Galicia é que non sería preciso 
estabelecer máis limitacións ao uso 
dos xurros.

Para alén disto, nos casos en que se 
necesite unha adaptación, o Ministerio 
xa ten anunciado axudas para adaptar 
a maquinaria, en aqueles casos en 
que fose necesario, que poderían 
ser as contempladas no coñecido 
como Plan Renove, que se convoca 
habitualmente en marzo. A intención 
manifestada dende o Mapama é que 
estas axudas se centren na compra 
de sistemas de esparexido en bandas 
mediante tubos colgantes e na 
adaptación das cisternas. 

a nOrmativa 
eurOpea sObre 

a que se emiten 
as excepcións 

afectaría ás 
explOtacións 

beneficiarias das 
axudas da pac

a nOva 
resOlución de 

mediO rural 
ten en cOnta 

as excepcións 
sOlicitadas dende 

as asOciacións 
agrarias

Non é de extrañar, logo, que as 
organizacións agrarias galegas fosen 
unánimes na súa crítica a unha 
normativa que persegue, sobre todo, 
reducir a contaminación producida polo 

http://www.semanaverde.es
mailto:info%40feiragalicia.com?subject=
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Dende o ano 2017, Ence ten 
en marcha o seu Programa 
Marco de Responsabilidade 
Social Corporativa, no que 
inviste un total de 3 millóns 
de euros anuais. Estas 
medidas enmárcanse 
dentro do Pacto Ambiental 
entre a Administración da 
Xunta de Galicia, a través 

da Consellería de Medio Ambiente e a 
empresa Ence.  No presente ano, 2018, 
o prazo de solicitude de axudas e becas 
do Plan Social de Ence está aberto ata 
o 20 de abril.

O pacto no que encaixan estas 
actuacións asinouse en xuño de 2016 
e ten como eixos prioritarios facer 
compatible o progreso económico e 
social con respecto ao medio ambiente 
e aos recursos naturais para unha 
mellora da calidade de vida, tanto 
para a xeración actual como para as 
vindeiras. Os obxectivos das accións 
incluidas buscan favorecer e respectar o 
medio ambiente por parte de entidades 
particulares dentro do seu ámbito 
material e territorial de competencias.

O destino das partidas anuais 
globais repártese en función das 

A recuperación do contorno 
e os veciños como prioridade

distintas solicitudes presentadas por 
entidades, particulares e asociacións, 
buscando sempre un traballo 
coordinado coas seguintes liñas 
de actuación: sostibilidade forestal, 
eficiencia enerxética e enerxía 
renovable, fiabilidade ambiental, 
calidade ambiental, seguridade, 
desenvolvemento sostible, progreso 
social, igualdade de oportunidades, 
educación, formación para o emprego, 
deporte de base, investigación e ciencia 
e relación de boa vecindade.

Liñas de actuación do plan
Dentro do programa marco establécese 
unha liña de axudas, becas e outros 
medios de financiamento para a 
realización de actividades, proxectos, 
estudos e investigacións. As diferentes 
áreas de actuación entre as que se 
reparten estas axudas son:

• Loita contra a exclusión social, con un 
importe máximo de 530.000 euros.

• Recuperación e coidado do contorno, 
dirixido a entidades ecoloxistas, 
colectivos, asociacións e institucións 
que coa súa actividade e proxectos 
traballen na recuperación de 

espazos marítimos e terrestres, 
a prevención de incendios e a 
recuperación de zonas que foran 
afectadas polos mesmos, así como 
no coidado do contorno. Neste 
sentido priorizaranse as solicitudes 
cuxa execución corresponda ao 
ámbito territorial más cercano a 
Ence. O importe máximo é de 
400.000 euros.

• Axudas veciñais diversas. Esta liña 
apoia ás entidades veciñais para 
o desenvolvemento de actividades 
e iniciativas culturais e sociais, así 
como para proxectos que melloren 
as infraestruturas e servizos propios. 
Importe máximo de 200.000 euros.

• Apoio e axudas á educación e 
cultura. Diríxese a entidades que 
desenvolvan a súa actividade 
no ámbito territorial para o 
financiamento de exposicións, 
intercambios culturais, festivais 
folclóricos, certames literarios, etc. 
O importe máximo deste apartado 
sería de 300.000 euros.

sostible dos recursos naturais e a 
xeración de emprego no ámbito 
territorial, preferiblemente en áreas ou 
actividades directa ou indirectamente 
relacionadas con Ence.

• Apoio ao deporte base, destinado 
a entidades, clubes deportivos e 
deportistas individuais, para apoiar 
aos beneficiarios nas actividades 
derivadas da súa participación en 
ligas, competicións ou eventos 
deportivos co claro obxectivo do 
fomento do deporte base. Cun total 
de 900.000 euros destinados a este 
obxectivo.

• Dixitalización do proceso de solicitude 
e xustificación de axudas, destinado 
a financiar investimentos e custes 
necesarios para automatizar e 
facilitar os procesos de solicitude e 
xustificación de axudas no marco do 
plan social. A súa dotación anual é de 
20.000 euros.

• Admin i s t r ac i ón ,  xes t i ón  e 
comunicación,  comprendendo 
todas as accións de comunicación 
e difusión das axudas que se 
convocan e de celebración dos 
actos de firma de convenios de 
colaboración, co fin de lograr a 
máxima difusión das convocatorias 
e coñecemento pola maior parte 
dos beneficiarios. Parte do importe 
destinado a esta área (50.000 
euros) dirixirase a dotar dos medios 
técnicos e materiais necesarios para 
a administración e xestión eficiente 
das convocatorias. 

Solicitude das axudas
Os solicitantes das axudas deben 
adxuntar diversa documentación que 
xustifique o traballo realizado, ademais 
de informes acreditativos da actividade 
que se desenvolverá. Na páxina web 
https://ence.info/plansocialpontevedra/
el-pacto-ambiental/ pódese atopar 
información ampliada en canto aos 
detalles da documentación necesaria 
para as solicitudes. As axudas poden 
solicitarse ata o 20 de abril na presente 
convocatoria e as solicitudes poden 
realizarse a través da mesma páxina 
web do Plan Social.

Na primeira convocatoria do Plan Social 
de Ence en Pontevedra, lanzada en 
2017, resultaron beneficiarios 226 
proxectos que contribuíron a mellorar 
a calidade de vida dos cidadáns e as 
condicións de vida dos colectivos en 
risco de exclusión de Pontevedra e da 
súa comarca.

• A segunda partida máis elevada 
en canto ao seu financiamento, 
con 600.000 euros, destínase ao 
impulso ao emprendemento e á 
innovación. Diríxese a empresas, 
colectivos, entidades e persoas 
físicas para financiar o autoemprego, 
o emprendemento empresarial con 
especial incidencia na mellora do 
medio ambiente, o aproveitamento 

https://ence.info/plansocialpontevedra/el
https://ence.info/plansocialpontevedra/el
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Es relativamente conocido 
que la avispa asiática 
ha  apa rec ido  muy 
recientemente en nuestra 
comunidad, cinco años, 
que se ha extendido con 
pasmosa rapidez por el 
70% del territorio gallego, 
230 municipios, y que ha 
causado, hasta ahora, 

un moderado grado de alarma en 
la sociedad. Sin embargo, me temo 
que no se ha aquilatado la verdadera 
dimensión del problema al que nos 
enfrentamos.

Esta avispa, de formidable capacidad 
depredadora sobre todo tipo de 
insectos, además de frutales y otras 
producciones, puede causar un enorme 
perjuicio en nuestra biodiversidad y 
economía agraria, todavía no evaluado. 
Ahora bien, donde está teniendo una 
incidencia contrastada y devastadora es 
en nuestra cabaña apícola. 

Ese es quizá el motivo por el cual 
todavía no se han adoptado las 
medidas necesarias para abordar la 
tragedia que, irremediablemente, está 
por venir. Se considera a la apicultura 
como una “ganadería” de tercera fila, 
residual, arcaica, pastoreada por cuatro 
pastueños románticos, aislados, semi-
analfabetos, políticamente irrelevantes 
y desconectados de las organizaciones 
profesionales agrarias. Nada más ajeno 
a la realidad. 

Además del elevadísimo nivel técnico 
que requiere la apicultura, cualquiera 
que asistiera a la convocatoria de 
AGA el día 17 de febrero en Arzúa, si 
consiguió entrar en el abarrotadísimo 
salón, habría entendido el nivel de 
cohesión y desasosiego patente en 

Avispa velutina: 
la necesidad de una 
acción decidida y coordinada

todo el agro gallego. Y no es para 
menos. Quien más, quien menos, ha 
visto morir un altísimo porcentaje de sus 
colmenas y una merma alarmante de la 
producción melífera. 

La miel gallega, un producto  
de elevadísima calidad
Es inconcebible que la producción 
de miel no goce de una protección 
y fomento inequívoco en nuestra 
comunidad, siendo un producto 
diferenciado de elevadísima calidad, 
muy demandada en el extranjero y de 
excelentes propiedades nutricionales, 
antibióticas y reconstituyentes, 
sobradamente demostradas desde 
hace siglos. 

Igualmente es apenas comprensible 
cómo en estos tiempos, donde se 
sobrevaloran los productos naturales 
y ecológicos, la miel artesanal no se 
ubique en los puestos más altos de 
esa categoría: se sigue vendiendo a 
6 euros/Kg, y tiene que competir en 

desventaja con las “mieles” comerciales 
ofertadas en las grandes superficies, 
que en numerosos casos es china, o 
mezclada con vete tú a saber qué, o 
mixturas de diversos tipos de azúcares 
con colorantes. 

Aún es menos concebible que no se 
haya previsto otra de las dimensiones 
del problema. Las abejas son los 
principales insectos polinizadores de 
nuestros ecosistemas. Ellas son las 
encargadas de que una formidable 
parte de nuestra producción agraria se 
materialice. Son las procuradoras de 
que pastos, frutales, viñedos, cereales, 
legumbres, hortalizas y verduras, 
puedan fertilizarse y generar sus frutos. 
Sin ellas desaparecería nuestro planeta, 
tal y como lo conocemos. 

Esta alarma ya ha calado en las 
instituciones internacionales en donde 
entidades como la ELO ya lleva unos 
años convocando el “Bee Award” a 
las mejores prácticas apícolas, el 
Parlamento Europeo ha establecido la 

“Bee Week” en Bruselas, la Comisión 
Europea está preparando una normativa 
sobre polinizadores, la FAO dictamina 
que “Un mundo sin polinizadores sería 
un mundo sin diversidad de alimentos, y 
a largo plazo, sin seguridad alimentaria”, 
o la ONU haya declarado el 20 de mayo 
el Día Mundial de las Abejas. En este 
escenario, que desgraciadamente nos 
llegará con un lamentable retraso, 
seguimos ubicándonos en que la 
amenaza real de la velutina es un 
contratiempo marginal.

afrontado en esta tierra: remangándose 
los brazos y luchando contra las avispas 
por su cuenta. Se han inventado ellos 
mismos todo tipo de trampas, recetas 
de cebos inverosímiles, arpas eléctricas 
domésticas, “troyanos” (cogen vivas a las 
velutinas, a las que untan con insecticida 
en el tórax, para que lo transporten a 
sus nidos), artilugios caseros (algunos 
propios de Dr. Bacterio), y refriega 
directa a raquetazo limpio.

Francia, por ejemplo, está tomando 
esta cuestión mucho más en serio. Ha 
asumido que es una especie declarada 
exótica invasora, con repercusiones 
muy negativas para el medio ambiente 
y los servicios ecosistémicos. 

En consecuencia, se está trabajando 
en estrecha colaboración con los 
apicultores, colegios, institutos, 
ayuntamientos, cámaras agrarias y 
universidades para tratar de descubrir 
cómo paliar y, en su caso, erradicar esta 
espada de Damocles. Se hace especial 
incidencia en la captura de reinas 
fundadoras de colonias, destrucción 
de nidos primarios, contraste de 
la eficacia de cebos y trampas, 
protección de apiarios, investigación 
de feromonas atrayentes, técnicas de 
esterilización, incidencia de posibles 
insectos parásitos o competidores de 
las velutinas, etc.

Parece inteligente una iniciativa 
en Galicia para convenir proyectos 
de I+D con todos los Grupos de 
Investigación de las tres universidades 
gallegas, dispuestos a explorar 
cualquier aspecto relacionado con 

esta preocupante invasión. Desde 
estudios de etología de la especie 
hasta parasitología y desde monitoreo 
de hábitats concernidos a medidas 
paliativas. Estimular financieramente 
técnicas innovadoras, tales como el 
empleo de drones, demostradamente 
eficaces, en la localización termo-
gráfica o infrarroja de nidos, ensayos 
con insecticidas monoespecíficos, 
lucha biológica y otras metodologías, 
sería más que recomendable. 

Así mismo, la comunión con los 
propios apicultores, asociaciones 
agrarias, centros de enseñanza, etc., 
se estima absolutamente necesaria. 
Fundamental resulta el asumir que de 
nada sirven acciones aisladas, sino 
que la planificación y coordinación son 
cruciales. No se puede, por ejemplo, 
emprender iniciativas contundentes en 
un municipio, cuando no se realicen en 
los limítrofes. Así, sólo se conseguirá 
que, sobre el primero, las velutinas 
vecinas recolonicen el territorio virgen 
aledaño al año siguiente.

Esperemos que no haya que lamentar 
que se incremente el abandono 
de colmenares por apicultores 
desesperados,  se contra igan 
sensiblemente las producciones 
agrícolas, desaparezcan taxones de 
la entomología gallega o, lo que es 
peor, que tengamos sobre la mesa 
una docena de muertos, para intentar 
descubrir de repente alguna varita 
mágica.

Enrique Valero Gutiérrez del Olmo
Profesor Titular de la Universidad de Vigo
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Existe otra dimensión del citado 
problema, materializado en la segura 
incidencia futura sobre la población 
humana. Ya se han registrado numerosos 
casos de picaduras y agresiones a 
personas. Ya se ven velutinas con 
frecuencia en parques, terrazas, playas 
y paseos. Y ya ha muerto una persona 
en Galicia por un ataque múltiple. 

Respuesta de las autoridades
Ante este contexto, la respuesta de 
las autoridades ha sido proporcionar 
el teléfono de Protección Civil (servicio 
carente de medios adecuados, absoluta 
y permanentemente desbordados), 
a repartir entre los apicultores unas 
jaulitas, aptas para capturar avispas 
de jardín, no recibir a las asociaciones 
de apicultores por parte de los 
responsables ejecutivos y manifestar 
que “la velutina ha llegado para 
quedarse”. Que es como afirmar que 
hay resignadamente que convivir con la 
desertificación rural o la brucelosis. 

Los apicultores gallegos han abordado 
el problema como siempre los han 
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Éxito de FIMA, o gran escaparate 
da maquinaria agrícola

Entre o 20 e o 24 de febreiro, 
FIMA abriu as súas portas 
en Zaragoza e confirmouse 
coma o máis grande 
escaparate do eido da 
maquinaria agrícola no noso 
país. O espazo expositor 
abrangueu máis de 161.000 
metros cadrados e rexistrou, 
neste 2018, un récord 

histórico de visitantes, xa que foron 
máis de 240.000 as persoas que se 
achegaron ata a mostra.

Neste 2018, a  Feira Internacional de 
Maquinaria Agrícola non se esqueceu 
das súas orixes. Así, Aragón tivo un 
especial protagonismo na terceira 
xornada do foro grazas á presentación 
de varios eventos cun denominador 
común: o desenvolvemento desta rexión. 

Neste marco, presentouse, por exemplo, 
a iniciativa Cara a unha marca de 
calidade da cereixa nas comarcas 
de Calataiud e de Aranda, na que 
participan varios axentes do eido agrario. 
Nesta zona, que ocupa máis de 3.000 
hectáreas repartidas en 20 municipios, 
prodúcense uns 20 millóns de quilos 
de cereixa ao ano. Trátase da área 
produtora máis grande de Aragón e un 
dos focos máis relevantes da produción 
deste froito de óso en España.

Xunto a isto, FIMA2018 acolleu tamén 
outras presentacións de grande 
relevancia para o eido agrario. Así, 
no decurso dunha das xornadas do 
foro fíxose público un estudo sobre as 
causas dos lumes forestais ligadas ao 
emprego da maquinaria agrícola. 

Organizada por Ansemat, esta 
iniciativa afondou  tamén nas solucións 
dos incendios no medio rural. Neste 
sentido, expuxéronse exemplos sobre 
os factores que entran en xogo nos 
lumes tales como a combustibilidade 
ou a temperatura.

A gran festa da agricultura
Doutra banda, na cuarta xornada 
de FIMA 2018, denominada polos 

profesionais como “a gran festa da 
agricultura”, articulouse un completo 
programa de xornadas técnicas. 
Así, en diferentes partes do recinto 
feiral (distribuído en 11 pavillóns), os 
profesionais tiveron a oportunidade de 
nutrirse de relevantes experiencias e 
debates relacionados coa innovación, a 
agricultura de precisión, a dixitilización 
ou a sustentabilidade agraria.

Unha das entidades que participou 
nesta serie de debates foi o Colexio 
de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas 
de Aragón, que presentou unha 
ponencia sobre mecanización e uso 
sustentable da agricultura no futuro. 
Os ponentes abordaron varias liñas de 
debate en torno á rápida evolución da 
mecanización na actividade agrícola.

Outros dos relatorios centrouse 
nas novas técnicas de cultivo en 
relación coa améndoa, coa finalidade 
de analizar as súas oportunidades 
e inconvintes e, tamén, a súa 
rendibilidade. Ademais, incidiuse nas 
técnicas e materiais máis axeitados 
para o cultivo deste froito.

Foron pois diversos os asuntos 
analizados na área congresual de FIMA 
2018, onde ao longo de catro días 
se viviu un excelente ambiente, que 
evidencia o dinamismo do sector agrario. 

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

Aproveche la ocasión y disfrute de uno de nuestros modelos 
seleccionados a un precio especial. Visite su Concesionario John Deere 
para solicitar más información o JohnDeere.es para configurar su propio 
tractor.

ELIJA UN TRACTOR,
HÁGALO SUYO.

5 0 5 0 E 
50 CV, motor de 3 cil. de 2,9l.  

Puesto de conducción abierto,  
transmisión PowrReverser 12/12.  

Sistema hidráulico de centro abierto

5 0 7 5 E 
75 CV, motor de 3 cil. de 2,9l,  

Cabina con aire acondicionado.  
Transmisión PowrReverser 12/12.  

Sistema hidráulico de centro abierto

5 0 9 0 M 
90 CV, motor de 4 cil. de 4,5l,  

Cabina con aire acondicionado.  
Transmisión PowrReverser 16/16.  

Sistema hidráulico de centro abierto 

51 0 0 R 
100 CV, motor de 4 cil. de 4,5l,  

Cabina con aire acondicionado.  
Transmisión CommandQuad manual 16/16. 

Sistema hidráulico de centro abierto

P R E C I O  E S P E C I A L : 

20 .70 0  €

4 años 0,99%TIN; 
1,60% TAE*

(Sin IVA)

P R E C I O  E S P E C I A L : 

31 . 85 0  €

4 años 0,99%TIN; 
1,60% TAE*

(Sin IVA)

P R E C I O  E S P E C I A L : 

39. 0 0 0  €

4 años 0,99%TIN; 
1,60% TAE*

(Sin IVA)

P R E C I O  E S P E C I A L : 

4 5.5 0 0  €

4 años 0,99%TIN; 
1,60% TAE*

(Sin IVA)

* TAE:1,60% calculada para un ejemplo con importe principal del préstamo de 10.000€ a 4 años con pagos en octubre y noviembre  
de cada año empezando en 2018. Máximo a financiar 85% del precio especial de la oferta. Fecha de formalización del préstamo noviembre 
de 2017. Comisión de apertura financiada: 1,50% sobre el principal del préstamo (150€). Oferta válida para los modelos 5050E, 5075E,  
y para los modelos 5090M y 5100R que incluyan Protección PowerGard. Financiación ofrecida por John Deere Bank S.A. que actúa bajo 
el nombre comercial de John Deere Financial. Sujeto a análisis y aprobación de crédito. Oferta válida hasta 31 julio de 2018. 
Consulte condiciones de venta con su concesionario.
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O tractor agrícola, 
protagonista na aventura 
XTractor Around The World

Unha vez máis, o tractor 
agrícola será o protagonista 
da aventura XTractor 
Around The World, iniciativa 
que conta co respaldo 
da firma BKT e que se 
desenvolverá en Sudáfrica. 
Trátase dun territorio que 
conta con impresionantes 
p a i s a x e s ,  r e s e r v a s 

naturais, enclaves sen contaminación e 
praias desertas á beira do océano. Esta 
viaxe solidaria desenvolverase entre 
o 3 de abril e o 20 de maio e o equipo 
participante alternará a condución de 
catro tractores McCormick de última 
xeración. Son vehículos equipados con 
pneumáticos de BKT.

Agricultura, tecnoloxía e solidariedade 
son as pedras angulares dunha 
iniciativa que transcorrerá ao longo de 

50 etapas, desde Cidade do Cabo ata 
Pretoria, entre percorridos extremos 
e apaixoadas misións por cumplir. E, 
nesta segunda expedición, BKT quere 
deixar tamén a súa pegada e divulgar 
os valores corporativos que definen a 
empresa. Ao tempo, amosa a resistencia 
dos seus produtos: pneumáticos listos 
para afrontar situacións extremas, xa 
que posúen recoñecidas características 
de adaptabilidade tanto á estrada coma 
ao campo. Flexibilidade, tracción e 
fiabilidade son algunhas das restantes 
particularidades destes pneumáticos. 

Precisamente, son dúas as tipoloxías 
de rodas montadas nos tractores 
McCormick que percorrerán Sudáfrica: 
Agrimax Force IF 710/75 R42 e Agrimax 
Force IF 650/65 R34 para os modelos 
X8 e Agrimax R7, nas medidas 650/65 
R 42 e 540/65 R 30, para os  X7.

Etapas da viaxe
Nesta nova edición, o itinerario do 
Xtractor cruzará as terras infinitas dos 
viñedos das Winelands sudafricanas 
e o vasto semideserto do Karoo, ata 
chegar á escenográfica Garden Route, 
que abraza a costa do Océano Índico. 
Proseguirase logo ata Port Elizabeth, 
principal porto marítimo do país, e 
tamén ata o Greater Addo Elephant 
National Park, un parque nacional 
poboado por cinco grandes especies 
de animais africanos. Paralelamente, 
o itinerario comprenderá a ruta dos 
montes Drakensberg, no Lesotho, 
a 3.482 metros de altitude e tamén 
se viaxará pola costa de KwaZulu-
Natal, ata chegar á cidade de Pretoria, 
destino final da ruta.

A caravana tocará tamén, durante a 
viaxe, algúns lugares nos que teñen a 
sede socios de Tubestone, o distribuidor 
africano de BKT. Finalmente, non pode 
faltar unha visita a Nampo, a feira de 
referencia neste país africano para 
o sector agrícola, que se celebra 
anualmente en Bothaville e que neste 
ano se desenvolverá entre o 15 e o 18 
de maio.

Proxectos para as 
comunidades locais
Pero non só será aventura. O equipo 
terá que afrontar tamén algunhas 
misións humanitarias, como a 
realización dunha horta comunitaria 
en Ephraim Mogale, prevista para os 
días 11 e 12 de maio, cuxa finalidade 
é contribuír a asegurar alimentos e un 
maior benestar para as comunidades 
locais, así coma o proxecto de 
construción dun campo de futbol de 
100 m x 50 m na escola superior de 
Escola Superior. 

NEUMÁTICOS FIABLES PARA  
UN MUNDO EN CONSTANTE  
EVOLUCIÓN

Campos húmedos, pastos resbaladizos, terrenos montañosos  
y largas carreteras. Los neumáticos Mitas trabajan con eficiencia  
y fiabilidad en todas las condiciones. Equipando varios tipos de 
maquinaria agrícola y apto para numerosas aplicaciones, los 
neumáticos Mitas aseguran a los profesionales agrícolas  
mantener el ritmo del rápido desarrollo de la agricultura. 
Neumáticos Mitas, trabajando duro desde 1932.

mitas-tyres.com

LBMI_170200_Mitas_SP_210x297.indd   1 20.03.17   15:07

http://www.mitas-tyres.com
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Case IH presenta 
o novo Optum 250 CVX

A liña de tractores Optum 
de Case IH, gama que se 
caracteriza principalmente 
pola súa excelente relación 
potencia-peso, amplíase 
coa incorporación dun 
terceiro modelo. O novo 
tractor Optum 250 CVX, 
cunha saída de potencia 
nominal de 250 CV e unha 

potencia máxima de 273 CV, únese aos 
modelos existentes Optum 270 CVX e 
Optum 300 CVX, tamén fabricados en 
St. Valentin (Austria), e está dispoñible 
cunha serie de funcións opcionais 
deseñadas para crear un paquete 
competitivo en canto á eficiencia e 
rendemento. Cun peso bruto máximo 
de 16.800 quilos, o novo tractor ofrece 
unha alternativa ao modelo superior na 
liña Puma, de peso máis lixeiro, o Puma 
240 CVX.

Este modelo introduciuse en resposta á 
crecente demanda dunha combinación 
de saída de potencia de 250-300 CV, 
unha gran carga útil e dimensións 
compactas. Ademais, o novo Optum 
250 CVX benefíciase da mesma 
distancia entre eixes de 2.995 mm que 
outros modelos da gama. Os tractores 
Optum fabricáronse en torno a un 
deseño que pode funcionar sen lastre 

en traballos que requiren dunha alta 
potencia cun peso reducido como, por 
exemplo, a sega, ou que pode lastrarse 
para tarefas que esixen maiores niveis 
de rendemento de tracción, como os 
cultivos primarios.

rpm se o tractor permanece parado 
e non se move durante dous minutos. 
O depósito de combustible ten 410 
litros de capacidade e na listaxe de 
opcións figura un sistema de freos 
antibloqueo (ABS). Este último funciona 
en combinación cun ventilador de paso 
variable para crear unha solución única 
no eido dos tractores, ofrecendo ata 149 
kW de potencia de freado para axudar 
a reducir canto antes a velocidade do 
tractor e deter o vehículo do xeito máis 
rápido e eficiente posible.

cOnta cunha 
pOtencia máxima 

de 273 cv

O seu pesO 
máximO é de 
16.800 quilOs

Ao igual que os dous modelos máis 
grandes, o Optum 250 CVX fabrícase 
en torno a un eixe dianteiro de alta 
resistencia e un deseño estrutural 
de cárter de aceite para o motor 
FPT de seis cilindros e 6,7 litros Hi-
eSCR Fase IV, a mesma unidade con 
turbocompresor e intercooler que ten 
amosado a súa eficacia nos modelos 
Optum 270 e 300 CVX. 

Aforro de combustible
Entre as funcións que aforran 
combustible inclúese un sistema 
de xestión do ralentí, que reduce o 
réxime do motor de 850 rpm a 650 

Na parte traseira, o Optum 250 CVX está 
equipado cun elevador de categoría IIIN 
cunha capacidade máxima de elevación 
de 11.058 quilos e unha cifra de 10.305 
quilos en todo o rango de elevación. 
Unha bomba de compensación do 
caudal de presión de 165 litros/minuto 
encárgase dos requisitos hidráulicos. 
O tamaño máximo dos pneumáticos 
traseiros é de 2,05 m.

ESPECIAl fImA 2018 mAquINARIA

www.caseih.com

6298

Eficiencia probada – 249 g/kWh

OPTUM CVX
A SOLUCIÓN ÓPTIMA
Os Optum 250 CVX, 270 CVX e 300 CVX ofrecen:
• Un novo e versátil deseño cunha excelente relación potencia-peso
• CVX – A máis avanzada tecnoloxía en transmisión continua
• Mellor precisión cos sistemas de guiado AFS – AccuGuide
• Optimizado sistema de xestión de cabeceira HMC II e ISOBUS Clase II
• Eficiencia probada – Excelentes resultados acadados na proba PowerMix

* cun consumo específico de combustible de tan só 249 g/kWh

http://www.impexeuropa.es
http://www.caseih.com
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Trelleborg ConnecTire, Premio 
de Innovación en FIMA 2018

Os pneumáticos MTT Premium Mitas 
promociónanse cun reto en FIMA

ConnecTire, a solución 
de Trelleborg para a 
agricultura intelixente, foi 
recoñecida na pasada 
convocatoria dos Premios 
da Innovación Técnica 
FIMA Agrícola 2018, en 
concreto na categoría 
de “tractores e máquinas 
a u t o p r o p u l s a d a s  e 

enerxía”. Trátase dun pneumático 
baseado en sensores que aumentan 
a súa eficiencia e produtividade, 
reducindo o risco de que a roda se 
deslice. 

ConnecTire controla continuamente 
dúas variables clave nos seus 
produtos: a presión e a temperatura. 
Os operadores de maquinaria agrícola 
inicialmente fixan a presión dos 

Os visitantes da pasada 
edición de FIMA 2018 
puideron participar nun 
divertido reto promovido 
por Trelleborg Wheel 
Systems España e 
Portugal.  Tratábase 
de pedalear sobre 
unha bicicleta estática, 
equipada con pneumáticos 

MTT Premium Mitas, e xerar suficiente 
electricidade para iluminar o logotipo da 
marca. O desafío, denominado “Proba 
o teu poder”, distinguiu á persoa que 
mantivo o logo iluminado por máis 
tempo, que resultou gañadora dunha 
bicicleta de montaña Kross Hexagon 7.0, 
cun valor de 500 euros.

Con antelación a posta en marcha deste 
desafío,  Ramón Martínez, responsable 

pneumáticos para poder supervisar máis 
adiante como ésta se desvía do punto 
inicial e actuar consecuentemente. Se 
se require dalgunha acción correctiva, 
ConnecTire envía automaticamente 
unha alerta a través da súa aplicación, 
asegurando unha interrupción mínima.

Longa experiencia
Lorenzo Ciferri, VP Marketing & 
Comunicación de Trelleborg Wheel 
Systems, comentou ao respecto do 
galardón: “Estamos moi orgullosos de 
ter gañado este premio. Trelleborg conta 
cunha longa experiencia en innovación 
e ConnecTire é unha solución da que 
estamos moi satisfeitos e que ten obtido 
recoñecementos moi positivos”. Xunto 
a isto, recalcou que “recibir este premio 
é unha proba máis de que Trelleborg 

de Trelleborg Wheel Systems España e 
Portugal, puxo en valor o propósito do 
reto: “Pretendemos destacar de xeito 

está á vangarda da nosa industria”. 
Finalmente, asegurou que o obxectivo 
da marca é “simple” e consiste en 
“axudar aos agricultores a produir máis 
con menos, intelixentemente”. 

divertido as características principais 
dos pneumáticos agrícolas Mitas: forza, 
poder e durabilidade”. Deste xeito, “os 
visitantes do noso stand transferirán a 
súa enerxía para manter o logotipo de 
Mitas iluminado, así como os poderosos 
pneumáticos agrícolas Mitas transfiren 
a potencia do cabalo ao chan durante o 
cultivo, a sementeira ou a recolección”.

Natureza do  
traballo na agricultura
Así, “Proba o teu  poder” quixo reflectir 
a natureza do traballo na agricultura, 
sempre mudando como un paseo en 
bicicleta. “É por iso que os agricultores 
precisan pneumáticos fiables, de 
calidade e fortes que trasladarán o 
poder das súas máquinas ao chan”, 
aseverou Martínez.

 LA REHIDRATACIÓN
NO ES SOLO REPONER LÍQUIDOS

La nueva solución de alto rendimiento para las diarreas

G
A
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Pienso dietético 
complementario 

para terneros
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Manto Maquinaria inaugura 
as súas instalacións en Lugo

Máis de 800 persoas 
asistiron recentemente 
á inauguración das 
instalacións de Manto 
M a q u i n a r i a ,  n o v o 
concesionario oficial 
de New Holland para a 
comarca do Deza, Lugo, 
Asturias e Cantabria. 
No acto de inauguración 

da firma, o seu conselleiro delegado, 
Manuel Durán, afirmou que “con esta 
empresa poñemos o noso coñecemento 
no sector da maquinaria agrícola ao 
servizo dos profesionais, tentando dar 
resposta ás súas necesidades dun xeito 
serio, eficiente, rápido e próximo”.

Manto Maquinaria é unha empresa filial 
de Durán Maquinaria Agrícola, unha 

das maiores compañías do sector da 
maquinaria agrícola en Galicia, con 17 
millóns de euros facturados en 2016. 
Esta empresa creouse no ano 1997 e, 
na actualidade, posúe unha rede de 
máis de 40 concesionarios distribuidores 
en toda España. Nas novas instalación 
de Manto Maquinaria investíronse máis 
de tres millóns de euros.

Participantes na inauguración
No acto inaugural, Durán estivo 
acompañado por dous relevantes 
directivos de New Holland: Riccardo 
Angelini, director xeral da multinacional 
en España, e Alessandro Maritano, 
vicepresidente da empresa para 
Europa, África e Oriente Medio. No 
acto participaron tamén o vicerreitor de 

Coordinación do Campus de Lugo, Javier 
Bueno; o delegado da Xunta en Lugo, 
José Manuel Balseiro; o subdelegado 
do Goberno nesta provincia, Ramón 
Carballo, e a alcaldesa da cidade da 
Muralla, Lara Méndez.

ESPECIAl fImA 2018

John Deere cumpre 100 anos

Recentemente, Deere & 
Company cumpriu 100 
anos de andadura no 
mercado de tractores. Os 
seus comezos sitúanse en 
Waterloo Boy, no medio 
oeste dos Estados Unidos. 
A empresa, xurdida en 
1918, é actualmente 
un referente no eido da 

maquinaria agrícola. Cun grandísimo 
éxito comercial, John Deere é hoxe 
o primeiro fabricante do globo de 
tractores agrícolas e produce tractores 
intelixentes nas 12 fábricas que posúe 
en diferentes partes do mundo.

Co obxecto do seu centenario, a 
firma norteamericana lanzou unha 
campaña publicitaria especial que 
pode seguirse na web deere.es/es. 
Alí, todas as persoas que queiran 
compartir a súa historia coa marca 
poden facelo a través do envío de 
fotografías. Aqueles coas instantáneas 
máis votadas conseguirán unha viaxe 
á fabrica de John Deere en Mannheim.

Un breve repaso histórico
A compra por 2,25 millóns de 
dólares da Waterloo Gasoline Engine 
Company, de Iowa, foi o inicio da 
andadura de John Deere no mercado 
de tractores. O forte investimento foi 
no seu momento obxecto de debate e 
controversia, pois moitos dubidaban 
do futuro do sector. 

Entre 1917 e 1924, John Deere 
popularizou o seu modelo Waterloo 
Boy N de 12 CV. O primeiro vehículo 
en posuír as características cores 
verde e amarela, que hoxe definen 
a marca, foi o modelo D, producido 
entre 1923 e 1953. En 1963 John 

Deere converteuse por primeira vez 
en empresa líder no mercado de 
tractores. Ao longo dos seguintes 
anos, a firma continuaría reforzando o 
seu posicionamento comercial en todo 
o mundo.

Compra de King Agro
Deere & Company segue hoxe 
realizando operacións que lle permiten 
continuar medrando en diversas 
partes do planeta. Así, recentemente 
os seus responsables veñen de 
asinar un acordo para adquirir King 
Agro, empresa española con sede en 
Valencia especializada na fabricación 
de produtos con fibra de carbono. 

“Esta operación proporciona aos 
clientes de John Deere a posibilidade 
de beneficiarse aínda máis do 
coñecemento, dos deseños e da 
experiencia únicos de King Agro 
neste tipo de tecnoloxía”, considera 
o presidente de Solucións Agrícolas 
e Director de Informacion da marca, 
John May, a respecto da operación.

Pulverizadores Fede
Xunto a isto, a mult inacional 
americana, no seu afán por ofrecer 
óptimas solucións tecnoloxías aos 
seus grupos de interese, apostou 
recentemente  por  es tab lecer 
unha alianza coa empresa, tamén 
valenciana, Pulverizadores Fede, 
cuxo obxecto é o de optimizar o seu 
equipamento para a protección de 
cultivos especiais tales como os 
frutais (cítricos, viñas, olivos, etc).

Neste sentido, Deere & Company 
asinou un acordo global con esta 
firma para que os seus concesionarios 
poidan comercial izar os seus 
atomizadores nos mercados máis 
relevantes de cultivos especiais, baixo 
a marca John Deere. Esta acción 
complementará e consolidará a oferta 
de produtos da multinacional.

a empresa 
acaba de adquirir 

King agrO, unha 
firma especializada 

na fabricación 
de prOdutOs cOn 

fibra de carbOnO

Michelin, en FIMA 2018

O equipo de Michelin 
presentou recentemente, 
no marco de FIMA 2018 e 
en exclusiva para España, 
tres dos seus produtos 
máis  innovadores : 
Michelin Evobib, Michelin 
Tweel e Michelin Roadbib.

Prestacións, eficacia e alta 
tecnoloxía únense nestes 

modelos para romper moldes e lanzar 
ao mercado produtos revolucionarios 
desde o punto de vista tecnolóxico. É 
o caso de Michelin Evobib, cun deseño 
capaz de axustarse perfectamente á 
superficie na que traballa, obtendo as 
mellores prestacións tanto no campo 
coma na estrada. 

Esta nova gama suporá un antes e un 
despois segundo relatan os expertos. 

O seu deseño permite, xunto cun 
sistema de inflado centralizado, 
sacar o mellor rendemento en canto 
a tres aspectos fundamentais para 
o comprador: carburante (xa que 
lle proporciona un notable aforro), 
duración e respecto do chan.

Sen mantemento
Pola súa banda, Michelin Tweet é un 
pneumático sen aire moi especial: 
foi deseñado para Skid Steer (mini-
cargadoras). Non precisa mantemento 
e evita, ademais, inmovilizacións da 
máquina achegando o máximo confort 
ao operario.

E como paradigma de durabilidade 
e resistencia, Michelin presentou 
outra das súas últimas xoias: Michelin 
Roadbib. Afirman na empresa que este 

produto é a solución á “cada vez maior 
utilización dos tractores en superficies 
duras”, onde os pneumáticos agrícolas 
tradicionais non responden como 
noutros espazos.

http://www.caixaruralgalega.gal
deere.es/es
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O New Holland T7.225 AC gaña 
o Premio Tractor de España 2018

New Holland Agriculture 
recibiu nesta edición da 
FIMA o título Tractor de 
España 2018 polo seu 
modelo T7.225 AC. Este 
galardón foi outorgado 
por un xurado composto 
por expertos no sector da 
maquinaria agrícola e por 
xornalistas especializados. 

Tamén tivo en conta os resultados dunha 
votación popular celebrada entre clientes 
e agricultores.

O vicepresidente de New Holland, 
Alessandro Maritano, foi o encargado 
de recoller o premio no nome da firma, 
nunha cerimonia que se desenvolveu 
nesta edición da feira de Zaragoza.

“É unha honra recibir este premio 
porque reflicte o recoñecemento dos 
expertos do sector agrícola e dos 
propios agricultores. Este novo modelo 
de tractor presenta características 
desenvolvidas para facilitar o traballo 
do operador. E, unha vez máis, estase 
a premiar a serie de tractores T7, a máis 
galardonada da historia”, reflexionou 
Maritano durante o acto.

O modelo distinguido é o máis grande 
dos cinco que compoñen a nova serie 
de tractores T7 SWB de New Holland. 
Conta coa exclusiva transmisión 
continua Auto Command, que combina 
a facilidade de emprego cunha maior 
produtividade e eficiencia.

A empresa recibiu tamén en Zaragoza 
dous premios polas novidades técnicas 
presentadas. A organización de FIMA 
galardonou o sistema de xiro variable 
dos tractores das series T6 e T7 de New 
Holland.

O outro premio foi para o sistema de 
acople para implementos ventrais en 
tractores T4 N/V. Ambas solucións 

técnicas conseguen unha maior 
rendibilidade para a maquinaria agrícola 
e inciden nunha amortización máis 
rápida do investimento ao permitir obter 
melloras directas na produción nun 
curto prazo de tempo.

Visita do Rei
O espazo expositor de New Holland 
en FIMA 2018 recibiu unha visita moi 
ilustre, a do Rei de España, Felipe 
VI, que foi recibido no stand polo 
propio Maritano e polo director xeral 
da compañía no noso país, Riccardo 
Angelini.

O monarca español puido comprobar de 
primeira man e durante varios minutos 
o gran despregue da marca no foro 
agrícola e amosou un grande interese 
pola ampla gama de produtos expostos 
e pola tecnoloxía que a firma está a 
desenvolver.

O stand de New Holland en Zaragoza 
atraeu a atención dos moitísimos 
visitantes que se achegaron ata as tres 

áreas expositivas da empresa na feira, 
que ocupaban un total de 3.500 metros 
cadrados. O stand de New Holland fora 
un dos máis visitados polas 230.000 
persoas que se achegaron ata o recinto 
feiral.

Encontro para os profesionais 
do sector en Silleda
New Holland celebrará un gran 
encontro para agricultores e gandeiros 
galegos na Feira Internacional de 
Galicia Abanca, que se celebra en 
Silleda o 10 de abril. A cita permitirá aos 
asistentes coñecer as distintas gamas 
de maquinaria e as últimas innovacións 
desta firma. Ademais, os profesionais 
poderán participar en concursos de 
habilidade con máquinas e consultar a 
expertos de New Holland sobre os seus 
produtos.

O stand de new 
hOlland tiña máis de 

3.500 metrOs cadradOs

http://www.leitelarsa.es
http://www.caixaruralgalega.gal
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A Feira Internacional Abanca Semana Verde 
de Galicia celébrase do 7 ao 10 de xuño

Novas instalacións da Asociación 
Agraria de Galicia en Lalín

A feira Galiforest Abanca, espazo 
de converxencia do sector forestal 

NOTICIAS

O recinto Feira Internacional 
de Galicia Abanca acollerá 
do 7 ao 10 de xuño a 41ª 
edición da feira Abanca 
Semana Verde de Galicia. 
Tras celebrar o pasado 
ano un 40 aniversario 
no que acadou un 
importante crecemento, a 
organización deseña unha 

cita na que se potenciará a diversidade 
e as novidades que caracterizan cada 
edición da feira.

Así, ofrecerá unha proposta con gran 
atractivo que atraerá novamente 
a decenas de miles de visitantes, 
que  poderán percorrer unha enorme 

A Asociación Agraria de 
Galicia dispón de novas 
instalacións para atender 
máis comodamente aos 
asociados e asociadas no 
Concello de Lalín e en toda 
a súa área de influencia. A 
nova oficina está situada 
na rúa do Rodo, número 
62, CP 36500, en Lalín, na 

provincia de Pontevedra.

As novas dependencias da asociación 
manteñen o seu horario de atención ao 
público e podedes contactar tamén a 
través do seu teléfono habitual, 986 781 
477 e no correo lalin@asaga.gal

Ademais, a Asociación Agraria de Galicia 
continúa mellorando a súa oferta de 

A Feira Internacional de 
Galicia Abanca celebrará 
a quinta edición do seu 
monográfico foresta l 
Galiforest Abanca do 
28 ao 30 de xuño no 
Centro de Formación 
e  E x p e r i m e n t a c i ó n 
Agroforestal de Sergude, 
situado en Boqueixón, moi 

próximo a Santiago de Compostela.

Este certame, que conta co apoio da 
Xunta de Galicia a través da Dirección 
Xeral de Ordenación Forestal, segue 
a traballar para continuar a súa 
liña ascendente tras os excelentes 
resultados da pasada edición, que 
se converteu na maior celebrada ata 
o momento. Participaron 180 firmas 
expositoras de 18 países, ocupando 
unha superficie neta de 9.578 metros 
cadrados. Os visitantes ascenderon a 
5.800, un 5,4% máis que na anterior. 

área expositiva con presenza dos 
máis variados sectores e desfrutar 
dun amplísimo programa lúdico con 
actividades para todos os públicos. 

servizos, ao reforzar o servizo xurídico 
e tamén os servizos técnicos, que son 
dous dos máis demandados polos socios 
segundo puidemos observar nos últimos 
tempos nun labor constante de recollida 
de datos sobre as peticións existentes.

Nesta nova edición, o certame 
estableceu tres liñas de crecemento para 
continuar co incremento destas cifras, 
potenciar a feira a nivel social e acadar 
un maior carácter divulgativo, a través de 
máis xornadas técnicas de calidade.

Así, a súa área expositiva será un 
excelente escaparate con presenza das 
firmas máis importantes do sector, que 
amosarán as súas últimas innovacións 

Salón de Alimentación do Atlántico 
(Salimat Abanca) e V Feira de Caza, 
Pesca e Natureza (Fecap Abanca). Así 
mesmo, celebraranse simultaneamente 
o VIII Salón Turístico de Galicia 
(Turexpo Galicia) e a V Feira de Festas 
de Interese Turístico (Festur).

A pasada edición de Abanca Semana 
Verde de Galicia contou con 637 
expositores directos, un 8% máis, ao 
tempo que aumentou o seu número 
de actividades ata superar as 180. 
Uns excelentes resultados aos que se 
sumaron unha afluencia que superou 
amplamente as 100.000 persoas e a 
satisfacción xeralizada de expositores 
e visitantes.

Dende a asociación traballamos sempre 
para ofrecer un servizo máis áxil e 
adaptado ás demandas que xurden no 
día a día das explotacións.

tecnolóxicas. Ademais, o seu programa 
reforzará o número e interese das 
xornadas e incorporará novas actividades 
que se sumarán ás xa consolidadas, 
como o Concurso de Innovación.

E todo nunhas instalacións que 
permitirán constatar o funcionamento 
da maquinaria exposta nun monte moi 
ben comunicado, con fácil  acceso e 
excelentes infraestruturas.

Referente multisectorial
De forma paralela a Abanca Semana 
Verde de Galicia celebrarase o XXII  

mailto:lalin@asaga.gal
http://www.galiforest.com
mailto:galiforest%40feiragalicia.com?subject=
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A Indicación Xeográfica 
Protexida Ternera Gallega 
medrou no campo e 
consolidou as súas cifras 
de mercado durante o 
ano 2017. Na actualidade 
supón arredor do 55% da 
carne que se comercializa 
con IXP en toda España 
e, segundo proban as 

enquisas, é a carne máis coñecida e 
valorada polos consumidores.

En 2017 rexistráronse incrementos en 
número de animais rexistrados (un 6%), 
superando por primeira vez as 133.000 
cabezas, e de explotacións gandeiras 
inscritas (un 1,1%), acadando as 
8.249 explotacións. A certificación de 
carne tamén experimentou un lixeiro 
incremento (un 0,5%) con máis de 
94.000 canais. Baixo o amparo da IXP 
comercializáronse 20.657 toneladas de 
carne, unha consolidación das cifras 
de mercado despois de varios anos de 
crecemento.

O valor económico da carne 
comercializada, en primeira venda 
(entre a industria e a distribución), foi 
de 118 millóns de euros, moi similar 
ao do ano 2016. Os prezos en orixe 
flutuaron moi pouco respecto ao ano 
anterior e foron bastante estables ao 
longo de todo o exercicio. No apartado 
da industria, o número de matadoiros e 
salas de despece é case constante, xa 
que forman parte da IXP practicamente 
todas as existentes en Galicia, mentres 
que o número de comerciais cárnicas 
varía segundo a dinámica do mercado. 

En canto aos establecementos 
con imaxe corporativa de Ternera 
Gallega, mantense o número de 
puntos de venda en 1.349. Predomina 
a súa presenza en cadeas de 
supermercados, hipermercados e 
carnicerías tradicionais. 

A IXP Ternera Gallega consolida 
a súas cifras de mercado

Lugo continúa sendo a provincia de 
maior importancia na IXP Ternera 
Gallega, concentrando preto do 74% 
das explotacións gandeiras inscritas, 
máis do 56% dos tenreiros rexistrados 
e máis do 42% da actividade industrial 
cárnica de vacún.

I Xantar Degustación  
da IXP Vaca e Boi de Galicia
Máis de 80 persoas asistiron en 
Santiago de Compostela neste mes 
de marzo á presentación pública da 
carne certificada pola nova Indicación 
Xeográfica Protexida Vaca e Boi de 
Galicia. Este acto, que foi organizado 
polo Consello Regulador das IXPs, 
contou coa asistencia da conselleira do 
Medio Rural, Ángeles Vázquez, e da 
directora xeral de Gandaría, Agricultura 
e Industrias Agroalimentarias, Belén do 
Campo, xunto con membros do pleno 
do Consello Regulador, profesionais 
da produción, da industria cárnica e 

da distribución, gastrobloggers, medios 
de comunicación e representantes da 
Administración autonómica.

A IXP Vaca e Boi de Galicia botou a 
andar en xullo de 2017 coas primeiras 
inscricións das explotacións gandeiras e 
dos animais, cuxo proceso de engorde 
dura un mínimo de seis meses. 

En febreiro de 2018, o Consello 
Regulador certificou as primeiras 
canais en varias industrias galegas de 
referencia. Agora está comezando a saír 
ao mercado para o seu consumo a carne 
xa certificada, unha vez que as canais 
cumpriron o período de maduración 
fixado no regulamento da IXP. 

Neste I Xantar-Degustación da carne 
amparada pola IXP Vaca e Boi de 
Galicia os asistentes degustaron varios 
pratos elaborados por tres cociñeiros de 
prestixio nacional: Flavio Morganti, Héctor 
López e Javier Rodríguez Ponte (Taky).

mailto:fortetub%40fortetub.com?subject=
http://www.soncortalumes.gal
http://www.soncortalumes.gal
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forestais porque está limpa e, cando 
se achega, apágase o lume con 
moita maior rapidez”, sinala.Tamén 
fai especial fincapé o gandeiro nas 
particularidades do monte galego e na 
importancia de que se teñan en conta 
con algunhas melloras administrativas. 
“No meu caso”, relata, “para ter 46 
hectáreas, teño que xuntar 110 fincas, 
moitas delas propiedade de varias 
persoas diferentes. O habitual aquí é 
que haxa fincas moi pequenas e de 
moitas persoas e iso complica moito 
todas as xestións”.

Neste sentido, o gandeiro sinala a 
importancia da presenza de novas 
xeracións que conserven e recuperen 
o rural galego, modernizándoo. “No 
meu caso, a explotación ten data de 
caducidade porque a miña filla elixiu 
outro futuro, pero é que isto sucede 
en toda a comarca e non podemos 
permitir que as fincas queden 
abandonadas. Ten que haber xente 
nova que veña detrás e nos concellos 
da comarca a poboación está caendo 
en picado”, sinala.

Maquinaria da explotación
A explotación de Germán fixo unha 
aposta pola modernización e nestes 
anos foi adquirindo diferentes pezas 
de maquinaria como un tractor, un 
remolque, unha cisterna e unha 
desbrozadora. No traballo do día a 
día, tal e como indica o gandeiro, é 
imprescindible sempre a colaboración 
e implicación da súa muller. Por isto, el 
pon en valor “a necesidade de que se 
lles recoñeza ás mulleres do agro ese 
traballo que fan día a día e sen o cal as 
explotacións non poderían saír adiante”.

Germán está asociado á Asociación 
Agraria de Galicia e quere destacar de 
xeito moi especial o labor da entidade. 
“Hoxe en día as asociacións agrarias 
xa son imprescindibles porque realizan 
un labor sen o cal non poderíamos 
seguir no día a día. As oficinas de 
extensión agraria non cubren todas 
as necesidades dos gandeiros 
e agricultores; non chegan. Sen 
asociacións como a Asociación Agraria 
de Galicia non poderiamos xestionar 
todas as axudas da PAC, por exemplo 

e, a día de hoxe, sen cobrar a PAC 
habería moitísimas explotacións que 
terían que pechar sen remedio”.

Ternera Gallega Suprema
Pola explotación de Germán pasan 
auténticas xoias culinarias de Ternera 
Gallega Suprema. Estas pezas, tal e 
como el mesmo explica, teñen que 
sacrificarse antes dos 10 meses de 
vida. Os terneiros teñen que vivir coa 
nai, alimentándose co seu leite, o 
que supón un incremento no gasto de 
pensos e concentrado e os coidados e 
atención que se lles prestan cumpren 
con toda a estricta normativa da 
Indicación Xeográfica Protexida.

Na súa opinión, habería que estudiar 
algunhas medidas para apoiar aos 
gandeiros neste duro labor de manter 
a calidade óptima destas pezas 
para facilitarlles a rendabilidade da 
explotación, tales como “sacrificar os 
animais un par de meses máis tarde”. 
Aposta tamén, neste sentido, pola 
modernización e profesionalización do 
traballo nas explotacións como o único 
camiño viable para que o sector teña 
un futuro.

Aposta pola 
profesionalización

Germán é moi claro ao respecto: 
“vivo moi a gusto na miña terra, 
na miña comarca e quérolle ben”. 
Por iso mesmo, tal e como conta, 
é da opinión de que se necesitan 
algúns cambios para ter un rural 
reforzado por poboación moza e 
cheo de vida.

“Traballamos moi duro, toda a 
semana. As explotacións son 
sempre familiares e necesítanse 
moitos cambios para que isto 
funcione ben”, continúa, “cómpre 
apostar por unha profesionalización 
que permita tirar máis valor das 
nosas horas de traballo para que 
as explotacións teñan futuro”.

REPORTAXE

Ubicada entre Viana e O 
Bolo, na comarca ourensá 
de Viana, a explotación 
de Germán Domínguez 
Fernández naceu no ano 
1996. “Naquel momento 
comezamos con seis vacas 
e un cebadoiro de becerros, 
pero un tempo despois 
quedamos sen vacas e hai 

oito anos recuperamos de novo esa 
parte da explotación”. Na actualidade, 
posúe unhas 28 vacas de carne e polo 
cebadoiro pasan unha media de entre 
100 e 120 becerros.

Nestes 22 anos de historia, a 
explotación pasou “por épocas de todo 
tipo”, relata, “momentos moi bos e, pola 
contra, anos nos que apenas podiamos 
cubrir gastos”. O que si resalta é 
que ambos tipos de explotación son 
totalmente compatibles no día a día. 

A profesionalización 
e o cambio en Viana

Iso si, as vidas dos gandeiros son 
extremadamente duras, tal e comos nos 
conta, e iso lévaos a buscar “solucións 
alternativas” para poder descansar 
algúns días á semana. De aí que 
Germán teña as súas vacas en común 
con outro gandeiro. “Xuntámolas e así 
repartimos entre os dous os labores das 
77 ou 78 vacas que temos sumando as 
das dúas explotacións. Isto permítenos 
descansar algún día cando menos, algo 
moi necesario”.

As condicións metereolóxicas non 
axudaron moito aos gandeiros no 
último ano. “Este ano foi nefasto. A 
seca e a xeada encareceron moitísimo 
o prezo do mantemento dos animais. 
As forraxes duplicáronse e chegamos a 
uns gastos con niveis prohibitivos, sobre 
todo cando aquí, na nosa comarca, en 
realidade, a seca seguiu case todo o 
inverno”, explica Germán.

Neste sentido, o gandeiro quere 
facer especial fincapé na necesidade 
de realizar algúns cambios nas 
condicións da Ternera Gallega, a 
que el manexa máis habitualmente. 
“Temos un prezo mellor, claro está, 
pero as condicións son peores porque 
a normativa obríganos a ter unha 
serie de coidados cos animais que 
encarecen moito a súa producción e o 
prezo non compensa”, opina.

Posta en valor do territorio
Na súa explotación, de feito, Germán 
realizou tamén un traballo dun valor 
incalculable co coidado e a posta en 
valor dos montes da zona. “Temos 
na explotación fincas particulares, 
algunhas delas estaban abandonadas 
dende hai 50 anos e que nós 
coidamos e recuperamos. A esa zona 
non chega o lume dos incendios 

sinala.Tam�n
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encaminadas a reducir las mamitis 
ambientales. De hecho, el 55% de 
las infecciones establecidas al inicio 
del período seco son causadas por 
estreptococos ambientales que son 
capaces de persistir hasta la siguiente 
lactación; el problema es que las 
sustancias acrílicas protegen poco 
tiempo debido a su degradación.

antes o inmediatamente después 
del parto, ya que en ese momento 
la resistencia inmunitaria es menor, 
debido a que la vaca tiene reducida su 
ingesta, de ahí que sea el momento de 
mayor incidencia de enfermedades.

Íntimamente relacionado con la 
aparición del estrés, es el control de 
los agentes medioambientales, así la 
disminución o incluso la supresión de 
la inmunidad como sucede en el estrés 
por calor. Pero además la vaca seca 
debe de tener espacio en su plaza, 
los cubículos en número adecuado a 
los animales de la explotación, control 
de las moscas, buena ventilación y 
luminosidad, alimento suficiente, cama 
limpia y cómoda para que no sufra 
ningún estrés, y además ausencia de 
infecciones. 

seleccionando o no su ingesta 
(incluida el agua), además se debe 
de comprobar el estado de las heces 
y su consistencia, lo que demuestra el 
estado del aparato digestivo. 

• Espacio suficiente en los cubículos 
y para moverse, con cama seca y 
cómoda.

• Valorar la condición corporal de la 
vaca para que al parto sea lo más 
próximo a 3,7.

• Observar la presencia de heridas en 
corvejones, cadera, pezuñas y ubre.

• Limpieza del establo (comederos y 
bebederos), ventilación, temperatura 
y humedad.  Así como control de las 
moscas.

Hoy en día el ordenador es una ayuda 
imprescindible para el ganadero, 
ya que los datos del control lechero 
no pueden indicar aumento del 
recuento de células somáticas, las 
cantidades de proteína, grasa y su 
relación, comprobando alteraciones 
de la normalidad y la posibilidad de 
presentación de enfermedades. 

Benedito, J.L., Castillo, C., 
Hernández, J., Chapel, J.M., 
Cadórniga, M.C., 
(Departamento Patología Animal. 
Facultad de Veterinaria. Universidad 
de Santiago de Compostela (USC) 
y  Muiño, R. (Centro Veterinario Meira 
SLP, c/ San Roque 1, 1ª, 27240 Meira. 
Lugo. España).

El fallo del sistema inmune del 
organismo es el responsable de que 
aparezca la enfermedad, influyendo 
una serie de factores internos y 
externos sobre la hembra preñada 
predisponentes de enfermedades. 
Uno de los factores esenciales es 
el estrés, que es un cajón de sastre 
donde caben multitud de circunstancias 
adversas que llevan a esa situación 
límite la adaptación del animal, y, al no 
superarlas, aparece la enfermedad.

Un factor fundamental es que los 
rebaños se manejen con la premisa 
de ausencia de estrés, que puede 
aparecer en los casos de una mala 
nutrición en ese período antes del 
parto; la ración tiene que estar 
bien equilibrada con una adecuada 
presencia de energía, proteínas, fibra, 
minerales y vitaminas; intentando 
aumentar la ingesta de materia seca 
por parte de la vaca para que no 
aparezcan enfermedades metabólicas 

al final del secadO 
hay menOr eficacia de 

lOs antibióticOs

hOy en día el 
OrdenadOr es una 

ayuda imprescindible 
para el ganaderO

Debemos de realizar una serie de 
comprobaciones en la explotación y 
en las vacas secas. Ese trabajo extra 
puede tener unos resultados que a 
veces no se cuantifican, pero que son 
inestimables para la economía de la 
explotación, como las que citamos:

• Control diario de una serie de 
parámetros en la vaca, como el 
llenado del rumen, comportamiento 
de la vaca frente al alimento 
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El secado de la vaca de leche 
de alta producción (parte II)

Los secados muy largos, de 
50 a 60 días, presentan unas 
pérdidas económicas por la 
disminución de días de leche; 
además la vaca tiende a 
aumentar su condición corporal 
y, por lo tanto, a engrasar. La 
inmediata consecuencia es 
que una vaca gorda es una 
excelente candidata a tener 

problemas tras el parto, desde infecciones 
como mamitis, metritis, enfermedades 
metabólicas (cetosis, hipocalcemia, 
acidosis, etc.) desplazamientos de cuajar, 
retención de secundinas, disminución de 
la fertilidad e incluso la producción de 
leche también es menor.

Al final del secado hay menor eficacia 
de los antibióticos, ya que hay retorno 
de la producción de calostro, siendo 
en ese momento menor la resistencia 
inmunitaria por falta de energía, 
calcio, hormonas, estrés, etc. Otra 
buena norma es la vacunación para 
prevenir mamitis.

Cuando exista un goteo de leche es un 
signo de la función alterada del esfínter 
del pezón y un factor de riesgo para las 
infecciones intramamarias, teniendo 
cuatro veces más probabilidades de 
desarrollar una mastitis clínica. Para 
ello hay que revisar ese pezón, por 
si se ha dejado leche en la cisterna 
en el último ordeño, o bien, lo que 
suele más grave, la rotura de la base 
muscular del esfínter del pezón que 
impide su cierre hermético, lo que lleva 
a la eliminación del pezón o la vaca. 
Otra situación más rara es la falta de 
secreción cérea que produce el tapón 
de cera que cierra el canal y que de 
forma natural segrega las células 
queratinizadas del pezón. También hay 
que tener en cuenta que la formación 
del tapón de queratina tarda dos 
semanas en vacas, y en el 25% de las 
novillas no se forma, lo que debemos 
de saber para el manejo de selladores.

Uso de selladores
El uso de selladores internos o externos 
en el pezón es otra forma de prevenir 
infecciones, así los internos pretenden 
colocar una barrera física en el canal 
del pezón para que ayude a evitar la 
entrada de microorganismos hacia la 
glándula mamaria. Este hecho reducirá 
el número de infecciones intramamarias 
y la incidencia de mastitis clínica al 
principio de la lactación.   

Mientras que los selladores externos 
son películas de sustancias acrílicas 
para impregnar la punta del pezón y 

Por otro lado, hay que conocer 
los microorganismos que están 
provocando mamitis en el rebaño, 
para utilizar los antibióticos específicos 
que destruyan a esos patógenos. Así, 
en el secado se utilizan antibióticos 
de larga acción de 3 a 6 semanas 
por vía intramamaria. También se 
puede complementar la antibioterapia 
mediante el empleo de antibióticos 
parenterales en dos momentos, al 
comienzo del secado (involución de la 
ubre) o en la fase última del período 
seco, cuando se forma el calostro, pero 
con la condición de conocer el origen 
de la infección en cada una de las 
vacas que llega al secado.

http://www.fortetub.com
mailto:fortetub%40fortetub.com?subject=
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T6 DYNAMIC COMMAND

SAQUE EL MÁXIMO PARTIDO EN CUALQUIER LABOR 
Y AHORRE COMBUSTIBLE GRACIAS A LA NUEVA 
TRANSMISIÓN DE 8 MARCHAS BAJO CARGA

*Cálculos realizados en base al test DLG Power Mix independiente teniendo en cuenta un coste de 0,8 e/l de gasoil, trabajando 750 horas al año y considerando un consumo un 9% inferior con respecto a test DLG de 
tractores de 4 cilindros publicados. Datos facilitados por fuentes externas e independientes: informes de los test DLG y revista Profi Reino Unido, revista de maquinaria agrícola

EL MÁS EFICIENTE EN SU SEGMENTO
El tractor de 4 cilindros más eficiente de su categoría

Ahorro de combustible:  

hasta 1.500 E cada  

750 horas de trabajo*

Consumo hasta  

un 9% inferior*
  New Holland T6.175 Dynamic Command Tier 4B

 DLG - Test 09/2017 - Informe 6799 - DLG PowerMix 1.0  

 Consumo medio de combustible: 258g/kWh + 23 g/kWh AdBlue

 A) Competidor Tier 4B 
 DLG -Test 10/2016 - Informe 6432 - DLG PowerMix 1.0  

 Consumo medio de combustible: 282g/kWh + 12 g/kWh AdBlue

 B) Competidor Tier 4A 
 DLG -Test 11/2012 - DLG PowerMix 1.0  

 Consumo medio de combustible: 291g/kWh
Consumo medio de combustible  

g/kWh
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Resultados test Power Mix 1.0*

B
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PONTE EN MARCHA

REPORTAXEREPORTAXE

A g a n d e r í a  g a l e g a 
conta cunha marca de 
ident idade p ione i ra , 
que ampara a carne de 
vaca e boi producida na 
nosa comunidade. Unha 
Indicación Xeográfica 
Protexida que, seguindo a 
estela de Ternera Gallega, 
busca garantir a calidade 

do vacún maior. Os animais amparados 
pola nova IXP Vaca e Boi deben nacer, 
criarse, engordarse, sacrificarse e 
despezarse en Galicia, para preservar 
as súas características e controlar o 
produto e a súa trazabilidade. 

¿Cáles son as condicións?
As ganderías e cebadeiros que queiran 
unirse á nova IXP deben cumprir 
unha serie de condicións.  En canto 
ás razas, admítense as principais 
galegas e os cruces entre elas: Rubia 
Galega, Cachena, Caldelá, Frieiresa, 
Limiá, Vianesa, Asturiana de los Valles, 
Limusina, Rubia de Aquitania, Frisona e 
Pardo Alpina. As vacas deben ter unha 
xestación antes do sacrificio, mentres 

Marca o vacún maior e súmate 
á nova IXP Vaca e Boi de Galicia

que os bois deberán ser castrados antes 
do ano e superar os 48 meses cando se 
sacrifiquen. Comercializaranse como 
“Vaca de Galicia” ou “Boi de Galicia”. 
Tamén se establece a categoría 
SELECCIÓN para as reses que 
destaquen pola cor amarela nacarada 
da graxa e pola súa infiltración.

ración alimentaria pódese completar 
con fariñas de cereais e pensos de 
orixe vexetal aprobados polo Consello 
Regulador, que pon a disposición dos 
produtores a relación de fabricantes e 
marcas aprobadas. O gando non pode 
alimentarse con derivados doutros 
animais ou sustancias prohibidas. 
E no caso de precisar tratamentos 
terapéuticos, o período de supresión 
antes do sacrificio debe ser o dobre 
do establecido na lexislación vixente e 
nunca inferior a trinta días naturais. 

Os interesados en rexistrar os seus 
animais deben solicitalo ao Consello 
Regulador como mínimo 6 meses 
antes do sacrificio. Ao igual que en 
Ternera Gallega, a IXP Vaca e Boi 
de Galicia realiza unha labor de 
control desde a inscrición da res. 
Nas ganderías, compróbase a orixe e 
tipo de animais e a súa alimentación, 
realizando inspeccións en campo 
e tomando mostras para controlar 
substancias e tratamentos. 

A alimentación debe basearse no 
pastoreo, o consumo de forraxes 
en fresco ou conservados e noutros 
recursos propios das explotacións, 
como patacas ou nabos. Antes do 
sacrificio, recoméndase un período 
de acabado mínimo de seis meses. A 

Os interesadOs 
en rexistrar Os 

seus animais deben 
sOlicitalO aO 

cOnsellO reguladOr 
cOmO mínimO 6 meses 

antes dO sacrificiO

A IXP establece diferentes cotas para 
os produtores que queiran inscribirse, 
que ademais poden solicitar axudas 
públicas para cubrir os custos desa 
inscrición. Os interesados poden 
contactar co Consello Regulador en:

Dirección: Recinto Feiral de Amio, 
15707 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 57 57 86
Fax: 981 57 48 95 
consello@vacundegalicia.com 

mailto:consello@vacundegalicia.com


42 43

REPORTAXE

Os pescadOres 
cOllerán 

as canas O 
18 de marzO 
e a tempada 

prOlOngarase ata 
O 31 de xullO

42

A caza pecha unha tempada 
na que reinou o xabarín

O coello,  peza máis 
c o d i c i a d a  p o l o s 
cazadores galegos, 
volveu deixar uns 
pésimos resultados na 
tempada de caza que 
vén de pecharse en 
Galicia. No noso país, 
na actualidade, existen 
uns 50.000 cazadores 

sumando os que se dedican á caza 
menor e maior e, desa cifra, segundo 
as estimacións que nos facilitan dende 
Aproca (Asociación de Propietarios 
Rurais e Productores de Caza), arredor 
de 32.000 volveron a casa descontentos 
polos pésimos resultados obtidos na 
procura dun coello.

Luis Bello, presidente de Aproca, 
desvélanos que nos preto de tres 
meses que dura a tempada, “os 
resultados na caza de coello, a 
maioritaria en Galicia, foron moi, moi 
pobres”. Explica que, por suposto, 
sempre existen algunhas excepcións 
en tecores pequenos, mais, salvando 
esas, “os resultados foron moi malos”.

Seguindo coa caza menor, Bello 
explica que no caso da perdiz, sen 
embargo, os resultados foron “moito 
máis desiguais”. Os arredor de 6.000 
cazadores que van na procura desta 
peza en Galicia obtiveron resultados 
diferentes en función do tecor. “Hai 
moitos factores que poden influír de 
maneira determinante como que existan 
plantacións de cereais, o tipo de terreo 
ou que existan zonas onde os animais 
poidan ter bo acubillo”, cóntanos, “e de 
aí os resultados tan dispares”.

Caza maior
Na caza maior, sen dubidalo, o 
presidente de Aproca explícanos que 
a peza máis cobrada foi o xabarín; de 
feito, as cifras convertérona na estrela 
da tempada. “O corzo sempre é a peza 
máis codiciada”, detalla, “e a verdade é 
que nesta ocasión foise mantendo, pero 
con problemas por unha enfermidade 
que atacou a moitas pezas”.

Pola contra, no caso do xabarín o 
incremento das pezas nos últimos anos 

está sendo “espectacular”, segundo 
relata Bello. O motivo habería que 
buscalo, tal e como nos explica, na 
situación de abandono do rural, que 
deixa un escenario perfecto para que os 
animais busquen protección no medio 
dos arbustos.

Luis Bello destaca a importancia de 
manter as medidas de seguridade con 
moito rigor para evitar accidentes. “Moito 
máis cando tantos cazadores están 
pasándose ao xabarín por ser pezas tan 
numerosas agora mesmo. Non podemos 
esquecer que a caza maior implica 
outros perigos sempre maiores”.

Zona de adestramento de lance
Do 18 de marzo ao 31 de xullo 
esténdese a tempada de pesca en 
Galicia. Destacan como novidades a 
creación dunha zona de adestramento 
de lance no couto de Couso para todas 
as persoas que teñan a licenza en vigor.

Tamén se recolle como novidade a 
creación dun réxime especial de pesca 
para a celebración do XXII Campionato 
de España Salmónidos Mosca Juventud 
que se celebra nos coutos de Xallas e 
Verdes o 12, 13 e 14 de xullo.

Segundo as diferentes fontes 
consultadas, as previsións para a 
tempada son desiguais en función das 
características e condicións dos coutos 
existentes no noso país.

REPORTAXE

http://www.terneragallega.com
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“Somos unha denominación con atractivo, 
que está a crecer de xeito exponencial”

premios acadados e o paulatino 
incremento de quilos de uva recollidos. 
Os viños de Monterrei acadaron os 
máximos galardóns na Cata dos Viños 
de Galicia, e obtiveron recoñecementos 
en Premios Bacchus, Concurso Mundial 
de Bruxelas, Premios Internacionais 
Magnum, International Wine Challenge 
ou Concurso Nacional de Viños Novos, 
entre outros. Sen esquecer que seguen 
obtendo excelentes puntuacións en 
publicacións especializadas como 
Decanter, Guía Peñín, Distincións 
Gallaecia ou The Wine Advocate. 

Sumaranse novas adegas nos 
vindeiros anos? 
Nos últimos meses acaba de sumarse 
unha nova adega á Denominación 
de Orixe Monterrei, e son xa 26 as 
amparadas baixo o selo do Consello 
Regulador. Gustarianos seguir sumando 
e poder incorporar máis viticultores 
mozos á actividade agraria xa que así 
se fixaría poboación no rural e isto 
impulsaría o sector primario, un dos 
máis importantes na comarca.  

Cales son os proxectos de futuro 
cos que traballan dende a D. O.? 
Temos varias liñas de actuación 
que viran arredor de impulsar a 
internacionalización e intensificar 
as accións de defensa e promoción 

dos nosos viños. Entre estas accións 
destaca a participación en campañas 
formativas para vit icultores e 
adegueiros, para seguir apostando 
pola profesionalización do sector; 
a asistencia a feiras vitivinícolas 
nacionais e internacionais; e a 
realización de iniciativas promocionais 
por diferentes puntos da xeografía 
española. Queremos tamén chegar 
ata alumnos de escolas de hostalaría 
e prescritores. Xunto a isto, avogamos 
polo asesoramento a nivel sensorial 
do persoal implicado na avaliación 
dos nosos viños e por solicitar a 
modificación do noso prego de 
condicións para ampliar o noso 
ámbito xeográfico. Mesmo queremos 
tentar converter as nosas variedades 
autorizadas brancas e tintas en 
preferentes e avaliar a posiblidade de 
elaborar de viños doces, semidoces e 
escumosos. En calquera caso, e con 
respecto a estas últimas modificacións, 
o que temos claro é que respectaremos 
a historia vitivinícola de Monterrei.

Cre que o enoturismo pode ser 
unha nova vía de crecemento pa-
ra o potencial do viño de Monte-
rrei e de toda a comarca?
Dende logo que sí. Por este motivo, 
e tras o meu recente nomeamento 
como presidenta da Ruta do Viño 

Monterrei, comezaremos a traballar 
co obxecto de planificar e desenvolver 
accións promocionais que impulsen a 
ruta, atraian visitantes ao territorio da 
comarca de Monterrei e poñan en valor o 
noso patrimonio natural e histórico, como 
pode ser o caso dos lagares rupestres.

É vostede a segunda muller en 
ocupar este posto nas cinco de-
nominacións de orixe galegas. 
Cre que existe un teito de cris-
tal que dificulta que unha muller 
ocupe postos de responsabilida-
de? Como é na actualidade o sec-
tor vitivinícola neste sentido? 
Desde o meu nomeamento foi unha 
cuestión que me preguntaron con 
frecuencia. Chámame a atención 
comprobar que exista tanta curiosidade 
polo feito de ser muller. Non considero 
que sexa relevante ser home ou muller 
para  presidir un Consello Regulador. 
De feito, tanto Monterrei como outras 
denominacións xa estiveron presididas 
anos atrás por mulleres. Con respecto 
ao sector vitivinícola de Monterrei, dende 
hai décadas, son moitas as mulleres que 
teñen vinculación co mundo do viño, 
como viticultoras e como adegueiras. 
Ademais, no noso caso, podemos dicir 
que temos un ‘pleno ao 15’, xa que o 
posto de vicepresidenta tamén está 
ocupado por unha muller do sector.

VITICulTuRA

Asumiu a Presidencia da D. O. o 
verán pasado, como foron estes 
primeiros meses no cargo?
A verdade que non foron uns meses 
tranquilos. Foi un tempo de adaptación 
e contacto, dado que nada máis chegar 
ao cargo tiñamos en marcha unha 
nova edición da Feira do Viño e un 
par de semanas máis tarde arrincou 
a campaña de vendima. Despois 
concluímos as accións que estaban 
previstas para 2017 e comezamos a 
traballar nas deste ano, que comezaron 
a  se desenvolver o día 15 de xaneiro 
no Casino de Madrid.

Neste tempo pasou tamén un 
novo período de vendima. Como 
foron os datos de 2017? Como 
afectaron as xeadas? E os incen-
dios forestais?
Foi unha vendima atípica, influenciada 
polas condicións meteorolóxicas 
adversas. Ás terribles xeadas de finais 
de abril sumouse a seca, acompañada 
de incendios en zonas da comarca 
durante os meses de verán, e a 
sarabia de finais de agosto. Con todo, 
e malia que para os viticultores e 
adegueiros as expectativas non eran 
moi favorables, ao final con moito 

traballo puidose recuperar unha parte 
das vides danadas. Hai que dicir que 
aínda así fomos a denominación 
vitivinícola galega que máis reduciu a 
súa colleita, concretamente nun 35,48% 
con respecto ao 2016, pasando de 
4.470.338 a 2.884.103 quilos. Pero 
esta redución afectou unicamente ao 
ámbito cuantitativo, xa que as altas 
temperaturas estivais permitiron que 
a uva entrase nas adegas nun estado 
fitosanitario excelente.

O futuro do viño de Monterrei es-
tá na súa internacionalización? 
Nas últimas campañas, a porcentaxe 
de exportación da Denominación de 
Orixe Monterrei consolidouse nunha 
cifra superior ao 12%, chegando 
a acadar o 17% en 2013-2014 e o 
19% na campaña 2014-2015. Na 
campaña 2016-2017, a porcentaxe de 
exportación situouse no 12,72%, unha 
cifra similar ao anterior ciclo (13%). Os 
principais países da Unión Europea que 
concentran o mercado de exportación 
da D. O. Monterrei son o Reino Unido, 
Alemaña e Holanda. Mentres que, 
no referente aos países terceiros os 
mercados máis relevantes son EE.UU., 
Xapón, China, Suíza e Australia. 

Cales son os principais obxecti-
vos e retos da D. O. que terán que 
afrontar nestes anos?
Queremos seguir apostando pola 
internacional ización. Formamos 
par te xunto coas restantes 
denominacións galegas do proxecto 
‘Internacionalización dos Viños e 
Licores de Galicia’, posto en marcha 
polo IGAPE. Este proxecto permitirá 
establecer as liñas que debe seguir 
Monterrei  na súa aposta polo mercado 
exterior. A intención da nosa D. O. 
é manter as liñas de exportación 
iniciadas, ata o de agora, con moito 
esforzo polas nosas adegas. 

Cales son as perspectivas de 
crecemento da denominación de 
orixe? 
Somos unha denominación con 
atractivo, que está a crecer de xeito 
exponencial tanto en cantidade como en 
calidade, como revelan os numerosos 

Lara Da Silva 
Rodríguez
Presidenta do Consello Regulador 
da D. O. Monterrei

VITICulTuRA

EE.UU
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Soluciones para un Mundo en Crecimiento

® Marca de The Dow Chemical Company (”Dow”) o de una compañía fi lial de Dow

Excelente control del escarabajo de la patata.
Totalmente selectivo en patata.
Corto plazo de espera (7 días en patata).
Baja toxicidad para aplicadores y medio ambiente.
Adecuado para su utilización en programas de 
Producción Integrada y Agricultura Ecológica.
Adecuado para ser incluido en programas de 
prevención de resistencias.

Control superior del 
escarabajo de la patata
Efi cacia natural

http://colectivos.zurich.es/asegasa/promociones
http://colectivos.zurich.es/asegasa/promociones
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A LONG WAY

TOGETHER

Reducida compactación del suelo
Mayor capacidad de carga

Fiable comodidad 

Menores costes operativos
Máximas prestaciones 
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http://www.pestcontrol.basf.es
http://www.bkt-tires.com

