
L Á C T E O E N T R E V I S T A S

A situación actual do 
sector lácteo

José González 
Vázquez
Conselleiro do Medio Rural

Manuel Rodríguez
Director de Agacal

P.V.P. 5,00 € D E C E M B R O 2 0 1 8



Fontao - Esperante - 27210 LUGO 
Tfno.: 982 284 391 / Fax: 982 284 626 
www.xeneticafontao.com

Vinte anos ao teu servizo

                                           
, 1998-2018

ANIVERSARIO



E D I T O R I A L

3

Frear a caída do consumo de leite 
articulando, principalmente, 
accións de comunicación e pro-
moción, pero tamén impulsando 
diversas liñas de investigación 
que permitan xerar valor engadi-
do para o sector leiteiro español é 
o principal obxectivo da Organi-
zación Interprofesional Láctea 
(Inlac).

Grazas ao traballo desenvolvido 
nos últimos anos por esta entida-
de, conseguiuse frear a caída no 
consumo de leite (con baixadas do 
5% en determinadas anualidades). 
Porén, cómpre seguir xuntan-
do esforzos entre os distintos 
membros que conforman o sector 
e seguir potenciando os nosos 
produtos.

Para iso vén de aprobarse a 
extensión da norma de Inlac, 
que dota a esta organización de 
máis cartos para acometer o seu 
traballo. Neste sentido, contará 
cun ambicioso orzamento de 11,7 
millóns de euros.

Nesta nova etapa, á fronte da cal 
se sitúa Rosario Arredondo, Inlac 
seguirá centrando os seus esforzos 
na promoción do leite e dos 
produtos lácteos, así como na va-
lorización do sector. Un traballo 
que cómpre seguir desenvolvendo 
para situármonos á altura dos 
mercados europeos máis desen-
volvidos no sector lácteo.

Tuberculose bovina
Precisamente, dende Europa nos 
chegaba recentemente unha moi 
boa nova, relacionada igualmente 
co ámbito bovino. O pasado 11 de 
decembro, o Comité Permanente 
de Vexetais, Animais, Alimentos 
e Pensos da Comisión Europea 
declaraba á provincia de Ponteve-
dra coma territorio oficialmente 
indemne de tuberculose bovina.

Unha decisión da que debe-
mos sentirnos moi orgullosos e 
satisfeitos dado o grande esforzo 
que supuxo para os gandeiros da 
provincia cumprir con todas as 
condicións impostas para lograr 
erradicar esta doenza.

Agardamos que, en menos de 
dous anos, se poida solicitar 
igualmente á Comisión Europea a 
declaración de provincias oficial-
mente indemnes de tuberculose 
bovina para A Coruña, Lugo e 
Ourense.

Nova etapa
de Inlac

Francisco Bello
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Inlac seguirá a fomentar as cam-
pañas que poñan en valor o leite e 
os produtos lácteos de orixe local, 
destacando as súas propiedades 
nutricionais e valorizando tanto 
os produtos coma o sector no que 
se encadran e os seus operadores. 
Ademais, traballará pola sostibi-
lidade do sector lácteo desde un 
punto de vista económico, social e 
ambiental.

Nesta liña, destaca un proxecto 
concreto cofinanciado pola UE 
que se desenvolverá baixo o 
eslogan Di que si a lo menos a tres 
lácteos ao día. Xunto a isto, con-
tinuará promovéndose ata o ano 
2020 outra das campañas lanza-
das dende Inlac: Esqueso.es, cuxo 
obxectivo é divulgar o potencial 
dos nosos queixos e falar da súa 
calidade e variedade.

Cota total
Recentemente, o Boletín Oficial 
do Estado publicaba as dúas ordes 
polas que se amplía ao todo o 
sector de vacuno de carne e leite a 
extensión desta norma, para reali-
zar actividades de comunicación e 
promoción.

O novo acordo da Organización 
Interprofesional Láctea (Inlac) 
para por en valor o sector leiteiro 
entrou en vigor o 1 de xaneiro de 
2019 e prorrogarase ata o 31 de 
decembro de 2022. Trátase da ter-
ceira extensión de norma de Inlac. 
O presidente da Asociación Agra-
ria de Galicia, Francisco Bello, 
valorou “o reaxuste” que se fixo 
ao respecto deste regulamento 
para dotalo de “máis orzamento”, 
o que permitirá “articular novas 
ferramentas para loitar contra 
a caída do consumo de leite, que  
nos últimos anos chegou a cifrarse 
nun 5% menos”.

Inlac é a organización interprofe-
sional láctea que engloba a todo o 
sector e no que están integradas as 
ramas da produción leiteira e da 
industria transformadora. A súa 
misión é representar os intereses 
comúns da cadea do sector lácteo 
de vaca, ovella e cabra mediante 
o deseño e a implantación de 
medidas vinculantes que procu-
ren a vertebración sectorial e a súa 
estabilidade. Xunto a isto, Inlac 
singularizase por erguerse coma 
un foro estable de discusión entre 
todos os axentes da cadea láctea.

Gran peso das accións de 
promoción
Do orzamento total que Inlac xes-
tionará nos vindeiros catro anos, 
un 70% será destinado a accións 
de promoción e comunicación; 
un 15% á vertebración sectorial; 
un 7% a investigación e desen-
volvemento e un 8% a xestión. 
Tal e como salienta Francisco 
Bello, o ámbito da promoción é 
“moi relevante” e neste sentido é 
preciso articular medidas en dúas 
direccións.

Dunha banda, é necesario fomen-
tar o consumo de leite entre os 
consumidores finais. “Grazas ás 
últimas campañas promovidas 
dende Inlac, a caída do consumo 
freouse pero cómpre seguir insis-
tindo neste ámbito porque a pro-
dución continúa a medrar un 1% 
anual”, salienta Francisco Bello. 
E, por outra banda, hai tamén que 
realizar esforzos en comunicación 
interna. “Ha que transmitir aos 
gandeiros, que colaboran para que 
estas campañas se fagan, o que é 
Inlac e como a interprofesional 
pode por en valor o seu traballo”, 
engade o presidente da Asociación 
Agraria de Galicia.

Inlac 
destinará un 
70% do seu 
orzamento 
a accións de 
comunicación 
e promoción 
do sector 
leiteiro
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O novo acordo 
da Organización 
Interprofesional 
Láctea estenderase 
ata decembro de 
2022

No que respecta á cota total para 
axudar a sufragar as campañas de 
Inlac, ésta será de 0,00030 euros 
por litro (ao 50% entre produtor e 
transformador) en 2019; e pasará a 
ser de 0,00034 en 2020; 0,00036 en 
2021 e 0,00040 en 2022.

Esta cota de produción recaerá 
sobre as explotacións gandeiras 
produtoras e vendedoras de leite 
crú de vaca, ovella ou cabra así 
como sobre os produtores que 
destinen directamente ao consu-
midor todo ou parte do leite que 
producen e/ou elaboren produtos 
lácteos de vaca, ovella e cabra de 
venda na explotación.

No caso do 
vacún de 
carne, a norma 
aprobada pola 
interprofesio-
nal Prova-
cuno recolle 
unha achega 
económica 
obrigatoria 

dun euro por cada animal bovino 
sacrificado, abonado ao 50% polo 
produtor e o transformador.

Sistema de recadación 
continuista
Desde Inlac, o sistema de recada-
ción é continuista, unificado para 
os tres tipos de leite. A recadación 
da extensión de norma conti-
nuará realizándose por Inlac, 
que é responsable de facturar aos 
primeiros compradores, realizar a 
xestión de cobros e, no seu caso, as 
reclamacións necesarias, así como 
de verificar a coherencia entre 
as facturacións e a recadación. 
Trimestralmente, elaborarase 
información correspondente á 
xestión da extensión de norma, 
facturación, recadación, cobros, 
pagamentos, infraccións, etc.

As funcións de seguemento e 
control corresponderán á Xunta 
Directiva de Inlac. Cando se 
detecte unha situación de irregu-
laridade tipificada como falta/
infracción por incumprimento 
de pagamento, falsidade, atraso 
ou ausencia de notificación dos 
datos á Interprofesional, a súa 
Xunta Directiva poderá abrir un 
expediente sancionador.

Nova presidenta
Para facer fronte aos novos retos 
neste período e logo de que rema-
tara o mandato da anterior Xunta 
Directiva, Inlac vén de nomear 
coma nova presidenta a Rosario 
Arredondo Gómez, pertencente 
á organización COAG. Ata o mo-
mento, Arredondo ocupaba o car-
go de secretaria de Inlac. Substitúe 
no cargo a José Armando Tellado, 
director xeral de Capsa Food.

Xunto á Presidencia de Rosario 
Arredondo, elixironse igual-
mente os novos cargos de vice-
presidente primeiro, secretario, 
tesoureiro e vicepresidente segun-
do, igualmente para un tempo de 
dous anos. Xunto a Arredondo 
estarán Xosé Manuel López-Tella-
do como vicepresidente primeiro, 
Luis Calabozo como secretario, 
Ramón Artime como tesoureiro e 
Ramón Santalla como vicepresi-
dente segundo.

Francisco Bello valora “o 
reaxuste” que se fixo para 
dotar a extensión de norma de 
Inlac “de máis orzamento”
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refórzase o papel da axencia como 
garante da calidade diferenciada 
das producións agroalimentarias 
galegas, da formación e da inves-
tigación ligadas ao produto. Todo 
isto sen descoidar outras cuestións 
importantes, como o impulso 
ao desenvolvemento rural ou a 
defensa dos intereses dos nosos 
labregos e gandeiros en relación 
coa futura PAC.

Como valora 
os textos dos 
novos regu-
lamentos da 
PAC, propos-
tos polos eu-
rodiputados 
ponentes? 
A reforma da 
Política Agríco-
la Comunitaria máis alá do 2020 
está aínda nunha fase inicial e 
cómpre ter en conta a próxima 
celebración de eleccións europeas, 
que condiciona o proceso. En todo 
caso, desde Galicia levamos xa 
tempo traballando e temos unha 
postura común, acordada coas or-
ganizacións profesionais agrarias 
e coas cooperativas, para defender 
os nosos intereses. Queremos 
unha PAC común, forte e debi-
damente dotada de orzamentos, 
pero que, ao tempo, saiba contem-
plar as peculiaridades de Galicia. 
Por iso defendemos as pequenas e 
medianas explotacións, a remuda 
xeracional no agro ou a existen-
cia de mecanismos para controlar 
a volatilidade dos prezos, entre 
outros aspectos. Facémolo, ade-
mais, cun escrupuloso respecto 
institucional e en coordinación 

Que balance fai dos meses 
que leva á fronte da Conse-
llería do Medio Rural?
Están sendo días moi intensos, de 
moito traballo, pero tamén moi 
interesantes. Para min supuxo 
unha gran responsabilidade 
asumir este cargo, pero fágoo coa 
máxima satisfacción, pensando 
na mellora do noso medio rural. O 
balance que realizo é moi posi-
tivo, xa que estes meses permi-
tíronme coñecer de primeira 
man os principais retos que se 
nos presentan, cunha completa 
axenda de xuntanzas e encontros 
cos axentes sectoriais para coñecer 
as súas demandas e suxestións. 
Como tarefa inmediata, realiza-
mos xa un cambio importante 
na estrutura orgánica da Conse-
llería para separar a defensa do 
monte fronte aos incendios da 
xestión forestal propiamente dita, 
reforzando así tanto a prevención 
dos lumes como a planificación 
e ordenación da nosa riqueza fo-
restal. Polo tanto, está a ser unha 
nova etapa de traballo cargada de 
ilusión e con moi boas perspecti-
vas de futuro.

Cales son os principais retos 
da Consellería que dirixe?
De maneira xeral, o noso interese, 
como non pode ser doutro xeito, 
pasa por mellorar as condicións 
de vida no rural. Entendemos que 
isto ten que ver coa súa dinami-
zación económica, coa creación 
de riqueza e emprego. Estamos 
convencidos de que se pode vivir 
en e do rural e queremos cons-
truír unha sociedade orgullosa de 
residir no agro. Para iso, as nosas 

grandes apostas son a mobiliza-
ción das terras agrarias, para frear 
o abandono e fixar poboación, 
e o impulso á calidade das nosas 
producións agroalimentarias, 
para o que estamos a dar un pulo 
sen precedentes a esta materia, 
potenciando a Axencia Galega 
da Calidade Alimentaria, Agacal. 
Esta ferramenta resulta esencial 
para incorporar, con forza, a in-
vestigación, o desenvolvemento 
e a innovación ao agro, así como 
para facilitar formación aos seus 
axentes. 

Cales van a ser os proxec-
tos principais que pensa 
acometer no que resta de 
lexislatura?
Como digo, a posta en valor das 
terras, para potenciar o seu uso 
agrario e forestal é unha das nosas 
grandes liñas de traballo. Estamos 
a actuar xa en varios puntos de 
Galicia e continuaremos por esa 
senda. Ao tempo, esforzámonos 
en cumprir e aplicar as recomen-
dacións do ditame da comisión 
parlamentaria forestal. Xa cons-
tituímos o grupo de expertos para 
mellorar o servizo de loita contra 
o lume e modificamos a estrutura 
orgánica da Consellería, para 
separar a prevención e defensa dos 
montes da xestión e do aproveita-
mento forestal, procurando unha 
mellora de todos estes aspectos. 
En parecidos termos, reforzamos 
a Axencia Galega da Calidade 
Alimentaria (Agacal), creando 
dentro dela un novo departamen-
to específico para potenciar a pro-
tección da calidade diferencial das 
nosas producións. Desta forma 

“O noso interese pasa por mellorar  
as condicións de vida no rural”

José 
González Vázquez
Conselleiro do Medio Rural

“Queremos unha  
PAC común, forte e 
debidamente dotada 
de orzamentos que 
saiba contemplar  as 
peculiaridades  de Galicia”
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co Ministerio de Agricultura, 
Pesca e Alimentación, a quen 
corresponde a interlocución con 
Bruxelas.

No encontro Leader cele-
brado no concello do Pino 
anunciouse a posibilidade 
de que se ampliasen os 
fondos, ten concretado o 
aumento do orzamento?
O Leader é un dinamizador 
fundamental do noso agro. 
Baséase, ademais, nun modelo 
moi integrador, de abaixo arriba, 
para contar sempre cos axentes do 
territorio. Por iso a súa xestión é 
clave para nós. Estamos a traba-
llar na liña de incrementar as 
dotacións orzamentarias corres-
pondentes, dando sempre un 
papel protagonista aos grupos de 
desenvolvemento rural (GDR’s), 
que desempeñan unha función 
esencial na axeitada xestión dos 
fondos da medida Leader.

Foi membro da Comisión 
Especial de estudo e análise 
das reformas da política 
forestal. Como valora a 
campaña de incendios e 
como afronta a do próximo 
ano?
Como xa dixen, na Xunta 
tomamos boa nota das recomen-
dacións desta comisión e estamos 
actuando en consecuencia. Sobre 
a campaña de lumes, debo insistir 
en que mentres arda unha soa 
hectárea non estaremos satis-

feitos, pero, evidentemente, os 
resultados do 2018 foron favora-
bles. Temos que continuar nesta 
liña e esforzarnos para antici-
parnos aos incendios, como xa o 
estamos facendo, perseverando na 
prevención e na correcta xestión 
da nosa superficie forestal e o 
seu aproveitamento sustentable, 
como mellor “vacina” fronte a 
este problema.

Que propostas valoran para 
mellorar o sector vitiviníco-
la galego?
O eido do viño estanos a dar moi-
tas satisfaccións, polo seu dinamis-
mo e a súa progresiva internacio-
nalización, de xeito que contribúe 
a abrir mercados non só para este 
sector, senón en xeral para a nosa 
produción agroalimentaria. Para 
impulsar se cabe aínda máis esta 
proxección, en 2019 achegaremos 
cinco millóns de euros en axudas 
tanto para mellorar a produción e 
comercialización dos nosos viños 
como para reforzar a súa promo-
ción. Ademais, estamos a traballar 
para mobilizar terras, co fin de 
mellorar e ampliar a base territo-
rial das explotacións vitivinícolas 
en xeral.

Que medidas se deben levar 
a cabo para incrementar a 
contratación de seguros dos 
agricultores?
Pois niso estamos, fomentando 
a contratación con medidas eco-
nómicas e de divulgación. Así, o 

vindeiro ano destinaremos outros 
cinco millóns de euros para finan-
ciar os seguros e continuaremos 
intensificando as campañas de co-
municación para chegar a cantos 
máis agricultores e gandeiros me-
llor. A nosa intención é chegar a 
un maior número de beneficiarios 
de pólizas, con especial atención 
ao sector vitivinícola, da pataca e 
dos cereais, vista a incidencia que 
tiveron nestes eidos produtivos as 
inclemencias meteorolóxicas dos 
últimos anos.

Cales son os últimos datos 
do Observatorio de Mobili-
dade de Terras de Galicia e 
que actuacións desenvolve 
a Consellería do Medio Ru-
ral neste campo?
A mobilización de terras é unha 
liña estratéxica da Consellería. 
Estamos a potenciar o traballo 
do Banco de Terras para poñer en 
valor predios con interese agrario 
ou forestal en diferentes zonas de 
Galicia. Este labor complementa 
os procesos de reestruturación 
parcelaria, nos que tamén estamos 
a traballar arreo. Con respecto aos 
datos do Observatorio de Mobili-
dade de Terras, constatamos que 
nos últimos anos practicamente 
se mantén tanto o número de 
operacións de compravenda de 
terras (arredor de 40.000) como a 
superficie transaccionada (en algo 
máis de 10.000 hectáreas).
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Neste sentido, serán subvencio-
nables proxectos de natureza pro-
dutiva que supoñan a realización 
dunha actividade económica e 
tamén proxectos de natureza non 
produtiva, consistentes na reali-
zación dunha actividade que sexa 
de interese público ou colectivo. A 
concesión das axudas tramitarase 
en réxime de concorrencia com-
petitiva a través de cada GDR.

O Diario Oficial de Galicia (DOG) 
publicou recentemente a con-
vocatoria de subvencións para a 
execución de proxectos da medida 
Leader do Programa de Desenvol-
vemento Rural de Galicia 2014-
2020, cofinanciadas ao abeiro do 
Fondo Europeo Agrícola de Des-
envolvemento Rural. Trátase das 
achegas ás que pode optar calque-
ra persoa ou entidade a través dos 
24 Grupos de Desenvolvemento 
Rural do territorio galego.

Nesta convocatoria o orzamento 
das axudas é superior aos 16,5 mi-
llóns de euros en dúas anualidades 
(6,6 millóns para 2019 e 9,9 para 

2020) e está cofinanciado nun 
75% polo Feader, nun 2,5% pola 
Administración xeral do Estado e 
nun 22,5 % pola Xunta.

Ata o 31 de marzo
Aínda que o prazo de presenta-
ción de solicitudes é permanente 
durante todo o período de execu-
ción do Leader, concorrerán a esta 
convocatoria aquelas presentadas 
ata o 31 de marzo de 2019. Unha 
vez tidas en conta as peticións 
recibidas ata esa data, e no caso de 
existir crédito orzamentario dis-
poñible, poderá realizarse unha 
segunda convocatoria, tendo en 
conta as solicitudes presentadas.

Nova convocatoria Leader

Boletíns 
informativos

Novo Centro de Día do 
Barco de Valdeorras

Mobilizaranse 16,5 
millóns de euros en 
dúas anualidades

Diversos Grupos de Desenvolve-
mento Rural do territorio galego 
informaron dos seus fitos a través 
de boletíns informativos lanzados 
no segundo semestre do ano 2018. 
As novas máis significativas sobre 
axudas e os proxectos subvencio-
nados centraron, principalmente, 
as páxinas do boletín do GDR 4 
de Lugo ou do GDR 12 O Carballi-
ño-O Ribeiro. O GDR 17 do Salnés 
emitiu dous boletíns e o GDR 7 de 
Valdeorras chegou a editar tres.

O día 26 de decembro, presen-
touse perante os medios de 
comunicación o novo Centro de 
Día O Salgueiral, emprazado no 
Barco de Valdeorras, unha obra 
financiada con 20.629 euros por 
parte do GDR 7 (o 50% do seu 
custo total). Trátase do único 
centro destas características que 
se sitúa na comarca de Valdeorras 
e ofrece ás persoas maiores que 
utilicen a súas dependencias un 
amplo abano de servizos básicos e 
terapéuticos.
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Cales son as liñas 
estratéxicas de Agacal para 
o próximo ano?
Agacal é unha ferramenta para 
concibir estratexias de futuro 
para o noso rural. Temos centros 
de investigación e de formación, 
cun sector moi punteiro en canto 
a innovación e a calidade dife-
rencial (temos 36 selos propios 
específicos). Neste sentido, Agacal 
(como organismo novo) ten que 
ser interlocutor da administra-
ción con ese eido da calidade dife-
rencial e de todos os seus operado-
res. Debe escoitar as demandas dos 
diferentes sectores e enlazalas co 
eido da investigación e co eido da 
formación pública da Consellería 
do Medio Rural. Esta estratexia 
non pode desenvolverse baixo 
organismos con direccións 
diferentes, senón que cómpre ser 
coordinada baixo unha única 
entidade, que é Agacal.

Que precisa a industria 
agroalimentaria para 
consolidarse coma un eixo 
estratéxico da economía 
galega?
Creo que xa é un eido estra-
téxico a día de hoxe. Con cifras 
de facturación por riba de 400 
millóns de euros anuais. O que 
nos falta moitas veces é crérnolo, 
que a sociedade o perciba. Ás veces 
temos o estereotipo dun sector 
rural galego atrasado e a remolque 
doutros territorios máis desenvol-
vidos, pero non é así.

Cales son as principais 
demandas que constatan en 
Agacal en canto a formación 
agrogandeira e forestal?
O mundo do rural galego ten 
evolucionado nestes últimos ano 
dun xeito bastante evidente. Cara 
a unha profesionalización cada 
vez maior. O exemplo máis obvio 
é o mundo lácteo, pero tamén o 
da viticultura. Esa profesionaliza-
ción dos actores e dos operadores 
do rural galego provoca novas 
demandas, de novos ciclos forma-
tivos, de nova formación conti-
nua. No eido da viticultura, por 
exemplo, hai demandas crecentes 
de enxertadores, de podadores… A 
Consellería do Medio Rural non 
é xorda a ese tipo de necesidades. 
Recolle esas peticións e ofrece 
formación continua ás novas 
tipoloxías de profesionais do noso 
rural.

En que medida a 
transferencia de 
coñecemento é 
fundamental para o futuro 
do sector agrogandeiro 
galego?
A transferencia de coñecemento 
no rural galego ten dende hai 
moitos anos un protagonismo 
esencial. Canalizouse a través dos 
centros de investigación, dos cen-
tros de formación e das oficinas 

agrarias comarcais dependentes 
da Consellería do Medio Rural. 
A día de hoxe, o rural galego non 
se entendería sen a transferencia, 
nos 30 últimos anos, do coñe-
cemento que se orixina nestes 
centros. Son ferramentas de des-
envolvemento e patas principais 
para o noso rural.

Como é a investigación 
agrogandeira que se 
realiza nos centros de 
investigación galegos?
Moi punteira. Galicia ten sido 
sempre unha Comunidade Autó-
noma moi avanzada neste ámbito. 
Falaría de multiplicidade de áreas 
concretas, pois temos centros de 
investigación especializados en 
materia forestal, en materia de 
viticultura e enoloxía, no eido 
agrogandeiro, etc. Intentamos 
abranguer todos os polos de 
desenvolvemento do rural galego. 
En 2018, realizáronse en Galicia 
unhas 200 accións de transferen-
cia de coñecemento derivadas de 
proxectos de investigación.

Son competitivos os 
centros de investigación 
agrogandeiros e forestais 
galegos cos do resto de 
España e de Europa?
En moitos aspectos estamos, 
mesmo, por riba dos principais 
centros de investigación de Espa-
ña e tamén de Europa. Neste sen-
tido, é fundamental que sigamos 
estando atentos ás demandas dos 
sectores produtivos para poder 
satisfacelas.

“A industria 
agroalimentaria galega é 
estratéxica a día de hoxe” 

“O noso organismo nace como 
ferramenta para concibir estratexias de 
futuro para o noso rural”

Director de Agacal

Manuel Rodríguez

Foto: www.campogalego.com
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El exhaustivo análisis de lo 
publicado sobre el eucalipto en 
los medios informativos durante 
35 años lo iniciamos para nuestra 
tesis doctoral en 1974 con las 
primeras críticas feroces contra 
las celulosas, a pesar de que en 
aquellos años, la pasta de papel 
no se obtenía exclusivamente del 
eucalipto sino principalmente 
de diversas coníferas del género 
pinus.

Nuestro objetivo explícito al abor-
dar la investigación era efectuar 
un seguimiento en medios de 
comunicación, a lo largo de varias 
décadas, para comprobar si las 
informaciones publicadas fueron 
conformes a los estándares de la 
ciencia, fueron relatos u opinio-
nes sin fundamento científico, o 
fueron producciones periodísticas 
totalmente acertadas. Pretendía-
mos averiguar si el tratamiento 
de la prensa había sido objetivo, 
subjetivo, acorde a las directri-
ces de los expertos, o próximo a 
posturas políticas o interesadas en 
uno u otro sentido. En definitiva, 
queríamos saber si había existido 
e incluso persistido un fenóme-
no de ‘mala prensa’ aplicado al 
eucalipto.

La primera conclusión a la que 
llegamos es que efectivamente el 
eucalipto ha venido padeciendo 
todos los efectos perniciosos que 
se derivan de lo que se conoce 
como ‘mala prensa’ al haber sido 
víctima de un periodismo alejado 
de las directrices de los expertos, 
los investigadores y los científi-
cos, y alimentado por determi-
nadas siglas políticas que difun-
dieron información interesada, 
desenfocada y distorsionada sobre 
la realidad del eucalipto.

La segunda conclusión es que 
muchos de los actores involucra-
dos en su lucha contra el eucalipto 
han admitido el haber organi-
zado o formado parte de alguna 
campaña contra la mirtácea o las 
celulosas. Entre ellos no sólo figu-
ran organizaciones ecologistas, 

con sus líderes identificados, sino 
también cooperativistas, articu-
listas de prensa, escritores, etc.

Capital maderero nórdico
La tercera conclusión es que cien-
tíficos, investigadores, docentes, 
forestalistas y profesionales di-
versos han coincidido en sugerir 
que tras las supuestas campañas 
de descrédito contra eucalipto ha 
estado la influencia del capital 
maderero nórdico, temeroso de 
las potencialidades de la especie 
en un clima y en un suelo como el 
atlántico peninsular, al no poder 
competir contra ellas.

La cuarta conclusión es que los 
medios de comunicación han ser-
vido de altavoces para llevar a sus 
lectores los mensajes ecologistas 
y políticos contrarios al eucalip-
to, consiguiendo que la opinión 
pública se forjara un criterio 
sobre la maldad del árbol, luego 
extensivo a nuevas capas sociales 
cuyos representantes volvían 
a colocar la misma opinión en 
los periódicos, en una especie de 
círculo vicioso en el que apenas 
tuvieron cabida las opiniones de 
los investigadores.

Se confirmó así nuestra hipótesis 
inicial –lo decíamos en el capítulo 
anterior que el lector puede con-
sultar en el número anterior de 
esta revista– de que los medios no 
actuaron durante todo ese tiempo, 
¡ni mucho menos!, como correas 
de transmisión del conocimiento 
del saber científico, prefiriendo 
–prácticamente en exclusiva– las 
versiones de organizaciones eco-
logistas, vecinales, políticas y/o 
sindicales.

Como botones de muestra, trae-
mos en colación al diputado socia-
lista a Cortes, Carlos Navarrete, 
quien llegó a afirmar, de forma 
sin duda acientífica y ridícula que 
“el eucalipto es un árbol de dere-
chas, genocida, hereje, vampiro 
vegetal, analfabeto e imperialis-
ta”. El articulista Carlos García 
Bayón afirmaría literalmente que 

“el eucalipto crece sobre la muerte 
que siembra a su alrededor”. El 
catedrático Bermejo Martínez, 
que fue químico y no forestalista, 
llegó a decir, sin poder obviamen-
te demostrarlo, que la polución de 
ENCE había destruido la mitad 
de la Ría de Pontevedra y que “las 
hijas más bellas de Galicia, sus 
rías, están en trance de ser prosti-
tuidas y muertas [por culpa de las 
celulosas]”.

Hasta la entonces vicepresidenta 
del Congreso, por Alianza Popu-
lar, María Victoria Fernández 
España, equipararía la supuesta 
erosión que el eucalipto causa 
al suelo ¡con los efectos de una 
bomba atómica!. Por no hablar de 
uno de los máximos detractores 
del eucalipto, el ecologista Carlos 
Vales, quien llegó a afirmar (como 
todos los demás, sin pruebas, sin 
análisis empíricos), que “la plan-

Tras las supuestas 
campañas de 
descrédito contra 
eucalipto ha estado 
la influencia del 
capital maderero 
nórdico

La mala prensa del eucalipto (II)

Eucalipto en Mykonos (Grecia).
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tación de coníferas y eucaliptos ha 
producido en Galicia unas conse-
cuencias ecológicas catastróficas y 
la pérdida de miles de millones de 
pesetas”.

De modo que frente a este alud de 
frases grandilocuentes basadas 
en la nada, nos decidimos por 
consultar lo que los científicos 
escribieron a lo largo de los 35 
años analizados. Tras empaparnos 
en las páginas de un centenar de 
obras fuimos descubriendo los 
mitos, las leyendas, las invencio-
nes que sobre el eucalipto han 
ido tomando forma en nuestra 
sociedad. Y decidimos agruparlos 
en un decálogo.

Diez mitos sobre el 
eucalipto
Una vez detectados como tales, 
clasificamos y analizamos un 
total de diez mitos, que podemos 
comentar como sigue (dejando 
para la siguiente entrega los 
pormenores de todos y cada uno 
de ellos):

En lo que respecta al mito de que 
el eucalipto es un enemigo de 
un suelo al que acaba por agotar, 
entendemos que hemos podido 
demostrar que la opinión pública 
fue receptora de informaciones 
que en nada tienen que ver con lo 
que refiere la comunidad cientí-
fica.

En relación 
con la supues-
ta incompati-
bilidad entre 
el eucalipto 
y cualquier 
especie de las 
denominadas 

autóctonas, las investigaciones 
desarrolladas sobre cohabitación 
entre especies determinan que tal 
afirmación no se sostiene.

En tercer lugar, tras la bibliogra-
fía analizada relacionada con las 
noticias que los periódicos han 
venido difundiendo sobre el papel 
de la especie en relación con la 
erosión, se desprende de todo lo 
consultado y contrastado que no 
hay razón para suponer que el 
eucalipto favorezca la erosión.

Por lo que se refiere al supuesto 
agotamiento de las reservas hídri-
cas que tan profusamente se le ha 
venido imputando al eucalipto, 
llegamos a la conclusión de que se 
trata de una distorsión mítica de 
la realidad.

Acerca de la mitificación del 
pirofitismo atribuido al eucalipto 
y del supuesto negocio de la com-
pra-venta de madera quemada 
que se estaría favoreciendo con la 
plaga incendiaria que cada verano 
suele azotar el país, pudimos con-
cluir que la comunidad científica 
ha aportado argumentos sufi-
cientes para contrarrestar ambas 
leyendas.

Acerca de la popular creencia de 
que una especie no autóctona es 
antinatural y sobre la esencia 
misma del concepto de autocto-
nía difundido en los periódicos, 
creemos demostrado que ambas 
apreciaciones carecen del funda-
mento científico necesario.

Sobre el tantas veces difundi-
do mensaje de que el eucalipto 
perjudica el medio ambiente, 
de nuestra investigación parece 
deducirse que el eucalipto no sólo 

La industria pastera 
ha llevado la 
riqueza a las zonas 
del planeta donde 
se ha establecido

Eucalipto en Mykonos (Grecia).

Eucalipto en Santorini (Grecia).

no perjudica al medio ambiente 
sino que es respetuoso con él.

La idea de que el eucalipto es un 
monocultivo que ha colonizado 
Galicia y que sólo sirve para hacer 
celulosa, tampoco se sostiene si 
atendemos el criterio de los inves-
tigadores.

Por lo que respecta al cliché de 
que el eucalipto es enemigo de la 
biodiversidad y de la salud, nos 
parece haber aportado en nuestro 
trabajo, bibliografía y citas cien-
tíficas suficientes para sostener 
justamente lo contrario.

Y, finalmente, la proclama de 
que la celulosa traería a Galicia la 
ruina y la emigración se demostró 
equivocada. Muy al contrario, la 
explotación pastera ha llevado 
la riqueza a las zonas de todo el 
planeta donde se han establecido 
este tipo de industrias.

Miguel Boó
Doctor en Comunicación
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Igualmente 
flexibilízanse 
determinados 
requisitos do 
réxime de axu-
da aos cultivos 
proteicos, así 
como do paga-
mento específico ao cultivo do 
algodón. No pago verde, inclúese 
unha nova especie, a Crotalaria 
juncea L., que pode ser declarada 
como cultivo fixador de nitróxe-
no, a fin de cumprir coa porcen-
taxe de superficie destinada ás 
superficies de interese ecolóxico.

O Goberno do Estado regulou a 
concesión das axudas da PAC para 
o 2019 con novidades que inclúen 
distintos aspectos relacionados 
coa prevención de posibles aban-
donos nas superficies de pastos, os 
axustes derivados da declaración 
gráfica en superficies comunais e 
a flexibilización de determinados 
aspectos das axudas asociadas. 
Tamén se introduce unha nova 
especie na listaxe de cultivos 
fixadores de nitróxeno que poden 
servir para cumprir cos requisitos 
do pagamento verde e inclúense 
novidades relacionadas coa apli-
cación de xurros.

Durante 2019 avanzarase na 
simplificación na xestión da 
normativa, unificando as datas 
para o cumprimento dos requisi-

tos establecidos, o que facilitará 
determinados trámites.

En relación cos pastos, establéce-
nse novos axustes no que se refire 
á determinación de cando hai 
actividade agraria no caso de labo-
res de mantemento para evitar así 
posibles situacións de abandono.

Máis flexibilidade e 
simplicación
Introdúcense melloras para unha 
maior flexibilidade e simpli-
ficación nalgúns réximes de 
axudas asociadas, tales como as 
condicións de mantemento da 
titularidade da explotación nas 
axudas asociadas gandeiras, ou as 
condicións de elixibilidade para  
incorporación de novos titulares á 
actividade.

A Crotalaria 
juncea L. pode ser 
declarada como 
cultivo fixador de 
nitróxeno

Novidades na concesión das 
axudas da PAC para o 2019

A Comisión Europea rexeita as conclusións 
do informe do Tribunal de Contas sobre a 
proposta da PAC
A Comisión Europea rexeita de 
xeito contundente as conclusións 
do Tribunal de Contas Europeo 
tras analizar as liñas estratéxicas 
da reforma da PAC a partir de 
2020. A Comisión considera que a 
avaliación se debe a “un malen-
tendido ou unha interpretación 
errónea das propostas da Comi-
sión”, ao tempo que anuncia que 
dará ao Tribunal unha resposta 
detallada e reunirase cos mem-
bros do Tribunal para profundar 
na súa avaliación.
 
Segundo o Tribunal de Contas, 
a reforma da PAC non chega a 
satisfacer as ambicións da UE con 
respecto a un enfoque máis eco-
lóxico e máis sólido baseado no 
rendemento e formula algunhas 
dúbidas no que se refire á rendi-
ción de contas.
 
Sen valores cuantificados
O Tribunal recoñece que a refor-
ma proposta contén instrumen-

tos para responder aos obxectivos 
ambientais e climáticos pero 
non están definidos claramente 
nin se plasman nuns valores 
cuantificados, polo que persiste a 
imprecisión en canto á maneira 
de avaliar ou medir o grao de 
ecoloxización da PAC.
 
A estimación realizada pola 
Comisión da contribución da 
PAC aos obxectivos da UE sobre 
o cambio climático resulta pouco 
realista, segundo este Tribunal, 
que sinala que moitas das opcións 

propostas son moi similares ás 
da actual PAC. En particular, a 
maior parte do orzamento conti-
nuaría financiando pagamentos 
directos aos agricultores sobre a 
base dun núme-
ro determinado 
de hectáreas de 
terra posuída 
ou cultivada.

O informe do 
órgano europeo 
destaca que a 
reforma adoece 
dun enfoque máis 
ecolóxico
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directamente ligada ao réxime 
especial agrario do IVE, sendo o 
modelo de tributación maiorita-
rio, xa que nel tributan máis do 
90% das explotacións agrarias do 
Estado. 

É unha mo-
dalidade que 
achega trans-
parencia fiscal 
e que cumpre 
á perfección co 
obxectivo de 
simplificar os 
trámites bu-
rocráticos e contables no sector, 
ademáis de adaptarse ás peculia-
ridades dunha industria expos-
ta, como ningunha outra, aos 
cambios climatolóxicos, o que 
provoca enormes desequilibrios 
e a volatilidade dos mercados.

O acto, que contou cunha trinte-
na de asistentes, celebrouse nas 
antigas escolas da localidade e 
nel interviñeron o presidente da 
Asociación Agraria de Galicia, 
Francisco Bello; o delegado da 
Asociación Agraria de Galicia en 
Valdeorras, Roberto Mosteiro; 
e o delegado de Caser Seguros, 
Juan José del Río Sobrino. Tras 
as exposicións 
dos relatores, 
organizouse 
unha mesa 
redonda na que 
se abordaron 
os temas máis 
importantes. 
Caser é unha 
das aseguradoras con maior 
implicación no ámbito rural e 
agropecuario, duas áreas extra-
téxicas para a compañía.

Asaja contactou coa Axencia 
Tributaria ante a alarma ocasiona-
da polas informacións publicadas 
sobre a posible eliminación da 
tributación por módulos para o 
sector. A asociación sinala que 
desde o organismo gobernamental 
lle garantiron que non haberá 

A Asociación Agraria de Galicia 
promoveu o pasado 7 de novem-
bro ás 19:00 horas en Larouco 
(Valdeorras) unha xornada 
técnica sobre seguros agrarios. Os 
asistentes foron informados sobre 
a necesidade de contar con segu-
ros e sobre que importancia teñen 
nunha explotación. Durante a se-
sión realizouse unha simulación 

supresión nin retoques no réxime 
de estimación obxectiva ou de 
módulos do IRPF. 

Así, a Asociación Agraria de 
Galicia quere transmitir unha 
mensaxe de tranquilidade aos 
agricultores, á vez que destaca que 
Asaja axudou á Administración 
á implantación dos módulos no 
sector no ano 1995. Este réxime, 
ligado ao réxime especial agrario 
de IVE, deu transparencia e foi 
eficiente nas operacións que fan 
os agricultores e gandeiros que 
tributan nesta modalidade de 
estimación obxectiva ao longo 
destes anos. 

A tributación por módulos no 
sector agrario está moi implan-
tada e fortemente consolida-
da desde 1995. Ademais, está 

de seguros de viñedo con dous 
modelos diferentes de casos reais 
da zona e explicouse de forma 
exhaustiva os seguros de viñedo. 
Os relatores tamén abordaron 
as novidades normativas deste 
ano e as que entrarán en vigor o 
próximo, así como outros tipos de 
seguros como os de explotación, 
tractores ou adegas. 

O sector agrario manterá 
a súa tributación por módulos

Larouco acolleu unha xornada 
sobre os seguros agrarios

Esta modalidade 
achega 
transparencia fiscal 
e simplifica os 
trámites

Na charla interveu  
o presidente 
da Asociación 
Agraria de Galicia, 
Francisco Bello



Asegure: 

• Saneamiento ganadero

• La calidad de su leche  
 (células somáticas,   
	 aflatoxinas…)

• La fertilidad 
	 de	su	explotación	

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

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

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

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

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

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

Más que un seguro

seguro de ganado

vacuno
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deste éxito a través das indemni-
zacións ás explotacións afectadas 
polos sacrificios obrigatorios das 
reses infectadas, e das axudas 
para a realización de baleiros 
sanitarios nos rabaños afectados, 
o control dos pastos e a limpeza 
e desinfeccións das explotacións 
positivas. Só 
deste xeito foi 
posible que 
se observase 
un continuo 
descenso da 
persistencia 
do patóxeno 
nas gandarías 
galegas.

Horizonte 2021
No que se refire ao resto de Ga-
licia, a prevalencia da enfermi-
dade é do 0,02%, un dato moito 
mellor co da media nacional que 
é do 2,32%. Segundo a valora-
ción da Consellería do Medio 
Rural, “se logramos manter esta 
tendencia, a principios de 2021 
poderíase solicitar á Comisión 
Europea o status de provincias 
oficialmente indemnes de tu-
berculose bovina para A Coruña, 
Lugo e Ourense”.

O pasado 11 de decembro, o 
Comité Permanente de Vexetais, 
Animais, Alimentos e Pensos 
da Comisión Europea declarou 
á provincia de Pontevedra coma 
territorio oficialmente indemne 
de tuberculose bovina. A decisión 
foi adoptada por unanimidade de 
todos os estados membros e entra-
rá en vigor, formalmente, cando 
se publique no Diario Oficial da 
Unión Europea (DOUE), o que 
está previsto para o vindeiro mes 
de xaneiro.

A tuberculose animal é unha 
enfermidade infecto-contaxiosa 
crónica grave, orixinada por 
bacterias do complexo Mycobac-
terium tuberculosis. Ten unha 
gran importancia para a saúde 
pública no ámbito mundial, xa 
que afecta indistintamente aos 
animais e ás persoas. 

Esta declaración ten, polo tanto, 
unha gran relevancia no contex-
to da saúde pública e da sanidade 
animal, e culmina o enorme es-
forzo material e humano levado a 
cabo pola Administración galega 
e polo sector produtivo de gando 
bovino. Nos anos noventa, en 

Pontevedra e en Galicia en xeral, 
máis do 16% dos rabaños estaban 
infectados de tuberculose. 

A Asociación Agraria de Galicia 
valora esta decisión moi es-
pecialmente. O presidente da 
organización, Francisco Bello, 
asegurou que “debemos sentir-
nos moi orgullosos do inmenso 
esforzo que supuxo para os gan-
deiros galegos cumprir con todas 
as condicións impostas dende os 
ámbitos estatal e da UE”.

Programas de erradicación
Neste sentido asegurou que “du-
rante máis dun cuarto de século, 
os produtores bovinos tiveron 
que aplicar os escrupulosos pro-
gramas de erradicación, a través 
de intensas campañas anuais 
de saneamento que esixiron un 
importante custo económico aos 
propietarios das explotacións de 
vacún”.

Para acadar o recoñecemento, os 
gandeiros tiveron que superar 
os continuos e rigurosos exames 
realizados polos servizos vete-
rinarios da administración. A 
Xunta colaborou na consecución 

Pontevedra, declarada 
pola UE provincia indemne 
de tuberculose bovina

O presidente da 
Asociación Agraria 
de Galicia, Francisco 
Bello, valora 
especialmente  
a decisión
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La compañía de neumáticos BKT, 
con sede en la India, aprovechará 
su presencia en la próxima feria 
SIMA de París (del 24 al 28 de 
febrero) para poner en valor todo 
su potencial. Así, BKT expondrá 
los neumáticos agrícolas más 
grandes fabricados hasta ahora por 
la compañía, con un radio de 2,30 
metros. Además, la empresa exhi-
birá un gran tractor transparente 
equipado con la nueva medida de 
Ridemax IT 697 M+S.

El fútbol será también protagonis-
ta en el espacio expositor de BKT, 
ya que los visitantes podrán probar 
una experiencia especial y salir al 
campo para ganar billetes para la 
final de la Coupe de la Ligue BKT.

Nueva medida de Agrimax 
Force
Los neumáticos de 2,30 metros de 
diámetro que BKT exhibirá en Pa-
rís, desarrollados bajo el paraguas 
de la marca Agrimax Force, poseen 
tecnología IF, que permite trabajar 
con bajas presiones reduciendo la 
compactación con el suelo. Estos 
neumáticos pueden viajar hasta 65 
kilómetros por hora sin reducir la 
presión del hinchado.

Por otra parte, destaca también por 
su dimensión el tractor transpa-
rente realizado con 1.500 kilos de 
plexiglás y equipado con la nueva 

medida del neumático RidemaxIT 
697 M+S, 710/70 R42 en el eje pos-
terior (y con la versión 600/70 R30 
en el anterior), que BKT exhibirá 
en París. Este particular producto 
es específico para desarrollar apli-
caciones invernales y se destina, 
principalmente, al transporte por 
carretera (operaciones de manteni-
miento de áreas verdes y limpieza 
de asfalto).

Patrocinios
SIMA es también el escaparate ele-
gido por BKT para poner en valor 
uno de los grandes patrocinios que 
la compañía acometerá este año. Lo 
hará precisamente en Francia, país 
en el que la empresa da su nombre 
a la competición de fútbol Coupe 
de la Ligue (ahora Coupe de la Ligue 
BKT). Una decisión estratégica que 
permitirá a la firma estar cerca de 
sus clientes seguidores del deporte 
rey, distribuidos por toda la geo-
grafía francesa.

Precisamente, para ellos se 
concibió una mágica experiencia 
deportiva que podrán vivir direc-
tamente en el stand de la empresa 
en SIMA. Una experiencia que 
permitirá a los ganadores conse-
guir billetes para la final de esta 
competición, que se celebrará el 
próximo 30 de marzo de 2019.

BKT desplegará todo su
potencial en SIMA

La firma presentará 
un neumático 
especial de 2,30 
metros de diámetro

BKT ha desarrollado la tecnología 
Spotech, un dispositivo innovador 
capaz de suministrar información 
sobre la posición exacta de los 
medios (trazada por satélite, pro-
gramable y personalizable), de los 
volúmenes y de los vehículos. Toda 
la información que se obtenga a 
partir de Spotech permitirá crear 
auténticos estudios de empleo de 
los neumáticos, en función de sus 
efectos en las máquinas en las que 
se instalen.

Tecnología Spotech
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www.cimag.gandagro.com 

21 a 23 febreiro 2019

“Cita referente en
innovación agropecuaria”

I I I  Feira Profesional de Maquinaria,  Agricultura e Gandería

Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural:
Europa inviste no rural

FEIRA INTERNACIONAL DE GALICIA ABANCA • E-36540 SILLEDA • Pontevedra • Tel. 986 577000 • e-mail: cimag-gandagro@feiragalicia.com

O investidor do rodete de alimenta-
ción dinámica (DFR) das collei-
tadoras CR de New Holland foi 
obsequiado coa medalla de bronce 
nos premios á innovación SIMA 
2019. A  función galardoada aforra 
un tempo considerable e aproveita 
ao máximo a enorme produtivi-
dade da colleitadora con maior 
capacidade do mundo, pois permite 
ao operador eliminar un posible 
atasco do rodete desde a cabina. Este 

novo sistema engádese ao inves-
tidor de cabezal e alimentador, 
así como á función de protección 
contra sobrecarga do cóncavo.

Rendibilidade
Lars Skjoldager Sørensen, respon-
sable da cadea de produción das co-
lleitadoras, destaca que conseguen 
“maximizar o tempo de actividade” 
no caso de que se produza un atasco. 
“Co noso investidor do DFR, os 
clientes poden solucionalo con gran 
rapidez sen erguerse do asento”, su-
bliña, á vez que indica que o tempo 

da operación diminúe considera-
blemente ao pasar de dúas horas a 
dez minutos. “Todo iso comporta 
un beneficio considerable para a 
produtividade e a rendibilidade do 
cliente”, insiste o responsable da 
cadea de produción.

O investidor do rodete de alimen-
tación dinámica, que está formado 
por un cilindro hidráulico, un 
sistema de trinquete e unha roda 
dentada no eixo do DFR, desatasca 
o DFR ao investir o xiro do alimen-
tador.

O investidor do rodete de 
alimentación dinámica 
aumenta a produtividade

New Holland 
gaña o premio 
á innovación 
SIMA 2019
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os custos de servizo e mellorar a 
eficiencia operativa, para realizar 
o traballo a tempo con menos 
interrupcións no servizo.

Por outra banda, coa ferramenta  
Live  NBalance, Airbus e John  
Deere poden ofrecer, por primeira 
vez, o seguimento en vivo do ba-
lance de nitróxeno no campo. Este 
proxecto baséase nunha combina-
ción de imaxes por satélite e datos 
da maquinaria, que constante-
mente observan a absorción de 
nitróxeno polo cultivo en cada 
parte do campo. 

Durante a tempada de cultivo, 
o servizo permite ao agricultor 
tomar as mellores decisións sobre 
as posteriores aplicacións de 
fertilizantes. Despois da colleita, 
resume o total de nitróxeno apli-
cado e retirado, listo para utilizar 
de acordo á normativa. 

Medición precisa
O sistema permite aos agricul-
tores introducir a cantidade de 
nitróxeno dispoñible ao comezo 
da campaña de sementa. O conti-
do de nitróxeno 
e NH4-N dos 
fertilizantes or-
gánicos pódese 
medir con pre-
cisión mediante 
o Sistema de 
medición de 
Xurros, utili-
zando o sistema 
HarvestLab 
3000 nunha 
cuba de xurros. 

Live NBalance tamén considera a 
subministración total de nitróxe-
no orgánico e mineral ao longo do 
tempo, utilizando datos aplica-
dos. A primeira versión de Live 
NBalance estará dispoñible para 
aplicacións de toda a tempada.

O traballo de investigación e 
desenvolvemento de John Deere 
será recompensado cunha meda-
lla de prata en SIMA 2019, que se 
celebrará en París do 24 ao 28 de 
febreiro. Alí, John Deere presen-
tará as súas principais novidades 
entre as que se atopan as novas 
ferramentas Machine Dashboard 
e NBalance. 

Machine Dashboard é unha 
aplicación para distribuidores 
que forma parte da iniciativa 
John Deere Connected Support, 
deseñada para permitir un 
enfoque de servizo proactivo para 
concesionarios, ao tempo que 
ofrece valor ao cliente a través 
da conectividade da máquina e a 
análise avanzada de datos. 

Este novo servizo ofrece a mo-
nitorización e as notificacións 

das máquinas mediante control 
remoto aos concesionarios John 
Deere, a través de JDLink. Os 
resultados preséntanse ao conce-
sionario John Deere en tempo real 
como unha listaxe prioritaria. Isto 
permite ao distribuidor identi-
ficar, con facilidade e rapidez, as 
máquinas que requiren atención 
inmediata para minimizar o risco 
de inactividade inesperada. 

Información  proactiva
Ademais,  Machine  Dashboard 
integra e explota completamente 
as capacidades da ferramenta  
Expert  Alerts. Grazas a ela, o 
concesionario recibe información  
proactiva sobre posibles fallos nas 
pezas da máquina, con instru-
cións claras sobre como resolver 
os problemas identificados. Am-
bos compoñentes permiten aos 
clientes e distribuidores reducir 

John Deere recibirá en SIMA 
2019 a medalla de prata pola 
súa capacidade innovadora

John Deere 
presentará en 
París as súas dúas 
novas ferramentas 
tecnolóxicas: 
Machine Dashboard 
e NBalance



PARA OS MÁIS ESIXENTES
www.caseih.com

O HAT-TRICK DE CASE IH

O Maxxum 145 Multicontroller obtivo os títulos Tractor do Ano e Mellor Deseño 2019 ao convencer ao xurado coa súa transmisión
ActiveDrive 8 con oito velocidades baixo carga, a súa óptima relación potencia-peso e o seu baixo consumo de combustible.
Así que agora xa é oficial: para calquera tipo de tractor que precises entre os rangos de media a alta potencia, Case IH pode
ofrecerche tres gamas de tractores ganadores, todos eles listos para axudarche a acadar os obxectivos que te propoñas.
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completa unha oferta composta 
por tractores, colleitadoras non 
convencionais, empacadoras 
xigantes, manipuladoras telescó-
picas e solucións de agricultura 
de precisión.

Gran experiencia
Case IH posúe 175 anos de tra-
dición e experiencia no sector 
agrícola. O seu 
potente catálo-
go de produtos 
conta co apoio 
dunha nutrida 
rede mundial 
de concesiona-
rios altamente 
profesionais, 
dedicados a 
subministrar 
aos clientes solucións superiores 
de servizo e rendemento para 
garantir a súa produtividade e 
eficacia no século XXI. 

Case IH amplía a súa presenza 
en Galicia coa inauguración das 
novas instalacións de Agrícola 
Calvo en Xinzo de Limia. Deste 
xeito, Agrícola Calvo suma unha 
provincia ao seu territorio de 
actuación converténdose no 
concesionario oficial de Case IH 
para case todo o ámbito provin-
cial de Lugo e, agora tamén, para 
o de Ourense.

“Instalámonos na provincia 
de Ourense para estar preto do 
agricultores e dos gandeiros da 
zona co obxectivo de darlles un 
bo soporte na adquisición de ma-
quinaria e un servizo posvenda de 
primeiro nivel”, declara Giovanni 
Calvo, xerente de Agrícola Calvo.

Visión global do sector
“Pronto imos cumprir 40 anos 
dedicados á maquinaria agrícola e 
forestal. Sen dúbida, esta experien-

cia permítenos ter unha visión 
global do sector e axúdanos moito 
a atopar sempre a mellor solución 
adaptada ás necesidades dos nosos 
clientes”, engade Giovanni.

Agrícola Calvo, neste sentido, leva 
unida á marca Case IH dende que 
en 1980 abrira as súas primeiras 
instalacións na localidade de Gun-
tín, como concesionario oficial 
para a provincia de Lugo. “Dende 
logo, é un orgullo ter agora a 
opoortunidade de medrar como 
empresa da man de Case IH”, 
sinala Calvo.

Durante a inauguración das no-
vas instalacións, que tivo lugar o 
30 de novembro e á que asistiron 
preto de 300 persoas, realizouse a 
primeira venda dunha rotoencin-
tadora Case IH en Galicia, unha 
máquina recentemente incorpo-
rada á gama da compañía e que 

Novo concesionario oficial 
de Case IH en Ourense

A inauguración 
da sede coincidiu 
coa primeira 
venda dunha 
rotoencintadora 
Case IH en Galicia

As novas 
instalacións 
emprázanse en 
Xinzo de Limia



*  TAE: 0,76% calculada para un importe solicitado de 10.000 € a 3 años con pagos en octubre y noviembre de cada 
año empezando en 2019. Máximo a fi nanciar 80% del precio anunciado de la máquina. Fecha de formalización del 
préstamo noviembre de 2018. Comisión de apertura fi nanciada: 1,50% sobre el importe solicitado (150 €). Importe 
total del préstamo: 10.150 €. Oferta válida para el modelo XUV855M de Gator y para los modelos 3038E, 4 049M, 
5050E, 5075E, 5090M, 5090GF, 5090GN, 5090GV, y 5075GL de tractores 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 2019.
Consulte condiciones de venta con su concesionario.

MAYOR CONFORT,
PRECIO ADECUADO
Consigue un precio especial para los modelos que se muestran a 
continuación . Puedes obtener más información en tu concesionario 
ofi cial John Deere, o también puedes visitar la página web JohnDeere.es 
para confi gurar tu tractor.
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49 CV (36,2 kW), motor de 3 cil. de 2,9 l,
puesto de conducción abierto, 

transmisión PowrReverser 12/12, 
sistema hidráulico de centro abierto,

1 VMD mecánica

3 03 8 E 
 

37 CV (27,7 kW), motor de 3 cil. de 1,5 l,
puesto de conducción abierto, 

transmisión hidrostática,
neumáticos agrícolas, sistema 

hidráulico de centro abierto

5 075E 
 

75 CV (55 kW), motor de 3 cil. de 2,9 l,
aire acondicionado, transmisión 

PowrReverser 12/12, sistema
hidráulico de centro abierto,

2 VMD mecánicas

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

21 .5 0 0  €
(IVA no incluido)

3 @ 0% (Hasta 80% 
del precio anunciado)*

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

13.70 0  €
(IVA no incluido)

3 @ 0% (Hasta 80% 
del precio anunciado)*

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

33.0 0 0  €
(IVA no incluido)

3 @ 0% (Hasta 80% 
del precio anunciado)*

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

39.6 0 0  €
(IVA no incluido)

3 @ 0% (Hasta 80% 
del precio anunciado)*

5 0 9 0 M 
 

90 CV (67 kW), motor de 4 cil. de 4,5 l,
aire acondicionado, transmisión 

PowrReverser 16/16, sistema
hidráulico de centro abierto,

2 VMD mecánicas
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Cimag- GandAgro, celebrada en 
2017 debido ao seu carácter  bie-
nal, reuniu do 26 ao 28 de xaneiro 
a 392 firmas expositoras de 24 
países, das cales 166 foron exposi-
tores directos de oito países. Éstes 
procedían de dous países máis. 
No ámbito estatal, as empresas 
procederon de 13 Comunidades 
Autónomas dis-
tintas, un 30% 
máis que na edi-
ción precedente. 
Así pois, a feira 
reflectiu tanto 
unha expansión 
a nivel nacio-
nal en canto á 
procedencia dos expositores como 
un paso cara a adiante na súa 
internacionalización.

A feira ocupou unha superficie 
bruta que superou os 23.200 
metros cadrados e un espazo neto 
de 9.965 metros cadrados. O seu 
programa contou con 40 propos-
tas de grande interese.

A Feira Profesional de Maqui-
naria, Agricultura e Gandería,  
Abanca  Cimag- GandAgro, vol-
verá reunir na súa terceira edición 
a todo o sector agrogandeiro. Será 
do 21 ao 23 de febreiro de 2019 no 
recinto da Feira Internacional de 
Galicia ABANCA, en Silleda.

Dende a entidade feiral trabállase 
dende hai meses para que este 
certame sexa un punto efectivo de 
encontro para empresas, colecti-
vos, administracións e profesio-
nais do campo. Un traballo no 
que destacan as boas perspectivas 
para incrementar o número de 
expositores e superficie respecto á 
pasada cita.

Unha gran 
variedade de firmas
O parque expositivo de Abanca 
Cimag-GandAgro 2018 será un 
auténtico escaparate ao servizo de 
agricultores e gandeiros con gran 
variedade de firmas, produtos e 
novidades de todos os ámbitos, 

entre outros, sanidade e hixiene 
animal, nutrición, fertilizantes e 
sementes, xenética, animal vivo, 
equipamentos para agricultura 
e gandería, sistemas de muxido, 
tractores e  motocultores, maqui-
naria  de recolección e post-reco-
lección, de preparación de chan; 
de semente e abonado; de pro-
tección de cultivos e rega, e para 
explotacións gandeiras, ademais 
de compoñentes e accesorios.

Así mesmo, ofrecerá un intere-
sante programa de actividades 
que se caracterizará pola diversi-
dade e interese das súas propostas, 
o cal se está xa perfilando. Os 
asistentes poderán descubrir 
novidades e analizar a actualidade 
a través de xornadas técnicas, 
demostracións, presentacións e 
concursos, como os  morfolóxicos 
de gando, o de innovación e o de 
máquinas destacadas.

Edición anterior
A pasada edición de  Abanca  

Nova edición da feira Abanca 
Cimag-GandAgro en febreiro

Volverá converterse 
en espazo de 
converxencia dos 
eidos agrícola e 
gandeiro
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de número 
fundador, José 
Luis Benedicto 
Castellote. A 
sesión académi-
ca rematou coa 
clausura do presidente da Acade-
mia, Antonio Crespo Iglesias, quen 
agradeceu a presenza de autorida-
des, académicos, colegas e público 
en xeral.

A Academia de Ciencias Veterina-
rias de Galicia celebrou o pasado 
28 de novembro no salón de actos 
do Colexio Oficial de Veterinarios 
de Ourense un acto con motivo do 
ingreso de Ricardo Ignacio Vecillas 
Rojo como novo académico. Para a 
toma de posesión, o novo académi-
co de número, que é colaborador 
da Asociación Agraria de Galicia, 
pronunciou o seu discurso de 
ingreso, titulado ‘Os alérxenos na 
restauración colectiva’.

A ponencia foi unha excelente 
disertación sobre a lexislación 
vixente en saúde pública nun 
tema tan visible na sociedade e na 
restauración colectiva. A análise 
dos distintos alérxenos e a súa pre-
vención ou alerta da súa presenza 
foron seguidos con interese polo 
numeroso público congregado no 
colexio oficial.

O alegato, como marca a tradición, 
foi contestado polo académido 

Ricardo Ignacio 
Vecillas ingresa 
na Academia 
de Ciencias 
Veterinarias

O académico é 
colaborador da 
Asociación Agraria 
de Galicia

A Lei 87/1978, do 28 de decembro, 
de Seguros Agrarios Combinados, 
acaba de cumprir 40 anos. Trátase 
da primeira lei aprobada tras a 
entrada en vigor da Carta Magna 
e converteuse nun dos alicerces 
da aposta pola transformación e 
modernización do sector agroali-
mentario, unha das industrias máis 
potentes e exportadoras de España, 
país que foi pioneiro na aprobación 
dunha norma así.

A Lei de Seguros Agrarios Com-
binados tiña como obxectivo conse-
guir un seguro agrario integral, 
capaz de protexer ás explotacións 
agropecuarias dos múltiples riscos 
aos que están sometidas e basea-
do no equilibrio técnico entre as 
primas e os sinistros. A norma 

instituíu un sistema caracterizado 
pola participación dos agricultores 
e gandeiros, as administracións 
públicas e o sector asegurador, que 
actúa en forma dun pool de coasegu-
ro xestionado por Agroseguro, S.A.

Desde a súa aprobación, esta lei, que 
mantén na actualidade a súa plena 
aplicabilidade, dotou ao sistema 
español de seguros agrarios dun 
valor único e unha destacable es-
tabilidade, a través da cooperación 
pública-privada e da participación 
voluntaria no seguro tanto das 
compañías aseguradoras coma dos 
propios agricultores e gandeiros, 
permitindo a súa consolidación 
como un dos sistemas máis avanza-
dos e eficientes do mundo.

A Lei de Seguros Agrarios 
Combinados cumpre 40 anos
con plena aplicabilidade

España foi pioneira na 
aprobación dunha lei de 

seguros agrarios



N O T I C I A S

29

do, agradeceu ao traballo dos 
gandeiros na consolidación “da 
raza rubia que se ten convertido 
en patrimonio dos galegos e sinal 
de identidade de Galicia”. Pola 
súa banda, o conselleiro de Medio 
Rural, José González, destacou 
que “grazas ao labor de Acruga e 
dos gandeiros, a rubia é unha das 
razas autóctonas mais impor-
tantes de España con case 36.000 
exemplares”.

Un total de 
1.200 gandei-
ros chegados 
de toda Galicia 
e de España 
participaron 
este mes de 
novembro na 
celebración do 
50 aniversario 
da Asociación 
de Criadores 

de Raza Rubia Galega (Acruga). 
Durante o evento, salientouse a 
evolución da entidade que naceu 
en Lugo promovida por unha 
vintena de gandeiros e que suma 
na actualidade a uns 1.800 socios.

A celebración complementouse 
cunha exposición de gando e dos 
traballos que participaron nos 
certames convocados por Acruga.  
Ademais, proxectouse un vídeo 
sobre a historia de Acruga, que 
incluía imaxes antigas e que 
servíu de antesala ao acto de 
homenaxe ás persoas clave da 
entidade. Así, recoñeceuse o labor 
desenvolvido por Ricardo Pérez, 
presidente de Acruga desde a súa 
fundación ata 2005 e a de Luciano 
Sánchez, asesor veterinario du-
rante 45 anos.

Durante o acto, o presidente 
actual de Acruga, César Dora-

Celebración 
multitudinaria do 
50 aniversario de 
ACRUGA

O conselleiro de 
Medio Rural, José 
González, destacou 
que a rubia galega 
é unha das razas 
autóctonas máis 
importantes de 
España
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ben para que non haxa fallos. 
En caso de lume, os brigadistas e 
os camións poderán entrar ben; 
e vaise a evitar poñer cancelas, 
todo será por pasos canadenses”, 
sinala González. 

Emprego no rural
O propietario da explotación con-
ta que a súa familia sempre tivo 
gando, pero que ata que a Xunta 
de Galicia puxo en marcha este 
proxecto, desenvolto conxun-
tamente coa comunidade de 
montes, non pensou dedicarse ao 
sector a tempo completo. “Crea-
ron un posto de traballo”, subliña 
González, quen, xunto coa súa 
muller, xestionan preto da explo-
tación unha casa de agroturismo. 
“Desta forma a miña muller e eu 
empezamos a traballar a tempo 
completo e podémonos dedicar 
tanto ás vacas como ao agrotu-
rismo. A explotación que teño 
na actualidade é de sete vacas e 
un touro, pero ampliarase a máis 
de 100 cabezas 
cando estea o 
proxecto feito e 
o peche garanta 
seguridade das 
vacas”, comenta 
o gandeiro. 

A iniciativa de 
Medio Rural inclúe nesa zona, 
ademais do pasteiro ao que dará 

Iván González Fernández asegura 
estar “ilusionado” porque nos 
próximos meses poderá cumprir 
o seu soño de vivir da gandería. 
As sete vacas que ten desde o ano 
pasado pasarán a ser “entre 100 e 
120” cachenas e formarán parte do 
seu novo proxecto, a explotación 
O Galleiro, que se situará na pro-
vincia de Pontevedra. “Chamarase 
así porque é o nome do pobo e do 
monte”, explica. Un dos progra-
mas desenvoltos pola Consellería 
do Medio Rural tras os incendios 
que arrasaron a zona, próxima 
a Ponteareas, hai máis dun ano, 
materializarase na construción 
dun pasteiro dunhas 140 hectáreas 
que exercerá de cortalumes. 

“O monte aquí é máis reducido 
que noutros sitios. Con que os 
animais se movan moi poucas 
hectáreas xa entran en cultivos. 

O pasteiro asegúrache que non 
se van a escapar de aí”, explica o 
gandeiro, quen subliña que du-
rante estes últimos meses todos 
os axentes implicados na ini-
ciativa envorcáronse nela. “Xa 
temos todo, miramos todo moi 

A explotación O 
Galleiro contará 
con 140 hectáreas e 
máis de 100 vacas 
cachenas

Un pasteiro 
como resposta ao lume
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“Mantennos a todos os gandei-
ros informados sobre as novas 
normas, as  leis, as subvencións, 
etc.; fai un labor indispensable”, 
afirma. 

Os pasteiros como 
dinamizadores do rural
O incremento dos pasteiros 
prevén o lume e dinamiza as 
comunidades de montes veci-
ñais e de mancomún mediante 
a integración en actuacións nas 
que participan os membros da 
comunidade. Ademais, conse-
gue que o monte xere benefi-
cios económicos e promova o 
mantemento de poboacións nas 
entidades rurais.

uso o propietario da explotación 
O Galleiro, a creación doutro 
pasteiro dunhas dez hectáreas 
para unha explotación de cabras, 
así como un sementado de bi-
dueiros de 72 hectáreas para que 
exerza de devasa natural. “Todas 
estas iniciativas están destina-
das a previr lumes nun futuro”, 
afirma González, quen tivo que 
trasladar as súas sete vacas a 
uns terreos de Ourense tras os 
incendios que afectaron á zona o 
ano pasado. 

Xaneiro, o comezo
“Levamos desde o verán traba-
llando coas institucións, con 
axentes forestais, técnicos, em-

presas... para determinar como 
se vai facer o peche, por onde 
vai ir... Son moitísimas cousas 
porque é un proxecto dunha 
envergadura moi grande e que 
require de moito investimento”, 
conta o gandeiro, quen destaca 
que coa súa nova explotación 
poderá “compaxinar a gandería 
con estar máis tempo en casa 
para gozar da miña filla”. O 
próximo mes de xaneiro come-
zará a materializarse a creación 
do pastizal e o peche. 

González, que forma parte da 
Asociación Agraria de Galicia, 
subliña a importancia que 
ten ser membro do colectivo. 

A Xunta de Galicia 
financia o proxecto tras os 
incendios que arrasaron a 
área de Ponteareas
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Todo co obxetivo común de afon-
dar mutuamente no coñecemento 
da Vespa velutina e dos seus efectos 
e intentar achegar solucións e 
respostas á problemática da súa 
extensión en Europa.

A ciencia que non se divulga á 
sociedade é coma se non existira. 
Ser cientificamente máis cultos, 
fainos máis capaces e menos 
manipulables. É fundamental que 
a información relativa á Vespa 
velutina sexa correcta, relevante, 
accesible, efectiva e baseada na 
evidencia científica.

A sociedade, precisa científicos 
que baixen á rúa e a pateen expli-
cando, sorprendendo e entusias-
mando. Pero un “entusiasmo 
desmedido” parece reclamar máis 
oportunidade de contenda que 
de rigor. Así atopámonos que se 
difunden prácticas fronte ao in-
secto invasor, e información sen 
ningún tipo de eficacia contrasta-
da ou de evidencia científica.

A Academia de Ciencias Veteri-
narias de Galicia (ACVG) non foi 
allea ás necesidades plantexadas 
fronte a Vespa velutina, que é un 
cazador masivo de abellas. Da saú-
de e benestar desta especie somos 
responsables os veterinarios.

A Vespa velutina, ou vespa asiática, 
é unha especie invasora que se 
detectou en Francia no ano 2004. 
O seu avance foi masivo, estando 
na actualidade presente en todo 
o territorio francés, España, Por-
tugal, Italia, Inglaterra, Bélxica, 
Holanda, e Alemaña; así como nas 
Illas Baleares e as Illas do Canal.

En setembro do ano 2016, dirixín 
no Campus Terra da Universida-
de de Santiago de Compostela, un 
Seminario Internacional sobre 
a Vespa velutina , titulado: Vespa 
asiática (V. velutinanigrithorax): un 
depredador exótico en Europa. Que 
nos depara o futuro?.

Programa de xestión 
eficiente
O coñecemento da ecoloxía e 
o comportamento desta praga 
invasiva é fundamental para 
proporcionar un programa de 
xestión eficiente no seu control. 
O seminario pretendeu por en 
común os coñecementos sobre 
esta especie, así como as distintas 
experiencias de loita fronte a esta 
Praga noutros países, para buscar 
posibles métodos de control na 
súa expansión e paliar os efectos 
negativos no sector apícola e no 
ámbito medioambiental.

A Vespa velutina, alterará o noso 
medio ambiente, afectando 
aos procesos do ecosistemas e á 
sociedade europea. Como investi-
gadores recoñecemos a necesidade 
de afrontar de xeito efectivo as 
dimensións e os conflitos sociais 
inherentes á investigación e xes-
tión da invasiva Vespa velutina.

Chamamento da UE
A Unión Europea ten feito un 
chamamento para unha amplia 
investigación e difusión dos 
coñecementos científicos en 
todo o referente ao sector apícola 

fomentando as relacións entre os 
científicos e apicultores. O sector 
apícola forma parte integrante da 
agricultura europea. Proporciona 
ingresos primarios ou comple-
mentarios a máis de 600.000 
cidadáns da UE. Presta un sser-
vizos vitais á agricultura a través 
da polinización e contribúe ao 
mantemento da biodiversidade. 
Calcúlase que un 84% das especies 
vexetais e un 76% da produción 
alimentaria en Europa dependen 
da polinización por parte das 
abellas, cuxo valor económico é 
moito maior que o valor do mel 
producido, e ascende a uns 15 000 
millóns de euros anuais na Unión 
Europea.

Xerar consensos e apropiarse do 
coñecemento, cunha axeitada 
divulgación e socialización dos 
resultados científicos, cunha vo-
cación constante para a discusión 
aberta e franca da situación actual 
e cunha proxección conxunta 
por parte de todos e cada un dos 
actores da familia involucrados 
dalgún xeito na loita contra a 
Vespa velutina, foi o espírito deste 
Seminario Internacional.

Punto de encontro
O seminario, coa presenza de 
participantes de España, Portugal, 
Francia e Italia, enmarcouse para 
que fora un punto de encontro, 
divulgación científica e apren-
dizaxe mutua entre apicultores, 
administración e científicos. O se-
minario ofreceu unha magnífica 
oportunidade para dar a coñecer 
a ampla actividade desenvolvida 
polos apicultores e a administra-
ción; intercambiar opinión sobre 
a investigación que se está reali-
zando fronte a velutina; poñer en 
contacto científicos con técnicos 
e apicultores; coñecer a actividade 
que están desenvolvendo todos 
eles e intercambiar experiencias. 

Vespa velutina,
que nos depara
o futuro?

X. Feás,  www.vespavelutina.co.uk
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Incidencias
Porén a Vespa velutina non é unha 
cuestión que afecte exclusiva-
mente á apicultura. A magnitude 
do problema queda reflectida 
pola gran cantidade de chamadas 
producidas servizo de emerxen-
cias “112 Galicia”. As incidencias 
en 2016 debido á presenza desta 
especie aumentaron un 183% en 
relación ao 2015, sendo a Vespa 
velutina a segunda ocorrencia de 
emerxencia máis frecuente en 

Galicia logo das relacionadas coa 
prevención de riscos, incendios 
e rescate. O ano pasado, en 2017, 
un total de 237.973 incidentes 
foron xestionados polo 112. Destas 
intervencións, as relacionadas 
con Vespa velutina xa representan 
o 20% do número total.

A Vespa velutina causa estragos na 
apicultura, afectando tamén aos 
ecosistemas e á saúde das per-
soas. En Galicia no presente ano, 
faleceron tres homes a causa das 
súas picaduras. De feito, a Vespa 
velutina converteuse nun proble-
ma de saúde pública en China. 
Dende 2006, produciron miles 
de feridos e ducias de mortos. Os 
investigadores xa advertiron que 
“probablemente se converterá 
nunha cuestión de saúde pública 
nos países recentemente coloniza-
dos polo insecto asiático”.

Así o informan investigadores 
chineses do Laboratorio de Neu-
rofarmacoloxía e Neurotoxico-
loxía (Universidade de Shanghai), 
Departamento de Neurología 
(HuazhongUniversity of Science 
and Technology) e do Departa-
mento de Farmacoloxía (Shan-
ghaiJiaoTongUniversitySchool 
of Medicine), na revista Scientific 
Reports.

Mortalidade alta 
De forma máis intensa no verán 
de 2013, os ataques de vespas 
velutinas mataron  42 persoas e 
lesionaron 1.675 en tres cidades da 
provincia de Shanxi. A mortalida-
de intrahospitalaria das vítimas 
foi do 5,1% calculada segundo un 
informe clínico baseado en 1.091 
pacientes hospitalizados por pica-
dura de Vespa velutina entre 2009 
e 2011 na provincia de Hubei, 
unha mortalidade sorprenden-
temente alta en comparación coa 
morte causada por outros animais 
velenosos nunha única rexión.

Zhirui Liu e os seus colaborado-
res identificaron 293 supostos 
secuenciais de codificación de 
toxinas, que se agruparon en oito 
clases de acordó cos seus posi-
bles obxectivos diana. Entre as 
toxinas agrupadas, as toxinas e 
neurotoxinas prexudiciais para a 
hemostasia representaban as dúas 
familias máis grandes de proteí-
nas venómicas na Vespa velutina.

Recursos axeitados
É urxente que comprendamos os 
compoñentes tóxicos do veleno da 
Vespa velutina, co fin de desenvol-
ver terapias ben dirixidas e redu-
cir a letalidade da súa picadura. É 
urxente que a comunidade cien-
tífica conte con recursos econó-
micos, materiais e humanos para 
facer fronte á situación creada.

Dr. Xesús Feás
Académico Correspondente,
Academia de Ciencias Veterina-
rias de Galicia (ACVG)
Investigador no Campus Terra 
(Universidade de Santiago de 
Compostela)

É urxente que 
a comunidade 
científica conte 
con máis recursos 
para facer fronte á 
situación creada

X. Feás,  www.vespavelutina.co.uk
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O obxectivo é 
abonar o 100% 
dos prexuízos 
ocasionados por 
especies protexidas

Gemma San Pedro Jiménez, pro-
pietaria da explotación Cabuxa 
Natur, situada no Concello de 
Guntín (Lugo), é unha das gandei-
ras galegas ás que os lobos causan 
estragos cada ano. Entre 2015 e 
2018 perdeu máis de 70 cabras. Só 
este ano, o peor do seu rexistro, 
foron devoradas 40. Nestes datos 
soamente inclúe as que puido 
xustificar ante 
a Xunta de 
Galicia porque 
ten moitas 
“desaparecidas”, 
é dicir, que no 
momento non 
se dá conta de 
que faltan. 

Para que a administración lle 
abone 26 ou 70 euros, en función 
da idade dos animais, os técnicos 
deben corroborar con probas, por 
exemplo cos cadáveres, que foron 
atacados. “A min o lobo faime un 
goteo, cómeas aos poucos. Agora 
mesmo teño 280 animais e teño 
que ir diante, polo que se fai unha 
ringleira larguísima. Ao final, 
que é onde vai a cabra que está 
un pouco coxa, algo enferma, é a 
que me colle o lobo. Eu non me 

Europa 
autoriza 
compensar 
os danos 
causados
por lobos e 
financiar 
medidas de 
prevención
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dou conta. Hai días que repito o 
percorrido ao día seguinte e vexo, 
por exemplo, unha pata. E iso que 
as que vexo mal xa non as levo”, 
explica Gemma. Ano a ano, os 
ataques incrementan e, con eles, 
as perdas económicas.

 Unha explotación 
“blindada”
Desesperada ante a inacción que 
achaca ás Administracións, ase-
gura que non sabe que medidas 
tomar porque ningunha das que 
ten evita os ataques. Investiu en 
2011 nun peche electrificado que 
abarca sete quilómetros de leira 
para “blindarse”, ten seis mastíns 
que lle axudan a vixiar o rabaño 
e está constantemente pendente 
dos seus animais. Mesmo chegou 
a sacarlle unha ovella a un lobo 
da boca. Aínda así, están sempre 
á espreita. 

“Se teño que pasar o día contan-
do 300 animais ao saír e 300 ao 
chegar, non faría outra cousa en 
todo o día que contar cabras. Iso 
é inviable para min”, denuncia 
a gandeira, quen indica que, en 
ocasións, se atopa restos óseos das 
súas ovellas nos camiños. “A Xun-
ta dame 26 ou 70 euros por cabra, 
pero non contan o que vai deixar 
de producir na súa vida útil nin a 

subvención que estou a cobrar por 
ela. Ás veces por 26 euros cháman-
te para requirir documentación 
que levas dous anos presentando e 
gasto os cartos en gasóleo entre ir 
a Lugo e volver”, explica. 

Un problema europeo
Como Gemma, son moitos os 
gandeiros galegos que sofren os 
ataques e demandan medidas. O 
problema esténdese a toda Europa 
e, por iso, a Comisión Europea 
decidiu que os afectados reciban 
unha compensación total polos 
danos causados nos seus rabaños 
por grandes carnívoros como lo-
bos ou osos. Non só se pagarán eses 
danos, senón tamén a totalidade 
do custo dos investimentos que 
se realicen para previr os ataques 
como, por exemplo, levantar 
cercados eléctricos ou adquirir 
cans gardiáns.

A Unión Europea sostén que o 
éxito da súa política de conserva-
ción depende da xestión eficaz dos 
conflitos relacionados coa con-
servación dos animais protexi-
dos. Por iso, decidiu que o apoio 
económico para axudar a resolver 
estes problemas se conceda con 
cargo ao Fondo Europeo Agrícola 
de Desenvolvemento Rural e ás 
axudas estatais.

Aprobación de axudas
As normas sobre subvencións es-
tatais aplicables á compensación 
por danos causados por animais 
protexidos establécense nas di-
rectrices da Unión Europea sobre 
subvencións nos sectores agrícola 
e forestal e nas zonas rurais 2014 
a 2020. Ata agora, só o 80% dos 
investimentos puideron ser reem-
bolsados. A decisión tomada este 
ano pola Unión Europea modifica 
estas directrices co obxectivo de 
elevar esa taxa ao 100%. 

Os Estados Membros tamén 
poderán reembolsar o 100% dos 
denominados custos indirectos, 
como os veterinarios derivados do 
tratamento dos animais feridos 
ou de man de obra relacionados 
coa procura de animais desapa-
recidos tras un ataque dunha 
especie protexida. 

Nunha explotación de cabras de Lugo este 
ano o lobo devorou 40 animais
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na subzona do Condado do Tea, 
ademais dalgunhas perdas por 
corremento de flor, unha defensa 
adecuada contra os fungos por 
parte dos viticultores e a boa 
climatoloxía permitiu salvar as 
ameazas”.

D. O. Ribeiro
Na comarca do Ribeiro a vendima 
desenvolveuse entre o 4 de setem-
bro e o 15 de outubro cunha cifra 
todavía provisional de quilos re-
collidos que se sitúa en 9.051.000. 
Un total de 103 adegas, con 4.127 
viticultores participaron nestes 
traballos nas 2.250 hectáreas de 
viñedo da D. O.

Malia a afección 
do mildio, 
dende a D. O. 
destacan que as 
boas condicións 
metereolóxicas 
permitiron 
recoller a uva 
nun estado de 
maduración 
perfecto. Ase-
made, as mesas 
de selección sinalaron que, aínda 
que a colleita sexa pequena en 
cantidade, teña unha excelente 
calidade neste 2018.

Diversas foron as ameazas que 
afectaron en maior ou menor 
medida ás cinco denominacións 
de orixe galegas. O mildio ou a 
metereoloxía, en forma de varios 
sistemas frontais rexistrados en 
primavera, deixaron a súa pe-
gada no Ribeiro, en Monterrei, 
Valdeorras, na Ribeira Sacra e 
nas Rías Baixas.

Analizamos agora polo miúdo os 
resultados en cada unha destas 
zonas a través dos seus datos máis 
significativos e as súas causas.

D. O. Monterrei
Neste caso conseguiuse acadar 
un máximo histórico superando 
nun millón de quilos a campa-
ña que fora máis exitosa ata o 
momento nesta D. O. (a de 2015) 
acadando en 2018 un total de 
5.591.823,5 quilogramos de uva 
recolectados. A presidenta do 
Consello Regulador, Lara Da 
Silva, destacaba os “resultados 
excelentes, tanto en términos 
cualitativos como cuantitativos”.

Dende o 15 de setembro e ata o 19 
de outubro recolléronse máis de 
3.600 quilos de uva branca e máis 
de 1.900 quilos de tinta. Dende a 
D. O. destacan, ademais, a favo-
rable climatoloxía que favoreceu 
as semanas de vendima.

D. O. Rías Baixas
Nas Rías Baixas concluíuse a 
vendima con 38.595.306 quilos de 
uva recollida, o que supón un 1,9% 
menos que na campaña anterior. 
O director técnico do Órgano de 
Control e Certificación do Con-
sello Regulador, Agustín Lago, 
puxo en valor o “magnífico estado 
sanitario da uva”. Malia ás malas 
condicións metereolóxicas rexis-
tradas en primaveira, a brotación 
foi “excelente”.

Lago destacou tamén que, “aínda 
que se produciron algúns ataques 
de mildio e oídio, especialmente 

Galicia pecha unha vendima con 
máis de 64 millóns de quilos de uva

As cinco 
denominacións 
de orixe galegas 
remataron as súas 
vedimas no mes 
de outubro con 
resultados desiguais
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En todos os casos 
destaca a excelente 
calidade da uva 
recollida, malia  
o mildio

D. O. Ribeira Sacra
Despois dun ano no que os vi-
ticultores da Denominación de 
Orixe Ribeira Sacra tiveron que 
loitar tamén contra o mildio e 
a sarabia que afectaron pun-
tualmente a algunhas adegas, 
os traballos desta vendima 2018 

iniciáronse o 
11 de setem-
bro e tamén 
se viron 
favorecidos, 
como noutras 
zonas, polas 
excelentes 
condicións 

metereolóxicas que contribui-
ron a un estado óptimo da uva e 
á fixación da súa acidez.

Foron un total de 39 días de 
intensa actividade nos viñedos e 
nas adegas nos que se recolleron 
6.170.995 quilos de uvas. 

Nesta comarca, a vendima con-
verteuse nun auténtico motor 

económico que xenera milleiros 
de empregos directos e indirectos 
contribuíndo ao desenvolvemen-
to sostible do terrirorio.

D. O. Valdeorras
Na comarca de Valdeorras, as 
cifras de uvas recollidas conse-
guiron superar as da vendima 
anterior, con 4. 700.000 quilos de 
uvas. Neste caso, como sucedeu 
noutras comarcas vitivinícolas, o 
mildio afectou a parte do territo-
rio amparado pola D. O. perxudi-
cando parte da produción.

Malia isto, a cifra total de uva 
superou en preto dun 15% a reco-
llida en 2017 mantendo, ademais, 
segundo destaca o presidente 
da D. O., José Luís Pando, “unha 
excelente calidade, mesmo nestas 
circunstancias adversas”.

Ademais, o feito de que a deste ano 
fose una vendima tardía favoreceu 
as boas condicións e a acidez e o 
grao alcólico máis axeitado da uva. 
Así pois, o arranque tardío e lento 
da vendima favoreceu ás cinco De-
nominacións de Orixe en Galicia.

D. O. Monterrei  5.591.823,5 quilos

D. O. Rías Baixas 38.595.306 quilos

D. O. Ribeiro 9.051.000 quilos (dato provisional)

D. O. Ribeira Sacra  6.170.995 quilos

D. O. Valdeorras  4.700.000 quilos
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proba diso é o éxito acadado na pa-
sada edición, que rexistrou máis 
de 70.000 visitantes. Así mesmo, 
case 930 firmas expositoras exhi-
biron as súas últimas tecnoloxías 
en 82.650 metros cadrados de 
superficie.  

“Queremos me-
llorar as cifras 
de 2017, pero o 
noso principal 
obxectivo é 
aumentar a 
satisfacción dos 
profesionais 
que visitarán FIGAN e que se ato-
parán cun centro de reunión im-
prescindible para o seu desenvol-
vemento empresarial”, salientou 
o director xeral do recinto feiral, 
Rogelio Cuairán.

Pola súa banda, o director de 
Marketing e Comercial, Alberto 
López asegurou que o equipo de 
FIGAN esta satisfeito cos resulta-
dos dos cambios na distribución 
do sectores nos pavillóns imple-
mentados para a próxima edición. 
Neste sentido, “grazas á estratexia 
comercial e á resposta positiva do 
sector incrementouse nun 25% o 
número de empresas participan-
tes respecto á edición anterior”, 
sinalou.

O recinto feiral de Zaragoza aco-
llerá do 19 ao 22 de marzo de 2019 
a 14ª edición da Feira Internacio-
nal para a Produción Animal, FI-
GAN 2019, que se centrará na sus-
tentabilidade e o benestar animal 
como eixes estratéxicos, segundo 
acordou o Comité Organizador. A 
isto hai que engadir a innovación, 
o desenvolvemento e a tecnoloxía 
que se consolidan coma alicerces 
fundamentais do evento, conver-
tendo FIGAN no mellor escenario 
para que as empresas presenten os 
seus equipos e produtos.

FIGAN conta co apoio dos prin-
cipais axentes do sector agrogan-
deiro, así como coa organización 
de actividades complementarias, 
que inclúen xornadas técnicas, se-
minarios, conferencias e concur-
sos, e que achegan valor engadido 
ao salón e amosan o compromiso 
da Feira coa difusión de coñece-
mento e innovacións.

Sectores relevantes
FIGAN 2019 centrarase no crece-
mento de sectores tan relevantes 
coma o equipamento avícola, 
porcino e de grandes rumiantes, 
a alimentación, os correctores e a 
sanidade animal.

Segundo o coordinador do salón 
gandeiro, Javier Camo, a 14ª Feira 
Internacional para a Produción 
Animal traballa para obter os me-
llores resultados da súa dilatada 
traxectoria. Así, nos seus 25 anos 
de historia, FIGAN contou con 
máis de 530.000 profesionais de 
103 nacionalidades, e 5.200 marcas 
de 82 países expuxeron os seus 
produtos  no certame.

FIGAN 2019 potenciará a relación 
entre a feira e o sector agropecua-
rio da Península Ibérica. Neste 
sentido, Javier Carmo cualificou 
a presentación de Portugal como 
“un gran paso para achegar 
FIGAN aos profesionais portu-
gueses”, que contan cunha gran 
tradición no mercado gandeiro. 
Ademais, para o coordinador de 
FIGAN, unha das actividades 
máis potentes do salón serán as 
misións comerciais entre organi-
zacións dunha trintena de países 
durante as catro xornadas da cita.

Excelente saúde
FIGAN goza de moi boa saúde e 

A cita terá lugar do 
19 ao 22 de marzo 
e espera superar os 
70.000 visitantes da 
pasada edición

FIGAN 2019 apostará pola 
sustentabilidade e o benestar animal
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