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Estabilidade no sector lácteo,
unha clave para mellorar
Desde a Asociación Agraria de
Galicia celebramos a estabilidade
que se ten acadado no sector lácteo, sobre todo despois do acordo
alcanzado en Madrid en 2017. Un
acordo que, sen dúbida, marcou
un antes e un despois nun ámbito
que é clave para o desenvolvemento da nosa Comunidade.
Malia este avance, somos conscientes de que o presente e o futuro do sector leiteiro son mellorables. Neste sentido, o incremento
dos prezos e do consumo son dous
dos retos aos que deberá enfrontarse este eido de actividade.
Quero sinalar que, á hora de abordar esta problemática, os nosos
asociados non estarán sós, pois contarán co apoio da nosa asociación.
Proliferación de xabaríns

Outro asunto que nos preocupa é
a proliferación de xabaríns, que
está a causar cuantiosos danos nos
cultivos. Por iso, estamos en contacto permanente, do mesmo xeito que outros colectivos afectados,
coa Consellería do Medio Rural
para poñer en marcha medidas
dirixidas ao control da especie.
Desde a nosa asociación insistimos en que estas medidas deben
implementarse canto antes posto
que a acción de animais descontrolados está a afectar considerablemente ás terras.

Preocúpanos que, ademais dos
danos materiais que ocasionan, os
xabaríns poidan provocar doenzas como a peste porcina africana.
Neste sentido, malia que nos
consta que desde a Xunta se están
a poñer os medios para atallar o
problema, é preciso que se inicie
canto antes o control exhaustivo
desta especie.
Afán recadatorio

Finalmente, dende a Asociación
Agraria de Galicia demandamos
ao Ministerio de Traballo que
poña fin ao seu afán recadatorio.
Consideramos que este é o único
motivo que explica a obrigatoriedade imposta de cotizar no
réxime de autónomos agrarios a
traballadores doutras actividades.
Trátase, moitas veces, de traballadores que manteñen no rural
unha leira, en moitas ocasións
herdada, para cultivos de tempada ou para plantar vides.
Queremos denunciar que esa
esixencia provoca o abandono
de terreos e da actividade, o que
agrava aínda máis o problema da
España baleirada, do despoboamento rural e da falta de actividade nas nosas aldeas.
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Conxuntura
actual do
vacún de leite
en España
O Ministerio de Agricultura
emitiu o seu último informe
sobre o estado do sector lácteo
en maio
No mes de maio, o Ministerio de
Agricultura emitiu o seu último
informe sobre a conxuntura do
sector de vacún de leite en España,
unha información elaborada
pola Dirección Xeral de Producións e Mercados Agrarios.
Dela, despréndese que as entregas totais de leite crú en España
durante 2018 ascenderon a
7.117.742 toneladas, o que supón un 1,4% máis con respecto
a 2017 –ano no que, á súa vez, se
rexistrara un nivel de entregas
superior un 1,9% ao de 2016.
Ademais, en 2017 declaráronse
a INFOLAC un total de 56.285

toneladas de leite de vaca que os
produtores destinaron de xeito
directo ao consumidor ou á elaboración de produtos lácteos de vaca
na explotación (venda directa).
No ano 2018, declaráronse 54.899
toneladas de leite de vaca nesta
modalidade de venda directa.
No mes de marzo de 2019, declaráronse 634.063 toneladas de leite,
o que supuxo un incremento do
0,9% en relación ao rexistrado no
mesmo mes do ano anterior. Tras
seis meses nos que as entregas
quedaron por baixo do acadado no
mesmo período do ano anterior,
en marzo de 2019 rómpese esta
tendencia e supera a cifra acadada

en 2018. As entregas en España no
período acumulado, que comprende de abril de 2018 a marzo de
2019, acadaron as 7.112.181 t. Isto
supón un incremento do 0,4 % con
respecto ao acumulado durante o
mesmo período do ano anterior.
Xunto a isto, o informe do
Ministerio tamén recolle datos
do sector na UE. Así, as entregas
de leite en 2018 no territorio da
UE incrementáronse nun 0,9
en relación ao ano anterior.
As entregas en xaneiro e febreiro
de 2019, en cambio, foron un 0,8%
inferiores ás do mesmo período
do ano anterior. Ao respecto do
leite desnatado en po, na UE
vendéronse recentemente as 162
toneladas que quedaban dunha
cantidade orixinal de 380.000. Polo
tanto, xa non quedan existencias
públicas deste produto e a súa
intervención tense baleirado.
Para o comisario de Agricultura, Phil Hogan, este resultado
evidencia o bo e prudente manexo realizado pola Comisión
da situación, que permitiu ir
sacando leite desnatado en po
sen impactar no mercado.
Censo

Por outra banda, en maio de 2019 o
censo de vacún leiteiro en España
é de 837.591 vacas de muxidura,
o que supón un 1,2% menos que o
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No mes de marzo de 2019,
declaráronse en España 634.063
toneladas de leite
censo rexistrado no mesmo mes do
ano anterior. En termos absolutos,
significa 10.460 animais menos.
O censo de xatos, tras unha lixeira
recuperación na segunda metade
de 2018, amosa nos últimos meses
unha tendencia ao descenso. En
maio de 2019, o censo é de 276.864
cabezas, o que supón un 0,7%
menos con respecto ao mesmo mes
do ano anterior. En termos absolutos, a redución é de 1.936 xatos.
Por autonomías, a que alberga
un maior censo de vacas leiteiras
maiores de 24 meses é Galicia,
con 328.868 animais (39 %),
seguida de Castela e León con
96.564 animais (12%) e Cataluña, con 81.243 animais (10%).
Gandeiros con entregas
declaradas

No informe analízase tamén o
número total de gandeiros con
entregas declaradas de leite en
España, que se cifra en 13.445
no mes de marzo de 2019, un
0,3% menos con respecto ao mes
de febreiro e un 6% inferior ao
mesmo mes do ano anterior.

Neste sentido, a cornixa cantábrica concentra o 77% do
total de gandeiros con entregas
declaradas de leite en España
(Galicia, o 55%; Asturias, o 13%
e Cantabria, o 9%). A seguinte
Comunidade Autónoma no
reparto de gandeiros con entregas
é Castela e León, cun 8% do total.
Datos de consumo
en España

Tamén se desprenden do informe do Ministerio datos sobre
o consumo de leite e produtos
lácteos en España. Á diferenza do
que acontece noutros países da
Unión Europea, o consumidor
español decántase en especial polo
leite de consumo, principalmente
de longa duración, así como cara
a unha maior adquisición de
iogures e queixos e cun consumo moi inferior de manteiga.
Nos últimos anos, asístese en España a unha tendencia descendente
no consumo de leite e produtos
lácteos. Obsérvase, ademais, unha
marcada estacionalidade no consumo de lácteos cunha diminución máis marcada nos meses de
verán.Neste apartado, os últimos
datos dispoñibles no noso país
corresponden ao mes de noviembre de 2018, cando se advirte que
o consumo nos fogares ascende
a 268.423 toneladas de leite de
consumo, 60.451 toneladas de leite
fermentado e 30.333 toneladas de
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queixo. Estas cifras amosan que o
consumo é inferior nun 2,6% no
caso do leite de consumo, malia
que é superior nun 1,3% no dos
leites fermentados e do 0,1% en
queixos, en relación aos datos do
mesmo mes do ano anterior.
Valoración

En relación a estes datos, o presidente da Asociación Agraria de
Galicia, Francisco Bello, sinala
que constatan que “a produción de
leite en Galicia e en España segue
a subir, mentres que o número de
explotacións diminúe”. Xunto
a isto, destaca que “o consumo
de produtos lácteos ten deixado
de caer e semella estabilizarse”.
“O prezo en orixe en Galicia mantense estable, pero nos niveis máis
baixos do territorio nacional”,
engade Bello. “A dependencia que
temos do mercado de leite líquido
constitúe a nosa principal debilidade competitiva e provoca que a
cadea de valor do leite estea moi
tensionada”, engade o presidente
da Asociación Agraria de Galicia.
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Valdeorras acolle
tres cursos sobre
innovación no
sector agrario
As tres xornadas, de 20 horas,
celebráronse en Larouco e na Rúa

A innovación tecnolóxica como
clave de futuro foi un dos temas
centrais das xornadas que a Asociación Agraria de Galicia organizou
nas antigas escolas do municipio
de Larouco e na Cooperativa da
Rúa, na comarca de Valdeorras. A
entidade desenvolveu un total de
tres cursos, cada un dos cales contou con preto dunha ducia e media
de asistentes.
As especialistas Iria Taboada e
María Eugenia Medina exerceron como relatoras desta actividade formativa impulsada pola
asociación dentro da súa aposta
por informar e manter ao día aos
seus membros sobre as novidades da industria. Ambas as dúas
transmitiron nocións básicas
sobre a innovación no sector
agrario e afondaron nos conceptos máis importantes.
8

Os cursos, de
20 horas de
duración cada
un, teñen como
obxectivo incidir na necesidade de mellorar
a economía das
leiras facilitando a reestruturación e modernización con
novas alternativas. A xestión
empresarial e a
reestruturación
das explotacións
foi outra das temáticas centrais
das xornadas,
nas que tamén
se abordaron os novos procesos e
tecnoloxías das granxas.
Maquinaria eficiente

A eficiencia no manexo e o uso
dos recursos naturais, así como o
respecto ao medio ambiente, son
primordiais á hora de implemen-

tar plans de innovación no sector,
tanto pola esixencia das novas normativas como pola tendencia dos
mercados, pois os consumidores
aprecian cada vez máis os produtos
elaborados de forma sustentable.
As relatoras trataron a utilización
de maquinaria eficiente como un
dos primeiros pasos para poñer
en marcha os procesos produtivos
sustentables.
As expertas dedicaron catro das 20
horas a explicar as novas alternativas produtivas e a analizar a condicionalidade que teñen sobre as
explotacións. As medidas agroambientais e a mellora do ecosistema
tamén formaron parte deste bloque
de catro horas de duración.
Dúas das tres xornadas impartíronse en Larouco e, a restante, na
Cooperativa da Rúa. Os asistentes
mostraron a súa satisfacción coa
temática dos
As relatoras
cursos, nos que
ademais de aborabordaron a
dar as súas dúbidas e ensinarlles necesidade de
conceptos básiutilizar maquinaria
cos, as expertas
eficiente
salientaron a
importancia de
apostar pola innovación tecnolóxica como base para o futuro.
Este tipo de programas formativos, do mesmo xeito que os que se
poñen en marcha desde as administracións públicas, favorecen a
profesionalización e a incorporación de mozos ao sector primario
e a aprendizaxe permanente dos
profesionais do sector.
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José Luis
Chan Rodríguez
Director xeral de Planificación e Ordenación Forestal

“Defendemos un monte multifuncional,
sustentable e vivo”
O ano pasado, a Consellería do Medio Rural separou
por vez primeira as competencias de planificación
e xestión forestal das de
prevención e extinción de
lumes. Vostede asumiu as
primeiras. Cal foi o obxectivo
desta segregación de competencias?

Esta medida enmárcase no obxectivo xeral de mellorar a xestión das
políticas públicas forestais. Trátase,
ademais, de dar cumprimento a
unha longa demanda do sector, no
sentido de liberar a planificación
e a xestión dos montes do peso e
dos condicionantes que representa
a loita contra os incendios. Con
esta medida seguimos as recomendacións da comisión creada
no Parlamento galego tras a vaga
de lumes de outubro de 2017. O
obxectivo final é procurar que todo
o relacionado coa xestión e a planificación forestal teña completa
autonomía en relación coa defensa
do monte fronte
“O Plan Forestal terá que se
aos incendios.
Así, estamos
consolidar como ferramenta
convencidos
de ordenación e fomento do
de que melloraremos nestas
monte cara ao futuro”
áreas, o que
nos permitirá avanzar tamén nun
aproveitamento máis eficiente de
todos os recursos forestais. Cómpre lembrar, neste sentido, que as
políticas relacionadas co monte
requiren dunha planificación e
dunha axeitada ordenación, tanto
a curto como a medio e longo prazo,
polo que consideramos convinte
separalas de algo que ten máis que
ver coa xestión de emerxencias,
como son os lumes.
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“A futura lei de
recuperación da terra
agraria permitirá loitar
contra o abandono e o
minifundismo”

Cales son os retos aos que
fai fronte desde a súa Dirección Xeral?

A loita contra o abandono e a posta
en valor do territorio forestal e da
súa riqueza, tanto desde o punto de
vista ambiental como económico e
social, é sen dúbida un deses retos.
De xeito paralelo, tamén temos que
avanzar na agrupación da propiedade forestal, ben a través de figuras
xa existentes como as Sofor, ben
por medio doutras novas. Todo isto
baixo o paraugas do Plan Forestal
de Galicia, que estamos ultimando
e que ten que se consolidar como a
ferramenta esencial de ordenación,
planificación e fomento do monte
cara ao futuro. Do monte que queremos e que defendemos. Multifuncional, sustentable e vivo.
Que medidas específicas se
promoven para favorecer a
limpeza dos montes?

Se falamos de xestión forestal, a
silvicultura nesta Dirección Xeral
considérase como unha ferramenta
básica no mantemento das masas.
Nese sentido, todos os anos temos
diferentes liñas de axudas para a
realización de labores de silvicultura e para plantación de coníferas e
frondosas. Estes traballos contribúen tamén a xestionar a biomasa
e, polo tanto, a previr os lumes.
Noutra orde de cousas, a xestión da
biomasa nas faixas que establece
a Lei de Incendios para mellorar a
prevención fronte aos incendios
forestais é fundamentalmente unha
competencia da Dirección Xeral de
Defensa do Monte. Porén, ambas
as direccións xerais traballamos de

xeito coordinado para fomentar
unha adecuada xestión da nosa
riqueza forestal.
Aproximadamente o 50%
das fincas rústicas de España
están en Galicia e a maioría
son forestais, como se pode
mellorar esta situación?

Traballamos para impulsar a
agrupación dos propietarios arredor
de figuras como as Sofor e outras
semellantes e tamén en diferentes
instrumentos legais para facer
fronte a esta realidade. Trátase,
entre outras cousas, de propiciar
a posta en valor de superficies
forestais para, deste xeito, garantir
o seu axeitado aproveitamento e a
súa sustentabilidade. Nesta liña vai
a futura lei de recuperación e posta
en valor da terra agraria de Galicia,
que queremos levar ao Parlamento
este mesmo ano e que permitirá
dinamizar tanto os terreos agrícolas
como os forestais, de forma que nos
permita loitar contra o abandono e
o minifundismo.
Que lle pode ofrecer o seu departamento ás comunidades
de montes galegas?

Mantemos unha estreita colaboración coas comunidades de montes
a través de diferentes vías. Unha
delas, moi importante, é a que vén
dada polas axudas de silvicultura e
para plantación de coníferas e frondosas, das que se poden beneficiar
os montes comunais. Só este ano
destinamos arredor de 20 millóns
de euros a estas achegas, fundamentais para dinamizar o sector.
Ademais, por suposto, mantemos

a cooperación coas comunidades
de montes en todo o que ten que
ver coa ordenación, o fomento e a
promoción dos seus recursos.
A polémica pola xestión dos
eucaliptos continúa viva en
Galicia. Cal é a súa opinión ao
respecto?

Non debemos demonizar a ningunha especie forestal. O eucalipto
representa unha fonte de riqueza e
emprego esencial para Galicia, por
iso apostamos pola súa regulación.
Isto ponse de manifesto, por exemplo, no Plan Forestal de Galicia, que
deseña o monte galego do futuro a
partir da súa consideración como
recurso sustentable tanto desde o
punto de vista ambiental como económico e social. Nesta planificación
consideramos que o eucalipto ten o
seu espazo, como o teñen as frondosas ou as coníferas. Cómpre lembrar,
ademais, a importancia dos aproveitamentos vinculados a esta especie.
As solicitudes de cortas en Galicia
superaron en 2018 os 9 millóns de
metros cúbicos de madeira, unhas
cifras que supoñen a metade das
do Estado. Uns 80.000 propietarios
forestais venderon madeira por un
prezo aproximado de 300 millóns de
euros. Unha parte moi importante
deste aproveitamentos corresponden a madeira de eucalipto. Por
último, temos que insistir en que
desde a Xunta non subvencionamos
a plantación de eucaliptos, mentres
que si o facemos con outras especies,
caso das frondosas.
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Os premios Agader contribúen a crear emprego
e fixar poboación no rural

A Xunta de Galicia seguirá
apoiando as iniciativas que crean
emprego e contribúen a fixar
poboación no rural para que este
desempeñe un papel principal na
Galicia da próxima década. Así o
puxo de manifesto o presidente do
Executivo galego, Alberto Núñez
Feijóo, na entrega dos Premios Aga-

der que alcanzaron este ano a súa
décima edición e aos que optaron
80 proxectos, o dobre que en 2018.
Ademais, puxo en valor a conexión cada vez máis áxil do rural co
contorno urbano e do rural entre
si. Neste sentido, incluíu os oito
proxectos premiados que poñen de
manifesto que se pode vivir tamén
nos pobos e vilas e que o rural
galego desempeña un papel moi
importante no progreso da Galicia
“que queremos seguir construíndo
na próxima década”, afirmou.
12

Entre os galardoados este ano, na
categoría mocidade destacou a
aposta da Granxa Escola Musical
Corazón de Carballo, emprazada
en Tomiño, polo seu compromiso
co rural e a educación ambiental e
por avogar por seguir avanzando
así cara a unha Galicia máis nova e
máis verde. Na categoría de proxectos culturais e
recuperación
patrimonial no
rural premiouse o traballo
da Fundación
Eduardo Pondal,
que ensina o
enorme potencial do patrimonio material
e inmaterial
de Galicia.
Na categoría
de proxectos de
interese social,
foi galardoada a
Asociación Carabelo (Lalín) polos
seus programas sociais “neste caso
de apoio integral ás familias” que
presentan unha alta demanda.
Galicia máis verde

No ámbito do turismo, Alberto
Núñez Feijóo afirmou que o proxecto do Grupo de Desenvolvemento
Rural Ribeira Sacra-Courel proba
que é posible e rendible deseñar
unha iniciativa de desenvolvemento territorial baseada en novas formas de turismo, neste caso no xeoturismo, para conseguir unha Galicia

máis innovadora e máis verde.
Do proxecto A Pementeira, galardoado na categoría sector agrogandeiro, salientou a capacidade das
pequenas empresas do rural galego
para achegar valor engadido e crear
novas oportunidades de negocio.
En relación á categoría mulleres,
resaltou que a iniciativa de Polyesteres Bidasoa de Marín centrada
na fabricación de pezas de poliéster
reforzado e fibra de vidro para o
sector da automoción, mostra Nesta edición
como unha peoptaron 80
quena empresa
familiar dirixida proxectos, o dobre
por unha muller
que o pasado ano
e emprazada
nunha pequena
vila, pode innovar e respectar o
medio ambiente, contribuíndo
a unha Galicia máis innovadora
e, desde logo, máis igualitaria.
O proxecto de Gráficas Salnés
amosa como é posible ser rendibles
e sustentables a través do uso de
cartón compacto reciclado elaborado con materia prima sustentable
para confeccionar as súas caixas
forradas para produtos prémium.
E para rematar, foi premiada a
Sociedade Cooperativa Amarelante, que recupera os castiñeiros
abandonados en Manzaneda para o
aproveitamento comercial de castañas frescas, secas e en derivados.

R E P O R T A X E

Dez anos premiando
o desenvolvemento rural
autonomía e as habilidades persoais,
académicas, sociais e laborais para a
súa plena integración.
Aposta turística

O presidente do GDR Ribeira Sacra Courel, José Manuel Arias (á esquerda), xunto con membros do GDR na entrega dos Premios Agader.

Os premiados destacan
a importancia destes
galardóns para impulsar o
desenvolvemento rural
Os Premios Agader (Axencia Galega
de Desenvolvemento Rural) celebraron este ano unha gala moi especial:
a do seu décimo aniversario. Os
asistentes festexaron a contribución
dos galardóns impulsados pola Xunta
á dinamización do rural galego, pois
ao longo de toda a súa traxectoria
axudaron a consolidar iniciativas innovadoras, as cales, ademais de xerar
emprego, son fonte de riqueza para a
contorna. Bo exemplo diso son dous
dos oito proxectos premiados este ano
con 10.000 euros.
A Asociación Carabelo foi recoñecida
polo seu labor social na zona de Lalín.
A presidenta da entidade, Valentina
Díaz, explica que a iniciativa naceu
hai seis anos e que, hoxe en día, se
converteu nun alicerce básico para
moitas familias. Cada día polas súas
instalacións pasan nenos e adolescentes de entre tres e 18 anos con
diferentes necesidades.
A asociación ofrécelles desde axuda
cos deberes ata talleres, material
escolar, acceso a internet e impresoras.
Pero tamén os apoia cando necesitan
servizos médicos que non cobre a
Seguridade Social, entre eles, os máis
demandados son as consultas ao
dentista ou ao oculista. Moitos dos

usuarios son inmigrantes con problemas similares de adaptación como as
dificultades co idioma.
Premio de interese social

Valentina Díaz destaca que, ademais
dos escolares, os 20 voluntarios cos
que conta Carabelo axudan aos adultos. En moitos casos son estranxeiros
cos que colaboran á hora de realizar
trámites burocráticos, pero tamén
dan apoio a moitas nais solteiras ou a
familias con diferentes dificultades.
“A axuda de Agader danos un
impulso moi grande, ademais da
gratificación que supón conseguir o
premio. Queremos agradecer este recoñecemento, foi unha sorpresa moi
grata e a contía é moi necesaria para
seguir mellorando os nosos servizos”,
indica a presidenta do colectivo. A
Xunta considerou a Carabelo merecedora dun dos galardóns pola súa
contribución ao fomento e desenvolvemento individual, social e grupal
dos seus usuarios, mellorando a súa

O Grupo de Desenvolvemento Rural
Ribeira Sacra-Courel foi distinguido
no sector turístico pola súa proposta
de xeoturismo nos concellos da Serra
do Courel para conseguir unha Galicia
máis innovadora e verde. O proxecto
foi amparado este ano pola Unesco.
“É o recoñecemento ao traballo que
se desenvolveu ao longo de moitos
anos. É o primeiro xeoparque que se
recoñece no norte de España, que está
formado polos municipios de Folgoso
do Courel, Quiroga e Ribas de Sil”,
indicou Martín Alemparte, xerente
do grupo e coordinador do proxecto,
quen salientou que a iniciativa está
“moi viva e en constante evolución”.
“Os Premios Agader son, ademais dun
recoñecemento, unha forma de dar
visibilidade a todos estes proxectos. É
verdade que o noso ao estar amparado
pola Unesco tivemos xa repercusión,
pero agradécese este recoñecemento a
nivel autonómico por parte da Xunta,
danos pulos para seguir traballando
e tentar levar a cabo proxectos que
poidan ser merecedores deste premio
nun futuro”, sinala Alemparte, á vez
que destaca que este proxecto demostra que “a España baleirada é capaz de
conseguir retos e obxectivos”.
Nesta edición tamén foron galardoados a Granxa Escola Musical Corazón de Carballo, a Fundación Eduardo
Pondal, A Pementeira, Polyesteres
Bidasoa, Gráficas Salnés e a sociedade
cooperativa Amarelante.

Voluntarios e usuarios da Asociación Carabelo de Lalín, na entrega dos Premios Agader.
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Susana López
Abella
Secretaria xeral de Igualdade

“A lacra da violencia machista
ten que ser combatida por
toda a sociedade”
Cales son os obxectivos
máis relevantes da Secretaria Xeral de Igualdade, que
vostede dirixe?

samos do compromiso social de
todos para parar dunha vez estas
agresións. Pola nosa banda, imos
seguir poñendo todo que está
O traballo que realizamos é
na nosa man. Para este ano, e ao
amplo, transversal e en contiabeiro do Pacto de Estado contra
nua actualización. En calquera
a Violencia de Xénero, temos precaso, se tivera
visto un inves“Temos que darlles
que sintetizar
timento duns
só dous, non
16 millóns
ás vítimas todas as
cabe dúbida
de euros para
facilidades para saír da
de que serían a
este obxectivo.
promoción da
Temos que
situación de violencia”
igualdade en
darlles ás vítodas as súas
timas todas as
vertentes e a loita contra a violenfacilidades para saír da situación
cia de xénero. Obviamente, son
de violencia. Falo de recursos
dous obxectivos moi ambiciocomo as prestacións de axudas
sos. Dentro deles, temos moitas
periódicas; ou da rede de casas de
áreas de actuación. Por exemplo,
acollida, un recurso fundamental
cando falamos de promoción
para casos nos que as mulleres
da igualdade, estamos a falar de
teñen que saír de forma urxente
campañas nas escolas, porque só
do seu domicilio. E falo tamén de
se pode construír unha sociedade
programas a medio prazo, como
máis igualitaria desde a base; de
os de inserción laboral, para que
axudas aos concellos para que
poidan recuperar as súas vidas.
realicen programas, porque son
Tamén no ámbito rural imos
o recurso máis apegado á xente;
potenciar as nosas accións. Imos
ou de fomento da conciliación e
levar a cabo campañas sobre
da corresponsabilidade, porque é
detección e prevención da viofundamental para derribar estelencia a través dos 24 Grupos de
reotipos e permitir unha particiDesenvolvemento Rural e impulpación plena da muller.
saremos tamén a posta en marcha
dun programa de contratación de
De que xeito se combate
mulleres que sufriran violencia
desde a Xunta de Galicia a
de xénero en empresas e/ou entilacra das violencias machisdades forestais e agrogandeiras.
tas?

A lacra da violencia machista
ten que ser combatida por toda a
sociedade no seu conxunto. Por
suposto, as institucións debemos
liderar este proceso, pero preci14

E que medidas concretas se
promoven para favorecer a
conciliación da vida familiar e laboral?

A Xunta aprobou o ano pasado

por primeira vez un Plan de Conciliación e Corresponsabilidade,
que inclúe un cento de medidas
concretas. Somos a primeira
Comunidade Autónoma que
conta cun plan destas características. A base do plan non é a
corresponsabilidade familiar, co
foco posto nun reparto equitativo
das responsabilidades doméstico-familiares. Temos xa en
marcha moitas medidas a favor
da conciliación, como as axudas
aos concellos para que poñan en
marcha programas de conciliación; axudas para a redución de
xornadas de homes; implantamos
medidas de flexibilidade horaria
e teletraballo na Administración
autonómica; incrementamos
as prazas de escolas infantís; ou
habilitamos
unha convocatoria de axudas “Imos levar a cabo
ás Anpas para
campañas sobre detección
que realicen
e prevención da violencia
programas e
actividades que
a través dos 24 Grupos de
favorezan a
Desenvolvemento Rural”
conciliación.

E N T R E V I S T A

López Abella, durante a presentación da asociación de mulleres de cooperativas agroalimentarias, ‘Nós, as mulleres’, o pasado mes de abril

Que accións de goberno
específicas se articulan, en
materia de igualdade, para
dar resposta ás demandas
das mulleres que viven do
rural?

As campañas de sensibilización
a través dos Grupos de Desenvolvemento Rural, cos que xa
mantivemos algunha xornada de
formación; e o programa de inserción laboral de mulleres vítimas.
Ademais, estamos traballando da
man das asociacións das mulleres
do rural para seguir lanzando medidas concretas e avanzando da
man das que mellor coñecen estas
problemáticas particulares.
De que xeito pode o seu
departamento axudar a incorporar mulleres e mozas
á actividade agrogandeira?

Neste ámbito está xustamente
traballando a Consellería do
Medio Rural, que xa prioriza nas
súas ordes de axudas ás granxas
de titularidade compartida.
Ademais, cómpre sinalar que o

poder avanzar. O compromiso
Ministerio recolle no documento
da sociedade no seu conxunto é
de traballo da futura PAC a petiunha peza clave para impulsar de
ción de que os Plans Estratéxicos
forma decidida a
que elaboren
“Apoiamos as
igualdade e erraos Estados
dicar a violencia
Membros
iniciativas das mulleres
de xénero e nese
contribúan
emprendedoras, en
compromiso xeá efectiva
ral deben estar
igualdade
calquera sector, incluído o
os grupos políde xénero e
agrograndeiro”
ticos. O Pacto de
a reforzar o
Estado contra
papel da mua Violencia de
ller no medio
Xénero é proba de que a vontade
rural, un aspecto que compartide acordo dos distintos grupos
mos totalmente desde o Goberno
políticos dá como froito ferragalego. Tamén temos en marcha
mentas moi útiles para loitar
o programa Emega, de emprencontra a violencia de xénero.
demento feminino. Apoiamos as
iniciativas das mulleres emprendedoras, en calquera sector,
incluído o agrograndeiro.
Cre que existe consenso en
Galicia en torno á relevancia das políticas de igualdade por parte dos diferentes
grupos políticos?

Creo que ese consenso debe existir. É máis, creo que é vital para
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Pladiga, incendios, ley del
suelo y propiedad forestal
Llega la temporada estival y
Primero, y ante todo, señalar que
comienzan los miedos e inquiedeseamos que la campaña sea un
tudes que
éxito, y poder
La Xunta, a través
provocan cada
celebrar en
año los incenoctubre unos
del Pladiga,
dios forestales.
datos bueha presentado
Para hacerles
nos de pocos
frente, aparte de
incendios,
la disposición
que tengamos
poca superficie
estratégica para
episodios de
quemada y
lluvia perióninguna víctila defensa contra
dicos –mejor
ma. El daño de
nocturnos– que incendios
los incendios
refresquen el
es para todos,
ambiente, la Xunta, a través del
aunque por experiencia de muPladiga, ha presentado la dispochos años sé que algunos –espero
sición estratégica para la defensa
que no muchos– se alegrarán y hacontra incendios.
rán todo lo posible para que sea lo

peor posible, incluso trágico, para
poder “quemar” al actual Gobierno de la Xunta y a su presidente.
En segundo lugar, indicar que por
primera vez la lucha contra los
incendios es una acción independiente desglosada de la ordenación forestal, cuestión que en muchas ocasiones hemos defendido.
Los incendios forestales cada vez
más se desarrollan en entornos
de los núcleos rurales, en los que
se llevan a cabo una gran parte de
las actuaciones de los efectivos de
lucha contra el fuego porque es
mayor el riesgo de vidas humanas.
Ello hace que nos encontremos
ante incendios rurales, ya que
en muchas ocasiones las actuaciones de extinción tienen lugar
en terrenos clasificados como no
forestales, como los declarados
en los PXOM suelos rústicos de
protección agropecuaria.
Este punto antes señalado nos
acerca a la legislación sobre el suelo. Es en ella en la que nos parece
oportuno hacer algún análisis.
Los concellos, reinos de
taifas (los PXOM)

En el escalón más cercano al terreno, tenemos la primera problemática, ya que los concellos, en la
elaboración de los PXOM (Planes
Xerales de Ordenación Municipal), pusieron todo su empeño en
la edificación, de tal manera que
equipos de técnicos especialistas
en esas materias, en general,
disponen con “buen o muy
buen criterio –se les supone–” las
delimitaciones de suelo urbano,
urbanizable, de núcleo rural, etc.
en donde se puede construir, en
algunas ocasiones “presionados”
por las autoridades políticas.
Hasta ahí todo parece bien, pero
en el resto del territorio de los
concellos, por cierto, en la gran
mayoría de la superficie, el suelo
se clasifica como rústico. Y es en
16
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él donde tienen lugar un gran
número de actividades, encabezadas por las denominadas agrarias
(agrícolas, ganaderas y forestales),
que deben regirse por su propia
legislación sectorial y que, en
muchos casos, coinciden sobre las
mismas parcelas con pastos bajos,
arbolado, frutos silvestres, frutos
de árboles forestales como castaño
o nogal, caza, etc. La actividad y
uso en este tipo de suelo suele verse influida por características de
la población, tales como la escasez
de gente joven, jubilaciones, abandono de actividades agrícola, etc.
Debido a su posible afección por
determinadas causas, dentro de
este suelo rústico aparecen los de
“protección especial”, que deben
ser protegidos “por algo” (hay
protección por aguas, natural,
cultural, etc.), pero que incitan,
en muchos casos, a los redactores
o regidores a ponerle “nombre” a
cada cachito de ese suelo rústico,
de tal manera que no existe ni un
ferrado de suelo rústico “normal”.
Este bautizo de todo el suelo hace
que aparezca suelo rústico de
protección agropecuaria en zonas
donde no quedan paisanos, ni
vacas, ni quién se atreva a plantar
una patata o un rábano, de tal
forma que en poco tiempo el
concello tiene una gran mancha
de matorral-agropecuario-abandonado, que es un polvorín en el

periodo estival, siendo frecuente
que en esas zonas se produzcan
fuegos generalmente peligrosos,
no solo por la abundancia de combustible, sino porque son idóneos
para cualquier negligencia o para
la actuación de los malnacidos
incendiarios, que al igual que las
meigas, y pese a lo que digan los
informes jurídicos, habelos, hainos.
Y muchos.

que se “legalizaron” por las buenas. Aparentemente, la medida
parece buena. En vez de dedicarse
al derribo, pero…
Ley de montes e incendios

Cuando los problemas de los
incendios obligaron a elaborar la
ley de medidas contra incendios
forestales, que posteriormente la
ley de montes de Galicia modificó, se establecieron medidas en
Ordenación del territorio
las zonas denominadas franjas
(ley del suelo)
de protección: cerca de casas,
Aquí surge un segundo problema
bordes de carreteras, gasolineras,
grave planteado por las soluciones
alpendres, etc., de tal manera que
salomónicas
los propietaUn terreno que no
que a veces se
rios forestales
toman y que a
vieron en
se puede plantar
los propietarios
muchos casos
forestales, como y que cada año
como tenían
en la historia bí“alejar”
requiere un coste no que
blica, no se nos
el monte de
ocurre cortar al se puede sostener
“esas” casas
niño por la miy/o constructad para dar un trozo a cada uno
ciones, ilegales pero “legalizadas”,
de los supuestos progenitores.
perdiendo terreno que no podían
plantar.
Es el caso que en Galicia, cuando
se hizo la última ley del suelo -desPero no solo eso, sino que ahora
de la de Cuíña ya hubo muchas
todos los años deben limpiarse
modificaciones y revisiones de la
estas franjas, bien directamente,
anterior-, se vio que había unos
bien por los concellos con cargo
cuantos miles (más de 8.000) de
al propietario forestal, en base a
construcciones ilegales realizadas,
un beneficio público y un riesgo
en muchos casos, en terrenos de
social.
monte, sin licencias de ningún
tipo y con los concellos mirando
Entendiendo la crítica situación
para otro lado. Como dicen en mi
que se produce muchos veranos,
pueblo, no se iban a tirar, por lo
consideramos que “puede” ser una
17
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solución el desbroce anual de esas
zonas, pero la cuestión es: ¿quién
carga con el coste de los trabajos?

propietarios que asumen los costes. ¿A dónde nos llevará?

Está claro que la opción de actuar
Se plantean dos cuestiones que
contra la propiedad con sanciodeben resolverse. La primera,
nes no arregla mucho, ya que en
relacionada con los terrenos como
último caso se podrán enajenar los
los citados, que están afectapredios. En ese caso, el riesgo puedos por una
de ser mayor,
Los terrenos con
restricción
ya que sería
de plantar
la adminisprohibición de
ciertas especies
tración “a su
plantar deben ser
(ciertamente
coste” la que
muy discutible
debería limdesbrozados, pero
técnicamente)
piarlos y solo
no con cargo al
que debe ser
hay que ver
compensada
cómo están los
propietario
al propietario
terrenos del
por la sociedad;
banco de tiey, la segunda, tiene que ver con
rras (que podrían autodeclararse
si deben ser desbrozados estos
en estado de grave abandono) para
terrenos cada año. Por evitar
ver los fallos del sistema.
riesgos, será lógico hacerlo,
Café para todos, no: pedipero con cargo a la sociedad
mos planificación diferen-léase administración- y no
ciada
también al propietario.
Tampoco parece buena la receta
de que todos los montes son
Hay que ser realista y, objetivaiguales, pese a los diferentes datos
mente, un terreno que no se puede
y resultados de los incendios en
plantar y que cada año requiere
los del norte de Galicia y los del
un coste (350 €/ha) de limpieza, o
centro de Ourense. Se deberían
se es rico o no se puede sostener.
legislar de forma diferente las
zonas con plantaciones cuidadas y
Pero, además, si esto fuese una
montes económicamente viables
finca podría ser un caso particular
de aquellas otras que no lo son,
sin importancia, pero estas mediya que no parece muy lógico que
das afectan a una gran superficie
porque ardan montes en algunas
con un gran gasto anual y sin
zonas de Galicia en otras haya que
ningún tipo de retorno para los

18

“perder” unas buenas rentas al
tener que dejar franjas de terreno
sin plantar en lugares donde no
recuerdan los últimos incendios.
Se debería planificar desde la
Xunta, con criterios sectoriales
técnicos, para evitar esos agravios
comparativos y tener clara una
política forestal por distritos que
evitase estos casos y también
que el concello de turno, dependiendo del color de su gobierno,
pueda erradicar el pino, eucalipto,
castaño, etc. sin ningún criterio
científico razonable.
¿Se imaginan que un concello
prohibiese plantar patatas, tomates, maíz o pastos o pimientos y
cebollas, lechugas o zanahorias
porque sí?
Antonio de María Angulo

Deberían legislarse
de forma diferente
las zonas con
plantaciones
cuidadas y montes
económicamente
viables
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A nosa asociación abre unha
oficina na comarca de Valdeorras
Esta nova oficina
da asociación nace
para responder
ás demandas dos
agricultores e
gandeiros da zona
A Asociación Agraria de Galicia
abrirá unha nova oficina na comarca de Valdeorras, no Concello
da Rúa, para responder as demandas dos agricultores e gandeiros
da zona. Ás instalacións, situadas
na rúa Progreso, 74-baixo, nacen
como punto de encontro dos profesionais. A través desta oficina,
Asaga ofrecerá información sobre
os diversos sectores, servizos de
xestión de axudas da PAC, subvencións, formación, etc.
A inauguración, prevista para
o mes de xullo, consistirá nun
encontro de ti a ti con viticultores, adegueiros, agricultores,
gandeiros, silvicultores e calquera
que teña unha relación co sector
agropecuario.
“Son unhas oficinas amplas que
posúen espazo para atender aos
agricultores e gandeiros, despachos privados para casos que
requiran máis intimidade e unha
aula formativa para a impartición
de cursos”, explica María Eugenia
Medina, portavoz da asociación
en Ourense.
Repercusión en Valdeorras

Eugenia Medina salienta que a
iniciativa supón “un crecemento
exponencial importante para a
comarca de Valdeorras”, pois destaca que na actualidade “non ten
ningún servizo directo de ningún
sindicato ou asociación agraria
que poida axudar aos agricultores
e gandeiros”.
Desde a Asociación Agraria de
Galicia incidimos na importancia
20

que ten a apertura desta nova oficina porque cubrirá “unha zona
moi ampla e moi carente a nivel
servizos”, polo que asegura que
terá “moita repercusión” en toda a
comarca, como indica Eugenia.
Na súa aposta por facilitar o acceso ás novas tecnoloxías, a oficina
da Asociación Agraria de Galicia
contará cun espazo virtual de
libre acceso para todos os usuarios
que non dispoñan da internet
e o requiran para consultas de
mapas sixpac, boletíns oficiais ou
axudas, entre outras utildades.
Ademais, terá un espazo aberto de
reunións para facilitar a interacción entre os usuarios.
Facilidades no traballo

O persoal do local prestará
numerosos servizos dirixidos a
facilitar o traballo dos agricultores e gandeiros da zona. Entre
eles, destacan os de asesoramento
fiscal, laboral e xurídico; elaboración e presentación de IRPF;

formación profesional e técnica
homologada pola Xunta; tramitación e seguimento de axudas PAC;
estudos e proxectos de industrias agroalimentarias; xestión
do rexistro vitícola, trámites
catastrais, valoracións e peritaxes;
traballos de deslindes, medición
de leiras, etc.
Outros dos servizos que se prestará a todos os asociados céntranse
na implantación de sistemas
de xestión de
Contará cun espazo
calidade (ISO
9001) e medio
aberto de reunións
ambiente
para facilitar a
(ISO14001);
na xestión de
interacción entre os
cadernos de
usuarios
explotación e
fitosanitario a
viticultores e
na súa trazabilidade; así como na
xestión e tramitación de todo tipo
de seguros.
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A formación, clave para
afrontar novos retos
A formación é a base do futuro e,
por iso, desde a Asociación Agraria
de Galicia (Asaga) organizaremos
durante os meses que quedan de
ano cursos por toda a comunidade
autónoma, especialmente nos
concellos con maior actividade
agrícola, gandeira e forestal. Estas
actividades forman parte do noso
empeño por propiciar un campo
galego máis formado e preparado
para os novos retos.
Entre as accións deste tipo máis
demandadas figuran as relacionadas coa xestión e incorporación
á empresa agraria; o benestar
animal no transporte de animais

A asociación organiza cursos
de diversa temática por toda a
comunidade

vivos; os productos fitosanitarios;
a prevención de riscos laborais na
maquinaria agrícola, nos tractores
agrícolas e no mantemento dos
invernadoiros; as enerxías renovables; as ferramentas de xestión
do solo; a agricultura ecolóxica;
as técnicas de poda; a normativa
comunitaria no sector agrario; ou
o uso eficiente da auga.
Presenciais e a distancia

Haberá tanto actividades formativas presenciais como de teleformación, con horario teórico e prácticas
en campo. Os cursos impartiranos
expertos como enxeñeiros agrónomos, enxeñeiros técnicos agrícolas
e forestais, veterinarios, licenciados
en Económicas, técnicos en Prevención de Riscos Laborais ou técnicos
en contabilidade e fiscalidade.
Todos os especialistas contan con

ampla experiencia en formación
dirixida ao sector agrario.
Nestas actividades de interese agrícola, gandeiro e forestal, que serán
gratuítas, poderán participar autónomos agrarios,traballadores por
conta allea de empresas relacionadas coa actividade agraria, gandeira
ou forestal, mozos que pretendan
incorporarse a actividade agraria e
desempregados.

As fortes choivas e a pedra afectan aos
viñedos no sur e leste de Ourense
Monterrei e Valdeorras son dúas
das zonas máis afectadas polas fortes
precipitacións acaecidas o luns 8 de
xullo, que trouxeron consigo pedra
que danou colleitas e afectou tamén
a numerosas vivendas. En particular, os viñedos víronse afectados por
estas inclemencias meteorolóxicas.

Aínda que ao
Monterrei e Valdeorras foron dúas
peche desta edidas comarcas máis afectadas
ción, o Consello
Regulador da D.
tadas concéntranse en diferentes
O. Monterrei non valorara aínda
parroquias dos municipios do Baroficialmente os danos ocasionados
co, Rubiá e O Bolo. Para comprobar
polas precipitacións, éstes poderían
o alcance dos danos ocasionados, o
superar a cifra do 20% ofrecida
titular de Medio Rural da Xunta de
dende o organismo regulador de
Galicia, José González, desprazouse
Valdeorras para o seu territorio
ata á zona. Alí, pediu aos afectados
amparado. Isto é así porque as
que apliquen tratamentos para
choivas afectaron moito máis á
paliar os danos nas vides “con
comarca de Monterrei.
produtos cicatrizantes”.
Porén, tamén en Valdeorras o impacto foi bastante notable. Se ben os
Destacou, ademais, o grande esforzo que se realiza dende o Goberno
técnicos do seu Consello Regulador
galego á hora de promover seguros
apuntan que non se trata dunha
agrarios que permitan facer fronte
“perda catastrófica” posto que a
a incidencias meteorolóxicas. Neste
colleita de uva prevíase abundantísima, “por riba dos 10.000 quilos
sentido, a Xunta destina neste 2019,
por hectárea”.
tal e como salientou o conselleiro,
un total de cinco millóns de euros
Visita do conselleiro
para liñas de axudas destinadas á
En Valdeorras, as zonas máis afeccontratación deste tipo de pólizas.
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Case IH continúa
sorprendendo coa súa
potente maquinaria agrícola

conforman a gama de tractores
Case IH, empresa con máis de
de Case IH de 100 a 130 CV. O seu
175 anos de tradición e experienvalor diferencial continúa sendo
cia no sector agrícola, posúe no
a transmisión continúa CVX
seu portfolio de produtos unha
Drive. Esta gama foi lanzada o
potente gama de tractores, colleipasado mes de febreiro, durante a
tadoras e empacadoras que conta
feira parisico apoio dunha
A empresa vén de
na FIMA.
completa rede
mundial de
cambiar o nome
“Queremos
concesionarios.
asegurar
A empresa é no- da súa gama de
a todos os
ticia estes días
tractores de 100 a
nosos clientes
porque decidiu
que ningún
renomear a súa 130 CV
aspecto do
recén lanzada
tractor vai mudar –todas as
gama de tractores de 100 a 130 CV
especificacións seguirán sendo as
con transmisión continua CVX
mesmas que as que se anunciaron
Drive, que pasa a denominarse
no momento do lanzamento- e as
Case IH Vestrum CVX Drive.
entregas programadas para 2019
non se verán afectadas”, afirma
“Eliximos Vestrum porque
Thierry Panadero, vicepresidente
vén do latín e significa voso”,
de Case IH Europa. “Continuaexplica Peter Friis, director de
remos as nosas actividades de
marketing de Case IH Europa.
lanzamento para dar a coñecer
“Este tractor está dirixido a
estes magníficos tractores aos
aqueles agricultores e gandeiros
nosos clientes tanto no campo
que precisan dunha máquina
coma nas feiras programadas
compacta, cómoda e potente para
para os vindeiros meses”, abonda.
acadar máis variedade de tarefas
no seu quefacer diario”, indica.
Gama lanzada en febreiro

O cambio de nome non afectará
a ningunha das características
nin particularidades técnicas que
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Premios

Precisamente, na última edición
da SIMA, onde esta gama foi presentada, a empresa obtivo dous
novos títulos de Máquina do Ano.

O modelo Versum CVX Drive
con motor Fase V obtivo o recoñecemento na categoría de tractores de clase media (120-180 CV) e o
Quadtrac CVX Drive obtívoo na
categoría de tractores XXL (máis
de 400 CV). Ambos os premios
subliñan o rendemento amosado
de transmisión continua, unha
característica distintiva de Case
IH, así coma os beneficios do emprego eficiente do combustible e
os excelentes resultados operativos da tecnoloxía de eirugas.
Os distintivos entran a formar
parte do amplo abano de premios que Case IH ten acadado
recentemente e que poñen en
valor os últimos desenvolvementos tecnolóxicos implementados pola marca para axudar
a mellorar a sostibbilidade, a
produtividade e a rendibilidade
nas explotacións agrícolas.

Vestrum é o nome
elixido para
rebautizar a gama

M A Q U I N A R I A

John Deere, premiada polo seu
sistema de xestión do solo

O sistema de análises nutrintes
durante a aplicación de puríns de
John Deere recibiu recentemente
un galardón especial pola súa avanzada tecnoloxía.
O seu sensor Harvest Lab 3000, que
emprega un sistema de infrarroxos
NIR para medir os avances dos
nutrintes durante a aplicación dos
puríns, recibiu o European Land
and Soil Management Award,
baixo a supervisión da Comisión
Europea.
Harvest Lab 3000 proporciona aos
agricultores e empresarios agrícolas unha nova tecnoloxía para a
xestión máis sostible do ciclo de nutrintes e a mellora da eficiencia do
uso de fertilizantes de abono. O seu
propósito é previr a fertilización
excesiva ou insuficiente medindo
Contas de John Deere

Recentemente, Deere & Company
reportou uns ingresos netos de
1.135 millóns de dólares para o
segundo trimestre, o que equivale
a 3,53 dólares por acción. Durante
os seis primeiros meses do ano, o
ingreso neto que se atribúe a Deere
& Company foi de 1.633 millóns,
ou 5,07 dólares por acción. Os
resultados víronse afectados pola
provisión para impostos sobre a
renda, debidos á lexislación da
reforma fiscal dos Estados Unidos.
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constantemente os valores dos
nutrintes durante a aplicación dos
puríns grazas a detección de abono.

vido pola Organización Europea de
Propietarios de Terras.

O xurado destacou as prácticas que
reducen as ameazas sobre o uso
O sistema de recoñecemento de
da terra e a xestión dos terreos. Os
abono de Jonh Deere permite aos
premios outorgados recoñecen o
agricultores aplicar nitróxeno,
valor do traballo dos agricultores,
fosfato e potasio de xeito preciso en
universidades e empresas privadas
función dun obxectivo de nutrintes e unha taxa
A empresa recibiu
máxima. Estes
ingredientes e
o recoñecemento o 9 de abril
o volume total
aplicado documéntanse co sistema, que tamén
e axudan a promover boas prácticas
pode empregar mapas de prescrino eido agrario.
ción específicos.
Tamén achegan un impulso para
Premio
incrementar a visibilidade das
O recoñecemento especial a este
diferentes formas de cultivo que
sistema de John Deere produciuse
protexen o solo animando aos agricultores a continuar desenvolveno pasado 9 de abril durante o Foro
do o seu traballo de forma sostible.
para a Agricultura (FFA), promo-

ELIXE O TRACTOR DO ANO 2019
E AGASALLÁMOSCHE CUNHA
VISITA Á NOSA FÁBRICA

Bases e condicións legais:
www.visita-austria-con-el-tractor-del-año.com
MAXXUM ACTIVEDRIVE 8 MULTICONTROLLER
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New Holland desprega todo o seu
potencial en Demoagro 2019

O predio do Castelo de Orus, nas
inmediacións da cidade aragonesa
de Huesca, acolleu entre os pasados
21 e 23 de maio a IV Edición de
Demoagro, feira na que a empresa
New Holland exhibiu todo o seu
potencial. Fíxoo distribuíndo 52
unidades de maquinaria repartidas
por todo o recinto feiral: tractores,
empacadoras, implementos, cargadoras e colleitadoras.
Pero New Holland non se limitou
unicamente a exhibir maquinaria,
senón que desenvolveu un completo programa de actividades en
diferentes zonas acotadas da feira,
coa finalidade de que os asistentes
puideran probar in situ as máquinas dispoñibles.
Así, os interesados en manexar os
tractores con pala T5 e T6 de New
Holland tiveron a oportunidade de
facelo. Ademais, tamén puideron
probar o T5 con eixo Super Steer e
puideron guiar a colleitadora ou
comprobar a maniobrabilidade da
cargadora de rodas de gran tamaño.
Área de agricultura

O despregamento do potencial de
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New Holland complementouse
na área dedicada a agricultura de
precisión, lugar no que a empresa amosou os beneficios da súa
nova Gama AGXTEND, así como
toda a tecnoloxía de Telematics
e do sistema de guiado integrado
IntelliSteer.
Todos os produtos referentes
á gama AGXTEND, dende as
estacións meteorolóxicas (FarmXtend), o sensor de medición
óptica para calcular a cantidade
óptima de nitróxeno para o seu cultivo (CropXplorer), o sensor para
medir la condutividade do chan,
SoilXPlorer, ou o electroherbicida
Xpower constituíron as novidades
máis relevantes presentadas por
New Holland nesta liña de negocio.
Forraxe

Por último, New Holland amosou
os labores susceptibles de realizar
por diferentes tractores en toda
a área dedicada a forraxe e ao
traballo de solo. Así, as máquinas
exhibidas realizaron probas de
traballo de recolección e manipulación nestes ámbitos.A feira serviu,
ademais, para lanzar oficialmente

a ampla gama de implementos
de Holland neste eido: segadoras,
rastrillos, cultivadores ou arados,
entre outros.
Finalmente, a empresa participou nunha iniciativa proposta
pola organización de Demoagro,
encamiñada
A empresa exhibiu
a promover
demostracións
52 unidades de
comúns entre
maquinaria por
todas as empresas que tomaron
todo o recinto feiral
parte na feira.
No marco desta
iniciativa, New Holland amosou o
potencial das súas segadoras DiscCutter ou do hilerador ProRotor
450 entre outras máquinas.
Exhibición na cidade

Porén, a mostra de maquinaria de
New Holland non se limitou ao
recinto feiral xa que, grazas a unha
iniciativa impulsada polo Concello de Huesca, nunha das prazas
máis céntricas da cidade tamén
se exhibiu un flamante tractor
modelo T7, o máis premiado na
historia da empresa.

M A Q U I N A R I A

BKT mostra o seu potencial
en Demoagro

BKT estivo presente na cuarta
rendemento dos seus pneumáticos
e posvenda. Como patrocinador de
edición de Demoagro, unha demose as súas expectativas de futuro.
Demoagro 2019, BKT ocupou un
tración de maquinaria agrícola de
lugar central no recinto, desde o que
Europa, mercado clave
carácter bienal que se celebrou os
mostrou a calidade dos seus produtos. A compañía fixo fincapé en
Na progresiva implantación e crecedías 21, 22 e 23 de maio en Castelo
mento de BKT, xa non só en España,
que conta cun
de Orús, en
Os pneumáticos de BKT almacén moi
senón no resto de mercados, xoga un
Huesca. A
decisivo a filial europea, cuxa
ben abastecido
marca, que
estiveron montados en e cunha rede de papel
sede de Seregno (Italia) foi reinauacudiu á feidiferentes máquinas
ra xunto ao
gurada recentemente polo CEO da
distribuidores
seu imporcompañía, Arvind Poddar. BKT
expertos para
tador para a Península Ibérica, San
Europe conta cun equipo técnico
satisfacer aos clientes e garantir calidade de todos os seus pneumáticos.
Xosé Pneumáticos e Accesorios S.L.,
preparado para intervir de forma directa, tanto proactivamente, cunha
e o seu distribuidor para Aragón,
Mostras en vivo
formación específica sobre os proRioxa, Navarra e Soria, Pneumáticos
Durante os tres días do certame,
dutos e o seu óptimo emprego, como
Huecha, aproveitou a oportunidade
máis de 700 tractores, máquinas e
reactivamente, no caso de necesidae o éxito de asistentes para exhibir a
de dunha asistencia e a resolución de
ferramentas mostraron en Huesca
súa roda de pneumáticos agrícolas
eventuais problemáticas.
de forma dinámica as novas tecnoestrela, capitaneada polo Agrimax
loxías aplicadas á preparación e ao
V-Flecto, que posúe unha duración
traballo do chan. Os pneumáticos
A alta gama de pneumáticos radiais
prolongada de polo menos o 10%
de BKT estiveron montados en
BKT para a agricultura foi desenvolrespecto ao seu equivalente, e está
ta para incrementar a produtividadiferentes máquinas repartidas
dirixido a tractores de alta potencia.
de das sociedades agrícolas. A gama
nas parcelas das distintas marcas de maquinaria agrícola. O
de pneumáticos Agrimax inclúe
Outros dos exclusivos produtos
fabricante de orixe india, desta
pneumáticos de última xeración
que a firma presentou no evento
forma, deixouse ver en practicapara tractores de elevada potencia e
foron Agrimax Teris, pefecto para
mente calquera
máquinas colleitadoras de elevada
exposición ou
potencia, pois posúe características
demostración
A alta gama de radiais para a
de flotación ideais e pode soportar
conxunta de
cargas moi elevadas; e Ridemax FL
agricultura foi desenvolta para
produtos, tanto
693 M, un pneumático radial para
en estático como incrementar a produtividade
máquinas que afrontan frecuentes
en movemento.
desprazamentos por estrada con
tractores de elevadas prestacións, así
remolques ou cisternas de arrastre.
como para coseitadoras, pulveriDemoagro 2019 supuxo unha nova
zadores e esparrexedoras. Indepenoportunidade para seguir crecendo
Con experiencias consolidadas e moi
dentemente da aplicación agrícola,
e BKT non a quixo desaproveitar.
presentes no sector dos pneumáticos,
a gama de pneumáticos Agrimax
Por iso é polo que achegou os seus
BKT, San Xosé e os seus distribuidores en España garanten a calidade de
ofrece excepcionais prestacións,
produtos aos visitantes, cos que
fabricación dos seus pneumáticos e
asegurando unha mellor protección
compartiu e intercambiou coñecementos e experiencias sobre o
aseguran unha asistencia prevenda
dos terreos.
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Xornadas sobre o uso de
drons no sector agrario
O grupo Agrotig desenvolve
unha ferramenta para o
seguimento de cultivos de cereal
por teledetección

O futuro do sector agrario pasa
pola aplicación de novas tecnoloxías e desde a Asociación Agraria
de Galicia, na nosa aposta por
manter informados aos nosos asociados dos cambios, organizamos
dúas xornadas divulgativas, unha
en Lalín (Pontevedra) e outra en
Sandiás (Ourense), para presentar
un proxecto cuxo obxectivo é
deseñar e poñer en marcha unha
ferramenta, en forma de servidor
cartográfico web, para o seguimento de cultivos de cereal por
teledetección que permita detectar
e intervir de forma temperá anomalías na produción.
Os asistentes ao evento celebrado
o 18 de xuño no Hotel Torre do
Deza (Pontevedra) achegáronse a
Agrotig, un Grupo Operativo supra-autonómico cuxa formación
foi financiada polo Ministerio de
Agricultura, Pesca e Alimentación
(MAPA), dentro do Programa
Nacional de Desenvolvemento
Rural. A iniciativa está dirixida
a mellorar a competitividade e
sustentabilidade do sector agrícola
mediante o uso da teledetección
satelital e aeroportada en vehículos aéreos non tripulados (drons).
En Sandiás, tamén o pasado mes
de xuño, o proxecto presentouse
a unha vintena de agricultores e
gandeiros da zona.
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Axencia Espacial Europea

Esta ferramenta integrará os datos
dos satélites Sentinel da Axencia
Espacial Europea e os obtidos por
sensores aeroportados en vehículos non tripulados. Desta forma,
axudará á toma de decisións para
o uso eficiente dos recursos en agricultura (fertilizantes, herbicidas,
auga, etc.) e, polo tanto, permitirá
un uso localizado dos insumos,
integrando os datos nas máquinas
de distribución variable, co consecuente aforro de recursos e mellora
da calidade ambiental.
Dentro das actividades programadas polo grupo operativo figuran
as dirixidas a demostrar aos
actores locais a capacidade práctica
da teledetección para un uso máis
eficiente dos recursos e as relacionadas coa formación aos técnicos

para o uso desta tecnoloxía. De aí
a importancia das xornadas divulgativas organizadas no mes de
xuño pola Asociación Agraria de
Galicia, nas que os asistentes puideron coñecer de primeira man os
beneficios da ferramenta e expor
as súas dúbidas aos expertos.
Integrantes de Agrotig

O grupo compóñeno oito membros, dos cales Asaga, Complutum Tecnoloxías da Información Xeográfica (Complutig) e
Asaja Ávila son benecifiarios.
O Instituto de Desenvolvemento Comunitario figura
como axente de innovación. Os
membros colaboradores son: o
Laboratorio de Espetro-radiometría e Teledetección Ambiental do
Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC); o Grupo
de Enxeñería Fotónica da Universidade de Cantabria; o Departamento de Xeoloxía, Xeografía e
Medio Ambiente da Universidade
de Alcalá e Asaja Córdoba.

N O T I C I A S

Un artigo sobre o
xabarín publicado
por Crimson

A información
foi publicada por
Axenda Agraria no
mes de marzo

Wild Boar: A Threat to Europe´s Pig
Industry (O xabarín: unha ameaza
para industria porcina de Europa) é
o título dun artigo asinado por un
equipo conformado por José Luis
Benedito, Joaquín Hernández, José
Miguel Chapel, Cristina Castillo e
Rodrigo Muíño, que foi publicado
en marzo por Axenda Agraria e
que vén tamén de ser divulgado a
través de Crismon, una prestixiosa
editorial académica de acceso aberto
que ten a o obxectivo de posiblitar
que o mundo académico entable
contacto co eido científico dun xeito
máis efectivo.
Así, Crimson singularízase por ofrecer servizos editoriais de calidade,
recursos significativos para a innovación tecnolóxica, información
científica de doado acceso e descuberta e publicacións de alta calidade.
Medidas preventivas

No artigo publicado, os autores sinalan as ameazas que constitúe o xabarín para a industria porcina europea,
xa que pode acarrexar a aparición
de peste nos porcos. Como medidas
preventivas para evitar a aparición
de peste porcina, apuntan que a UE
fomente iniciativas de preparación,
rexionalización, asesoramento
científico, intervención urxente, auditorías, cooperación internacional,

conciencia política, apoio financeiro
e investigación.
Estas medidas preventivas artículanse para paliar o avance da peste
porcina africana, que avanza a través
de xabaríns a España dende o leste
de Europa. Aínda que a doenza foi
oficialmente declarada como eliminada no noso país no ano 1994, a
ameaza volveu xurdir recentemente.
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O seguro agrario: unha garantía de
viabilidade e rendibilidade para as
explotacións

No gando vacún, o saneamento inclúese actualmente coma unha
garantía básica no modelo de seguro
Os gandeiros de Galicia son cada vez
máis conscientes das consecuencias
que pode ter que a súa explotación
resulte afectada por calquera risco
climatolóxico: enchentes, choivas
torrenciais, xeadas, etc. A estes
danos, engádense outros como os
ataques de animais, os accidentes
ou as doenzas. Todos estes riscos
poñen en perigo a rendibilidade e a
viabilidade das explotacións.
Ademais, o risco de que algún
animal resulte positivo dentro
das enfermidades incluídas na
campaña de saneamento gandeiro
e, por suposto, que isto leve parello
o sacrificio de todos os animais ou
a inmobilización da granxa é un
asunto que preocupa especialmente
aos produtores, sobre todo canto
mellor e máis selecto é o seu gando.
Precisamente, a cualificación sanitaria dos cebadeiros en España
xoga un papel moi importante, xa
que permite a exportación de animais vivos a outros países como
Libia, Líbano ou Turquía. Isto
supón que, malia que o consumo
de carne se teña reducido no noso
país nos últimos anos, a produción teña igualmente aumentado
de xeito notable.
Unha ferramenta
fundamental

Neste sentido, o seguro agrario
convértese nunha ferramenta
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fundamental para garantir o bo
transcurso da actividade gandeira
que día a día desenvolven os produtores galegos.

ou morte súbita. Todo grazas á capacidade de adaptación do Sistema
Español de Seguros Agrarios Combinados ás necesidades do sector.

Tradicionalmente, a garantía do
saneamento gandeiro ofreceu ao
produtor unha valoración dos
animais, complementaria á que
percibe da administración, compensando o valor real dos animais
sacrificados. Esta garantía, que
adoitaba ser elixida polo 80% dos
asegurados, está incluída, actualmente, como unha garantía básica
no modelo de seguro. Tamén se
melloraron as compensacións, a
través dunha garantía adicional:
o saneamento extra, que carece da
franquicia establecida na valoración dos animais da garantía básica
e propociona unha compensación
económica semanal polo tempo
no que se impide a restitución dos
animais produtivos sacrificados.

O 75% dos asegurados,
satisfeito

Outra garantía adicional relacionada co saneamento é a privación de
acceso a pastos, que indemniza ao
produtor polas semanas nas que a
sua gandería permanece inmobilizada tras un resultado positivo.
Garantías adicionais

Doutra banda, existen garantías
adicionais que complementan e
perfeccionan a cobertura básica do
seguro de gando vacún como brotes
de mamites, accidentes individuais

O Sistema de Seguros Agrarios
Combinados, con 40 anos de
experiencia, tense consolidado
como o mellor instrumento para
a xestión de riscos, contribuíndo
en gran medida ao sostemento das
rendas agrarias.
Segundo o Índice de Calidade
Percibida (ICP) –elaborado o pasado
ano por unha empresa especializada
en estudos
de mercado
Cada vez son máis os
para Agroseguro–,
gandeiros que inclúen
o 75% dos
o seguro agrario entre
gandeiros
amósase
os custos fixos da súa
satisfeito
explotación
co servizo
recibido. Os
produtores valoran, sobre todo, o
servizo á hora de contratar o seguro
e a xestión dos partes de sinistro.
En definitiva, cada vez son máis
os gandeiros que inclúen o seguro
agrario entre os custos fixos da
súa explotación, conscientes
de que se trata do mellor aliado
para facer fronte aos retos quese
presentan na actualidade.

R E P O R T A X E

LA REHIDRATACIÓN

NO ES SOLO REPONER LÍQUIDOS

Pienso dietético
complementario
para terneros

GA475

La nueva solución de alto rendimiento para las diarreas

33

R E P O R T A X E

A viticultura, un
sector en auxe en
Valdeorras
Vicente Sabín, dono de máis de cinco
héctareas de viñedos, asegura que o godello
está de moda
“O godello é a variedade estrela
da zona”, sentenza Vicente Sabín
Fernández, un dos viticultores
da comarca de Valdeorras. Hai
dous anos, tras deixar o sector da
construción no que traballaba,
que se dedica en exclusiva ás súas
cinco hectáreas e media de viñedos situados no Concello do Bolo.
E non se arrepinte.
Agora coida as súas uvas con
delicadeza para que as tres adegas
que llas compran elaboren os mellores caldos. Vicente Sabín, con
todo, advirte que non só depende
do seu bo facer. Para que os viños
alcancen a excelencia é “clave” a
meteoroloxía. “Dependemos do
clima. O ideal é que non se dean
durante o ano factores adversos
como xeadas, tormentas ou choivas a destempo”, explica.
Outro dos factores esenciais á
hora de producir viño son os tratamentos fitosanitarios. “O ano
pasado, por exemplo, non foi bo
porque houbo moitas enfermidades, o que obrigou a utilizar moitos tratamentos. Non che queda
máis remedio que usar produtos
químicos moi agresivos”, explica
o viticultor, quen recoñece que
afectan á calidade dos caldos.
“Nótase porque a uva ten residuos
que, inevitablemente, chegan ao
viño e a calidade non é a mesma,
pero non che queda máis remedio
porque, se non o fas, perdes todo”,
sinala, á vez que salienta que este
ano, polo momento, está a ser bo.
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Aroma e acidez

Vicente Sabín, que non ten empregados, asegura que o traballo
nos viñedos é “duro”. Desde que
empeza a poda en decembro ata
que se recolle a colleita “non hai
fins de semana nin festivos nin
nada”. Das tres adegas que lle
compran as uvas, dúas vendiman
elas. Para a outra teno que facer el.
Das súas 12 parcelas un “ano bo”
poden recollerse 50.000 quilos de
uva, mentres que nos “malos” só
se alcanzan os 20.000. “Depende
moito da climatoloxía”, insiste.
Á hora de resaltar as calidades do
seu produto apunta “o aroma”
que lle outorga a altura á que está
situado o Concello do Bolo. Tamén
resalta a súa acidez. O 70% do viño
que producen coas súas uvas é
branco. “A maior parte é godello,
tamén hai algo de mencía, así
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como outras variedades das que
hai cantidades residuais”, explica
este viticultor.
A moda da variedade godello favorece o desenvolvemento da comarca de Valdeorras e, polo tanto, o traballo de autónomos como
Vicente Sabín, quen recoñece
que o sector está “nun momento
moi bo”. O viticultor lembra que
en 2004 plantou a súa primeira
viña na zona, na que os seus pais
xa tiñan viñedos. Ao xubilarse
os maiores, decidiu dar un paso á
fronte, deixar a súa profesión no
sector da construción e dedicarse
por completo aos viñedos porque
“funcionan bastante ben”. De
cando en vez os seus pais aínda lle
botan unha man.
Motor de desenvolvemento

Na época de vendima traballan ao
redor de 20 persoas nas súas leiras. Todas elas coidan as uvas con
mimo e selecciónanas segundo o
seu grao de maduración. Elas son
a base dos bos viños da comarca.
“O reto ao que se enfronta agora
o sector é a comercialización. O
problema que detecto é o minifundismo”, indica Vicente Sabín,
quen comenta que hai mozos na
comarca que, do mesmo xeito que
el, tomaron as rendas dos viñedos
dos seus pais. “Dá para vivir. Eles
collen as explotacións dos seus
familiares e modernízanas, hai
facilidades”, afirma.
O sector vinícola é clave para o
desenvolvemento da comarca,
pois xera emprego, un factor
esencial á hora de facer fronte ao

despoboamento do rural. Todos
os viños da Denominación de
Orixe Valdeorras están identificados cunha contraetiqueta que
certifica a súa denominación
de orixe e o control do Consello
Regulador. As variedades aceptadas de uva tinta son mencía,
merenzao, brancellao ou albarello, sousón ou tintilla, garnacha
tinta, negreda ou mouratón, grao
negro e tempranillo; mentras
que as de uva branca son godello,
doña blanca e palomino fino.

A climatoloxía e as
enfermidades son os principais
inimigos do sector porque
afectan ás uvas
35
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El valor natural de las
producciones animales en una
Galicia verde

Galicia es la región española más
valorada, desde el punto de vista de la
producción animal, por la mayor parte de
consumidores españoles
Las distintas producciones animales que existen en Galicia se
enfrentan cada día a un sistema
comercializador más globalizado
y tendente a la aglutinación de
estructuras de venta que, a corto y
medio plazo, va a condicionar, por
un lado, los precios, y por otro, los
propios sistemas productivos.
La sociedad actual tiene en cuenta
a la hora de elegir lo que consume,
además del precio, otros factores
como son el lugar donde se produce y la forma de producirse.
En este orden de cosas, Galicia es,
sin lugar a dudas, la región española más valorada, desde el punto
de vista de la producción animal,
por la mayor parte de consumidores españoles.
En este artículo, vamos a tratar de explicar en qué aspectos
podríamos incidir para mejorar
la comercialización de ganado vacuno en explotaciones familiares
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ligadas a vacas de vientre, es decir,
cerrando un ciclo productivo
basado en recursos naturales.
La presión evidente de las instituciones comunitarias respecto
al estado de conservación de los
espacios naturales y al incremento
de superficie así catalogada, lejos
de considerarse una amenaza, debería convertirse en una oportunidad de negocio que aumentaría
la renta media familiar del rural
gallego.
Llevamos años alertando de la
despoblación rural en Galicia,
de la falta de nacimientos, de la
falta de continuidad laboral, en
definitiva, del abandono del rural,
con todo lo que ello conlleva:
incremento desproporcionado
de poblaciones salvajes como el
jabalí, que tantos problemas está
causando, no solo a las explotaciones, sino por las partidas presupuestarias que hay que destinar
para paliar los daños que ocasiona,

además de ser un inminente riesgo sanitario; incendios forestales con una clara intencionalidad
no totalmente definida; políticas
impositivas, que lejos de atraer a
familias, las alejan porque no les
proporcionan servicios públicos a
precios competitivos; falta de comunicaciones efectivas que comuniquen con el mundo virtual
y lo conviertan en un escaparate
comercial totalmente necesario
para la sociedad actual.
En definitiva, el ciudadano
abandona el rural porque no le
resulta, ni le facilita la vida, y, si lo
escuchas, la frase más recurrida es
“solo son problemas”.
Pero, es cierto que el productor
solo encuentra problemas cuando
decide hacer honradamente lo que
aprendió de sus padres, esa es la
cuestión que se debe estudiar por
quien corresponda, y dentro de
lo posible estudiar medidas que
acerquen el ciudadano al rural,
y en Galicia se debería hablar
sin rubor de una discriminación
positiva hacia el rural en sus distintas formas, es decir, los pueblos
necesitan gente que viva y que
invierta en los mismos.
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La producción animal empieza a
cuestionarse de una manera muy
clara, sobre todo por colectivos
que sin conocimientos dictan
sentencias que poco a poco van
cuajando en una sociedad aletargada a la que se le quiere imponer
criterios que, lejos de ayudar a
entender el rural, lo amenazan, y
tratan de imponer la imagen de
que el ganadero es un destructor
del medio ambiente.
Sin embargo, en Galicia nos
encontramos con una situación
un tanto contradictoria, los ganaderos son enemigos del medio
ambiente, y, sin embargo, concentraciones de 300 personas en un
espacio natural conservado con el
objetivo de hacer un recorrido o
una carrera organizada y previo
pago de una inscripción, es la
forma de salvarlo.
Conservación del medio
natural

Las explotaciones familiares son,
en la mayor parte de los casos, quienes siguen garantizando la conservación del medio natural. Algunas
voces cuestionan claramente una
política comunitaria que establece
subvenciones para la producción
de animales respetuosa con el
medio, las famosas “agroambientales” que reciben los productores,
después de reunir una serie de
requisitos mínimos relacionados
con medidas de conservación.

Las explotaciones
familiares son, en
la mayor parte de
los casos, quienes
siguen garantizando
la conservación del
medio natural

Pero la sociedad debe saber
que realmente
con este tipo de
ayudas comunitarias lo que
se pretende indirectamente
es, entre otras
cosas, contener
los precios,
que al final lleguen al ciudadano
lo más amortiguados posible para
evitar que rechace el producto
debido a un elevado precio.
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Los veterinarios podemos
implicarnos en la búsqueda
de mercados, además de ser
garantes de la calidad de lo que
se produce
La forma de producir en las explotaciones familiar sigue siendo
tradicional, en base a una vaca
de vientre fundamentalmente,
donde el ternero pasa seis meses
al lado de su madre y es alimentado en base a la leche materna y
alimentos producidos en la propia
explotación. Hasta ahí, nadie
con conocimientos podría poner
pegas en materia de bienestar.
El segundo aspecto importante
es, sin duda, el lugar donde se produce. La Galicia verde de la que
tanto se habla es la mejor opción.
Pero esta Galicia verde, si además
la tenemos bajo un paraguas de
protección natural, figuras que ya
existen desde un punto de vista
legal, conseguiremos ese plus de
oportunidad que debe tener el
ganadero, para demandar al mercado un precio más adecuado.
El consumidor responsable debe
tener en cuenta la localización
de la producción y la manera de
trabajar a la hora de identificar el
producto en el punto de venta y
saber por qué cuando un precio es
superior, a que obedece. Cuando
viajo, siempre procuro ver cómo
se comercializa, lo que se comercializa y a qué precios. Cuando
salgo de Galicia y hablo con carni-

ceros en punto
de venta final,
siempre me
comentan
que no son
capaces de
conseguir una
continuidad
en el suministro de esa carne de
excelente calidad, y que además
existe una falta de homogeneidad
en las canales.
Cierto, este sistema productivo
es diferenciador, ni los terneros
son iguales, ni la carne responde a
estandarizaciones típicas, y debe
ser así, porque es distinta.
Hay iniciativas colectivas que
están consagradas en el mercado,
ahí está Ternera Gallega, que es
sin duda un modelo de gestión a
imitar en España y en Europa. Están surgiendo iniciativas ligadas
a Razas Autóctonas, que aportan
ese plus diferenciador al certificar sus producciones como 100%
autóctonas, y gracias a la comercialización y al rentabilizar su
producción, seguramente se están
recuperando sus poblaciones.
La Red Natura, lejos de ser un
impedimento para explotaciones
familiares tradicionales, puede
aportar ese valor añadido si el
consumidor es capaz de identificar y relacionar el producto final
con el espacio natural concreto.
Sé que es difícil y sé que los requisitos legales limitan, y mucho, el
etiquetado y el uso de información

Hoy en día, hay colectivos que
rechazan de pleno el consumo de
carne del tipo que sea. Hay otros
que valoran la forma de producir
y el lugar.
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nar hacia la comercialización que
tenga en cuenta las nuevas tecnologías y el transporte refrigerado,
que haga llegar en menos de 12
horas canales producidas, sacrificadas y transformadas en Galicia,
a cualquier punto de la península a
un coste asumible.

Las oportunidades necesitan
de personas que crean, trabajen
y apuesten
que pudiera conducir a la equivocación del consumidor, pero no podemos dejar pasar la oportunidad
de crear una marca que relacione
los productos agroganaderos con
esa Galicia natural y única que se
trata de recuperar en la primera
mitad del siglo XXI y que puede
sentar la base para invertir este
suicidio demográfico actual que
condena a nuestro rural.
Hace 60 años, los veterinarios
lideraron la revolución del campo
en Galicia de la mano de profesionales que tuvieron que reinventarse día a día hasta que consiguieron los estatus sanitarios y
productivos que fueron la envidia
de la Unión Europea, a pesar de las
piedras que en el camino pusieron
desalmados que sembraron la discordia y la desconfianza, tratando
en el fondo de desunir y crear el
caos; y no hace tanto tiempo de
esto. Fue prácticamente antes de
ayer cuando el Reino de España
se adaptó a toda la normativa
europea de forma espectacular y
se hizo con un esfuerzo conjunto
muy coordinado donde la ilusión
y el esfuerzo se unieron para
evolucionar en positivo y poner
a Galicia a la cabeza de la producción de ganado vacuno de calidad.
El sector familiar, a su vez, una vez
conseguido su innegociable estatus
sanitario hace años, debe evolucio38

En la búsqueda de mercados los
veterinarios podemos implicarnos, además de ser garantes que la
calidad de lo que se produce. Los
organismos públicos deben ayudar a crear las bases administrativas y legales para que naturaleza
y producción vayan unidos, y
además de ofrecer liderar esa imagen de Galicia Verde, que tanto
deseamos que sea una realidad
atrayente que haga que el rural
gallego vuelva a ser atractivo y un
buen lugar para vivir y trabajar.
Las oportunidades necesitan de
personas que crean, trabajen y
apuesten. Si se consigue un trabajo
que garantice una buena calidad
de vida, un acceso a nuevas tecnologías, buenas vías de comunicación, políticas de discriminación
positiva, apoyar de forma real
el que las familias se trasladen
a vivir con reducción real de
impuestos que apoyen la compra
y las transacciones de viviendas
y no las graben con impuestos
abusivos, podríamos pensar que la
realidad y el futuro serían otros.
Y no olvidemos que en nada,
estaremos a poco más de dos horas
de la capital de España, y esa sí que
es una gran oportunidad que no
podemos dejar pasar. Esperemos
que para entonces, cambiemos de
opinión y que no todo sean trabas.
Juan J. Gómez Fernández
Veterinario
Fundación José Luis Taboada
Pazo de Cartelos-Carballedo-Lugo
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Amplo abano de
modalidades de seguro para
agricultores e gandeiros

Asegasa, sempre comprometida
coas problemáticas específicas
do noso eido
Asegasa oferta unha de actividade, ofrece
completa gama de
diferentes
posibilidades de
modalidades
de cobertura
cobertura
en materia
de seguros para os agricultores e
gandeiros, capaces de satisfacer
diferentes tipos de necesidades.
Unha das posibilidades existentes
na súa carteira ten que ver coa cobertura da responsabilidade civil
xeración das explotacións. Deste
xeito, a póliza cobre aspectos derivados da responsabilidade civil
por potenciais perxuízos causados
a bens inmobles propios, alleos ou
alugados.
Tamén quedan amparadas,
dentro desta modalidade, os
danos que se poidan producir no
exterior das instalacións agrogandeiras excepto nos cados de
reforma, montaxe ou reparación.
O seguro extende a súa cobertura
aos vehículos agrarios, cubrindo
as reclamacións derivadas da
responsabilidade civil subsidiaria
que poidan recaer no asegurado
por mor do emprego de vehículos
a motor. Xunto a isto, a póliza
cobre tamén a responsabilidade

civil subsidiaria de contratistas
e subcontratistas, derivada dos
traballos que éstes desenvolvan
para o asegurado.

malintencionados que, contra a
maquinaria agrícola, poidan efectuar os traballadores do asegurado
ou terceiros.

Responsabilidade civil de
autónomos

Así, entre os riscos cubertos
inclúense os incendios e explosións, os roubos e expoliacións,
as caídas ou colisións, os potenciais fundimentos do terreo, a
caída de rochas ou fenómenos
meteorolóxicos adversos tales
como tempestades, lóstregos ou
saraiba, entre outros. Os gastos
adicionais e xustificados que,
como consecuciencia dun sinistro
amparado pola póliza, se orixinen

Por outra banda, Asegasa ofrece
tamén cobertura para a responsabilidade civil de autónomos
que realicen servizos agrarios
integrais na agricultura tales
como preparación de terreos, sementeira, aplicación de produtos
fitosanitarios, recolección ou
poda, entre outras tarefas.

A cobertura
esténdese a toda Responsabilidade civil ou danos
a UE e Andorra,
externos a maquinaria, entre as
no período de
tempo que estea continxencias que se cobren
previsto na póen concepto de desmontaxe e
liza, pero as reclamacións poden
traslado tamén se cobren ata unha
estenderse ata 24 meses despois de
cantidade correspondente ao 5%
que sucederan os feitos orixinados
da suma asegurada.
nese período de tempo.
Seguro de danos externos
a maquinaria

Outra das modalidades máis interesantes que existe no mercado
para o noso sector é o seguro de
danos externos a maquinaria,
que ofrece cobertura perante
os potenciais erros de manexo,
impericia, neglixencia ou actos

Porén, esta modalidade exclúe
femonemos considerados como
extraordinarios tales como
cobertura de gastos orixinados
por conflitos bélicos, rebelións ou
revolucións, así coma terrorismo,
motíns, disturbios ou sabotaxes
e folgas.
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Primavera 2019:
enfermidades da vide
A meirande parte dos fungos que atacan os nosos cultivos posúen
órganos de resistencia para pasar o inverno
Este ano 2019 veu precedido
por un 2018 moi complexo
en relación á fitopatoloxía do
viñedo. Os ataques de mildio
do ano pasado deixaron unhas
perdas moi importantes en canto
a producion, ademais dun dano
invisible na saúde das plantas,
debilitándoas na súa loita por
combatir a doenza.
A primavera presentou varios
problemas que puideron afectar
á saúde da vide se non se actuaba
con certeza, tanto no tipo de
tratamentos coma no momento
da súa aplicación.
O primeiro problema foi de cariz
invisible. A meirande parte
dos fungos que atacan os nosos
cultivos posúen órganos de
resistencia para pasar o inverno.
Encapsulan esporas na época
invernal para non morrer, tempo
no cal non posúen hóspede ao que
atacar porque a planta está sen
órganos verdes e as condicións
climáticas son moi perxudiciais
(baixas temperaturas, choivas,
etc.).
Fungo patóxeno á espera

Deste xeito, o fungo patóxeno
está en espera latente a que
nazan os primeiros brotes e se
dean as condicións de humidade
e temperatura para poder
colonizar a planta e desenvolver a
enfermidade.
Neste punto, cómpre destacar de
xeito moi importante o efecto
dos tratamentos preventivos.
Estes tratamentos fan o labor de
evitar que se poida desenvolver a
enfermidade nun momento tan
delicado como o espertar do seu
letargo invernal.
O segundo problema ao que nos
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enfrontamos é unha vez máis a
climatoloxía adversa.
Nestes últimos meses, fixemos
fronte a variacións moi bruscas
de temperatura. Pasamos de
moito calor a frío en poucas
horas. Isto é un factor que
pode influir no correcto
desenvolvemento da planta
e afectar á floración, pero
realmente non é un problema
fitosanitario.
Presencia de choivas

O problema fitosanitario real
é a presenza de choivas máis
ou menos importantes que
crean unha humidade relativa.
Isto, sumado ás temperaturas
suaves da primavera fai que se
dean as condicións ideais para
o desenvolvemento de fungos,
especialmente mildio, black rot
e oídio.
Baixo estas condicións,
o desenvolvemento das
enfermidades é bastante
probable. Actualmente tense
detectado a presenza de varias
delas.

Foto: Estación Fitopatolóxica de Areeiro

Foto: Estación Fitopatolóxica de Areeiro

Mildio

Nas viñas tratadas de xeito
correcto en materia activa e
tempo obsérvanse manchas secas
dunha infección primaria.
Temos que ter en conta que a
infección primaria maniféstase
con manchas de tipo mosaico e
fai dano na planta, pero ademais
empeza a xerar a infección
secundaria (nas esporas). Se se dan
as condicións axeitadas e non se
aplica o tratamento correcto nos
prazos axeitados xerarase unha
infección que aínda pode ser máis
grave, dependendo do estado
fenolóxico da planta.

Foto: Estación Fitopatolóxica de Areeiro

Mildio en folla seca, en acio
esporulando e humidade nas follas
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Renovar os tratamentos

Neste momento concreto e nas
condiciones climatolóxicas
axeitadas, debemos renovar
os tratamentos fitosanitarios,
segundo os prazos efectivos
(non confundir cos prazos
de seguridade), que son os
que nos garanten o correcto
funcionamiento do tratamento
sobre a doenza.
Deberíanse combinar con
prácticas de cultivo que permitan
que a vexetación non acumule
humidade no interior e que á súa
vez nos posibiliten a aplicación
correcta dos tratamentos,
chegando a toda a planta.

Nestes últimos meses
fixemos fronte a
variacións moi bruscas de
temperatura

Black rot

A presenza deste fungo estase
vendo favorecida tamén polas
condicións climatolóxicas
adversas, pero as manchas que
estamos observando nas plantas
tratadas indícannos que o
tratamento está a facer efecto.
Do mesmo xeito que coa anterior
referencia, non debemos
descoidar os tratamentos e
limpar de vexetación as plantas.
Oídio

Foto: Estación Fitopatolóxica de Areeiro

Manchas características de black rot en forma de queimadura de cigarro

Tense detectado a presenza de
manchas de oídio nalgunha
planta, pero os tratamentos están
a ser efectivos tamén.
Atentos á climatoloxía

En xeral, debemos estar moi
atentos á climatoloxía, dado
que está sendo especialmente
complicada. É preciso controlar
minuciosamente os prazos
efectivos dos tratamentos,
deixarnos aconsellar por persoal
cualificado á hora de escoller o
produto máis axeitado e a súas
doses e realizar traballos agrícolas
que favorezan a ventilación e a
eliminación da humidade.
(1- Brotes na vide iguais ou superiores
a 10 cm / 2- Precipitación superior a
10 mm ou 10 L/m2 / 3- Temperatura
media superior a 10 ºC)

Foto: Estación Fitopatolóxica de Areeiro

Manchas de oídio nunha folla

É preciso controlar
minuciosamente os prazos
efectivos dos tratamentos
e deixarnos aconsellar por
persoal cualificado

Mª Eugenia Medina
Responsable da Asociación
Agraria de Galicia en Valdeorras

41

R E P O R T A X E

O leite galego marca
a diferenza
Mesa sectorial

Xunto a isto, o Goberno galego
traballa tamén na dinamización
do noso sector lácteo mediante
outras liñas de acción. Así, recentemente promoveu a constitución dunha mesa sectorial
integrada por diferentes axentes
vinculados ao eido leiteiro e que
prevé o desenvolvemento dunha
serie de medidas, deseñadas
dende o consenso, para abordar
os retos de futuro do sector.

Galicia é o territorio do Estado
que máis leite produce. Así o confirman os últimos datos oficiais.
Os datos cuantitativos están
claros, posto que Galicia produce arredor do 55% do leite de
España, tal e como se desprende
do último Informe de coxuntura
do sector vacún de leite emitido
polo Ministerio de Agricultura,
Pesca e Alimentación o pasado
mes de maio.
Doutra banda, se tomamos como
referencia o contexto europeo,
cómpre sinalar que Galicia ocupa
o oitavo posto en canto a cifras de
produción leiteira en Europa.
A nosa é tamén a comunidade
autónoma que posúe un maior
censo de vacas leiteiras maiores
de 24 meses, ao ter contabilizados 328.868 animais (o 39% do
total do Estado).

Galega 100%

Porén, a estes datos cuantitativos
hai que engadir o valor diferencial
que supón a calidade do noso leite.
Para por en valor, precisamente,
o leite galego de calidade diferenciada, a Xunta de Galicia creou o
marchamo Galega 100%, que o
avala e identifica.
Baixo este selo, ofrécese un produto da máxima calidade, suxeito
aos controis dos servizos veterinarios oficiais do Goberno da Xunta,
e garantido pola certificación de
calidade do Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do
Leite (LIGAL). A posta en marcha
desta marca responde á aposta
do Executivo autonómico galego
pola valorización do leite galego,
unha vella demanda do sector.

Para afianzar este selo de calidade,
a Xunta vén desenvolvendo unha
intensa actividade de promoAdemais, o pulo
A produción de leite
ción entre os
deste sector en
consumidores.
Galicia ponse
en Galicia segue a
Só no que vai
de manifesto
aumentar
de ano Galega
tamén no seu
100% estivo
volume econópresente en sete eventos diferenmico: os preto de 7.000 gandeiros
tes relacionados coa gastronomía
galegos facturan anualmente uns
ou co deporte.
800 millóns de euros.
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Nesta mesa están representadas,
ademais dos responsables técnicos da Xunta, as cooperativas
e as organizacións profesionais
agrarias. Tamén hai representantes da industria, da distribución,
da cadea loxística alimentaria e
das denominacións de orixe dos
queixos. Por último, os propios
gandeiros tamén teñen voz nela a
través das asociacións de control
de rendementos.
Entre as medidas propostas e que
se van a avaliar dende este grupo
de traballo
figuran a aposta
O marchamo
pola mellora e
pola promoción
Galega 100% avala
da calidade do
e identifica o leite
leite galego e
a formación
galego de calidade
orientada
diferenciada
ao fomento
da xestión
empresarial e á reorientación dos
procesos produtivos.
O obxectivo final desta serie
de medidas impulsadas dende
a Xunta é impulsar este sector
estratéxico para Galicia, que destaca pola súa aposta pola calidade
alimentaria, ademais de fomentar a creación de emprego e a
actividade económica no medio
rural galego.

L Á C T E O
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R E P O R T A X E

A avespiña do castiñeiro:
prevención e tratamentos

Facer fronte e controlar as pragas
que poden afectar á foresta é un
dos obxectivos das administracións. Para combater determinadas afeccións, como pode ser
a da avespiña do castiñeiro, os
expertos coinciden en sinalar que
o mellor é a loita biolóxica.
Por iso, dende a Xunta de Galicia
estase a traballar intensamente
na posta en marcha de medidas
que favorezan a saúde dos castiñeiros galegos. No marco desta
liña de traballo, Medio Rural vén
de rematar as soltas de 1,6 millóns
de individuos do parasito Torymus Sinensis en 17.000 puntos
da xeografía galega para loitar
contra a avespiña.
Trátase do dobre de individuos
soltados o ano pasado. Foi posible
duplicar a cifra ao acadar o permiso do Goberno de España, como
Executivo responsable de autorizar estas soltas experimentais.
Ademais, para promover as
actuacións que se están levando
a cabo para frear a expansión da
avespiña, a Xunta ten investido
un total de 2,1 millóns de euros.
Xunto á loita biolóxica, tamén
se está estudando a aplicación de
medidas silvícolas e actuacións
relacionadas coa mellora xenética no Centro de Investigación
Forestal de Lourizán.
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A prevención
é a mellor defensa

Este conxunto de medidas
susténtase sobre a premisa de
que, para combater esta lacra, a
prevención constitúe a mellor
defensa. A avespiña do castiñeiro
pode supor importantes danos
económicos e ecolóxicos ao eido
forestal, posto que a especie se
propaga dunha zona a outra a
través dos enxertos.
Os expertos recomendan que, nas
localidades libres de avespiña, o
máis seguro é non traer plantas
de fóra da zona. Se o plantón amosa síntoma de boliñas carnosas, sinal de que a praga está instalada,
debe ser arrincado e queimado.
Tratamentos gratuítos

Outra das doenzas que máis pode
afectar aos nosos castiñeiros é o
chancro. Para palialo, a Xunta
aposta pola realización de tratamentos gratuítos en castiñeiros
particulares, previa solicitude. O
obxectivo é combater a enfermidade mediante a inoculación de
cepas hipovirulentas en castiñeiros afectados.
Neste sentido, dende o ano 2011
téñense tratado preto de 120.000
pés desta árbore, dos cales 14.800
se trataron no primeiro semestre
deste ano 2019, coa previsión de
acometer medidas en 9.000 pés
máis no vindeiro outono.

Protexer a riqueza
dos nosos montes

Finalmente, cómpre salientar que
tamén se están a promover, dende
o Goberno galego, diferentes actuacións de sanidade forestal cun
orzamento total de 4,85 millóns
de euros. O obxectivo non é outro
que o de contribuír a protexer a
riqueza dos montes de Galicia e
favorecer o mantemento dos aproveitamentos forestais dun xeito
sustentable. Todo isto entendido
como fórmula
Para frear
para xerar riqueza no medio
expansión
rural galego.

a
do
insecto investíronse
en Galicia 2,1
millóns de euros

Estes fondos
dedícanse fundamentalmente
para loitar
contra as diferentes enfermidades
forestais como a propia avespiña
ou o chancro do castiñeiro e o gorgullo do eucalipto, entre outras.

F E I R A S

A Semana Verde de Galicia
bate récords de asistencia con
128.000 visitantes

Pechou a súa 42ª edición reafirmándose como a gran cita de
mostras e lecer do noroeste peninsular
A Feira Internacional Abanca
Semana Verde de Galicia, con
128.000 visitantes nas súas catro
xornadas, bateu este ano o seu
récord de asistencia e afianzou a
súa aposta por diversificar a oferta
dedicada ao visitante sen esquecerse da dirixida a profesionais.
Por primeira vez implantouse un
sistema dixital para contabilizar a
asistencia aos distintos pavillóns.
O evento pechou as portas da súa
42ª edición reafirmándose como
a gran cita de mostras e lecer do
noroeste peninsular.

co formato da feira, que os dous
primeiros días ten un perfil máis
profesional e, os últimos, de lecer,
con máis de 200 actividades.
Nos últimos anos, xunto ao agro
e a gandería engadíronse eventos
paralelos que levaron á Semana
Verde a implementar unha liña
multisectorial onde ten cabida a
gastronomía, o turismo, a natureza, a caza, a pesca ou a alimentación. Salóns paralelos como
Salimat, Fecap, Turexpo e Festur
amplían o espectro de público
que se achega ata Silleda durante
as catro xornadas, co aliciente da
entrada gratuíta ao recinto.
Alimentación e turismo

No recinto feiral de Silleda congregáronse 725 expositores directos de
doce países, quen presentou unha
variada oferta de produtos e servizos nunha superficie de preto de
20.000 metros cadrados, mentres
que outras 336 firmas estiveron
representadas. Os visitantes acudiron ás instalacións atraídos polo
amplo programa de actividades da
Semana Verde e os seus certames
paralelos, o que xerou un importante impacto económico, cifrado
en millóns de euros. Os expositores mostráronse moi satisfeitos
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O salón de alimentación Salimat
Abanca foi un ano máis unha
plataforma de negocio, tanto para
a distribución como para pequenos produtores. Os seus Encontros
Internacionais de Compradores,
organizados co apoio do Igape,
acolleron 1.500 reunións entre 29
importadores e distribuidores de
17 países.
Turexpo Galicia e Festur, as cales
se celebraron conxuntamente co
respaldo da Axencia Turismo de
Galicia, contaron con distintos
tipo de empresas do sector e con 36
concellos que promocionaron 49

festas de interese turístico. Na súa
vertente profesional, destacou o
Encontro de Bloggers e a súa Bolsa
de Contratación, a cal acolleu
2.400 reunións de negocio con 47
operadores turísticos de 11 países.
As actividades caninas e ecuestres
foron moi numerosas, podendo
desfrutar no caso das primeiras do
XIV Concurso Nacional Canino,
probas oficiais da Liga Autonómica de Agility, unha exhibición do
Tercio Norte de Infantería de Marina ou diversas propostas do Can
de Palleiro. Nas ecuestres destacou
o VII Galician Championship de
cabalos árabes, unha exhibición de
horseball da Selección Galega Feminina ou propostas co Cabalo Por primeira vez
de Pura Raza
implantouse un
Galega, como
un morfolóxico sistema dixital
ou exhibicións
para contabilizar
de ximnasia
acrobática sobre a asistencia aos
cabalos.

distintos pavillóns

A área de gandería tamén ofreceu
un completo programa centrado
nas razas autóctonas de Galicia en
perigo de extinción. En total foron
máis de 200 actividades distintas,
as cales conformaron un programa
para todos os públicos e con numerosas novidades.
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K&L OH ROSSI GUAY
• Altas cifras xenómicas nunha profunda familia de vacas: 7 xeracións MB ou EX
• A xata Nº 1 en GTPI a nivel mundial (maio) procede da mesma familia
• A súa irmá completa foi o número 25 por GTPI en Europa (abril)
• Un dos touros novos con maior atractivo e demanda a nivel europeo nestes momentos
• Altas producións de leite con excelentes porcentaxes de graxa e proteína
• Tipo extremo e sobresaíntes trazos de saúde
• O touro revelación das novas probas
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