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A nosa Asociación reclama
ás industrias lácteas
indemnizacións para os
gandeiros

Fernando Miranda
Secretario General de
Agricultura y Alimentación

E D I T O R I A L

Francisco Bello
Menos fondos
para a PAC
O pasado 20 de xullo, selouse na
UE un pacto histórico para axudar a superar as consecuencias da
crise do coronavirus en diferentes
sectores. Por vez primeira na súa
historia, o club dos 27 endeudouse
para financiar un estímulo económico extraordinario con 390.000
millóns de euros en subvencións e
360.000 millóns en créditos. Neste
sentido, España vai ser un dos
países máis beneficiados por este
histórico acordo adoptado polos
xefes de Goberno da UE.
Porén, os fondos destinados a
agricultura no marco da PAC
vanse recortar un 10% no período
2021-2027. Malia terse considerada esencial a actividade agrícola
e gandeira durante a pandemia,
os fondos diminúen en 38.856
millóns de euros ao pasar dos
383.000 millóns en 2014-2020 aos
case 344.00 millóns que, previsiblemente, se aprobarán para os
vindeiros seis anos.
Xerro de auga fría

Os recortes vanse notar, principalmente, no correspondente aos
pagamentos directos e nas axudas
aos mercados (piar 1), pero tamén
no eido do desenvolvemento rural
(piar 2), o que supón un xerro de
auga fría para os intereses do sector agrogandeiro español e galego.

realizaron ao abeiro do Fondo de
Recuperación Next Generation
que, malia recortar a súa dotación
en desenvolvemento á metade
do inicialmente previsto, evitan
en certa medida que a perda de
fondos sexa maior.
Tamén parece claro que no
vindeiro sexenio, aplicarase a
un obxectivo climático o 30% do
importe do gasto procedente dos
dous primeiros piares da PAC, o
que ascende a 1.824.300 millóns de
euros. Isto faise para cumprir coas
demandas de diferentes estados,
entre eles España, que demandaban unha Política Agraria Común
máis verde e sostible.
En definitiva, sen ter cálculos
exactos de como este descenso
afectará aos diferentes países, pero
tendo en conta o peso de España
nos fondos agrarios da UE (máis
dun 13% no piar 1 e un 8,5% no piar
2), o noso país podería chegar a perder ata 4.740 millóns de euros no
período 2021-2027, o que equivale
a un ano completo de pagamentos
directos da PAC en España.
Está aínda por ver en como os
recortes afectarán aos intereses
dos agricultores e gandeiros galegos, pero nun escenario marcado
polo descenso, o panorama non é
nada alentador.

Aínda así, estes cálculos non
teñen en conta as achegas que se
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A PAC
recortarase
un 10% no
período
2021-2027
A meirande parte dos coordinadores dos grupos
políticos na Comisión de Agricultura do Parlamento
Europeo (COMAGRI) acodaron a mediados de xullo
iniciar o procedemento que deberá conducir á votación plenaria da reforma da Política Agraria Común
(PAC) a finais do mes de outubro.
Neste sentido, o presidente da Comisión de Agricultura do organismo, Norbert Linds, puxo de manifestó que “a COMAGRI, como responsable principal do
informe sobre a reforma da PAC, seguirá traballando de xeito eficiente para garantir que o Parlamento
Europeo poida aprobar un mandato sólido para os
seus negociadores xa na segunda metade de outubro”. Isto permitiría iniciar as negociacións interinstitucionais baixo a Presidencia alemá do Consello.
O que parece que está claro é que os fondos destinados
á PAC se van recortar nun 10% no período 20212027 en comparación ao actual marco orzamentario
2014-2020. Isto quere dicir que se vai pasar de 38.856
millóns de euros a 27.500 millóns, o que supón fortes
recortes en pagamentos directos e axudas de mercado.
Os cálculos teñen en conta as achegar que se realizaron no marco do Fondo de Recuperación Next
Generation que, malia recortar a súa dotación en
desenvolvemento á metade do inicialmente previsto, evitan en certa medida que as perdas de fondos
sexan aínda maiores.
Sen ter aínda cálculos exacto de como o recorte afectará a España, as estimacións iniciais indican que o
noso país podería perder uns 4.740 millóns de euros
neste apartado.

O Parlamento Europeo quere
aprobar en outubro a reforma
da Política Agrícola Común
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Negociacións co Comité
de Medio Ambiente

Tras o recente cumio da recuperación por parte dos xefes de
Goberno da UE, as negociacións
da PAC han de ser dirimidas
tamén co Comité de Medio Ambiente do Parlamento Europeo.
Neste sentido, Lins afirmou que a
COMAGRI “seguirá traballando
de maneira
eficiente,
España é un dos
construtiva
e incansable,
países que defende
aínda que
unha maior
baixo un gran
presión, para
ambición climática
ofrecer unha
e ambiental da PAC PAC mellor
e máis verde
para os nosos
agricultores e cidadáns. E tamén
para achegar ao sector unha seguridade xurídica o antes posible”.
A maioría dos coordinadores dos
comités decidiron pedir aos grupos políticos que dean a coñecer
o seu posicionamento sobre a

arquitectura verde da futura PAC
a primeiros do mes de setembro.
Os poñentes da reforma da Política
Agraria Común, Peter Jahr (PPE,
DE), Ulrike Müller (RE, DE) e Eric
Andrieu (S&D, FR), encargaranse
posteriormente de negociar as enmendas de compromiso no ámbito
plenario, baixo o liderado da Comisión de Agricultura, con vistas
a celebrar unha votación plenaria
nas sesións que se celebrarán entre
o 19 e o 22 de outubro.
Posicionamento
de España

España é, precisamente, un dos
países que defende unha maior
ambición climática e ambiental
da PAC. E parece claro que se vai
aplicar no vindeiro sexenio un
total do 30% do importe dos dous
primeiros piares da PAC a un
obxectivo climático, o que representa ata 1.824.000 euros.
España comparte, ademais, o
obxectivo da Presidencia alemá,

F O N D O

de quenda na UE, de que é preciso
acadar un acordo xeral, parcial
polo menos, no Consello de Ministros de outubro.
Neste sentido, o ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación do
Goberno de España, Luis Planas,
destacou que para progresar no
deseño dos plans estratéxicos
nacionais, a PAC ten que contar
cos instrumentos precisos para
garantir unha transición xusta
que permita a agricultores e
gandeiros desembocar nun novo
modelo produtivo.
Respecto á posibilidade de chegar
a un acordo en outubro, o ministro asegurou que España esta en
disposición de contar co seu plan
estratéxico a principios de 2021.
Xunto a isto, foi contundente ao
afirmar que “se os europeos adoptamos reglas máis estritas para
a produción agrícola e gandeira,
teremos que aplicar unhas reglas
semellantes para a importación
de produtos de países terceiros”.

N O T I C I A S

Dúas das estratexias impulsadas
dende a UE son lesivas para Galicia
A Asociación Agraria de Galicia
solicitou formalmente ao presidente da Xunta de Galicia, Alberto
Núñez Feijóo, que se opoña ás dúas
estratexias de actuación que presentou recentemente a Comisión
Europea no marco do Pacto Verde.
Unhas estratexias que, segundo o
presidente da Asociación, Francisco Bello, “van ter unha forte
repercusión negativa para o sector
agrario europeo en xeral, e para o
español e galego en particular, no
caso de seren executadas”.

Trátase das
iniciativas “Da
granxa á mesa” e
da “Estratexia para
a biodiversidade no
horizonte 2030”
Estas dúas iniciativas son as
denominadas “Da granxa á mesa”
e a “Estratexia para a biodiversidade no horizonte 2030”. Ao abeiro
delas, establécense as obrigas de
que polo menos un 25% do total da
superficie agraria da Unión Europea sexa ecolóxica para o ano 2030,
de que o 10% das terras agrarias se
destine a elementos non produtivos, de que o uso de abonos se reduza nun 20%, de que o emprego de
fitosanitarios se recorte nun 50%,
ou de que se abra a posibilidade de
incrementar as zonas incluídas na
Rede Natura 2000 coas limitacións
que se deriven para a actividade
agrícola e gandeira.
Cortapisas

Todo este cúmulo de obrigas tradúcese en máis trabas, cortapisas
e condicionantes para o noso eido
agrario, pois reducen a nosa autonomía alimentaria e incrementan
a dependencia das producións de
terceiros países.
8

Francisco Bello puxo en valor na
carta que lle enviou ao presidente
da Xunta que “nos últimos meses,
marcados pola profunda crise do
COVID-19, o sector agrario e o
resto da cadea agroalimentaria
estiveron xunto coa sanidade, o
transporte e as Forzas Armadas
na primeira liña da batalla fronte
á pandemia”

Francisco Bello tamén valorou o
feito de que, tal e como lle pediu
a Asociación que preside ao conselleiro do Medio Rural, a Xunta
de Galicia decidira axilizar os trámites para pagar a máis de 4.000
agricultores e gandeiros os case
16 millóns de euros que lles debía
polas axudas da PAC de 2019.

“Os gandeiros e os agricultores –
aprazando as súas xustas reivindicacións para máis adiante– ofreceron de forma diaria e continua
alimentos sans, seguros, de calidade e en cantidade suficiente para
poder dar tranquilidade aos nosos
vecinos. Deste xeito, contribuíron
a manter a serenidade da población confinada nos seus domicilios”, abondou.

Dende a nosa Asociación
solicitamos formalmente ao
presidente da Xunta que se
opoña a estas estratexias
agrogandeiras

Reapertura de mercados

Por outra banda, a Asociación
Agraria de Galicia agradeceulle ás
diferentes administracions que
atendesen varias das peticións
que lle trasladaron a finais de
abril, coma a de que se puideran
abrir canto antes os mercados
gandeiros. Esta reapertura, era
unha medida indispensable para
a sostibilidade dos gandeiros da
nosa Comunidade.

No que se refire á convocatoria da
PAC de 2020, e tamén atendendo
ás peticións da Asociación Agraria
de Galicia, ampliouse o prazo de
presentación de solicitudes ata
o 15 de xuño. Deste xeito, intentouse acadar que os gandeiros
galegos non se viran danados polas
limitacions se impuxeron por mor
da crise do coronavirus e que dificultaron moitísimo o seu acceso
aos bancos e ás entidades coas que
estaban tramitando as axudas.

E N T R E V I S T A

Fernando Miranda Sotillos

Secretario General de Agricultura y Alimentación

“La actividad agraria es una profesión de futuro”
señalaba, muy similar a la del actual
período. El tener “garantizado” de
antemano un volumen de fondos
tan importante para la agricultura
siempre es una buena noticia, especialmente en tiempos de tanta incertidumbre, y por ello no podemos
sino felicitarnos, pues es algo que
pocos sectores económicos pueden
tener asegurado a este plazo.
¿Qué posición mantiene España y con qué aliados cuenta para la defensa de nuestro
modelo agrario y de desarrollo rural y la continuidad de
la intensidad de las medidas
de apoyo?

El presupuesto de la PAC
para 2021-2027 parece que
se reduce en vez de aumentar, tal como demandan las
Organizaciones Agrarias. Aún
así, Bruselas afirma que son
buenas noticias. ¿Cuál es la
posición del Ministerio?

En primer lugar, quiero indicar
que las cifras de descenso que están
apareciendo se refieren a precios
constantes de 2018, es decir, teniendo en cuenta una inflación anual
del 2%, que es el objetivo del Banco
Central Europeo y que está muy
por encima de la media en los últimos años. La comparación real es
hacerlo a precios corrientes, que son
los que reciben los agricultores y
ganaderos cada año por sus ayudas
y, con ellos, las cifras que recibirá
España de acuerdo con nuestras
estimaciones son muy similares,
incluso ligeramente superiores a
las del período anterior. La posición
del Ministerio es de satisfacción ya
10

que se han conseguido revertir los
recortes iniciales planteados por la
Comisión 2018 para la PAC (de más
de un 5% de sus fondos). Finalmente, tras una difícil negociación, el 21
de julio el Consejo Europeo alcanzó
un acuerdo al más alto nivel (Jefes
de Estado y de Gobierno de los 27
Estados miembros) sobre el Marco
Financiero Plurianual 2021-2027 y
los principales elementos del Plan
de Recuperación de la UE, el llamado “Next Generation UE” por
un importe conjunto superior a los
1,85 billones de euros. Por lo que
a la PAC se refiere, y sumando los
fondos en ambos instrumentos, el
Acuerdo supone dedicar cerca de
387.000 M € en precios corrientes
a la PAC en este periodo, de los que
más de 291.000 M € irán destinados a medidas de mercado y pagos
directos. Estimamos que España
podrá disponer en conjunto de más
de 47.600 M € de financiación de la
PAC hasta 2027 cifra, como antes

España situó, desde los primeros
momentos de la negociación financiera, y con un apoyo prácticamente unánime por parte de todas las
CC. AA. y organizaciones agrarias,
el mantenimiento de los fondos
actuales de la PAC como una de sus
principales prioridades y líneas rojas en la negociación del Marco Financiero. Estamos convencidos que
esta posición, que se ha mantenido
firme e inalterada a lo largo de todo
el proceso (traducido en la constitución de “Amigos de la PAC” a nivel
europeo) ha sido decisiva para la
consecución de este Acuerdo final
manteniendo a la PAC como una de
las grandes Políticas comunes de la
UE, con un reconocimiento importante a su contribución al logro de
los grandes objetivos económicos,
medioambientales y sociales de la
UE para el futuro y al buen funcionamiento del Mercado Único.
Una vez superadas las incertidumbres económicas esperamos poder
avanzar con más decisión en la
negociación de la PAC futura, y en
cuya elaboración y definición están
implicados multitud de actores a nivel nacional a través de los trabajos
de elaboración del Plan Estratégico
Nacional que España está elaborando y cuyos primeros elementos

E N T R E V I S T A

esperamos presentar en Bruselas
en 2021, con objeto de su puesta en
aplicación efectiva en España (y en
la UE) en 2022 o 2023.
¿Cómo quedará Galicia en el
reparto presupuestario?

En primer lugar, es necesario tener presente que los fondos de la
PAC, las ayudas directas, son para
los agricultores, no son fondos territoriales. Dicho esto, la primera
prioridad española era mantener
los fondos actuales de la PAC para
España, algo que se ha conseguido a
pesar de las dificultades existentes.
Ahora toca ultimar los reglamentos de reforma de la PAC, lo que,
espero, podrá realizarse en un muy
breve espacio de tiempo y concluir
el modelo de aplicación que será el
que determine la posible incidencia
a nivel territorial, de explotaciones,
etc. Es pronto para hacer conjeturas
sobre cual será el resultado final de
un proceso en el que el Ministerio
siempre ha buscado, y continúa
haciéndolo, el máximo consenso
tanto con las CC. AA. como con el
resto de agentes implicados, pero
que, estoy convencido, tendrá un
resultado positivo para toda la agricultura española.
¿Cómo valoran los programas europeos “De la granja a
la mesa” y “Estrategia para la
Biodiversidad en el horizonte
2030”? ¿Puede España cumplir los objetivos de producción ecológica fijados?

Desde el Ministerio valoramos positivamente ambas Estrategias. Nuestro país es el primer productor de
la UE en superficie de producción
ecológica y es un sector que vamos a
seguir apoyando para permitir que
desarrolle todo
su potencial.
“Estimamos que España
Prueba de ello
es la propuespodrá disponer de más
ta anunciada
de 47.600 M € de
por el ministro
para triplicar el
financiación de la PAC
olivar ecológico
hasta 2027”
de aquí a 2030,
para aportar
más valor al
aceite de oliva. Nos encontramos
al inicio del camino y quedan aún
importantes etapas que recorrer. La
senda marcada por la Estrategia de

la granja a la mesa y la Estrategia
de Biodiversidad es ambiciosa, pero
al tiempo brindará nuevas oportunidades a nuestros productores
y es ese potencial el que debemos
aprovechar y potenciar. El MAPA
comparte los propósitos de estas
estrategias y la senda que marcan,
presentes en el diagnóstico y las
necesidades identificadas en los
trabajos preparatorios del Plan Estratégico de la PAC. Es importante
poder hacer llegar a los agricultores
y ganaderos españoles los apoyos
e instrumentos necesarios para
afrontar la transición del sistema
agroalimentario. Para ello, debemos
contar con suficientes recursos presupuestarios, tiempo para la consecución y flexibilidad de adaptación.
Desde el Ministerio de Agricultura
acompañaremos a los agricultores
en el futuro cambio que supondrán
estas estrategias, especialmente para
las pequeñas y medianas explotaciones, por sus mayores dificultades
para acometer inversiones y adoptar innovaciones, es decir, asegurar
una transición justa para el sector y
sus integrantes.
El sector primario ha demostrado durante la pandemia
la enorme relevancia que tiene en la sociedad, pero sus
trabajadores no son considerados “héroes”. ¿Cómo se
puede mejorar la percepción
social del sector primario?

En la sociedad española la imagen
de los agricultores y ganaderos es en
general buena, pero es cierto que a
menudo su labor no se valora ni se
reconoce lo suficiente. El confinamiento ha contribuido a que muchos ciudadanos tomen conciencia
de esa importantísima labor del
conjunto de la cadena alimentaria.
Sin duda, el confinamiento hubiera
sido mucho más difícil si no hubiéramos contado con un suministro de alimentos frescos regular,
suficiente y a precios asequibles.
Es algo que nos indica que este
importantísimo sector esencial es
un sector formado por profesionales serios y responsables. Lo mejor
que puede hacer el sector para que
la sociedad siga valorándolo cada
vez más es seguir trabajando para
seguir suministrando alimentos de
calidad, sanos y nutritivos, y seguir

contribuyendo de forma decisiva a
la conservación del medio ambiente y del paisaje y a la reducción de la
huella de la actividad humana en
el entorno. Y la sociedad debe responder retribuyendo de forma justa
el trabajo y la labor de nuestros
agricultores y ganaderos. Además,
el compromiso del sector primario
para con la sociedad ha quedado
especialmente patente durante de
estado de alarma no solo por garantizar el abastecimiento de alimentos, sino también por la colaboración de los agricultores en labores
de limpieza y desinfección de los
espacios públicos exteriores del
medio rural. El sector primario ha
evolucionado mucho gracias al uso
de la tecnología y su mayor nivel de
formación, cambiando así, poco a
poco, la percepción que tiene la sociedad. La innovación es una de las
herramientas más importantes con
las que cuenta el sector para poder
impulsar la incorporación de nuevas tecnologías y poder adaptarse a
los nuevos retos socioeconómicos y
medioambientales. Además, en los
últimos años, el nivel de formación de los empresarios agrarios ha
mejorado. Hoy más que nunca se ha
demostrado que la actividad agraria
es una profesión de futuro, no solo
por su capacidad de generar riqueza,
sino por su contribución a la lucha
contra el cambio climático y la conservación del medio ambiente.
¿Han sido los productos
frescos los grandes protagonistas de las mesas españolas durante la pandemia?
¿Cómo están apoyando su
producción?

Pese a la difícil situación que se
ha vivido en los últimos meses, el
sector de frutas y hortalizas ha garantizado el abastecimiento de los
mercados tanto nacionales como
europeos, y esto no siempre ha sido
fácil, pero se ha logrado una vez
más demostrando su fortaleza y
liderazgo en el mercado europeo.
De esta manera, los consumidores han tenido en todo momento
plena disponibilidad de productos
frescos. No obstante, estos logros no
han estado exentos de dificultades.
La dotación de equipos de protección, las normas de distanciamiento o transporte o la disponibilidad
11
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de mano de obra han sido algunos
de ellos, pero este Gobierno ha respondido de manera ágil para que la
cadena de suministro fuera fluida.
Para este Ministerio la producción
de productos frescos es clave y por
ello instrumentaliza su apoyo desde
diferentes ámbitos para que continúe siendo líder en generación de
riqueza, sostenibilidad medioambiental y fijación de población en
las zonas rurales. En primer lugar,
la PAC es sin duda el instrumento
de apoyo a este sector. Otra de las
grandes prioridades es la mejora
del funcionamiento de la cadena
alimentaria a través de un fortalecimiento de la vertebración sectorial.
Nuestro objetivo es que se constituyan organizaciones interprofesionales fuertes y con objetivos
claros, así como organizaciones de
productores y sus asociaciones que
permitan mejorar la posición de los
agricultores en la cadena de valor.
De esta manera, se pueden afrontar
mejor las diferentes crisis de mercado y aprovechar los instrumentos
de autorregulación del mercado que
ofrece la Organización Común de
Mercados Agrarios de una manera
más eficiente. Además, una política
de regadíos potente que permita la
ordenación de un recurso natural
tan valorado pero escaso en nuestro
país, es fundamental para que estos
cultivos de regadío sigan manteniendo su competitividad.
Desde el Ministerio están
promocionando la marca
“Alimentos de España”. ¿Es
fundamental consumir producto local y de proximidad?

Efectivamente, es más importante
que nunca consumir productos de
proximidad, de temporada, de origen España, para poner en valor el
trabajo de nuestros agricultores, ganaderos, pescadores, industria, cooperativas y apoyar su trabajo que ha
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hecho posible garantizar el abastecimiento alimentario, sabiendo que
trabajan para ofrecernos su mejor
obra, que son alimentos de calidad
y excelencia, vinculados a nuestra
tierra y nuestro mundo rural y que
forma parte de la Dieta Mediterránea. Dicho apoyo y reconocimiento
redunda en el beneficio de la economía del sector y de nuestro país.
¿Cómo fomentan el relevo
generacional en el sector primario?

La presencia y permanencia de los
jóvenes y las mujeres en el medio
rural es clave para el crecimiento y
desarrollo de nuestro sector agroalimentario, que, a su vez, contribuye a garantizar un desarrollo
equilibrado de estos territorios. En
los trabajos que estamos realizando
desde el Ministerio se han constatado varias necesidades vinculadas
al objetivo específico de atraer a los
jóvenes agricultores y facilitar el
desarrollo empresarial en el medio
rural, entre ellas, mejorar el nivel
renta y formación de los jóvenes,
facilitar su acceso a la tierra y garantizar el crédito para financiar
inversiones en sus explotaciones.
Actualmente estamos diseñando
qué intervenciones son las adecuadas para dar una respuesta efectiva
a estas necesidades. Además, desde
el Ministerio estamos trabajando
para favorecer el relevo generacional desde diversos ámbitos: por un
lado, el apoyo que proporciona la
PAC a través del pago complementario para jóvenes del primer pilar
–cuya cuantía se incrementa en
cada campaña– y la ayuda a la instalación de jóvenes agricultores de
los programas de desarrollo rural;
por otro, desarrollando medidas
horizontales para mejorar la rentabilidad y competitividad de las explotaciones agrarias, apostando por
la tecnificación, modernización y

sostenibilidad de nuestro agricultura y ganadería, en línea con las
recomendaciones del nuevo pacto
verde europeo (New Green Deal).
Entre ellas, destaca la reciente modificación de la Ley del IRPF (Real
Decreto ley 5/2020, de 25 de febrero) para reducir el impacto fiscal
de las ayudas para la instalación de
jóvenes y la consideración de los jóvenes como grupo objetivo y prioritario en las líneas de ayudas que
concedemos desde el Ministerio.
Por otro lado, para conocer cuáles
son las necesidades y dificultades
de los jóvenes hemos creado un grupo focal de acceso a la tierra –cuyas
recomendaciones esperamos para
septiembre– y hemos realizado un
análisis muy detallado sobre las
necesidades formativas de nuestros
jóvenes agricultores, cuyos resultados nos ayudarán a diseñar el plan
de visitas formativas que queremos poner en marcha este segundo
semestre del año. Por último, no
debemos olvidar que el envejecimiento de la
población hace
“Es más importante
del relevo generacional unos de
que nunca consumir
los principales
productos de proximidad,
retos a los que
nos enfrentade temporada, de origen
mos en el sector
España”
agrario. Así,
a través de la
Estrategia de
Digitalización del MAPA estamos
poniendo en práctica medidas que
contribuyan a acelerar y democratizar la transformación digital de
nuestro sector y nuestro territorio, avanzando hacia la agricultura inteligente y de precisión y la
industria 4.0. Un sector moderno
y digitalizado es mucho más atractivo para los jóvenes como salida
profesional que un sector más
tradicional, demandante y menos
competitivo y sostenible.

R E P O R T A X E

O hidróxeno verde, clave
na capacidade de xeración
renovable de Galicia

Pór en marcha proxectos tractores
que permitan reactivar a economía
galega tras a pandemia de coronavirus é unha prioridade para a Xunta
de Galicia. Neste sentido, un dos
proxectos que estudou recentemente o Executivo autonómico
ten que ver coa posible instalación
na Comunidade Autónoma dunha
planta de produción de hidróxeno
verde por electrólise de 50MW para
o seu uso na industria, na mobilidade e para a súa inxección na rede
galega de gasodutos.

Este proxecto contribuirá a
converter Galicia nun referente
no ámbito da transición ecolóxica
Trátase dunha iniciativa pioneira
en España e que permitirá incrementar a capacidade de xeración
renovable en Galicia e impulsar
a descarbonización eficiente da
industria galega. O proxecto contribuirá a converter Galicia nun
referente no ámbito da transición
ecolóxica e permitirá aproveitar o
incremento da xeración de renovables no horizonte 2030.
Con esta actuación produciríanse
5.100 toneladas anuais de hidróxeno que poderían abastecer
unha frota de 630 camións de pila
de combustible, durante un ano,

e reducir as emisión equivalentes
a plantar máis de dous millóns de
árbores. O proxecto comportaría
a creación de 50 postos de traballo directos.

sostible de entre 100.000 e 150.000
hectáreas de monte con biodiversidade, xerando unhas 250.000
toneladas de fibra de celulosa
sostible anuais.

Galicia Verde

Impulso á economía circular

Con esta iniciativa, o Executivo
autonómico aposta pola instauración da Galicia Verde, que pretende crear produtos de alto valor
engadido cun concepto claro de
circularidade, da sustentabilidade
e do aproveitamento dos recursos
naturais galegos.
Neste sentido, outra das iniciativas
tractoras estará centrada na produción sostible de fibra forestal coa
finalidade de impulsar a biodiversidade e pechar o círculo do aproveitamento da madeira. Para iso,
proporase a creación dun centro de
fabricación de fibras téxtiles sostibles a partir da celulosa soluble da
madeira, que permita diversificar
un sector estratéxico para Galicia.
A posta en marcha desta planta
de produción suporá un investimento aproximado de arredor de
700 millóns de euros, coa creación
duns 800 novos postos de traballo
directos. Este proceso terá unha
captación de entre 25.000 e 45.000
toneladas de CO2 e un consumo de
arredor de 1,5 millóns de metros cúbicos de madeira por ano. Ademais,
permitirá unha xestión forestal

Finalmente, tamén se vai promover un Centro para o Impulso da
Economía Circular, o obxectivo é
asegurar este principio na xestión
de residuos para a súa transformación e valorización en produtos de
máxima calidade.

Nesta iniciativa investiríanse aproximadamente 525 millóns, baixo
a previsión de crear 820 empregos
directos. O centro tratará arredor
de dous millóns de toneladas de
residuos ao ano, entre xurros,
residuos industriais, plásticos e
residuos téxtiles e lixo mariño.
Estas iniciativas serán claves na
transición cara á sustentabilidade
e competitividade do tecido produtivo da Comunidade. Para o seu financiamento os proxectos poderán
optar a fondos europeos de programas como o Pacto Verde Europeo;
o instrumento de recuperación
temporal para o período 2021-2024
(Fondo Next Generation); e a través
dun financiamento multilateral
de institucións europeas como o
Banco Europeo de Investimentos,
ademais de fondos propios da Xunta de Galicia e fondos privados.
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O Préstamo Vendima,
impulsado pola Xunta de
Galicia, mobiliza ata 60
millóns de euros

A primeiros de xullo, o Consello
da Xunta aprobou a entrada en
vigor do Préstamo Vendima, unha
iniciativa enmarcada no Plan de
Reactivación do Sector Vitivinícola de Galicia que permitirá movilizar ata 60 millóns de euros para
impulsar a este sector produtivo
tras a pandemia.

A iniciativa busca
garantir o futuro do
sector
A iniciativa foi explicada conxuntamente, a través de videoconferencia, por parte dos conselleiros
de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, e Medio
Rural, José González, tanto a
presidentes como a xerentes de
consellos reguladores.
Os préstamos impulsados ao
abeiro desta iniciativa teñen como
obxectivo que todas as adegas
galegas poidan mercar a totalidade
da uva da colleita deste ano en
condicións normais de mercado.
Escasos fondos
do Goberno central

Nesta liña, a iniciativa busca
garantir o futuro do sector do viño
14

da nosa comunidade, unha vez se
constatou que apenas recibiu fondos das medidas extraordinarias
habilitadas polo Goberno central.
O Préstamo Vendima forma parte
dunha nova liña de financiamento
impulsada pola Xunta para axudar
aos autónomos, microempresas e
pemes máis afectados pola emerxencia sanitaria.
O instrumento financieiro deséñase de xeito coordinado entre as
consellerías de Economía e do Medio Rural e terá unhas condicións
moi vantaxosas no que se refire ao
custo financeiro e ao seu prazo de
devolución, coa posibilidade de ter
un período de carencia dun ano
e unha amortización de ata catro
anos.
Medidas solicitadas

No marco da presentación da iniciativa perante os presidentes dos
consellos reguladores, o conselleiro
do Medio Rural lembrou que el
mesmo solicitou hai case un mes
ao Goberno central que habilitase
unha liña específica de préstamos
avalados polo Estado a través do
Instituto de Crédito Oficial (ICO)
para o sector do viño.
Así mesmo, recordou que tamén
lle plantexou ao ministro Luis

Planas a posibilidade de poñer
en marcha unha campaña de
promoción específica para o viño
que poidan lanzar directamente os
propios consellos reguladores.
Este novo instrumento específico
para o sector vitivinícola amosa
a clara aposta da Xunta por un
sector tan importante na comunidade e que se veu claramente
dañado polas axudas específicas
convocadas polo Goberno estatal
para este sector, ao non apostar
pola realidade galega e seren unhas
axudas para medidas contrarias ao
impulso do viño de calidade.
Tres novas liñas

Pola súa banda, o conselleiro de
Economía, Emprego e Industria explicou que Galicia contará con tres
novas liñas que veñen completar
as medidas que xa están en marcha
e que mobilizarán 120 M € entre
autónomos, micropemes e pemes.
Ademais do préstamo vendima,
tamén se activan microcréditos
de entre 3000 e 20.000 euros para
autónomos e microempresas e
préstamos directos de entre 3000
e 200.000 euros ás pemes dos
sectores máis afectados pola actual
situación económica como o cultural e artístico -fundamentalmente
orquestras- e a economía social.

R E P O R T A X E

O operativo antilumes
galego adáptase á nova
realidade sanitaria
establecéronse máis dunha ducia
de instrucións e protocolos para os
profesionais do servizo.

para vixilancia e disuasión como
para prestar apoio á extinción.

Cómpre destacar tamén o
esforzo realizado polos axentes
ambientais e bombeiros forestais
durante a emerxencia sanitaria.
Estes levaron a cabo máis de 7.000
desinfeccións nos exteriores dos
centros de saúde, residencias de
maiores e discapacitados e outro
tipo de instalacións, como parte da
súa colaboración voluntaria para
previr o contaxio do coronavirus.
As desinfeccións efectuaronse
de forma recorrente en ata 200
municipios galegos con menos de
5.000 habitantes.

A prevención ocupa, así mesmo,
un lugar destacado no Pladiga
2020, cun plan monográfico que
supón un investimento de 30,5
millóns de euros para actuar, con
traballos preventivos, en preto de
46.000 hectáreas e en case 5.800
quilómetros de pistas e estradas.
Ademais, prevé a construción
de 121 novos puntos de auga e o
mantemento dos 3.207 xa existentes, entre outras medidas.

Esforzo en materia de
medios e persoal

O dispositivo está integrado por
máis de 7.000 persoas
O Plan de prevención e defensa
contra os incendios forestais de
Galicia (Pladiga) 2020 ten como
obxectivo xeral o de reducir
ao máximo posible, tendo
en consideración os recursos
dispoñibles, as consecuencias
ecolóxicas, económicas e sociais
producidas polos incendios
forestais na nosa comunidade.
Nun ano marcado pola presenza do
Covid-19, o Plan adaptouse á nova
realidade sanitaria. Así, o documento ten en conta os protocolos
necesarios para permitir o traballo
do persoal en condicións óptimas
de seguridade e hixiene. Para elo,

O Pladiga 2020 mantén, en liñas
xerais, o esforzo en materia de
medios e persoal de loita contra o
lume. O dispositivo humano é moi
semellante ao de anos anteriores,
pero con maior presenza temporal
dos efectivos sobre o territorio,
xa que o persoal fixo descontinuo
permanece despregado seis meses,
un máis que na anterior campaña.

Prevención

Desta forma, lévanse a cabo labores
relacionados coa creación e mellora
de devasas e faixas auxiliares, coa
mellora e mantemento de pistas
no monte ou coa eliminación de
residuos forestais. Así mesmo,
supervísase o estado dos puntos de
auga e fanse labores de roza mecanizada arrastrada, roza manual e
roza mecanizada de brazo.
Actividade incendiaria

Dentro do Pladiga 2020 actualízase
tamén a información relativa ás
Parroquias de Alta Actividade
Incendiaria (PAAI). Neste caso, o
número delas redúcese este ano
en máis do 60%, ao pasar das 71
existentes no 2019 a 28 este ano.
Esta cifra axústase cada ano en fun-

O operativo está integrado en total
por máis de 7.000 persoas, contabilizando tanto os profesionais
propios da Xunta como os adscritos
a outras administracións,
O Plan de prevención e defensa
que teñen á súa
disposición
contra incendios forestais de Galicia
360 motoinclúe protocolos para permitir o
bombas, entre
outros medios
traballo do persoal en condicións
terrestres. Con
óptimas de seguridade e hixiene
respecto aos
medios aéreos,
o Pladiga 2020
ción de criterios técnicos, relacioten entre as súas novidades a
nados ou ben co número de lumes
dotación de maior capacidade de
rexistrados nestas parroquias ou
transporte de auga e a incorporación dun total de 12 drons, tanto
ben coa súa virulencia.
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El sector forestal y su
papel durante la crisis del
Covid-19

Muchos no
entendieron que
el sector forestal
fuese declarado
esencial durante la
pandemia
Cuando se declararon las actividades consideradas esenciales que
debían seguir activas, ajenas al
confinamiento, y se incluyó sin
ninguna sombra de duda al sector
forestal en su conjunto, desde el
aprovechamiento maderero hasta
la cadena de transformación, no
mucha gente lo entendió. Tampoco era de sorprender la extrañeza
de la ciudadanía, en un sector desafortunadamente caracterizado
por no haber sabido transmitir a la
sociedad su singularidad estratégica para cualquier región o país.
En dicha sociedad siguen estando
enquistados unos tópicos “fores16

tales”, vigentes muchas décadas
atrás sobre la perversidad de la tala
de árboles, las empresas madereras, el eucalipto, los incendios, etc.

traen de la materia prima forestal.
Además, todo el papel y cartón de
los embalajes de alimentos salen de
esa misma materia base.

La terca realidad

Es decir, cuando llenábamos esos
carritos de la compra de latas de
conserva o productos lácteos, éstas
venían envueltas en un cartón
individual, que a su vez se distribuyen en cajas de cartón, que se
agrupan en otras más grandes, que
llegan a las grandes superficies de
distribución en pallets de madera.
Cajas y pallets, no sólo se usan en la
distribución de alimentos y en el
resto de la cadena agroalimentaria,
que nos mantuvo abastecidos, sino
en la práctica totalidad de las mercancías circulantes de cualquier
tipo de productos y materiales,
incluidos los que nos llegaban a
casa comprados por Internet.

Sin embargo, la terca realidad es
otra absolutamente diferente.
Todos recordamos las imágenes de
carros de la compra saliendo de los
supermercados atestados de rollos
de papel higiénico, la búsqueda
desesperada y los fraudes en la
compra de mascarillas, los médicos
y enfermeros amortajados en batas, gorros y pantalones sanitarios,
el levantamiento en 48 horas de
camas en sanatorios de campaña,
así como las indumentarias de
trabajadores, militares y voluntarios en el resto de desinfecciones o
limpiezas de inmuebles.
Las citadas mascarillas, prendas y
sábanas hospitalarias, pañuelos,
compresas, pañales y una larga
lista de material clínico se hacen
de celulosa y sus derivados que,
como todo el mundo sabe, se ex-

Hubiera sido muy difícil, y lo es
ahora, sostener ese flujo de bienes
de consumo básicos sin el citado
soporte elemental, que tuvo de
base al sector forestal.

F O R E S T A L

La mascarillas, prendas y sábanas hospitalarias,
pañuelos, compresas, pañales y una larga lista de
material clínico se hacen de celulosa
que implica la garantía al consumidor de la sostenibilidad de la
producción, extracción y fabricación de los mismos.
Son social y económicamente
fundamentales para el mantenimiento de las poblaciones en el
medio rural y son estratégicamente claves para el flujo económico
entre este y la sociedad urbana
e industrial. Por último, son los
cimientos sobre los que se va a
edificar, mejor dicho, ya se está
haciendo, la nueva economía
circular, la compra responsable, la
bioeconomía, el cambio climático,
el Pacto Verde por Europa y demás
iniciativas de cambio de concepción hacia desarrollo inteligente.

dificultades de movilización en los
accesos al mercado.
Cada demora en la búsqueda
de agrupaciones forestales de
propietarios que consigan una
gestión técnica viable, implica
seguir el partido en fuera de juego
posicional. Cada industria de la
cadena forestal que se cierre, deja
con menos recorrido nuestra
cascada económica. Cada rancio
debate sobre política forestal sobre
aquellos tópicos de los años setenta, representa una vuelta al punto
0 de la casilla de salida en nuestro
despegue en la nueva realidad que
se nos viene encima.
Argumentación demoledora

Pero si alguna argumentación
es demoledora es que en ningún
En consecuencia, aquellos países
caso podemos seguir produciendo la mejor pasta de celulosa del
o regiones que dispongan de una
mundo y exportarla en crudo por
nutrida masa forestal, unida un
toneladas, como si fuéramos un
tejido industrial para su transformación, serán poseedores de un
país en las primeras vías de su desarrollo, para que luego nos venga
recurso económico básico que cada
de vuelta,
vez será más
transformada
demandado y
No podemos seguir
en mascarillas,
caro. Galicia
compresas,
está en este
produciendo la
batas, sábanas,
escenario. Sin
mejor pasta de
etc., sujeta a
embargo, no
los avatares,
todo reluce en
celulosa del mundo
extorsiones y
este oro verde.
y exportarla en
chantajes del
Cada hectárea
interabandonada de
crudo por toneladas mercado
nacional, a los
monte productivo es una
que nos hemos
superficie en vía muerta; cientos
visto sometidos: con los precios
de miles de hectáreas, desgraciamultiplicados por miles, donde
damente, son una hemorragia
las empresas transformadoras de
económica descontrolada.
países ajenos se queden con los
beneficios del valor añadido. Esto
Cada propiedad forestal sin
es, sencillamente, inaceptable.
selvicultura adecuada supone una
Enrique Valero Gutiérrez
pérdida de rentabilidad. Cada comunidad de montes sin certificar
del Olmo | Profesor Titular de la
Escuela de Ingeniería Forestal de la
es una merma de valor intrínseco
Universidad de Vigo
para el productor y para el tejido
empresarial gallego, y representa
Nutrida masa forestal

Masas forestales que
proporcionan bienes

Madera, cartón, tejidos vegetales
y un largo rimero de derivados
son extraídos de los árboles que,
formando masas forestales,
generalmente bien gestionadas,
nos proporcionan esos bienes. Son
además todos ellos renovables.
Es decir, vuelven a crecer en los
pocos años que dura su turno de
aprovechamiento. Son reciclables,
para eso se ubican cerca de casa
contenedores para papel y cartón,
de los que se vuelven a fabricar
nuevos. Son naturales, contienen
en su anatomía los átomos de
carbono secuestrados del exceso de
CO2 atmosférico.
Sus métodos de fabricación son
ambientalmente limpios, ajenos a
los contaminantes procesos de los
plásticos y similares, procedentes
del petróleo e hidrocarburos fósiles.
De hecho, muchos de esos materiales poseen un sello de Certificación
Forestal, basado en el cumplimiento de los criterios paneuropeos, lo
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Gando con GPS:
o novo proxecto
do Grupo
Operativo SIEGA

enmarca dentro do sistema Copernicus da Unión Europea.
De feito, Sentinel-2 achega imaxes
cada cinco días, aínda que o seu
potencial non só reside na periodicidade das súas imaxes, senón na
información contida na ducia de
bandas que a compoñen, que vai
moito máis alá do que pode ver o
ollo humano.
Teledetección

Ao aplicar técnicas de teledetección é xa posible extraer das
imaxes proporcionadas polos satélites datos biofísicos da vexetación
como a productividade, o contido
en auga ou a capacidade nutritiva
dos pastos, factores que resultan
clave para mellorar a xestión deste
valioso recurso natural.

Asaga colabora na posta en marcha dunha
ferramenta informática para recibir alertas
en tempo real do estado dos pastos
O emprego da tecnoloxía satélite
para facilitar o traballo na gandaría extensiva e, ao mesmo tempo,
axudar a técnicos e xestores a facer
un axeitado seguimento da evolución dos pastos son os obxetivos do
plan do Grupo Operativo SIEGA
para diseñar e pór en funcionamento unha ferramenta informática que conxugará a teledetección
co sistema de Global Positioning
Sistem (GPS).

O Grupo SIEGA, do que en Galicia
forma parte a Asociación Agraria
de Galicia (Asaga) e no que tamén
colabora o Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (Ciam),
pertencente a AGACAL, entende
que un maior coñecemento do comportamento dos pastos, dos recursos
e do gando supón unha clara vantaxe competitiva para a gandaría
extensiva, que ven de convertirse
nun sector vulnerable ante numerosos riscos para o medio ambiente
pola desaparición das pequenas
explotacións con base territorial, o
aumento do risco de incendios e ta18

las incontroladas, o despoboamento
e a baixa rendibilidade.
Neste contexto é no que o Grupo
Operativo SIEGA pretende dotar
ao sector dunha valiosa ferramenta
operativa que permitirá, entre
otras cousas, monitorar en tempo
real o estado das dúas principais
variables do sistema: o gando e o
estado dos pastos.
Vixilancia

A utilidade desta ferramenta
parece clara para os gandeiros,
que poderán vixiar o estado dos
pastos e tamén recibir alertas de
localización ou mesmo de ataques
ao gando, e tamén para os técnicos
e xestores, que poderán facer seguimento preciso e continuado do estado dos pastos, da carga gandeira
ou da necesidade, por exemplo, de
acometer rozas.
É precisamente o seguimento da
vexetación un dos puntos clave desta iniciativa impulsada polo SIEGA
financiada polo Ministerio de
Agricultura, Pesca e Alimentación.
A actuación será posible grazas á
monitoraxe constante e sistemática que ofrecen constelacións de
satélites coma a de Sentinel, que se

E aínda máis, porque o estudo de
series temporais de imaxes permite, segundo o Grupo Operativo
SIEGA, caracterizar e comprender
mellor o comportamento da vexetación, atopar anomalías no seu
crecimento e permite levar a cabo
as medidas necesarias para mitigar
os seus efectos negativos.
Atopar cambios

Deste xeito, as series temporais de
imaxes son tamén unha ferramenta importante para atopar cambios
sobre a superficie que poden ser tan
bruscos como un incendio forestal,
pero tamén paulatinos como a
perda de pasto.
É por iso que a ferramenta na
que traballa o Grupo Operativo
SIEGA pode supoñer importantes melloras para a xestión
tecnolóxica e profesionalizada
do sector gandeiro.

R E P O R T A X E

O Grupo Operativo AGROTIG, no
que participa a Asociación Agraria
de Galicia, foi creado en 2016 ao
abeiro da primeira convocatoria de
formación de grupos supra-autonómicos do Ministerio de Agricultura.
Xunto á nosa Asociación, integran
este Grupo Operativo a empresa
de base tecnoloxica Complutig e
ASAJA Ávila. Ademais, participan
no proxecto outras institucións colaboradoras coma é o caso do CSIC, a
Universidade de Alcalá de Henares,
a Confederación Hidrográfica do
Duero ou Asaja Córdoba.

Un servidor
cartográfico web
permitirá optimizar
os cultivos de cereais

O obxectivo principal do proxecto
de innovación que se desenvolve
no marco deste Grupo Operativo é
o de desenvolver unha ferramenta,
en forma de servidor cartográfico
web, para realizar o seguimento
de cultivos de cereais mediante
teledetección, coa finalidade de
optimizar o uso de insumos e
mellorar así a produción.
A ferramenta pon particular énfase
na fertilización. Deste xeito, axuda
a determinar cando e onde se deben
aplicar fertilizantes nas explotacións. Cando estea implementada
completamente, permitirá un
aforro de custos ao racionalizar o
uso de fertilizantes e ao optimizar
a produción de gran. Ademais, a reducción no emprego de fertilizantes supón unha mellora ambiental
e axuda a minimizar os efectos dos
nitratos sobre os acuíferos.
Ferramenta aberta

Dende AGROTIG, trabállase tamén
para procurar que as solucións
deseñadas sexan económicas co fin
de que o financiamiento do servizo
non recaia nos agricultores. Os promotores queren que a ferramenta
sexa aberta e que calquera labrego
poida acceder á cartografía dos seus
predios e obter informes sobre a
evolución dos seus cultivos.
Neste sentido, realizarase un asesoramento personalizado durante o
primeiro ano de probas do proxecto a cargo dos técnicos de Asaja
Ávila e do persoal da Asociación
Agraria de Galicia. Empregaremos, ademais, drons para axudar a
interpretar os datos.
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Posibilita a mellora
de produción e a
optimización do uso
de insumos
O obxectivo é que a aplicación web
sexa o máis intuitiva posible, tipo
SIGPAC, e que os usuarios poidan
acceder a ela incluso dende un
teléfono móbil a través do que ver
imaxes recentes dos seus cultivos.
Para sacarlle o máximo proveito,
a información e o asesoramento
pode achegarse de xeito individualizado, adaptando as prescricións ás
circunstancias de cada terreo e de
cada agricultor.
A meirande parte das ferramentas
similares que existen no mercado
xeran, a partir de imaxes aéreas
captadas por satélites ou drons,
indicadores relativos cos que se cartografía a variabilidade da parcela.
En cambio, o enfoque de AGROTIG é radicalmente distinto xa que
xera información e cartografías
en parámetros físicos, medibles e
certificables no propio predio, tales
como a cantidade de clorofila ou o
nitróxeno por hectárea e, mesmo, o
indicador da biomasa do cultivo.

Valor diferencial

Xunto a isto, un dos valores
diferenciais da plataforma que
AGROTIG está a desenvolver
radica en que pode supor un apoio
para a mellora ambiental das
prácticas agrarias. Así, baixo un
potencial escenario de cambio
lexislativo o seu emprego pode
favorecer que os usuarios capten
axudas destinadas a promover
boas prácticas ambientais.
Os potenciais usuarios desta
ferramenta, fundamentalmente
agricultores, terán a oportunidade de forma gratuita o aforro
que o seu emprego lle pode supor
unha vez esta estea completamente implementada.

R E P O R T A X E

Agroseguro pagou máis
de 50 millóns de euros en
indemnizacións en 2019

Os seguros agrarios son as mellores
ferramentas para facer fronte a
riscos nas explotacións
O sector primario ten un peso moi
importante na economía do noso
país, o cal se traduce en que no ano
2018 o sector da agricultura, gandería, pesca e minaría supuxo un 2,5%
do PIB do noso país.
Ante a importancia que cobra o
sector, non é de estrañar que os
agricultores e os gandeiros consideren o seguro agrario como a mellor
ferramenta para facer fronte aos
riscos aos que se enfrontan nas
súas explotacións. Cada vez máis
gandeiros consideran o pagamento
do seguro agrario coma un gasto de
produción máis.
Ao longo de 2019, Agroseguro
pagou máis de 50 millóns de euros
de indemnización polos máis de
90.000 sinistros rexistrados en
cabezas de gando vacún.

Por Comunidade Autónoma,
a que máis
indemnizacións recibiu,
con preto de
11 millóns de euros, foi Galicia, un
ámbito xeográfico de gran tradición gandeira, fundamentalmente
de vacún e de produción de leite.
A continuación, sitúanse Castela e
León, con 8,20 millóns de euros; e
Asturias e Cataluña, con preto de
cinco millóns de euros cada unha.
Entres as catro autonomías suman
case o 60% do total das indemnización aboadas por estes sinistros.
Durante o exercicio 2019, contratáronse 13.980 pólizas que deron cobertura a 1.788.261 animais a través
das liñas de gando vacún. Galicia
é a comunidade que máis animais
asegura, con 435.600; séguelle
Castela e León, con preto de 289.000
e Asturias con 192.000. Entre as tres
acumulan máis do 50% dos animais
asegurados en toda España.

Un 75% dos produtores
están satisfeitos

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

Os pagamentos
dirixíronse a
indemnizar sinistros en
gando vacún
En definitiva, contar co respaldo
dun seguro agrario permite ao
gandeiro preservar o seu nivel de
rendas e, por tanto, a continuidade
da súa explotación, así como facer
fronte aos retos que se presentan
na actualidade.
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Nova serie Quadtrac e Steiger
AF Connect: combinación de
potencia e tecnoloxía

Trátase dunha nova
liña de tractores
articulados de
dobre tracción que
estará dispoñible no
outono
Case IH presenta a nova serie de
tractores Quadtrac e Steiger AFS
Connect™, que estará dispoñibe
no noso continente no segundo
semestre de 2020 con algunhas
funcións específicas para o mercado europeo.
Esta gama incluirá un total de 14
modelos de entre 420 e 620 CV.
Así, o Quadtrac AFS Connect™
estará dispoñible entre 470 e 620
CV, mentres que o Steiger AFS
Connect™ cubrirá a gama de potencia de 420 a 500 CV. Ao mesmo
tempo, incorporaranse diversas
melloras tales como, por exemplo,
un novo deseño de cabina ou a
máxima conectividade para ofrecer un maior confort e, tamén,
unha maior produtividade.
Potencia e rendimiento

Con dúas transmisións líderes no
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sector entre as que se pode elixir,
Case IH ofrece a opción máis axeitada para satisfacer os requisitos
de todo tipo de explotacións. A
eficiente transmisión PowerDrive Powershift axiliza os cambios
de marcha nun 20% e presenta un
récord de potencia máxima de 682
CV no modelo Quadtrac 620. A
CVXDrive™ —a primeira transmisión continua para un tractor
articulado de dobre tracción—
equilibra automaticamente
potencia e eficiencia.
Os tractores Quadtrac AFS
Connect™ tamén incorporan
depósitos de combustible de
maior capacidade para cubrir
más hectáreas antes de ter que
repostar. Deste xeito, os produtores poden continuar traballando
sen precisar rexenerar o moto do
tractor, con intervalos de cambio
de aceite de 600 horas e un mantemento mínimo para reducir os
custos da explotación e manter o
equipamento no campo.
Tecnoloxía avanzada

AFS Connect, a solución de
conectividade de Case IH, vén
integrada na cabina do tractor,
achegando novos niveis de produ-

tividade. Permite a transferencia
bidireccional de datos entre a máquina e o xerente da explotación,
posibilitando que este xestione a
súa frota e as súas operacións en
tempo real dende a súa oficina ou
dende o seu teléfono móbil.
O sistema de conectividade inclúe
tres compoñentes clave: a pantalla
AFS Pro 1200, o sistema operativo AFS Vision Pro e o receptor
AFS Vector Pro. Estes elementos
permiten aos usuarios configurar
a xestión do tractor e a funcionalidade dos sistemas de agricultura
de precisión do xeito que mellor se
adapte ao seu modo de traballar.

Os modelos inclúen tecnoloxía
avanzada para facilitar ao
máximo a conectividade
Finalmente, a tecnoloxía AFS
Connect tamén permite aos propietarios e aos xerentes de explotacións visualizar de forma remota
a pantalla AFS do tractor, o que
contribúe a identificar potenciais
problemas e permite afondar nas
súas causas e posibles solucións.

RECOMENDACIONES
PARA TUS VIÑEDOS

NETÓN®

BANDOLERO®

Tratamiento en cierre de racimo/envero

La solución en cuajado y cierre de racimos

FUNGICIDA

Frente a
la Botritis

INSECTICIDA

Frente a las
Polillas del racimo

Massó. Soluciones de confianza
www.massoagro.com
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John Deere lanza diversas
novidades para favorecer o
traballo no eido agrario
John Deere vén de anunciar
diferentes novidades nos últimos
meses para mellorar o traballo
no eido agrario. Así, a empresa
desenvolveu dous novos pulverizadores remolcados que se inclúen
dentro da nova serie R700i. As
características de altas prestacións
dos modelos R732i e R740i son a
tecnoloxía de precisión e a tecnoloxía intelixente.

Unha das novidades
máis relevantes
vén dada por dous
pulverizadores
remolcados dentro da
serie R700i
Deste xeito, a firma dá resposta
ás demandas de agricultores e
contratistas que teñen solicitado, reiteradamente, unha maior
precisión, unha redución no uso de
produtos químicos e unha maior
comodidade á hora de encher e
facer funcionar os pulverizadores.
Neste sentido, cómpre destacar
que os novos pulverizadores de
John Deere reducen tempos de
carga, melloran a aplicación de
produto e aumentan a precisión
nas tarefas agrícolas.

Novidades na serie 6R

Xunto a isto, a empresa anunciou
tamén recentemente que a partir
do mes de xullo de 2020 todos os
novos tractores da súa serie 6R
vanse entregar coa prestación
JDLink™ en base. JDLink™ non só
permite a transferencia inalámbrica de datos entre o tractor e o
centro de operacións dixital da
emrpesa en MyJohnDeere.com, senón que tamén achega exclusivas
ferramentas de eficacia probada
para asegurar de forma proactiva o
tiempo útil da máquina.
Como demostación do compromiso de John Deere en manter
os seus clientes traballando sen
problemas, esta tecnoloxía tamén
inclúe a monitorización remota
da máquina e as exclusivas Expert
Alerts, que axudan a resolver posibles problemas nos tractores antes
de que acontezan.
Paralelamente, despois da súa
exitosa presentación na última
Feira Agritechnica 2019, estanse
entregando os novos tractores
6M aos clientes de John Deere.
Con esta nova serie, a firma
elevou o seu listón unha vez máis,
achegando máquinas de excelente visibilidade, capacidade de
manobra e carga útil única. Todo
isto combiando cunha maior
comodidade, á vez que novos e
esixentes niveis de rendemento.

Serie 7R

Finalmente, tan só oito meses despois do lanzamento dos tractores
da denominada Serie 7R de nova
xeración automática, John Deere
vén de anunciar unha importante
actualización nesta gama. Trátase
do modelo 7R350, que ofrece unha
relación ideal entre a potencia e o
peso e achega prestacións novidosas en canto a posibilidade de aceleración e eficiencia no transporte.
O modelo conta, ademais, cunha
nova cabina de luxo, cunha panca multifunción denominada
CommandPRO™, cun asento de calidade superior con función de masaxe, radio con pantalla táctil con
compatibilidade coa Apple CarPlay
e sistema de altofalantes 6.1.
O modelo desenvolve ata 388 CV
con xestión intelixente de potencia
e un peso de embarque mínimo de
só 11,4 toneladas e pode presumir
dunha impresionante relación
entre a súa potencia e o seu peso de
tan só 29 quilos por CV.
Ao incorporar a serie de transmisión AutoPowr™, o novo tractor 7R
350 de gama alta completa a Serie
7R. A máquina xa se pode pedir
na rede de concesionarios de John
Deere en Europa.

24

M A Q U I N A R I A

O Goberno de España
activa o Plan Renove 2020

As axudas diríxense a particulares,
autónomos e empresas
Logo da súa aprobación por parte
do Consello de Ministros hai
algunhas semanas, o Plan Renove
2020 xa está publicado no Boletín
Oficial do Estado. Ao abeiro
desta iniciativa, os interesados
xa poden solicitar as axudas para
mercar vehículos novos e tamén
de quilómetro 0 (que se teñan matriculado con posterioridade ao
1 de xaneiro de 2020). As axudas
diríxense a particulares, a autónomos e tamén a pemes e empresas
de maior tamaño.
O programa de axudas para a
renovación do parque de automóbiles de España está dotado cun
total de 230 millóns de euros de
orzamento para turismos e vehículos lixeiros. Estará vixente ata
o vindeiro 31 de decembro ou ben
ata que se acaben os seus fondos.
Etiqueta “Cero”

As maiores axudas concederanse
aos vehículos con etiqueta “Cero”,
aínda que o texto definitivo do
Real Decreto do Plan distingue
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entre eléctricos puros (os de maior
subvención) e híbridos enchufables (PHEV). Para os eléctricos
puros, as axudas oscilan entre
2.800 e 4.000 euros e, no caso dos
híbridos, están van dende os 2.200
ata os 2.600 euros.
Ademais, poderase contar con
500 euros adicionais no caso de
achatarramento dun vehículo
de máis de 20 anos e tamén para
os beneficiarios con mobilidade
reducida ou para aqueles que
pertenzan a fogares con ingresos
mensuais inferiores aos 1.500
euros. Isto significa que a axuda
máxima pode elevarse ata os 4.500
euros, sempre que se dea algún dos
tres casos descritos e se merque un
vehículo 100% eléctrico.
A isto habería que sumar o descontro obrigatorio da marca, que
será equivalente á mesma contía
que a axuda estatal no caso dos vehículos de tipo “C” (combustión)
cun límite de 1.000 euros no caos
dos vehículos con etiqueta “Cero”.

Ata 2.100 euros para os
diésel e gasolina

Un coche diésel ou de gasolina
poderá beneficiarse dunha axuda
máxima de 2.100 euros (entre
a axuda estatal, o desconto da
marca e unha cifra de 500 euros
máis se se achatarra un vehículo
de máis de 20 anos, se posúe mobilidade reducida ou se ingresan
menos de 1.500 euros ao mes). No
caso dos vehículos con etiqueta
‘Cero’, o desconto máximo pode
chegar ata os 2.500 euros.
A rede Renault de Galicia dispón
dunha ampla gama de vehículos
Renault e Dacia aos que aplicar o
Plan Renove 2020, dispoñible en
todos seus concesionarios. Ademais, ata o 31 de xullo, os interesados poden levarse un ano completo de seguro
regalado e non
A rede Renault
se comezaría
a pagar o vede Galicia dispón
hículo ata tres
dunha ampla gama
meses despois
de mercalo.

de vehículos Renault
e Dacia aos que
aplicar o Plan

LIBERDADE
PARA TRABALLAR Á TÚA MANEIRA
NOVO MAGNUMTM AFS CONNECTTM DE 280 A 396 CV.

3 ANOS DE GARANTÍA
3 ANOS DE AFS CONNECT*

EXPERIMENTA UN NOVO NIVEL DE CONFORT E CONECTIVIDADE.
Cada día preséntanse novos retos e oportunidades na agricultura, por iso é
importante que contes coa liberdade para traballar elixindo as túas propias
opcións. Agora podes facelo co novo MagnumTM AFS ConnectTM. Dispoñible con
transmisión CVXDrive e PowerDrive, en versión Rowtrac con orugas de goma e
un total de 12 modelos. MagnumTM AFS ConnectTM. Liberdade para elixir.
* Os nosos altos estándares de calidade e as nosas continuas melloras de produto permítennos ofrecer:
– 3 anos de garantía de fábrica (consulta termos e condicións no teu concesionario Case IH)
– 3 anos de subscrición gratuita a nivel avanzado ao portal de xestión telemática de frotas AFS Connect

www.caseih.com

PARA OS MÁIS ESIXENTES
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Os produtores de pataca
prevén unha exitosa campaña

A crise da COVID-19, polo momento, non afectou á produción da
pataca galega. Os pequenos agricultores e profesionais empezan, como
moi pronto despois de San Xoán,
a recoller os tubérculos. “Aínda
están un pouco verdes, empezamos
a apañar agora. A verdade é que se
presenta moi ben a campaña, ten
moi boa pinta”, destaca o presidente da Asociación de Produtores de
Pataca de Coristanco, Juan Ramón
Sanjurjo, quen asegura que as catas
realizadas nas leiras prognostican
que da campaña de 2020 sairá “moi
boa pataca”.
“O maior medo que temos é ao
mildiu e o maior risco de que se
produza é a finais de xuño, no San
Xoán. En Coristanco acabamos
de saír da época de máximo risco
de mildiu e, polo momento, as
plantacións están moi ben porque
non foron prexudicadas”, explica
Sanjurjo, quen engade: “O resto
agora xa é costa abaixo”.

As catas realizadas
nas leiras indican
que o produto
está en condicións
óptimas
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Normalidade na pandemia

Sanjurjo asegura que na súa zona se
traballou “con total normalidade”
porque durante o confinamento
tiveron “liberdade” para traballar
as leiras. Con todo, sostén que a
inestabilidade provocada pola pandemia provoca que haxa incerteza.
“Se se produce algún rebrote, é
probable que teñamos problemas
á hora de contar con persoal para
recoller a produción”, sinala o presidente da Asociación de Produtores de Pataca de Coristanco.
Respecto ao levantamento da prohibición de plantar, por deixar de
ser consideradas zonas infestadas
pola couza, nos concellos coruñeses
de Ares, Mugardos, Cabanas, Fene,
Ferrol, A Capela e As Pontes de
García Rodríguez, así como nos
dos municipios lucenses de Ourol e
Abadín, Sanjurjo sinala que é unha
“moi boa noticia” porque implica
que a praga se está erradicando.
Xornadas técnicas

As xornadas técnicas sobre pataca
con relatores franceses de primeiro
nivel previstas para a primeira semana de marzo en Coristanco, que
se aprazaron con motivo da crise
sanitaria da COVID-19, celebraranse a finais de ano ou a principios de
2021. “Agora, en plena campaña,

aínda que se fixesen, non as iamos
a aproveitar”, indica o representante dos produtores da zona, á vez
que indica que as procurarán realizar “fóra da tempada de traballo,
tanto por nós como polos poñentes
invitados, que tamén están en
pleno apoxeo de apañar patacas”.

A COVID-19 non afectou á
produción, pero os rebrotes
poderían conlevar falta de
persoal para a recollida
As sesións abordarán temas
relacionados co cultivo, labores
preparatorios, estratexias de fertilización, tratamento de pragas e
enfermidades, colleita e conservación ou exportacións comerciais.
Os organizadores, entre eles o
Concello, a Xunta, a Asociación de
Produtores de Pataca de Coristanco e a Federation Régionale de
MFR de Bretagne, poñerán outra
data en canto sexa posible. “As
empresas non poden prescindir
dos enxeñeiros nesta época. Farémolas, case con total seguridade,
a finais de ano ou a principios do
próximo”, adianta o presidente
da Asociación de Produtores de
Pataca de Coristanco.

N O T I C I A S

Enrique Valero, elixido
presidente da Asociación de
Certificación Forestal
meiro e a nivel nacional despois, e
considera que o seu nomeamento
supón “pechar un círculo” e que
o que nos anos 90 foi concibido
como paneuropeo “agora converteuse en panmundial”.

Valero foi un dos
promotores deste
sistema de verificación
independente
Certificación independente

Máis de 30.000
propietarios
forestais galegos
acadaron este selo
O profesor da Escola de Enxeñería Forestal de Pontevedra
Enrique Valero preside xa a
Asociación Galega Promotora
de Certificación Forestal (PEFC
Galicia) despois de ser elixido por
unanimidade durante a reunión
que esta entidade celebrou o
pasado 18 de xuño.

Na mesma reunión foi aprobada
tamén a estratexia a seguir este
ano e o próximo, que inclúe un
maior impulso á comunicación.
A PEFC é unha alianza global
de sistemas nacionais con máis
de 326 millones de hectáreas
certificadas e o seu obxectivo é
promover unha xestión forestal
sostible a través dunha verificación independente de terceiros.
Enrique Valero foi dos promotores deste sistema de certificación
forestal, a nivel internacional pri-

O novo responsable da Asociación
Galega Promotora de Certificación Forestal lembra que en
Galicia “xa hai máis de 30.000
propietarios forestais que lograron o selo e centos de empresas
que conseguiron o certificado da
cadea de custodia da transformación da madeira”.
Grazas a este sistema de certificación independente, “os consumidores e calquera ciudadán
preocupado polos tratamentos que
lles dan ás masas forestais teñen a
garantía de que todo o proceso faise con total respecto aos estándares
ambientais, económicos e sociais”,
explicou o novo presidente da
Asociación Galega Promotora de
Certificación Forestal.

R E P O R T A X E

Syngenta lanza Klerat Block
XT, un novo rodenticida
100% eficaz
Para uso doméstico,
o produto preséntase
en bloques de 20
gramos
Syngenta organizou recentemente unha xornada virtual para presentar á súa cadea de distribución,
así coma aos seus clientes e aos
profesionais do sector do control
de pragas o novo rodenticida Klerat Block XT. Trátase dun produto feito con base de Brodifacoum,
con rexistro para uso doméstico e,
polo tanto, permitido tamén nas
explotacións agrarias e gandeiras.
Debido ás novas normas de seguridade neste tipo de produtos, para
que un rodenticida sexa autorizado no ámbito doméstico debe
ter menos de 30 ppm de materia
activa e Klerat Block XT ten só 25
ppm por cada cebo de 20 gramos.
Eficacia e potencia

Cómpre destacar que Klerat Block
XT posúe unha materia activa
considerada como a máis eficaz
e potente do mercado, o Brodifacoum. Ademais, esta materia non
presenta ningún tipo de resistencias no ámbito global, o que lle permite tamén ser eficaz para controlar as resistencias dos rodenticidas
de primeira e segunda xeración.
A esta potente e rica materia activa, hai que sumarlle unha composición de cebo de alta calidade, que
inclúe os alimentos (fariñas, grans
e aditivos) e os aromas que máis
gustan aos roedores, o que sen dúbida confire ao produto unha alta
palatabilidade. Como en todos os
rodenticidas de Syngenta, Klerat
Block XT posúe un sabor amargo
pensado para contribuir a evitar
a súa inxesta accidental por parte
dos cativos e cativas.
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Durabilidade

Todo o cebo do produto recúbrese, ademais, dunha capa de
parafina para que permaneza
estable durante longos períodos
de tempo, aumentando así a súa
durabilidade. O recubrimento
tamén consigue facer que o cebo
sexa dunha alta resistencia tanto
á humidade coma ao calor. O
produto preséntase en caixas con
cebos de 20 gramos, parafinados e
deseñados en forma de hexágono,
cun burato no centro para que
sexa doado de colocar nos pinchos
das caixas portacebo.

Pero Klerat Block XT non só é un
cebo fácil de usar, durable, resistente e cunha alta palatabilidade.
Tamén amosou unha eficacia
total. Nos ensaios realizados nas
granxas de vacas e galiñas, con
poboacións estimadas de 70 ratas
e 45 ratos e que presentaban
abundantes restos de forraxes e
pensos, os resultados foron claros:
nas ratas, cunha dose axeitada
de produto, conseguiuse o 100%
de mortandade en 14 días, e nos
ratos, cunha menor dose, en tan
só 12 días conseguiuse a mesma
porcentaxe de éxito.

R E P O R T A X E

Os seus cebos son resistentes
e duradeiros e aguantan a
humidade e o calor
no sector agrícola que axuda a
mellorar a seguridade alimentaria
mundial ao posibilitar que milleiros de agricultores facer un mellor
emprego dos recursos dispoñibles.

Un produto moi
recomendable

En definitiva, Klerat Block XT é
un produto totalmente recomendable para explotacións agrícolas,
adegas, instalacións gandeiras,
xardíns e tamén para edificios,
casas ou garaxes.
O produto está a ser comercializado por Syngenta, a empresa líder

Así, a través dunha investigación
e dun departamento de I+D+i de
primeiro nivel e solucións de
cultivo innovadoras, os 28.000
empregados de Syngenta en máis
de 90 países non escatiman esforzos para transformar o xeito de
cultivar as plantas. Isto é así porque a empresa está comprometida coa recuperación dos chans
en degradación, coa mellora da
biodiversidade e coa revitalización das comunidades rurais.

Web e redes sociais

Se estás interesado en obter
máis información sobre esta
compañía multinacional podes
consultar o seu portal en www.
syngenta.es, particularmente
no apartado www.syngenta.es/
good-growth-plan.
Tamén podes seguir á empresa na súa canle de youtube en
español en www.yotutube.com/
user/SyngentaES ou no seu perfil
en Twitter na mesma lingua a
través do enlace www.twitter.
com/syngentaes.

L Á C T E O

A nosa Asociación
reclama ás industrias
lácteas indemnizacións
para os gandeiros

O gabinete xurídico
Ramón Sabín
defenderá os intereses
dos nosos asociados
A Asociación Agraria de Galicia
reclamará as industrias lácteas
condenadas pola Comisión
Nacional dos Mercados (CNMC)
e da Competencia indemnizacións para os nosos gandeiros. O
prestixioso gabinete xurídico do
abogado Ramón Sabín, quen conseguiu que 17.000 afectados polo
Prestige cobrasen 60 millóns de
euros en indemnizacións, defenderá os intereses dos nosos asociados.
Sabín foi un dos homes clave no caso do petroleiro con
bandeira de Bahamas, que en
2002 encallou fronte ás costas
galegas. Defendeu, no posterior xuízo, con éxito a máis de
17.000 afectados de 70 confrarías
galegas, asturianas e cántabras.
Despois de que o Consello da
CNMC acreditara hai algún tempo
a comisión de determinadas
infraccións de Defensa da Com32

petencia e do Tratado de Funcionamento da Unión Europea
por parte dalgunhas empresas ou
industrias do sector lácteo, dende a
nosa Asociación decidimos presentar unha serie de reclamacións
para que os gandeiros afectados
poidan ser compensados. A resolución da Comisión sanciona a esas
empresas por ter pactado os prezos
do leite durante moitos anos, e
imponlles unha serie de multas.
Resarcimento do prexuízo

Ante esta situación, os produtores
de leite poden exercer o seu dereito
a reclamar o pleno resarcimento do prexuízo que as empresas
sancionadas lle causaron.
Todos os gandeiros que entregaron a sua produción dende o
ano 2000 ata 2013 a algunha das
industrias condenadas, teñen
dereito a reclamar. O primeiro
que cómpre facer é interromper a
prescrición enviando un burofax coa cantidade reclamada á
industria ou industrias que lle
recolleron o leite nesas datas.
Recomendacións xurídicas

O despacho de Sabín conta cunha

longa traxectoria profesional, entre a que destaca a súa ampla experiencia na tramitación de casos
cun gran número de afectados. En
base a esa experiencia, o xerente
da compañía, Ramón Sabín, recomenda que “todos os produtores
que se visen danados polas prácticas irregulares dalgunha empresa
láctea; presenten o antes posible
unha reclamacion extraxudicial para interrumpir o prazo
prescritivo da acción xudicial”.

A Comisión Nacional dos
Mercados e da Competencia
acreditou a comisión de
infraccións por parte de
diversas empresas lácteas
Malia que varias empresas do
sector presentaron un recurso
contra a resolución, dificilmente
conseguirán que os tribunais
lles dean a razón, se temos en
conta o gran número de precedentes similares existentes,
onde sempre se confirmaron
as resolucións sancionadoras.

V I T I C U L T U R A

As axudas do Goberno
para a viticultura ignoran a
realidade galega
O Consello de Ministros deu o
visto e prace a un paquete de
medidas extraordinarias para o
sector do viño, por valor de 90,5
millóns de euros, que recolle
destilación de crise, axudas ao
almacenamento privado e colleita
en verde. O seu obxectivo é paliar
a difícil situación que atravesa o
sector por causa da Covid-19.

O Estado aprobou
medidas por valor de
90 millóns para paliar
os efectos da Covid-19
Para Galicia, con todo, estas subvencións son inválidas, segundo
os representantes das denominacións de orixe da comunidade. O
vicepresidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe
Rías Baixas, Julio Reboredo,
salienta que as axudas do Goberno
van dirixidas a grandes adegas,
polo que en Galicia “non son prácticas e non se pedirán”.
“É o problema de lexislar para
todo o Estado e non ter en conta
as peculiaridades de cada zona”,
sostén Reboredo, quen destaca
que as denominacións de orixe da
comunidade galega representan
“o 3% da produción nacional”.
O vicepresidente da D. O. Rías
Baixas incide en que en Galicia “a
uva necesitase toda”, polo que non
existe un problema de excedente
que si poden ter outras denominacións como A Mancha ou Rueda.
“Somos denominacións de orixe
moi pequenas e cun alto valor en
viño. O Goberno saca estas medidas para minorar os excedentes
das grandes denominacións de
orixe, pero non é o caso de Galicia”, recalca.
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Diferenzas autonómicas

A Xunta tamén considera que as
axudas aprobadas polo Goberno
para o viño “non serven en absoluto” para o sector vitivinícola
galego, xa que advirte que “non se
adaptan á súa realidade” e que terán
unha incidencia “escasa ou nula”.
Así o afirmou o conselleiro do
Medio Rural, José González,
quen reclamou ao Executivo central que teña en conta ás autonomías á hora de deseñar e aplicar
liñas de axudas e normativas,
dado que a realidade de cada
unha delas “é distinta”.
Do mesmo xeito, pediu que este
tipo de decisións “sexan previamente comentadas e consensuadas coas comunidades”, para unha
“mellor adecuación ás características de cada territorio”, ao tempo
que solicitou que a repartición
dos fondos non se faga conforme a
criterios uniformes para todos.
O conselleiro afirmou que, segundo

os criterios empregados polo
Executivo central, Galicia “se
podería beneficiar, como moito,
dunha achega de 300.000 euros
sobre un total de 90 millóns para o
conxunto de España”.
González considerou esta cuestión
“especialmente grave”, tendo en
conta que “os viños galegos con
denominación de orixe xeran ao
redor do 6% do valor engadido
destas
producións
“Van dirixidas a
a nivel
nacional”, o
grandes adegas, polo
que supoque en Galicia non
ñería máis
de cinco
se pedirán”, indican
millóns de
desde a D. O. Rías
euros.

Baixas

Estas medidas, dixo o
conselleiro,
“están pensadas para viños con
pouco valor engadido, que poden
beneficiar a outras comunidades, pero non a Galicia”.

V I T I C U L T U R A

Destilación e recollida
en verde

En canto ás axudas para destilación, González lembrou que os viños galegos con denominación de
orixe teñen un posicionamento
de prezo no mercado de tipo
medio ou medio-alto, o que “invalida esta iniciativa” en Galicia

fronte a outras zonas de España
con grandes superficies de cultivo
e prezos baixos de uva, nas que si
pode ser efectiva.
Sobre a colleita en verde, salientou que esta medida “non resulta aplicable na viticultura
galega”, xa que só sería obxecto
desta práctica en superficies mínimas de 0,3 hectáreas, cando a
media dos viñedos galegos é de
0,250 hectáreas.

así o decidan para predios amparados baixo denominacións de
orixe protexidas.

arancelarias do Goberno estadounidense en relación a certos
produtos agroalimentarios, entre
eles o viño.

A medida conta cun orzamento
de 10 millóns de euros que se aboEstas medidas adóptanse de
narán directamente aos viticulurxencia, dadas as posibilidades
tores. O obxectivo das medidas é
que ofrecen os regulamentos
tratar de paliar
comunitarios
a difícil situapublicados
A Xunta denuncia
ción pola que
con motivos
atravesa o secpandemia
que “non serven en da
tor vitivinícola
e que responabsoluto” para o
pola crise saniden a moitas
taria provocada
das peticións
sector vitivinícola
pola Covid-19,
realizadas por
galego, xa que “non España.
agravada con
anterioridade
se adaptan á súa
polo peche e
O Ministerio
realidade”
de Agriculactualmente
tura, Pesca
polas limitae Alimentacións ao canle
ción sostén que o seu obxectivo é
HORECA, saída principal de
apoiar a un sector fundamental
moitos viños.
para a economía agraria española,
Regulación do mercado
cuxo valor de produción supera
Estas medidas de apoio ao sector e
os 1.200 millóns de euros anuais e
ao seu equilibrio de mercado, seque constitúe máis do 4% da progún destaca o Goberno, van acomdución vexetal.
pañadas de medidas de regulación
do mercado como limitacións de
rendementos máximos de uva
por hectárea e dun posible incremento do volume de alcol esixido
nos subproductos resultantes da
elaboración do viño, no caso de
que a situación do mercado en
cada campaña así o recomende.
O Goberno sinala que, desta
forma, se consolida o apoio a
un sector que, antes desta crise,
estaba afectado polas medidas

Almacenamento e cultivo

As axudas do Goberno ao almacenamento privado, para 2,25 millóns de hectolitros, están orientadas exclusivamente a viños con
denominación de orixe protexida
e indicación xeográfica protexida
que, coa recuperación do mercado, retomarán a súa cotización e
ritmo de vendas.
O paquete de medidas do Estado
inclúe, ademáis, a posibilidade de
aplicar a colleita en verde naquelas comunidades autónomas que
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A Cortiña, 40 anos
dedicados a producir leite

A SAT A Cortiña, situada en Coristanco (A Coruña), é unha das explotacións lácteas de Galicia referentes
en canto a produción, pois rexistra
unha media de 250.000 litros ao
mes, que vende, principalmente,
a Lactalis. Rafael Amarelle, o seu
propietario, ten 43 anos e forma
parte da terceira xeración familiar
da explotación, que pasou de ter
entre 15 e 20 vacas, hai 40 anos, ás
case 170 de hoxe.

A explotación,
situada en
Coristanco, ten
unhas 170 vacas e
produce 250.000
litros ao mes

A base territorial da explotación
son 130 hectáreas.
O persoal realiza tres muxidos
diarios: ás catro da mañá, doce do
mediodía e oito da tarde. “Encárganse de facelo tres obreiros e a
miña muller”, indica Amarelle,
quen recoñece que as vacas dan
“moito traballo”.
O responsable da granxa conta
que fabrican fío de millo. “Non
facemos herba porque na zona hai
moito minifundio e nos encarece
moito o custo da leira. Son parcelas
moi pequenas. É unha zona na que
se dá ben o millo e apostamos por
ensilalo”, sinala. Ademais, destaca
que das 130 hectáreas coas que contan, seis ou sete as deixan a poula
debido ás esixencias da PAC.
Confort e muxidos

“O salto máis importante produciuse en 2003, cando se fixeron as
naves novas. Entón habería unhas
80 en muxido”, indica Amarelle,
quen na actualidade se fai cargo da
explotación xunto á súa esposa e a
súa nai. Esta SAT familiar de sistema intensivo conta con 168 vacas
en muxido, 20 secas e 160 de xato.
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A clave da boa produción de leite,
segundo Amarelle, son os tres
muxidos, “o confort e os cubículos”, así como as racións que toman
as vacas, “con moito penso”. Na
actualidade, en muxido contan con
tres grupos: de alta produción, que
se alimentan de 14 kg de penso e de
40 kg de silo de millo. O grupo de
primeirizas inxere 14 kg de penso

e 33 kg de millo, mentres que o
grupo de final de lactación come 11
kg de penso e 45 kg de millo.
Os valores diferenciáis das vacas
da SAT A Cortiña veñen marcados
“pola alimentación, a mellora
xenética, o manexo e o sistema de
muxido”, segundo o seu propietario. Por iso, producen entre 45 e 46
litros ao día.
Ademais do prezo que pagan polo
leite, os problemas aos que se enfrontan no día son a mamitis, metritis e cetosis. Para afrontalos, na
explotación contan con tratamentos específicos. “Para reprodución
todos os xoves vén un veterinario,
de podoloxía, teñen unha visita ao
ano e, despois, están as urxencias”,
apunta Amarelle, quen destaca que
para que a alimentación sexa a correcta, todos os meses recollen mostras de silo de millo para deseñar
o penso. “Dependendo do amidón
que teñen, sacan a ración porque
varía dunhas leiras a outras. Non te
podes quedar por abaixo nin pasar
por arriba”, explica o propietario
da SAT.
Ao mes, na explotación teñen
entre 15 e 17 partos. “Os machos

R E P O R T A X E

O persoal fai tres
muxidos diarios: ás
catro da mañá, ás
doce do mediodía e
ás oito da tarde
tracións. Xa sei que en prezo do
leite non poden facer nada, pero si
en ordenar o territorio”, denuncia
Amarelle, quen asegura que acabar
coas leiras pequenas “facilitaría
moito o traballo e os custos de produción baixarían só por ter leiras
máis grandes”.
Confianza en que as lácteas indemnicen aos gandeiros
por pactar prezos

Rafael Amarelle forma parte do grupo de case dous mil gandeiros de Galicia, Asturias
e Castela e León que se sumaron á demanda colectiva contra as industrias lácteas
sancionadas pola Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia (CNMC) por
pactar, durante anos, os prezos do leite. “Hai moita xente afectada por iso e confiamos
na posibilidade de que nos compensen”, indica Amarelle.
aos 15 días xa van para o mercado,
mentres que as femias se recrían
todas. É todo por inseminación
artificial. Xa nos fan o axuste. Un
técnico márcanos o mellor touro.
Axústanse”, destaca Amarelle, á
vez que recoñece que lle “gusta” o
seu traballo.
Minifundio, un problema

Ademais do prezo do leite, outro
dos grandes problemas da zona
de Coristanco, do mesmo xeito
que noutros moitos municipios
de Galicia, é o munifundio. “Aí é
onde botas de menos ás adminis-

Para o dono da Cortiña, a situación do sector lácteo en Galicia
é “bastante boa”. Así, destaca:
“Modernizámonos e avanzamos
bastante, é unha zona bastante
punteira, a nivel de Europa estamos nunha boa situación. Eu creo
que temos futuro”.
En canto ao tamaño da súa explotación, sostén que “non fai falta
crecer moito máis, senón reducir
a partir de agora custos para sacar
máis rendemento”. Sobre as novas
normativas da PAC, asegura que
“van cambiar algo a forma de traballar” e prognostica que o futuro
pasará “pola utilización de menos
herbicidas e abonos químicos”.
“Para controlar as malas herbas no
millo necesitas herbicidas e, sobre
o tema do xurro, tamén te tes que
desfacer del. Haberá que buscar
solucións para adaptarse aos novos
tempos”, sinala.

A alimentación, a mellora xenética e o sistema
de muxido, valores diferenciais da Cortiña
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La innovación, la mejor
estrategia contra la
tuberculosis
tuberculosis. Es una importante
enfermedad infecciosa del ganado
bovino que afecta a otros animales domesticados y a poblaciones
de animales silvestres. Produce
neumonía, pérdida de peso y, a la
larga, la muerte.

El GOSTU desarrolla
un proyecto para el
diagnóstico precoz
y el control de la
enfermedad en
ganadería extensiva
y fauna silvestre
El Grupo Operativo Tuberculosis
(GOSTU) está inmerso en la ejecución del Proyecto de Innovación
para aplicar medidas innovadoras
en el diagnóstico precoz y control
eficaz de tuberculosis en ganadería
extensiva y fauna silvestre. Su
objetivo es reducir la prevalencia
y realizar un control efectivo de la
enfermedad. GOSTU está formado por la Fundación Artemisan,
Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores, la Federación Española de Asociaciones de Ganado
Selecto, APROCA Castilla-La
Mancha, APROCA Extremadura,
la Asociación Interprofesional
de la Carne de Caza, el Instituto
de Investigación en Recursos
Cinegéticos de la Universidad de
Castilla-La Mancha y por el Centro
de Vigilancia Sanitaria Veterinaria
de la Universidad Complutense de
Madrid. Además, la SCA Ganadera del Valle de los Pedroches,
la Unión Nacional de Ganaderos
de Vacas Nodrizas, la Federación
Española de la Dehesa y la Real
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Federación Española de Caza son
entidades colaboradoras.
Pese a la pandemia, el GOSTU ha
seguido trabajando con el fin de
alcanzar los objetivos previstos.
Así, las experiencias se van a
desarrollar en diez explotaciones
ganaderas y diez fincas y cotos
de caza de Andalucía, Castilla-La
Mancha, Extremadura y Castilla
y León poniendo en práctica medidas innovadoras encaminadas a
mejorar las estrategias de control
y erradicación de la tuberculosis
animal en nuestro país con la coordinación entre administraciones,
ganaderos y gestores cinegéticos.
El proyecto comenzó en 2019
tras la convocatoria del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación de subvenciones
para proyectos de innovación por
grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación
en materia de productividad y
sostenibilidad agrícola.
La enfermedad en
ganado vacuno

Según la Organización Mundial de
Sanidad Animal, la Tuberculosis
Bovina (TB) es una enfermedad
bacteriana crónica causada por
el complejo de Mycobacterium
tuberculosis, principalmente por
M. bovis, pero también por M.
caprae y, en menor medida, por M.

El nombre de tuberculosis proviene de los nódulos, llamados
tubérculos, que se forman en los
ganglios linfáticos y en los otros
tejidos de los animales afectados.
Mycobacterium bovis se ha aislado en muchas especies de animales silvestres, incluidos búfalos,
bisontes, ovejas, cabras, equinos,
camellos, cerdos, jabalíes, ciervos,
antílopes, perros, zorros, visones,
rejones, hurones, ratas, primates,
llamas, kudus, elands, tapires,
alces, elefantes, sitatungas, orixes,
addaxes, rinocerontes, zarigüeyas, ardillas de tierra, nutrias,
focas, liebres, lunares, mapaches,
coyotes y varios felinos depredadores, como leones, tigres,
leopardos y linces.
La mayoría de los casos de tuberculosis humana son causados por
Mycobacterium tuberculosis.
La tuberculosis zoonótica es
una forma de tuberculosis en las
personas causada por una especie
estrechamente relacionada, M.
bovis, perteneciente al complejo
M. tuberculosis.

Nestes tempos
difíciles, xuntos
mantémonos
fortes.

Grazas por asegurar a produción de
alimentos!

As nosas solucións seguen á vosa disposición para que
poidades traballar con todas as garantías de seguridade.
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