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A PAC repartirá 205 
millóns de euros de axudas
para Galicia

María Jesús 
Lorenzana
Conselleira de Emprego 
e Igualdade
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Francisco Bello

Aínda que pode ampliarse, está 
previsto que o prazo para solicitar 
as axudas da campaña da Política 
Agrícola Común (PAC) remate o 
vindeiro 30 de abril. En Galicia, 
será o Fondo Galego de Garantía 
Agraria o organismo pagador 
destas axudas. En total, reparti-
ranse 205 millóns de euros, dos 
que 170 corresponden a axudas 
directas e 35 irán dirixidos á área 
de desenvolvemento rural.

Dende a nosa Asociación queremos 
lembrar que as principais axudas 
ás que poden optar os agriculto-
res e gandeiros de Galicia son as 
liñas integradas nos pagamentos 
directos á agricultura e á gandería. 
En concreto, son pagos básicos para 
os agricultores e pagamentos espe-
ciais para os que apliquen prácticas 
beneficiosas relacionadas co clima 
ou co medio ambiente.

Xunto a isto, haberá un fondo 
para cultivos proteicos, legumes 
de calidade, explotación con vacas 
nodrizas e gando vacún de cebo 
ou leiteiro e explotación de gando 
ovino ou caprino. Nas páxinas 
interiores desta revista poderedes 
atopar información detallada das 
novidades que inclúe esta campa-
ña, como é o caso dos ecoesquemas 
(pagos que se abonarán por cum-
prir determinadas condicións 

medioambientais, que ten que 
definir cada país).

Protección do lobo
Outro dos temas que abordamos 
nesta edición de Axenda Agraria 
ten que ver co réxime de especial 
protección do lobo. Desde Asaga 
apoiamos á Xunta de Galicia 
cando sinala que non comparte as 
formas coas que o Goberno de Es-
paña abordou este asunto ao pro-
poñer a inclusión do lobo ibérico 
na Listaxe de Especies Silvestres 
en Réxime de Protección Especial 
(Lesrpe) a petición do Ministerio 
para a Transición Ecolóxica e o 
Reto Demográfico.

As circunstancias da votación e 
a propia iniciativa foron atípicas 
e pouco convencionais, tendo en 
conta que era a primeira vez que 
se levaba a este órgano a incorpo-
ración dunha nova especie. 

Dende a nosa Asociación cremos 
que a decisión de elevar o nivel de 
protección do lobo carece de fun-
damentos técnicos e científicos e 
choca coas competencias autonó-
micas en materia cinexética. Sen 
dúbida, a súa aplicación pode su-
por un grave problema de xestión 
nas comunidades como Galicia, 
que contan no seu territorio con 
esta especie.

205 millóns de 
euros de axudas 
da PAC para Galicia

Prezo do leite
Doutra banda, estamos consta-
tando en Asaga que o prezo do 
leite en orixe experimentou unha 
caída tras seis meses de subas. 
Esta é unha cuestión que nos 
preocupa especialmente e, por 
iso, dende a nosa Asociación imos 
estar vixiantes para evitar a pre-
tensión das industrias leiteiras 
de baixar os prezos. A viabilidade 
do sector lácteo e o seu futuro 
dependen diso.
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A Comisión Estatal de Patrimonio 
Natural e da Biodiversidade, cele-
brada o pasado 4 de febreiro, apro-
bou a inclusión do lobo na Listaxe 
de Especies Silvestres en Réxime de 
Protección Especial (Lesrpe), grazas 
ao voto do propio Ministerio para 
a Transición Ecolóxica e o Reto De-
mográfico, promotor da proposta.

As circunstancias da votación e 
incluso da propia iniciativa foron 
atípicas e pouco convencionais, 
tendo en conta que era a primeira 
vez que se levaba a este órgano a 
incorporación dunha nova especie.

A decisión de elevar o nivel de 
protección do lobo carece de 
fundamento técnico ou científico, 
choca coas competencias auto-
nómicas en materia cinexética e 
a súa aplicación suporá un grave 
problema de xestión para as catro 
comunidades que albergan máis 
do 95% dos lobos de España, entre 
as que se atopa Galicia.

A postura do Goberno galego, 
contraria a esta proposta antes 
incluso de que saíra adiante na 
Comisión Estatal de febreiro, conta 

co respaldo de diversas asociacións 
agrarias galegas, entre elas a nosa.

Adaptación á realidade 
territorial
Non se trata, en ningún caso, 
de desprotexer o lobo, senón de 
adaptar a súa protección a cada 
realidade territorial.

En Galicia, por exemplo, hai anos 
que só se autorizan accións cinexé-
ticas de forma excepcional, cun 
estudo previo e sempre tras consta-
tar danos á gandería, un sector que 
se verá directamente afectado pola 
decisión e ao que o Goberno tam-
pouco escoitou nin consultou.

Por todo o exposto, a Xunta e os 
gobernos de Asturias, Cantabria e 
Castela e León impulsaron desde 
febreiro toda unha serie de accións 
(sen descartar aínda a vía xudicial) 
para tentar frear a inclusión de 
todas as mandas de lobo ibérico de 
España no Lesrpe.

No marco desa estratexia, 
abriuse unha rolda de contactos 
a nivel institucional pero tamén 
cos representantes do principal 

sector afectado se prospera a 
medida: o agrogandeiro. Asaga 
foi unha das seis asociacións 
agropecuarias que asinaron a car-
ta aberta promovida pola Xunta 
e dirixida ao Ministerio para 
trasladarlle o rexeitamento de 
Galicia tanto a nivel institucio-
nal como social desta proposta.

Reunións sectoriais
Así, en febreiro a Xunta convo-
cou a algunhas das entidades 
que representan ás razas autóc-
tonas galegas para informalas 
da situación e facelas partícipes 
dun problema co que conviven 
a diario e que, sen dúbida, terá 
consecuencias sobre o sector.

O mesmo se lle trasladou tamén ás 
asociacións profesionais agra-
rias, entre elas Asaga, coas que se 
reuniron a conselleira de Medio 
Ambiente, Territorio e Vivenda 
e o conselleiro do Medio Rural, 
acordando colaborar nas medidas 
que se vaian adoptando para frear 
a Orde ministerial e deixar sen 
efecto a decisión.

Estratexia Nacional para a 
conservación do lobo 
A importancia do sector agrogan-
deiro e o impacto da medida sobre 
as explotacións foi un dos temas 
abordados na primeira reunión 
á que, finalmente, convocou a 

A protección do lobo ibérico: 
unha ameaza para o sector

En febreiro presentáronse as alegacións ao 
proxecto de orde ministerial para incorporar as 
poboacións de Canis Lupus no Lesrpe
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ministra Teresa Ribera o 15 de 
febreiro aos catro responsables 
autonómicos. Unha xuntanza que 
os gobernos de Galicia, Asturias, 
Cantabria e Castela e León levaban 
esixindo, sen éxito, desde o verán.

Neste agardado encontro expu-
xéronse dúas grandes peticións. 
Dunha banda, as catro autonomías 
solicitaron ao Goberno de España 
liderar a Estratexia Nacional para 
a Conservación do lobo ibérico. E, 
doutra banda, esixíuselle ao Minis-
terio para a Transición Ecolóxica 
que reconsiderase a súa postura 
respecto do lobo tendo en conta o 
criterio técnico das comunidades 
autónomas nas que habita esta 
especie xa que contan cun maior 
grao de coñecemento da cuestión.

Alegacións
O encontro saldouse sen ningún 
acordo nin cambio de postura por 
parte da ministra. Por iso, a Xunta 
de Galicia e o resto de comunidades 
ao norte do río Douro presenta-
ron a finais de febreiro as súas 
alegacións ao proxecto de orde 
ministerial para incorporar todas 
as poboacións españolas de Canis 
Lupus no Lesrpe.

No caso galego, o rexeitamento 
baseouse en que se trata dunha me-
dida “innecesaria e inoportuna”, 
solicitando por iso ao Estado que 
desista da súa tramitación. 

Ademais, tamén argumentou que 
a posición das CC. AA. ante os dous 
órganos consultivos nos que están 
representadas (Comité de Flora 
e Fauna Silvestres, e Comisión 
Estatal para o Patrimonio Natural 
e a Biodiversidade) foi sempre 

contraria á inclusión no Lesrpe, 
por carecer de base científica e de 
xustificación da súa necesidade.

Xuntanza extraordinaria
A Dirección Xeral de Patrimonio 
Natural puxo a disposición dos 
interesados un modelo de alegación 
tipo para que as entidades, institu-
cións ou persoas que quixeran su-
marse en Galicia ao rexeitamento á 
inclusión das poboacións de lobo no 
Lesrpe puideran facelo e trasladar-
lle así ao Ministerio que a medida 
tampouco conta con respaldo social 
na comunidade. Así o fixo Asaga, 
presentando as correspondentes 
alegacións o 24 de febreiro. 

Así mesmo, Galicia, Asturias, 
Cantabria e Castela e León soli-
citaron tamén formalmente ao 
Ministerio a celebración dunha 
reunión extraordinaria da Con-
ferencia Sectorial de Medio Am-
biente para abordar como único 
punto da orde do día a necesidade 
de paralizar a inclusión do lobo 
no Lesrpe. 

Segundo o regulamento interno 
deste organismo, poderá con-
vocarse de xeito extraordinario 
para tratar asuntos urxentes e 
que xurdan de forma inesperada 
–como é o caso da proposta relativa 
a esta especie– e sempre e cando 
a petición parta dun mínimo de 
tres comunidades autónomas. 
Non obstante, un mes despois da 
petición, o Ministerio para a Tran-
sición Ecolóxica e o Reto Demo-
gráfico aínda non respondeu.

Tamén se solicitou 
unha reunión 
extraordinaria 
da Conferencia 
Sectorial de 
Medio Ambiente 
para abordar a 
paralización da 
inclusión do lobo no 
Lesrpe

Censo de lobo ibérico en Galicia (2013-2015)

No último censo da especie en Galicia estimouse a existencia de 90 
mandas reprodutoras de lobos (14 delas compartidas con outras 
Comunidades e con Portugal: tres con Asturias, seis con Castela e 
León, e cinco con Portugal). A Xunta vai contratar a elaboración 
dun novo censo para actualizar estes datos, un servizo que foi lici-
tado o 24 de marzo por un orzamento de 69.134,92 euros.
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O prazo para solicitar as axudas da 
campaña PAC (Política Agra-
ria Común) de 2021 rematará o 
vindeiro 30 de abril, aínda que 
pode ampliarse e poderá tamén 
modificarse despois a solicitude. 
En Galicia, o Fondo Galego de 
Garantía Agraria (FOGGA) será o 
organismo pagador.

Para acadar o obxectivo de 
implementar os procedementos 
de xestión e control e axilizar os 
pagamentos para que estean dispo-
ñibles canto antes no medio rural, 
os servizos centrais e territoriais 
do FOGGA contan co apoio das 
oficinas agrarias comarcais e das 
máis de 50 entidades colaboradoras 
(bancos, entidades de asesoramen-
to, organizacións profesionais 
agrarias…) que agrupan un total de 
600 persoas dedicadas á trami-
tación das diferentes solicitudes 
dende o inicio da campaña ata o 
fin do prazo de modificación da 
solicitude única, establecido o 31 de 
maio deste ano.

As solicitudes poderán tramitarse 
cun certificado dixital accedendo 
directamente á aplicación informá-
tica SGA (https://sgapac.xunta.es) 
ou acudindo de 
xeito presencial 
a calquera das 
entidades cola-
boradoras.

O número total 
de solicitan-
tes para esta 
campaña de 
2021 estímase 
en 25.000, que previsiblemente pe-
dirán pagamentos por importe de 
máis de 205 millóns de euros, dos 
que 170 millóns corresponderán a 
axudas directas e 35 millóns para 
desenvolvemento rural.

A Asociación Agraria de Galicia 
(Asaga) recorda que as principais 

axudas ás que poden optar os 
agricultores e os gandeiros galegos 
son as liñas de axuda integradas 
polos pagos directos á agricultura 
e á gandería, en concreto, un pago 
básico para os agricultores, outro 
para aqueles que apliquen prácti-
cas agrícolas beneficiosas para o 
clima e o medio ambiente (o pago 
verde) e un pago suplementario 
para os mozos que comecen a súa 
actividade agrícola.

Ademais, haberá un réxime de 
axuda asociada que inclúe fondos 
para cultivos proteicos, legumes 
de calidade, explotación con vacas 
nodrizas e gando vacún de cebo ou 
leiteiro, ademais de explotación 
de gando ovino ou caprino así 
como para aqueles gandeiros que 
mantiveron os dereitos especiais en 
2014 e que non teñen as hectáreas 
admisibles para a activación de 
dereitos de pago básico.

Do mesmo xeito, poderá tamén 
solicitarse calquera axuda regulada 
no real decreto de 2014, como 
un réxime simplificado para os 
pequenos agricultores. Todas estas 
axudas son integramente financia-
das polo FEAGA.

Desde a oficina 
que a Asocia-
ción Agraria 
de Galicia 
(Asaga) ten en 
Silleda, expli-
can que a PAC 
desta campaña 
tamén inclúe 
“todas as soli-

citudes de axuda e o pago das me-
didas de desenvolvemento rural 
suxeitas ao sistema integrado de 
xestión e control”, que en Galicia 
son “a prima anual de mantemen-
to correspondente ás superficies 
forestadas con axudas para a 
creación de superficies forestais, 
a prima anual de mantemento 

vinculada aos expedientes apro-
bados e pagados das axudas para a 
creación de sistemas agroforestais, 
o pago das axudas de agroambien-
te, clima e agricultura ecoloxica 
do programa de desenvolvemento 
rural e o pago a zonas con limita-
cións naturais”.

A monitorización, 
obrigatoria na nova PAC
Por outra banda, en 2019 Galicia 
incorporouse a un novo siste-
ma de control, coñecido como 
monitorización, que consiste en 
utilizar as novas tecnoloxías e as 
imaxes de satélites para realizar 
un seguimiento continuo do 100% 
das superficies declaradas en todas 
as solicitudes para determinar se 
existe actividade agraria.

Para introducir paulatinamente 
este control, que será obrigatorio 
na nova PAC, nesta campaña o 
Fondo Galego de Garantía Agraria 
estenderá a monitorización aos 
concellos de Cerceda, Frades, Me-
sía, Ordes, Oroso, Tordoia e Trazo, 
na provincia da Coruña; Castrover-
de, O Corgo, Friol, Guntín, Outeiro 
de Rei, Portomarín, Rábade e Lugo, 
na provincia de Lugo; Allariz, 
Baños de Molgas, Maceda, Paderne 
de Allariz, Xunqueira de Ambía, 
Xunqueira de Espadañedo, na 
provincia de Ourense; e de Cerce-
do-Cotobade, A Estrada e Forcarei, 
na provincia de Pontevedra.

A PAC repartirá 
205 millóns de 
euros

O prazo para 
solicitar as axudas 
da campaña 2021 
rematará o vindeiro 
30 de abril
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A monitorización cubrirá todas as 
axudas por superficie de FEAGA e 
liñas de Zonas con Limitacións Na-
turais de FEADER e proporcionará 
un resultado do control da parcela 
cun sistema que asemella a un se-
máforo: con cor verde cando exista 
coincidencia entre o declarado e o 
comprobado mediante o proceso de 
monitorización, con cor amarela 
cando exista dúbida entre o decla-
rado e o identificado mediante o 
sistema de monitorización e con 
cor vermella cando se produza falta 
de coincidencia entre o declarado e 
o identificado mediante o sistema.

En agosto o Fondo Galego de 
Garantía Agraria comunicará cales 
son as parcelas clasificadas coas 
cores amarela e vermella, de xeito 
que as solicitudes poidan ser modi-
ficadas ata o 15 de setembro. 

Os informes finais estarán dispo-
ñibles no expediente electrónico 
individual e serán notificados me-
diante a súa publicación no Diario 
Oficial de Galicia (DOG).

Os ecoesquemas
Como novidade, nesta propos-
ta de PAC tamén se fala dos 
ecoesquemas como pagos que se 
abonarían a aqueles que cum-
pran determinadas condicións 
medioambientais adicionais, 
unhas condicións que cada país 
membro terá que definir.

“Os ecoesquemas –explican en 
Asaga– configúranse como unha 
nova intervención, incluida no 
primeiro piar da Política Agraria 
Común (fondo FEAGA) baseada 
en prácticas agrícolas que sexan 
beneficiosas para o clima e o 
medio ambiente”. 

Neste sentido, ditas prácticas 
deberán responder a obxectivos 
medioambientais específicos e 
relativos ao cambio climático e 
á enerxía sostible; o desenvolve-
mento sostible e a xestión eficiente 
dos recursos naturais; a protección 
da biodiversidade, os servicios 
ecosistémicos e a conservación dos 
hábitats e da paisaxe.

As axudas desta campaña 
beneficiarán a 25.000 agricultores 
e gandeiros
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Hai uns meses foi nomeada 
conselleira polo presidente 
Feijóo. Que balance realiza 
deste tempo no que saltou 
á primeira liña política e no 
que recolleu competencias 
de dúas antigas consellerías/
secretarías xerais?
É aínda cedo para facer un balance. 
Na Xunta estamos traballando 
arreo para facer fronte a un dos 
problemas máis complexos da 
nosa historia recente, a Covid-19. 
Estamos inmersos nunha crise sa-
nitaria na que o prioritario é velar 
pola seguridade e saúde dos gale-
gos e galegas, pero tamén intentar 
que os efectos económicos que a 
pandemia está causando cheguen 
o menos posible ao noso tecido em-
presarial e ás familias. E ese é o meu 
principal cometido. O gran reto é a 
recuperación económica e social e 
dar resposta ás urxencias xeradas 
pola pandemia, intentar seguir 
mellorando o mercado de traballo 
e sempre loitando pola igualdade 
de oportunidades. Por iso, refor-
zouse o organigrama do Goberno 
naquelas áreas que son claves para 
preservar a economía e o emprego e 
o Estado do benestar. 

Como foron o seus contactos 
cos axentes sociais?
Moi frecuentes e frutíferos. Diría 
aínda máis: imprescindibles. O 
diálogo con empresarios e sindica-
tos no marco do diálogo social, coas 
persoas traballadoras autónomas, 
co tecido asociativo e produtivo e 
cos interlocutores sectoriais está a 
resultar fundamental cara a arte-
llar políticas realistas que cheguen 
a todas e todos. Só grazas ao consen-
so conseguimos sacar adiante en 
tempo récord os dous plans de res-
cate da Xunta para persoas traballa-

doras autónomas, microempresas, 
hostalaría e outros establecemen-
tos pechados por mor das medi-
das sanitarias. O consenso resulta 
imprescindible no momento que 
estamos a atravesar e aínda o será 
máis á hora de perfilar o traxecto 
cara á reactivación económica. Por 
outra banda, vimos de introducir 
por primeira vez no diálogo social 
as medidas do Pacto de Estado con-
tra a Violencia de Xénero.  

De que xeito traballa a Xun-
ta de Galicia para favorecer 
o traballo das mulleres no 
ámbito rural?
A Xunta está a traballar co dese-
ño de políticas que contribúen a 
mellorar a situación das mulleres 
rurais. É importante entender o 
seu valor, fomentar a súa visibili-
dade e impulsar unha igualdade 
real de oportunidades en materia 
de acceso e condicións de emprego. 
Estamos a desenvolver medidas 
que axuden a impulsar a súa capa-
cidade para emprender. Tamén a 

atender ás súas necesidades de con-
ciliación da vida persoal, familiar 
e laboral, así como para fomentar 
o uso das TIC. Temos que traballar 
tamén coas empresas da contorna 
rural. Hai firmas que xa están ven-
do que son máis produtivas cando 
existe unha igualdade real, non só 
referida ás mulleres, senón tamén 
no ámbito da discapacidade. Perfís 
distintos fan máis produtivos os 
equipos e as empresas. 

E a creación de emprego no 
rural, en xeral, de que modo 
se está a incentivar?
Apoiamos o mantemento da ac-
tividade das persoas traballado-
ras autónomas asentadas no rural 

“O gran reto é a recuperación económica e 
social e dar resposta ás urxencias xeradas 
pola pandemia”

María Jesús Lorenzana
Conselleira de Emprego e Igualdade

“Estamos a impulsar 
iniciativas empresariais 
nas que xoga un papel 
importante a economía 
social de proximidade”
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Vimos de incrementar un 33% o 
noso orzamento da área de igualda-
de. Isto nos permitirá ampliar e im-
pulsar as actuacións na loita contra 
a violencia de xénero e no trata-
mento integral ás vítimas, un dos 
eixos sobre os que pivotan as nosas 
actuacións. Tamén seguiremos a 
incidir, como outros dos eixos, na 
sensibilización, concienciación e 
promoción da igualdade en todos 
os ámbitos da vida. E, evidente-
mente, como terceiro eixo, no cre-
cemento das mulleres no ámbito 
laboral. Contamos con programas 
consolidados como o Emega para o 
emprendemento feminino. Desde 
2009 permitiu financiar cerca de 
1.000 proxectos empresariais li-
derados por mulleres e crear 1.600 
postos de traballo feminino. 

Temos que lamentar cada 
ano fatídicos accidentes 
relacionados co manexo de 

e avogamos polos programas de 
impulso do cooperativismo. Neste 
sentido, incrementamos en 2021 
o investimento para a economía 
social un 22%. As actuacións pre-
vistas diríxense a promover a crea-
ción e consolidación do emprego. 
Como novidade, estrearemos o 
programa Es-Próxima para poñer 
en valor a calidade dos produtos e 
servizos e os beneficios que aporta 
a economía social. Tamén estamos 
centrados no apoio a novas inicia-
tivas empresariais que permitan 
crear emprego e desenvolvemento 
económico baixo calquera fórmula 
xurídica cun eixo común: aten-
der necesidades non cubertas no 
territorio. Trátase de desenvolver 
cadeas de valor vinculadas a in-
dustrias ou servizos presentes no 
territorio para crear emprego e eco-
nomía social de proximidade. 

Vostede referiuse publica-
mente a que promoverá un 
cambio absoluto no modelo 
de servizo público de empre-
go en Galicia, que piares o 
sustentarán?
Seguimos coas oportunidades 
porque cremos que é o momento 
de aproveitalas. Esperamos que os 
fondos europeos cheguen a Galicia, 
o que vai permitir poñer en mar-
cha proxectos tractores liderados 
pola Xunta con colaboración pri-
vada. Tamén permitirán a reno-
vación integral do Servizo Público 
de Emprego. Un dos principais 
retos da Consellería de Emprego e 
Igualdade consiste en dixitalizar 
por completo este sistema. Imos 
utilizar a intelixencia artificial ou 
a analítica avanzada para conse-
guir adiantarnos ao mercado, ás 
súas necesidades, e facer un cruce 
automático da oferta e da demanda 
empresarial, que é precisamente o 
que necesitamos agora, ser o máis 
rápidos posible para detectar os 
nichos de traballo que van existir, 
as demandas que teñen os empre-
sarios e, a partir de aí, orientar aos 
nosos traballadores e orientar a for-
mación para o emprego cara eses 
empregos que están a demandar. 

Sobre que eixos vai pivotar 
a acción a favor da igualda-
de de xénero que se formule 
dende a súa Consellería? 

maquinaria agrícola e fores-
tal; entre outras medidas, 
van a apoiar campañas de 
sensibilización e prevención 
de riscos realmente dirixidas 
ás persoas que as manexan 
a cotío? 
No plan de actividades do Instituto 
de Seguridade e Saúde Laboral de 
Galicia (Issga) para 2021 contem-
plamos como sector de actuación 
prioritaria o agrario e forestal. En 
concreto, realizaremos campañas 
de información e asesoramen-
to técnico en materia preventiva 
fronte a riscos de utilización de 
maquinaria agrícola e daremos 
continuidade a programas para a 
redución da sinistralidade na ac-
tividade de corte e poda no monte. 
Se é posible, por mor da evolu-
ción da pandemia, organizaremos 
cursos nos concellos, con carácter 
eminentemente práctico, sobre se-
guridade no manexo da motoserra 
e outra maquinaria considerada de 
risco. Tamén incidiremos no noso 
medio rural no bo uso do tractor. 
E seguiremos a estudar e difundir 
boas prácticas dirixidas a integrar 
a prevención de riscos no traballo 
da muller no agro galego. 

Cales serían para vostede as 
cifras axeitadas de empre-
go e desemprego en Galicia 
unha vez finalice este 2021 
que se prevé difícil pola pan-
demia?
Está claro que os datos do paro son 
conxunturais como consecuen-
cia da COVID-19. Hai que ser moi 
prudentes na análise dos mesmos 
e, aínda moito máis, á hora de facer 
apostas neste momento de incer-
teza. Así e todo, cremos que o noso 
mercado de traballo está a aguan-
tar mellor que no resto de España 
ante os efectos que a pandemia está 
causando na situación laboral a 
nivel global, e máis en particular 
entre os galegos e galegas. A pesares 
das novas olas da pandemia, Gali-
cia conta agora con 5.645 parados 
menos (-2,95%) que en abril cando o 
emprego se viu máis afectado. Esta-
mos a impulsar iniciativas empre-
sariais que permitan crear empre-
go e desenvolvemento económico 
nas que xoga un papel especial-
mente importante, como diciamos, 
a economía social de proximidade. 

“A Xunta está a traballar 
co deseño de políticas que 
contribúen a mellorar a 
situación das mulleres 
rurais” 
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Adrián Armesto ten só 25 anos e 
xa xestiona unha explotación de 
vacas da raza cachena en Trascas-
tro, no concello do Incio (Lugo). 
Ten 21 cabezas, “aínda que tento 
chegar ás 30”, conta antes de 
adiantar que pensa tamén esten-
der a súa actividade “coa recupe-
ración de colmeas e a produción 
de castañas”.

Armesto é un dos primeiros 
beneficiados pola iniciativa de 
aldea modelo que promove a 
Xunta de Galicia para recuperar 
terras agrarias infrautilizadas 
ou en desuso. Trátase de reducir 
o grao de abandono, aumentar a 
base territorial das explotacións 
e, ao mesmo tempo, reducir o 
risco de incendios forestais me-
diante unha iniciativa na que a 
Xunta traballa a través do Banco 
de Terra.

“As aldeas modelo supoñen 
unha barreira natural contra os 
incendios, permiten recuperar 
terras abandonadas e ter unha 
nova actividad na zona”, resume 
Adrián Armesto tras ver feito 
realidade o seu proxecto coa 
creación da marca comercial 
“Eco Trascastro”.

Martín Touceda apostou tamén 
pola figura de aldea modelo para 
a súa explotación de porco celta 
en Osmo, no concello ourensán de 
Cenlle. “Empecei con catro femias 
e un macho e xa temos 22 exem-
plares en crecemento, 15 cebóns e 
sete leitóns”.

Touceda, que rexistrou a marca 
“Cien por Cel”, está convencido de 
que a aldea modelo “pode funcio-
nar porque revitaliza o rural ao po-
ñer en uso terras infrautilizadas, 
algo que tamén favorece aos donos 
das parcelas” e apunta á conve-
niencia de que estas explotacións 
conten cun “selo diferenciador do 
produto no mercado”.

Outras formas de 
recuperación de terras
Pero o sistema de aldeas modelo 
non é a única iniciativa coa que 
a Xunta pretende recuperar 
terras agrarias.

Na Serra do Caurel (Lugo) recupe-
ráronse xa unhas 80 hectáreas de 
soutos tradicionais e no concello de 
Sober, tamén en Lugo, algo máis de 
23 hectáreas de terras abandonadas 
xa se converteron en prados no que 
supón a fase inicial dunha aldea 
modelo con 20 hectáreas que dará 
continuidade física ao proxecto en 
Francos de Proendos.

Nos Ancares, concretamente en 
Cervantes (Lugo) recuperáronse 
arredor de 20 hectáreas de montes 
veciñais en mancomún e unha 
parcela do Banco de Terras de 
pasteiros, e en Cualedro (Ourense) 
deuse o mesmo uso a 185 hectá-
reas de diversas zonas de con-

centración parcelaria afectadas 
por incendios e continuarase co 
proxecto dun polígono agrofores-
tal noutras 200 hectáreas.

En fase de inicio está tamén un 
proxecto que pretende recuperar 
terras abandonadas en Crecente 
(Pontevedra) para destinalas a 
viñedo, o que contribuirá tamén 
a frear os lumes forestais que 
entran por Portugal, e en Ferrol 
estase a desenvolver un proxecto 
Horta que, en colaboración coa 
Consellería de Política Social, leva 
a cabo nunha parcela do Banco de 
Terras en Covas.

A maiores, a Xunta traballa en 
novos proxectos de polígonos 
agroforestais que sumarán máis 
de 4.100 hectáreas en San-
taia-Foxado (Curtis-A Coruña), 
Carzoa (Cualedro-Ourense), 
Santa Uxía de Lobios (O Carballi-
ño-Ourense), San Cibrao (Oim-
bra-Ourense) e en polígonos para 
a produción de viñedo nas cinco 
denominacións de orixe galegas.

O sistema permite 
recuperar terras 
abandonadas e 
anticiparse aos 
incendios forestais

Adrián Armesto, cas súas vacas de 
raza cachena

Martín Touceda na súa explotación de porco celta 

As aldeas modelo xa son 
unha realidade

A Xunta promove tamén 
a creación de polígonos 
agroforestais en máis de 4.100 
hectáreas 
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O Ministerio 
de Agricul-
tura, Pesca e 
Alimentación, 
a través da 
Subdirección 
Xeral de Producións Gandeiras e 
Cinexéticas e da Dirección Xeral de 
Producións e Mercados Agrarios, 
vén de publicar o ‘Informe de 
Conxuntura do Sector Vacún de 
Leite’. Trátase dun completo docu-
mento que reflicte a realidade deste 
sector no noso país na actualidade.

No que respecta a 2020, as entregas 
totais de leite crú en España ascen-
deron a 7,4 toneladas, o que supón 
un aumento do 2,5% con respecto 
a 2019. Ademais, en 2020 decla-
ráronse a Infolac un total de 34.966 
toneladas de leite de vaca que os 
produtores destinaron directamen-
te aos consumidores ou á elabora-
ción de produtos lácteos de vaca na 
explotación (venda directa).

No mes de xaneiro de 2021, segun-
do o Informe, declaráronse 617.321 
toneladas de leite, o que supón un 
valor do 1,3% menos que en 2020. 
Neste mes, seguindo a tendencia 
estacional, as entregas foron un 
0,6% superiores ao mes anterior. 
Ademais, entre xaneiro de 2020 e 

xaneiro de 2021, as comunidades 
autónomas con maiores entregas 
de leite foron Galicia, Castela e 
León e Cataluña.

Tras o leite de consumo directo, 
destaca o leite como materia prima 
nos leites acidificados (iogures), con 
máis de 790.000 toneladas dirixidas 
aos mesmos, e os queixos de vaca, 
que acaparan máis de un millón de 
toneladas de produción. Por detrás, 
sitúanse como produtos lácteos en 
volume de toneladas de leite preci-
sadas, as natas, as manteigas, o leite 
desnatado en pó, outros leites en pó 
e o leite concentrado.

Censo
No mes de marzo de 20201, o censo 
de vacún leiteiro en España é de 
829.019 vacas de muxidura, o que 
supón un descenso do 0,3% con 
respecto ao mesmo mes do ano 
anterior. Porén, con respecto ao 
mes inmediatamente anterior 
supón unha diminución do 0,2%. 
En canto ao censo de novillas, este 
sitúase en 266.318 animais.

Por autonomías, Galicia é a 
comunidade que alberga o maior 
censo de vacas leiteiras maiores 
de 24 meses. As vacas existentes 
en Galicia supoñen o 40% de todo 
o territorio estatal. Por detrás de 
Galicia, sitúanse Castela e León 
(co 11%) e Cataluña (co 10%).

En canto ao número de gandeiros 
con entregas declaradas en vacún 
de leite en España, no mes de xa-
neiro de 2021 foi de 12.045 persoas, 
o que supón un descenso do 1% con 
respecto ao mes inmediatamente 
anterior e un 5,7% menos respecto 
ao mesmo mes do ano 2020.

Prezos
O ano 2020 iniciouse con prezos 
superiores aos rexistrados en 
2019 e así se mantiveron durante 
todo o ano seguindo a tendencia 
estacional habitual.

En España, o último dato dis-
poñible de prezo é o relativo a 
xaneiro de 2021, que segundo a 
FEGA se sitúa en 33,01 euros/100 
kg, o que representa un 1,2% 
máis que o rexistrado en xaneiro 
de 2020. Ademais, o prezo de 
xaneiro de 2021 é un 5% superior 
á media do prezo de xaneiro para 
o período 2016-2020.

O Ministerio de Agricultura 
vén de facer públicos datos de 
interese sobre o sector

Conxuntura actual do sector 
de vacún de leite en España
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A Xunta suspenderá temporal-
mente as novas plantacións de eu-
calipto en zonas que na actualidade 
non están plantadas e, ao tempo, 
elaborará plans estratéxicos para 
impulsar as masas de coníferas, de 
soutos e doutras frondosas. 

Esta medida será temporal –men-
tres non se posúa unha infor-
mación precisa do monte galego 
mediante o Inventario Forestal 
continuo– e plasmarase na futura 
Lei de Recuperación da Terra 
Agraria, que impedirá plantar eu-
calipto onde non estivera plantada 
esta especie con anterioridade á 
entrada en vigor desta normativa.

O Goberno galego pretende así 
reducir nos vindeiros 20 anos 
en 20.000 hectáreas a superficie 
de eucalipto de Galicia, aínda 
que entende que mesmo con esa 
redución poderase aumentar a 
produción desta madeira mello-
rando a silvicultura. 

Para sentar os alicerces do Plan Fo-
restal de Galicia 2021-2040, “Cara 
á neutralidade carbónica” estase 
a desenvolver, en colaboración 
coas tres universidades galegas, o 
Inventario Forestal continuo, que 
será o que permita ter unha ‘foto’ 
actualizada, de xeito continuado, 
da situación do monte galego.

Entre os obxectivos deste plan 
figura, en primeiro lugar, seguir 

consolidando un monte multi-
funcional, diverso e ordenado nas 
súas producións, que impulse os 
servizos ecosistémicos tal e como 
rexen as políticas forestais estatais, 
da UE e internacionais. En segun-
do termo, promover a mellora da 
xestión e da produtividade das 
masas xa existentes de eucalipto, 
asegurando en todo momento a 
demanda de madeira do sector 
forestal galego sen necesidade de 
aumentar a superficie de eucalip-
tais, e mesmo reducíndoa, incre-
mentando a eficiencia na xestión 
destas masas.

Trátase tamén de dar resposta a 
unha preocupación social e a unha 
progresiva tendencia de desequi-
librio na distribución das especies 
forestais, debido ao aumento da 
superficie ocupada polo eucalip-
to. Tamén se aplicará con maior 
intensidade un programa de 
transformación de eucaliptais de-
gradados gañando produtividade 
ou fomentando a súa substitución 
por outras formacións arboradas.

Outros obxectivos da medida pasan 
por anticiparse aos lumes forestais.

Especies autóctonas
Ao mesmo tempo, potenciaranse 
outras especies con plans específi-
cos para o piñeiro, o castiñeiro e o 
resto das frondosas e aplicaranse 
modelos silvícolas resilientes que 
permitan consolidar e aumentar a 

competitividade do tecido indus-
trial forestal galego.

Así, fomentaranse estas planta-
cións con axudas á repobación e á 
reforestación de piñeiros de alta 
calidade xenética para incremen-
tar en 20.000 hectáreas a ocupa-
ción desta especie nun prazo de 
20 anos e aplicaranse no mesmo 
período actuacións silvícolas en 
50.000 hectáreas de coníferas.

No caso das frondosas, promove-
rase a súa rexeneración natural e 
o seu manexo mediante a mellora 
da súa silvicultura para chegar 
no ano 2040 a unha superficie de 
425.000 hectáreas ocupadas por 
estas masas autóctonas, cun pro-
grama de recuperación de bosques 
de ribeira que abaranguerá outras 
20.000 hectáreas.

O plan da Xunta prevé tamén 
actuacións para a conservación 
e a posta en valor dos castiñeiros 
mediante a recuperación de soutos 
tradicionais en produción e para a 
creación de novos soutos.

Así pois, realizaranse actuacións 
en 8.000 hectáreas deica o ano 2040 
para recuperar soutos tradicionais 
en produción mediante medidas 
de rehabilitación e crearanse no-
vos soutos tanto para a produción 
principal de castaña como para 
xerar madeira, cada unha das liñas 
con 8.000 hectáreas de actuación.

O Plan Forestal de Galicia prevé a potenciación de 
especies autóctonas como o piñeiro ou o castiñeiro

O monte galego dos 
vindeiros anos
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A Asociación Agraria de Galicia 
(Asaga) considera que a actividade 
do Consello Forestal “é esencial 
para o fomento do desenvolve-
mento económico, ambiental e so-
cial do sector”, aínda que os asocia-
dos manteñen as súas demandas 
ante o impulso e o tirón do sector 
forestal galego, cunhas necesida-
des de produción, medioambien-
tais e de biodiversidade.

“Unha das principais preocupa-
cións dos propietarios forestais 
galegos é coñecer o estado actual 
da aplicación da moratoria do 
eucalipto, en base á suspensión de 
xeito temporal das novas planta-
cións desta especie nas terras nas 
que non estivese xa plantada”, 
explica Manuel Iglesias, repre-
sentante de Asaga no Consello 
Forestal de Galicia.

Outra das principais demandas 
do sector “é a necesidade da 
regulación dos aproveitamentos 
madeireiros e leñosos, de cortiza, 
pastos, micolóxicos e de resinas 
en terreos de xestión privada”, 
engade Manuel Iglesias, aínda 
que os propietarios “tamén fan 
habitualmente consultas sobre as 
distancias mínimas de plantación 
das novas repoboacións forestais, 
e sobre os diferentes tipos de 
terreos e de usos, debido á ampla 
normativa existente”.

Lexislación ampla e variada
Pero é precisamente a ampla, 
extensa e puntual lexislación 
en materia forestal e ambiental 
a que fai que tanto propietarios 
como silvicultores necesiten 
amplos coñecementos en diversas 
materias “e de aí –sinala o repre-
sentante de Asaga no Consello 
Forestal de Galicia– a necesidade 
de profesionais tanto a pé de 
campo como nos despachos, con 
coñecementos técnicos, adminis-
trativos e mesmo xurídicos que 
coñezan todas as normativas”.

É nese marco onde nace a sectorial 
Asaga-Forestal, que segundo Ma-
nuel Iglesias “pon na man de todos 
os socios da Asociación Agraria de 
Galicia e dos propietarios forestais 
en xeral todo un amplo abanico 
de profesionais capaces de abordar 
todas as materias de ámbito 
forestal”, o que inclúe empresas de 

servicios forestais para a execución 
de traballos no campo, enxeñei-
ros de montes e forestais para a 
redacción de proxectos, avogados e 
outros profesionais “coa finalidade 
de ofertar unha completa xestión 
das explotacións aos asociados”.

Detectar os problemas
A nova sectorial complementará 
así o traballo do Consello Forestal 
de Galicia, encargado da detec-
ción dos principais problemas do 
monte, do establecemento das 
liñas de actuación prioritarias, da 
promoción de vías de cooperación 
para a execución de proxectos e 
para o desenvolvemento equili-
brado das funcións do monte.

Para acadar estes obxectivos, 
segundo Manuel Iglesias, “é 
necesario o consenso dun amplo 
elenco de sectores sociais, polo 
que se precisa no Consello Fores-
tal a ampla representación social 
fixada no decreto que o regula”, 
aínda que o representante de 
Asaga neste órgano destaca a súa 
axilidade derivada da constitu-
ción de novas mesas sectoriais 
formadas por sectores afíns ás 
diversas actividades.

Os propietarios queren aclarar 
dúbidas sobre a moratoria do 
eucalipto

A nova sectorial 
ofrece aos 
propietarios e aos 
silvicultores un 
amplo abanico de 
expertos

Manuel Iglesias, representante de 
Asaga no Consello Forestal de Galicia

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

2020

Seguro de
Ganado Vacuno

de reproducción y producción

Incluye saneamiento ganadero.
Asegure la calidad de su leche  

(células somáticas, aflatoxinas…)

Se podrá fraccionar el pago de 
la prima en 2 veces

PORQUE, DURANTE LA CRISIS DE LA COVID-19,  CONTINUÁIS
A PIE DE CAMPO  GARANTIZANDO NUESTRO ABASTECIMIENTO

Anticiparse ao lume a golpe de 
prevención. A Xunta impartirá 
preto de 230.000 horas lectivas aos 
case 3.000 traballadores do Servizo 
de Prevención e Defensa contra 
os Incendios Forestais (Spdcif) de 
Galicia ao abeiro dun plan de for-
mación que tamén se estenderá aos 
concellos e á cidadanía deica o ano 
2024. Esta formación vén de dar 
continuidade ao sistema iniciado en 
2019 pola Dirección Xeral de Defen-
sa do Monte, para garantir a maior 
eficacia do operativo antiincendios. 

O Plan consta de catro programas, 
dous deles dirixidos ao Servizo 
de Prevención e Defensa contra 
os Incendios Forestais, o terceiro 
deseñado para o persoal dos conce-
llos que participa na extinción e o 
cuarto para a sociedade do rural. 

O proxecto incorpora case o 90% das 
aportacións feitas polas organiza-
cións profesionais e polas asocia-
cións do Servizo e a intención é 
seguir atendendo en cada exercicio 
ás suxestións dos propios efectivos 

e ir incorporando contidos axus-
tándose tanto á realidade do Spdcif 
como á da loita contra o lume. 

O apartado da formación para o 
Servizo de Prevención e Defensa 
contra os Incendios Forestais con-
siste na impartición de 31 cursos –en 
modalidade presencial, telemática 
ou mixta– co obxectivo, por unha 
banda, de reforzar a profesionali-
zación dos efectivos antiincendios 
enmarcados nas 16 categorías 
existentes, e, por outra, de prepara-
los de cara á eventual acreditación 
das súas capacidades mediante os 
certificados de profesionalidade 
relacionados cos lumes forestais. 

Novas propostas
Evitando a tempada de alto risco de 
incendios, o Plan prevé incorporar 
este ano propostas novas sobre 
tecnoloxías aplicadas á extinción, á 
xestión de comunicacións, grandes 
incendios, investigación de causas 
dos lumes, manexo de maquinaria 
forestal e motobombas, queimas 
prescritas, resolución de conflitos 
ou simulacros de incendios, bus-
cando mellorar a súa capacitación.

No segundo apartado, concibido 
para a actualización de coñecemen-
tos e adestramento do Servizo, o 
obxectivo é perfeccionar a orga-
nización e a eficiencia no traballo 
desenvolvendo máis de 40 inicia-
tivas relacionadas coa seguridade 
laboral, cos grandes incendios e 
lumes de interface urbano forestal 
ou co manexo de equipamentos 

de traballo como os equipos de 
comunicación Tetra ou os no-
vos vehículos de extinción. Este 
programa eminentemente práctico 
será de obrigado cumprimento 
para os efectivos e contará cunha 
estrutura a tres niveis: autonómico, 
provincial e de distrito. 

A finalidade do terceiro dos pro-
gramas é instruír aos traballadores 
adscritos á Administración local 
que participan no operativo de ex-
tinción, para que poidan desenvol-
ver as súas funcións contando coa 
adecuada cualificación profesional 
e coordinados cos medios dispoñi-
bles a nivel autonómico.

En cuarto lugar contémplase 
formar e concienciar á poboación 
das áreas rurais, para que aprendan 
a autoprotexerse implicándose na 
prevención, colaborando cos efec-
tivos antiincendios e axudando a 
dar coas causas e cos causantes dos 
lumes. As actuacións deste apar-
tado deseñaranse conxuntamente 
coa Axencia Galega da Calidade 
Alimentaria (Agacal), co obxec-
tivo de que poidan ser incluídas 
no próximo Plan de formación 
ao agro galego cofinanciado con 
fondos Feader.

Formación contra o lume

O proxecto ten 
unha duración 
de catro anos e 
incorpora o 90% 
das aportacións 
das asociacións 
e organizacións 
profesionais

En total, a Xunta impartirá 
31 cursos de xeito presencial 
ou telemático
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Incluye saneamiento ganadero.
Asegure la calidad de su leche  

(células somáticas, aflatoxinas…)

Se podrá fraccionar el pago de 
la prima en 2 veces

PORQUE, DURANTE LA CRISIS DE LA COVID-19,  CONTINUÁIS
A PIE DE CAMPO  GARANTIZANDO NUESTRO ABASTECIMIENTO



R E P O R T A X E

20

Ser membro de Asaga permíteche 
acceder a unhas lilñas de seguro 
especiais e exclusivas para a nosa 
Asociación que, sen dúbida, che 
axudarán a realizar as túas tarefas 
cotiás con moita máis tranquilida-
de. A través da nosa aseguradora, 
Asegasa, ofrecemos primas moi 
competitivas no mercado actual, 
especialmente na cobertura a todo 
risco da maquinaria de traballo.

Deste xeito, asegurar a todo risco 
un tractor cun prezo de mercado 
de 60.000 euros só che costaría 
uns 281 euros ao ano en Asegasa, 
cunha pequena prima de 300 
euros por danos propios ou de 60 
por rachadura de lunas. E para un 
tractor ou motocultor que se em-
pregue de forma particular cunha 
antigüidade de ata nove anos e 
prezo superior a 95.000 euros, a 
cota quedaría establecida nuns 
430 euros ao ano.

Vehículos e maquinaria 
agrícola
A propiedade ou o emprego por 
parte do asegurado de inmobles, 
instalacións, equipos ou outros 
elementos destinados ao desenvol-
vemento da actividade asegurada 
queda, pois, cuberto por Asegasa. 

Trátase de dar cobertura ao empre-
go de vehículos e de maquinaria 
autopropulsada non incluida na 
Lei sobre Responsabilidade Civil e 
Seguro na Circulación de Vehí-
culos a Motor. Xunto a isto, os 
danos causados polas mercadorías 
obxecto do proceso industrial ou 

comercial durante o seu transpor-
te, incluidas as operacións de carga 
e descarga, tamén se cobren, aínda 
que habitualmente non se dea co-
bertura ao transporte de materias 
tóxicas, inflamables, explosivas 
ou corrosivas.

Os riscos cubertos polos seguros 
que Asaga ofrece aos seus socios 
en maquinaria de uso agrícola 
inclúen episodios provocados por 
incendios, explosións ou caídas 
de lóstregos; roubos ou expolia-
cións; caídas, impactos, colisión 
ou descarrilamento; fundimento 
de terreo, caída de rochas, desliza-
mento ou corremento de terras, 
tempestade, saraiba ou enchente 
ou calquera outra causa accidental 
non incluida expresamente.

Gastos adicionais
No caso de sinistro amparado po-
las coberturas da póliza, o asegura-
dor farase cargo da indemnización 
que corresponda polos seguintes 
gastos e/ou extracustos, sen que o 
conxunto da indemnización por 
todos os conceptos poida exceder 
as sumas aseguradas.

Ademais, os gastos adicionais e 
xustificados que, como conse-
cuencia dun sinistro amparado 
pola póliza, se orixinen en con-
cepto de desmontaxe e traslado de 
restos ata o lugar máis próximo 
no que sexa permitido deposita-
los, quedarán cubertos. Os gastos 
desta cobertura quedan limitados 
ao 5% da suma asegurada para 
cada máquina.

Asaga ofrece pólizas de 
seguro moi competitivas para 
maquinaria agrícola

Exemplo de prima 
todo risco tractor

Exemplo de prima 
RC maquinaria

Exemplo de 
coberturas

Tractores e 
motocultores poden 
beneficiarse destas 
liñas de seguro
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rense ás preferencias do operador 
e ao tipo de traballo na pantalla 
intuitiva AFS Pro 700. 

Os sistemas de seguridade 
incorporados nos modelos Puma 
CVXDrive son unha avanzada 
tecnoloxía de freos que evita 
o efecto tesoira de remolques 
e outros equipos arrastrados 
pesados, o sistema de freos 
antibloqueo (ABS) que aumenta 
a seguridade a velocidades altas 
de transporte, e un freo de motor 
que axuda a deter o tractor 
máis rapidamente e a reducir o 
desgaste do freo, especialmente en 
baixadas longas.

A gama Puma 185-240 de Case IH 
para 2021 inclúe catro modelos 
CVXDrive e tres modelos Multi-
controller, que ofrecen melloras 
importantes no xeito en que se 

ven, senten, 
conducen e 
renden en 
comparación 
con versións 
anteriores.

Están deseña-
dos para explotacións agrícolas 
modernas, que demandan un 
tractor fiable e produtivo cunha 
tecnoloxía avanzada, que maxi-
miza o tempo de actividade e a 
eficiencia no campo e na estrada. 
Caracterízanse por unha calidade 
de pintura de vangarda, puntos 
de servizo e mantemento mello-
rados, xunto cun novo deseño das 
instalacións eléctricas. 

Motores potentes, 
eficientes 
Todos están propulsados con 
motores de seis cilindros de 6,7 
litros FPT Industrial, co sistema 
de postratamento Hi-eSCR de alta 
eficiencia que non require mante-
mento e que se axusta ás normas 
sobre emisión da Fase V.

Potentes, cun consumo de combus-
tible eficiente e unha mellor respos-
ta do motor, ofrecen de 180 CV a 
240 CV a unha velocidade nominal 
e de 225 CV a 270 CV coa xestión 
de potencia. Contan con intervalos 
máis prolongados de cambio de 

aceite: para o motor 750 horas e 
para a transmisión 1.500 horas. 

Para o propietario, isto implica 
que o tractor pasa menos tempo 
na área de de mantemento e máis 
tempo traballando, ademais de 
reducir o custo total de propie-
dade. Ao mesmo tempo, Case IH 
aprobou o emprego do Aceite 
Vexetal Hidrotratado (HVO) nes-
tes modelos, un biocombustible 
sintético realizado a partir de ma-
terias primas 100% renovables.

Transmisións avanzadas
Un dos cambios máis importan-
tes achegados ao Puma CVXDrive 
ten que ver coa nova experien-
cia de condución. Baseándose 
no deseño altamente eficiente 
da transmisión CVXDrive de 
catro velocidades, os enxeñeiros 
de Case IH potenciaron as súas 
prestacións e manexabilidade con 
novas función de control CVT, 
que ofrecen características máis 
uniformes e sensibles. 

Outras melloras inclúen un 
comportamento optimizado do 
inversor cunha inversión máis 
fluida, un control de cruceiro 
adicional por acelerador de pé 
para aquelas ocasións nas que 
non queremos perder a estela 
da picadora ou colleitadora 
descargando en marcha, e unha 
maior sensibilidade do pedal de 
condución e do Multicontroller. 
Os axustes pódense configurar rá-
pida e doadamente para adapta-

A gama 
inclúe sete 
modelos

Todos están propulsados con 
motores de seis cilindros 

Así é a actualización do Case 
IH Puma 185-240
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John Deere lanzou a súa nova 
gama de tractores serie 9R para 
2021, encabezada polos modelos 
insignia de 691 CV, 9R 640 e 9RX 
640. As últimas máquinas 9R, 
9RT y 9RX non só se fabricaron 
máis resistentes e eficientes, 
senón tamén máis intelixentes. 
Os operadores e xerentes de 
explotacións beneficiaranse do 
seu aumento de conectividade e 
función de automatización.

Todos os tractores empregan o 
mesmo novo motor John Deere 
de 13,6 litros, e de gran aforro de 
combustible, que as colleitadoras 
X9, excepto os principais modelos 
de 640 CV, que aínda funcionan 
co motor Cummins de 15 litros de 
calidade probada. 

O motor de seis cilindros co seu 
sistema de inxección de combus-
tible de riel común de alta presión 
desenvolveuse para funcionar 
con máis eficiencia, con niveis de 
ruído reducidos ata un 50%. Para 
transferir a enorme potencia do 
motor ao solo, todos os mode-
los inclúen opcións de lastrado 
adicional que permiten un peso 
bruto de 30,4 toneladas.

entra no campo e o operador só 
ten que confirmar pulsando un 
botón. O sistema permite axustes 
como cliente, explotación, campo, 
límites de campo, ancho/despra-
zamento de apeiros, produtos, 
doses, aplicacións específicas do 
lugar, axustes de documentación 
e nome do operador.

Evitar erros
Unha vez completada a tarefa, po-
den transferirse todos os datos de 
forma inalámbrica ao Operations 
Center. AutoSetup non só aforra 
ata o 90% de tempo de configura-
ción no campo, senón que tamén 
ofrece documentación clara e 
evita erros e perda de datos.

Tractores máis intelixentes
Ademais da súa tremenda po-
tencia, os novos tractores agora 
son máis intelixentes. O receptor 
StarFire™ 6000 está integrado 
no teito da cabina e inclúese de 
serie, xunto coa gran pantalla 
CommandCenter™ 4600, total 
compatibilidade con AEF ISOBUS 
e activación de AutoTrac™. 

John Deere tamén ofrece un pa-
quete de activación completo para 
unha máxima automatización cun 
prezo adicional de só 1.500 euros. 
Isto inclúe a automatización de xi-
ros, o control de seccións, o control 
de doses variable, o guiado pasivo 
de apeiros ou a compartición de da-
tos en traballo 
de campo.

O novo 
AutoSetup de 
John Deere 
permitirá aos 
agricultores 
e contratistas 
preconcertar 
tarefas no Ope-
rations Center 
personalizado 
do cliente. 

As tarefas 
aparecen auto-
maticamente 
na pantalla de 
cabina cando 
a máquina 

Todos os tractores empregan o 
novo motor John Deere de 13,6 
litros, excepto os de 640 CV

Novos tractores John Deere 
serie 9: máis resistentes e 
intelixentes

Precisión dixital cunha nova aplicación

Cunha nova aplicación desesenvolvida pola em-
presa alemá Solorrow, os agricultores van poder 
crear doadamente mapas de aplicación de doses 
variables para a fertilización e outras operacións 
de campo e compartilos co John Deere Operations 
Center. Dende alí, os mapas poden enviarse de xei-
to inalámbrico ás máquinas no campo para per-
mitir aplicacións máis precisas.
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mitirá aos participantes conver-
sar e intercambiar tarxetas de 
visita con outros coa finalidade 
de ampliar a rede de contactos 
de cadaquén. Case IH tamén dá 
a oportunidade de contactar cos 
concesionarios para manter con-
versacións cos especialistas de pro-
duto e incluso coñecer a expertos 
do sector e a outros agricultores 
mediante o rexistro de balde en 
youniverse.caseih.com.

Permanecer conectados
Tal e como considera o vicepre-
sidente de Case IH para Europa, 
Ville Mansikkamäki, “Youniverse 
é un emocionante concepto que 
incluirá unha gran variedade de 
contidos para atraer a un amplo 
público. Así que queremos animar 
a todas aquelas persoas relaciona-
das coa 
agricultu-
ra e o sec-
tor agrario 
en xeral 
a acceder 
para botar 
un ollo”. 

Xunto a isto, o vicepresidente da 
firma destaca tamén que “nestes 
tempos difíciles, dedicámonos ao 
100% a permanecer conectados 
cos nosos clientes e socios. O noso 
investimento neste evento é unha 
boa proba disto”, engade.

Á espera de que se reanuden as 
feiras agrícolas, unha das empre-
sas fabricantes líderes en maqui-
naria para o sector agrario como é 
o caso de Case IH vén de concibir 
un evento online propio que é 
imprescindible nestes tempos de 
pandemia. Así coa máis avanzada 
tecnoloxía online nace Youniver-
se como a primeira feira dixital de 
maquinaría agrícola desenvolvida 
arredor do profesional da agricul-
tura e da gandería.

A participación de Case IH en 
Youniverse permitirá á firma 
presentar a súa completa gama de 
maquinaria agrícola. A organiza-
ción da feira virtual encargarase, 
pola súa banda, de difundir infor-
mación e opinión sobre cuestións e 
asuntos cruciais para a agricultura 
do futuro.

Entre estes asuntos, inclúese 
por exemplo o papel das novas 
tecnoloxías no eido agrario ou as 
demandas cambiantes do sector 
alimentaria. Moitos dos expertos 

que participarán proceden de 
medios agrícolas europeos, de 
empresas tecnolóxicas e mesmo 
do grupo CNH Industrial, do que 
forma parte Case IH.

Últimos produtos
Case IH centrarase en exhibir os 
seus últimos produtos, os tractores 
Quadtrac AFS Connect e Puma 
CVXDrive, xunto coa colleitadora 
da serie Axial-Flow e a empacadora 
xigante LB436 HD, que se darán 
a coñecer mediante presentacións 
especiais en 3D. 

Tamén se incluirán na feira outros 
produtos clave da gama Case IH, e 
os usuarios terán a oportunidade 
de interactuar cos especialistas da 
marca e aprender do seu traballo 
no desenvolvemento de produtos 
como a gama de tecnoloxías de 
precisión de vangarda AgXtend 
e os motores e as transmisións de 
FPT Industrial.

Á plataforma Youniverse poderá 
accederse de forma sinxela a través 
dun ordenador ou portátil e tamén 
desde móbil ou tablet. Nesta feira 
virtual participarán as principais 
empresas do sector e, nela, concí-
bense showrooms e presentacións 
diversas, así coma unha zona 
específica de networking.

Esta concepción do evento per-

Trátase dunha 
feira totalmente 
inmersiva que se 
celebra do 9 ao 18 
de abril

A inscrición é gratuita 
e abrirase o día 9 
en http://youniverse.
caseih.com

Case IH anuncia un novidoso 
evento online en abril
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Co obxecto de cubrir todas as 
necesidades dos clientes, Renault 
anuncia a chegada a Galicia de 
novos vehículos comerciais, com-
plementarios entre si, que se están 
comercializando por toda Europa 
neste primeiro semestre de 2021: 
os novos Kangoo Furgón e Combi 
e o novo Express Furgón.

Con estes vehículos, Renault revo-
luciona unha vez máis o segmento 
das furgonetas e dos vehículos co-
merciais espaciosos e polivalentes. 
Os novos modelos van permitir 
satisfacer as diversas necesidades 
dos profesionais e particulares.

Con máis de catro millóns de 
unidades vendidas dende 1997, 
Kangoo é un vehículo icónico. 
Ademais, Renault sorprende coa 
innovación Easy Side Access Van, 
que facilita a carga lateral no vehí-
culo. Os Kangoo Furgón e Combi 

Este novo vehículo dispón do 
sistema multimedia Renault Easy 
Link e de novas axudas á con-
dución, incluída a do retrovisor 
interior dixital Permanent Rear 
View. Este novo sistema homolo-
gado permite ter unha excelente 
visibilidade traseira, algo moi 
práctico nos vehículos con chapa 
traseira. As outras novidades son o 
control de estabilidade do sistema 
de remolcado Trailer Swing Assist 
e a freada activa de emerxencia 
AEBS (Advanced Emergency 
Braking System). 

Un vehículo comercial 
espacioso
Doutra banda, o novo Kangoo 
Combi é un vehículo comercial 
espacioso, polivalente e atracti-
vo, dotado de cinco verdadeiras 
prazas, que responde perfecta-
mente ás necesidades das familias 
modernas, e de cada unha das 
súas compoñentes, a través dun 
deseño renovado con máis confort 
e equipamento, e novas axudas á 
condución. Mantén así todas as 
súas funcionalidades de modu-
laridade que tanto aprecian os 
clientes, incluídos os profesionais.

Ademais, leva un selo estilístico da 
marca Renault e expresa robustez 
e modernidade. Dotado de asentos 
reforzados, o novo interior achega 
calidade e confort a bordo. Os espa-
zos de almacenamento, así como 
a ergonomía, coidáronse de xeito 
especial. Así pois, ofrece o mellor 
nivel de almacenamento da súa 
categoría (48 litros), así como un 
volume de carga de 3,3 a 3,7 m3.

ofreceranse tamén en versión eléc-
trica para responder aos desafíos 
da mobilidade urbana.

Estilo deportivo e dinámico
O novo Kangoo Furgón é unha 
furgoneta innovadora de estilo 
deportivo e dinámico, que se di-
rixe principalmente ás flotas, aos 
autónomos e aos comerciantes que 
procuran un vehículo a medida, 
equipado coas últimas tecnoloxías 
e ao servizo dos profesionais.

Imponse cun deseño exterior 
máis atlético. A parte dianteira 
foi redeseñada por completo e é 
agora máis vertical, cunha liña 
cromada entre a calandra e o 
paragolpes dianteiro. 

Cuns flancos esculpidos e uns 
ombreiros ben marcados, o novo 
Kangoo Furgón evoluciona cara 
a unha gama superior grazas aos 
seus remates e ás súas insercións 
cromadas. O novo interior propón 
un salpicadeiro horizontal que 
incorpora múltiples espazos de 
almacenamento. Os novos asentos 
totalmente redeseñados achegan 
máis confort e durabilidade para 
un uso intensivo.

O Kangoo, na súa 
versión furgón, 
evoluciona cara a 
unha gama superior

O Express Furgón 
satisfai as necesidades 
dos clientes en canto á 
súa relación calidade/
prezo

Xa rodan por Galicia os 
novos Renault Kangoo e 
Express
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a área da pegada do penumático. 
Polo tanto, para reducir a presión 
sobre o solo, é posible actuar de 
dúas maneiras: reducindo a carga, 
o que quizais non sexa realista, 
ou aumentando a superficie da 
pegada do pneumático no chan; 
unha opción que, por outra banda, 
resulta gañadora.

A solución na que se basea a 
tecnoloxía VF
Esta é a solución na que se basea a 
tecnoloxía VF, que permite redu-
cir a presión ao aumentar a pegada 
do pneumático no chan e reducir a 
compactación, aínda que manten-
do constante a carga aplicada.

Deseguido amosamos un exemplo 
práctico.  Unha carga de 6.500 qui-
logramos nun pneumático están-
dar 710/70 R 42 requiriría dunha 
presión de 2,4 bares, mentres que o 
mesmo peso nun pneumático VF 
con iguais características require 
unha presión de só 1,2 bares.

A industria agrícola avanza rápido 
e está en constante evolución. O 
aumento da produtividade e o in-
cremento da eficiencia son dous dos 
principais factores que determi-
nan as tendencias actuais. No que 
respecta á mecanización agrícola, 
esta orientación implica o desen-
volvemento de maquinaria cada 
vez máis potente e pesada, deseñada 
para soportar cargas grandes.

Se, dunha banda, o emprego destas 
máquinas aumenta a produtivi-
dade e a rapidez do traballo no 
campo, pola outra, o maior peso 
dos vehículos supón un enorme 
dano para a terra e os cultivos, 
ao compactar o chan agrícola. 
Segundo estimacións recentes, 
nos últimos 10 anos perdeuse máis 
do 20% das colleitas debido a este 
problema. Polo tanto, é esencial 
limitar a compactación do chan 
para maximizar o rendemento por 
hectárea, preservando ao mesmo 
tempo a integridade e as caracterís-
ticas particulares do solo.

Elección do pneumático
A elección do pneumático axeita-

do pode reducir considerablemen-
te este fenómeno. Como? Grazas á 
tecnoloxía VF de BKT, desenvol-
vida para satisfacer as necesidades 
impostas polas tendencias agríco-
las modernas.

Pero, que é exactamente? VF é o 
acrónimo en inglés de “moi alta 
flexión”. É unha norma introdu-
cida pola Organización Técnica 
Europea de Pneumáticos e Llantas 
e a Asociación de Pneumáticos e 
Llantas. Trátase dunha evolución 
da tecnoloxía IF, acrónimo en 
inglés de “alta flexión”.

Un pneumático VF está deseñado 
para soportar un 40% máis de carga 
que os pneumáticos estándar coa 
mesma presión ou, noutras verbas, 
pode soportar a mesma carga a 
unha presión de pneumático infe-
rior á dun produto estándar.

Unha baza contra a 
compactación
Esta é a característica que converte 
a tecnoloxía VF nunha baza contra 
a compactación do solo. Isto último 
depende da presión do pneumático 
no campo, que á súa vez está influí-
da non só pola carga, senón tamén 
pola pegada do produto.

Non é casualidade que a presión 
sexa igual á carga dividida entre 

VF: a tecnoloxía que é boa 
para o chan

BKT leva esta 
tecnoloxía innovadora 
ao seguinte nivel

Trátase dunha 
formidable 
aliada contra a 
compactación do 
solo agrícola
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A 43ª edición da Feira 
Internacional Abanca Semana 
Verde de Galicia e os seus certames 
paralelos manteñen a súa 
celebración neste ano 2021, aínda 
que se trasladan para levarse a 
cabo do 3 ao 5 de setembro.

Nos últimos meses a Fundación 
Semana Verde de Galicia estivo 
traballando intensamente 
nesta convocatoria, podendo 
constatar un gran respaldo por 
parte dos expositores, que foron 
transmitindo á organización o 
seu interese en participar, aínda 
que sempre vinculado a que a 
evolución da situación sanitaria 
o permitise.

Así, tendo en conta a situación 
actual, os expositores consideran 
de forma xeneralizada que a data 

na que estaba previso celebrar o 
certame, do 3 ao 6 de xuño, estaría 
demasiado próxima para realizar 
un evento coas características 
desta feira multisectorial con gran 
asistencia de expositores e público. 

E entenden que o traslado a 
setembro é a mellor decisión 
posible, xa que podería permitir 
que o certame se desenvolvese 
cunhas maiores garantías, 
tanto no número de empresas e 
entidades participantes como na 
confianza do público visitante.

Neste sentido, os expositores 
expresaron maioritariamente 
á Fundación a súa intención de 
participar en setembro e aproban 
a proposta de que o evento conte 
cunha duración de tres días en 
lugar de catro.

Unha feira exitosa e segura
O equipo da Fundación implicado 
na organización da 43ª Abanca 
Semana Verde de Galicia xa está a 
traballar no deseño e planificación 
do evento, adaptando o seu 
formato e as súas actividades, para 
priorizar ante todo a satisfacción 
e a seguridade de todos os 
expositores e asistentes.

Posúe un gran 
respaldo por parte dos 
expositores

A VI edición do monográfico Ga-
liforest Abanca, unha feira cunha 
magnífica progresión, celebra-
rase entre o 8 e o 10 de xullo en 
Sergude (Boqueixón). Deste xeito, 
darase continuidade á óptima 
evolución deste certame, conver-
téndoo de novo nun referente 
para o sector forestal.

Un obxectivo que nesta cita de 
2021 inclúe ademais a súa apertu-
ra a toda a cadea monte-industria, 
enfocada ao seu aproveitamento 
integral e con presenza de todos os 

seus ámbitos a nivel expositivo e 
de actividades.

Unha completa 
convocatoria
Deste xeito, a feira monográfica 
reunirá todas as claves para a 
xeración de negocio, a mellora 
tecnolóxica e a dinamización do 
sector. Galiforest Abanca non 
para de incrementar tanto as súas 
magnitudes básicas como a calida-
de da súa proposta. 

Na súa pasada cita, en 2018, parti-

A Feira Abanca Semana Verde 
trasládase a setembro

ciparon 254 firmas (un 40% máis 
ca en 2016) de 21 países, dos cales 
76 foron expositores directos (un 
33% más). Ademais, triplicouse o 
número de expositores estranxei-
ros e o Ministerio de Industria 
concedeu á feira a internaciona-
lidade a efectos aduaneiros, un 
primeiro paso cara á internacio-
nalización completa.

Xunto a isto, a súa superficie 
ascendeu a 11.875 metros cadrados, 
superando nun 24% a edición ante-
rior e con máis de 5.600 expositores.

Aprazamento de Cimag-
GandAgro
En canto á feira Abanca Ci-
mag-GandAgro cómpre sinalar 
que aínda segue aprazada, á espe-
ra de fixar unha nova data para a 
súa celebración.

Galiforest Abanca prepara 
a súa VI edición
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parte de la conservación natural 
del territorio. Donde hay ganado 
que depende de lo que produce 
una tierra trabajada, la conserva-
ción del medio está mucho más 
garantizada que con el abandono 
de la misma.

El lobo nunca debió meterse den-
tro del debate político, y más por 
personas que seguramente nunca 
han tenido relación con la produc-
ción pecuaria, ni son conocedores 
de sus circunstancias ni de su día 
a día. Desde mi punto de vista han 
condenado al mayor carnívoro 
salvaje de nuestra geografía y 
espero y deseo que, no por tratar de 
protegerlo, se vuelva a considerar 
como una alimaña por personas 
sin escrúpulos, que son pocas, pero 
también las hay. Qué mejor que 
no cazarlo, pero en situaciones 
excepcionales debemos dotar a las 
Administraciones de las medidas o 
recursos legales para, en caso de ser 
necesario, poder controlarlo.

En fin, creo que el sentido común 
debe imponerse, y proteger al lobo 
sí, pero hay que proteger tam-
bién a otra especie en peligro de 
extinción que es el ser humano en 
el medio rural.

Juan J. Gómez Fernández 
Veterinario - Pereiro de Aguiar 
(Ourense)

Recientemente asistimos a un 
debate innecesario, una vez más, 
sobre el carnívoro salvaje por ex-
celencia de la Península Ibérica. 
Considero, y cada día más, que 
para hablar sobre el medio rural 
y el medio ambiente que lo sos-
tiene debería hacerse con criterio, 
sin frivolidad, pensando tanto en 
el animal como en las personas 
que pueden verse perjudicadas 
por su presencia.

No cabe duda que para entender 
la actividad agrícola-ganadera 
hay que saber 
lo que supone 
dedicarse a 
ella, sufrir lar-
gas jornadas 
de trabajos, 
a veces muy 
duros y 
penosos, y explorar en el corazón 
de los productores sus amplios 
criterios de protección del medio 
que les da de comer, y no caer en 
la imposición forzada desde un 
despacho urbano, o desde una 
rutina y transformación de fin 
de semana.

El lobo es un animal fantástico. 
Muchos lo descubrimos a través 
de Félix Rodríguez de la Fuente 
y sus extraordinarios documen-
tales, donde la sensibilidad hacia 
todas las partes era, sin lugar a 
duda, un principio en la divulga-
ción científica.

El lobo, por lo menos en Galicia, 
es un animal que, si bien entra 
dentro de las especies “cazables”, 
la realidad es que no se autoriza 
su caza, y a pesar de los daños que 
en determinadas épocas del año 
genera, el hecho de indemnizar a 
los productores consigue que no 
represente un problema de magni-
tudes exponenciales.

Y como profesional me pregunto, 
a qué viene en estos momentos 
que entre en el juego político este 
tema. ¿Es una cuestión política, de 

conser-
vación de 
especies, 
o simple-
mente es 
abrir otro 
frente 
para 

evitarle a la opinión pública otras 
cuestiones de más entidad?

Este tipo de discusiones infruc-
tuosas, con enfrentamiento 
claro entre CC. AA., las que tienen 
población de lobo (con lo que ello 
conlleva) y las que no, las que 
tienen ganaderos que encuentran 
en el lobo un problema, y las que 
no… Una vez más, y no llegamos a 
entender por qué, obviamos que 
hay ciudadanos que viven del 
medio rural, en el medio rural y 
lo mantienen con sus animales, 
porque es importantísimo reivin-
dicar la figura del ganadero como 

Lobo y sentido común

El lobo nunca debió 
meterse dentro del 
debate político
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O Consello Regulador das IXPs 
de Carne de Vacún de Galicia pre-
sentou a Certificación de Benestar 
Animal Ternera Gallega, que se 
define “como un paso máis no seu 
esforzo constante por ofrecerlle 
aos consumidores as máximas 
garantías sobre a orixe e calidade 
da carne certificada pola Indica-
ción Xeográfica Protexida Ternera 
Gallega, e sobre a súa obtención 
mediante uns sistemas produtivos 
onde o coidado dos animais e o 
respecto do seu benestar é unha 
cuestión primordial”, segundo pa-
labras de Jesús González Vázquez, 
presidente do Consello. 

A presentación da Certificación de 
Benestar Animal Ternera Gallega 
tivo lugar en Santiago de Com-
postela, nun acto con asistencia 
presencial e online por streaming, 
que foi presidido polo director 
da Axencia Galega de Calidade 
Alimentaria da Consellería do 
Medio Rural, José Luis Cabarcos, 
e no que participaron directivos 
do Consello Regulador, represen-

tantes do sector e dos medios de 
comunicación.

Posta en marcha
Esta nova iniciativa púxose en 
marcha a finais de 2019, cando 
o Consello Regulador tomou a 
decisión de certificar o benestar 
animal nas explotacións gandeiras, 
durante o transporte dos animais 
e nas industrias inscritas na IXP 
Ternera Gallega. Durante o ano 
2020 aprobáronse as directrices 
pertinentes e comenzáronse a 
implantar os certificados duran-
te o pasado outono, seguindo as 
especificacións de benestar animal 
definidas polo Farm Animal Wel-
fare Council e polo propio regula-

mento da IXP, que xa establece uns 
requisitos mínimos de acordo coa 
tradición cárnica galega e co reco-
llido na lexislación vixente, que se 
veñen certificando hai anos.

Coa nova Certificación, o Con-
sello Regulador dá un paso máis 
e define unhas condicións de 
benestar animal máis amplas 
e específicas para os tenreiros 
galegos, detallando o seu sistema 
de control e certificación. Ternera 
Gallega quere así dar resposta á 
crecente demanda da distribución 
e dos consumidores, cada vez 
máis preocupados pola crianza e 
o coidado dos animais, e tamén 
situarse na liña marcada pola UE 
na estratexia “Da granxa á mesa” 
prevista na nova PAC, para que a 
sociedade teña acceso a alimentos 
que se obteñen cumprindo altos 
estándares de seguridade, calidade 
e benestar animal.

Observación e avaliación
A Certificación de Benestar 
Animal Ternera Gallega céntrase 
na observación e avaliación dos 
animais e do seu estado e compor-
tamento. Os inspectores do Conse-
llo Regulador auditan o 100 % das 
ganderías e industrias inscritas na 
IXP, e no proceso de certificación 
séguense os criterios da norma 
UNE-EN ISO/IEC 17065.

Trátase dun paso máis no esforzo 
de ofrecer aos consumidores as 
máximas garantías

Ternera Gallega comeza 
a comercializarse con 
certificado de benestar animal

Informe de Actividade 2020

A IXP presentou tamén o seu Informe de Actividade 2020. Rematou 
o ano pasado cun incremento tanto no número de tenreiros rexis-
trados coma no de canais certificadas e volume de carne comercia-
lizada. Globalmente, a situación propiciada pola pandemia afectou 
negativamente aos prezos no campo e propiciou perdas económicas 
para o sector.



Informar aos equipos de 
traballo
Aquela persoa que constate a exis-
tencia dunha árbore sentada debe 
informar ao resto dos compañeiros 
no monte indicando o punto pre-
ciso no que esta se atope. Nunca se 
debe abandonar o monte deixando 
unha árbore sentada sen sinalizar 
e para iso cómpre aplicar todas as 
medidas necesarias ou solicitar 
axuda para efectuar esta sinaliza-
ción. Finalmente, é importante 
dispor dunha formación e infor-
mación axeitada e suficiente para 
o posto de traballo concreto que se 
realice no monte.

En canto ás árbores apoiadas 
enganchadas (aquelas que se 
atopan sostidas por outras árbo-
res próximas), cómpre empregar 
procedementos seguros e axeitados 
para a corta polo pé. Se, malia todo, 
a árbore queda apoiada sobre outra 
árbore, é importante derrubala 
canto antes, empregando sempre 
un procedemento de traballo 
seguro. É preciso extremar as 
precaucións cando se traballe en 
leiras ou predios nos que xa existan 
árbores enganchadas e tamén no 
momento de comezar un aprovei-
tamento manual dunha leira polo 
interior da masa forestal. Xunto a 

isto, en tarefas de corta manual con 
motoserra durante un aproveita-
mento cómpre tamén extremar as 
medidas de seguridade.

Un risco para a vida das 
persoas
Unha árbore enganchada supón 
un risco para a vida das persoas e 
por iso as tarefas que se precisen 
para desenganchala deben realizar-
se con extremo coidado. Cómpre 
non transitar nin traballar nas 
zonas de influencia da caída da 
árbore enganchada, mentres esta 
non se desengancha.

Hai que asegurarse, ademais, de 
que non hai ninguén nesta zona de 
influencia e cómpre revisar a exis-
tencia de pólas inseguras na zona 
de traballo. Ademais, é necesario 
avaliar as posibles traxectorias 
de caída da árbore e non se debe 
abandonar o monte sen delimitar a 
zona de influencia da posible árbore 
enganchada unha vez caia.
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O Instituto Galego de Seguridade e 
Saúde Laboral (ISSGA), organismo 
dependente da Xunta de Galicia, 
vén de publicar dous informes con 
recomendacións para aqueles que 
traballan no monte, en contacto 
directo coas árbores. En concreto, 
trátase de pautas preventivas de 
actuación ante as denominadas 
árbores sentadas e as árbores apoia-
das enganchadas.

As árbores sentadas son aquelas 
que, unha vez se cortaron con moto-
serra, non caen ao chan, senón que 
quedan de pé sen iniciar a súa caída. 
É preciso, neste caso e segundo 
recomenda o documento do ISSGA, 
planificar axeitadamente os traba-
llos de serra e identificar aquelas 
árbores que pola súa morfoloxía 
ou localización do terreo no que se 
emprazan poidan acabar sentadas.

Previamente á corta, tamén 
segundo o documento, hai que ter 
en conta as condicións atmosféricas. 
Cómpre ao mesmo tempo reali-
zar os cortes para a corta correcta 
respectando a forma e a dimensión 
establecida para a bisagra. Parti-
cularmente, é necesario ademais 
dispor ao pé da árbore de todos os 
utensilios e ferramentas auxiliares 
para a súa corta e ter comunicación 
directa co resto de compañeiros do 
equipo de traballo.

Como previr accidentes 
cando se traballa con árbores

É preciso informar da 
existencia de árbores 
sentadas a terceiros

Nunca se debe abandonar o 
monte deixando unha árbore 
sentada sen sinalizar

Recomendacións
preventivas

de actuación ante
árbores apoiadas

enganchadas

Recomendacións 

preventivas

de actuación ante

árbores sentadas
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centros de traballo da industria 
madeireira.

O obxectivo da Xunta de Galicia é 
achegar información sobre o uso 
seguro de equipos, en particular no 
manexo de maquinaria forestal, 
mediante cursos de información e 
formación de carácter practico. 

Sectores agrario e gandeiro
Polo que se refire ao sector agrario 
e gandeiro, realizaranse campañas 
de sensibilización sobre o manexo 
seguro de maquinaria agrícola, 
especialmente en relación co uso 
do tractor e a seguridade viaria 
relacionada con este vehículo.

Ademais difundiranse docu-
mentos técnicos elaborados pola 
Xunta de Galicia en materia de 
seguridade e saúde relacionados 
coa explotación de vacún, granxas 
de polos e porcino, uso de grandes 
máquinas agropecuarias, proce-
sos de maior risco, utilización de 
fitosanitarios, etc. 

Con respecto á unidade de referen-
cia Covid-19, a xerente do Institu-
to explicou que se pon en marcha 
para afrontar a emerxencia 
sanitaria na contorna laboral con 
dúas finalidades principais: apoiar 
ao tecido empresarial galego na 
implantación das medidas nece-
sarias e dar resposta especializada 
aos diferentes sectores económicos 
para garantir a saúde laboral nos 
centros de traballo. 
  
Datos de sinistralidade
Con respecto aos datos de sinistra-

lidade de 2020, Galicia rexistrou 
un total de 22.302 sinistros en 
xornada laboral, o que supón unha 
diminución do 24,45%. Houbo un 
24,56% menos de accidentes leves; 
os graves tamén diminuíron, nun 
19,62%; e os mortais descenderon 
nun 3,70%. 

Por sectores, os accidentes laborais 
caeron na pesca (-12,07%), na 
agricultura (-16,05%), na indus-
tria (-23,50%), na construción 
(-24,22%) e nos servizos (-26,77%). 
Por provincias, baixaron na 
Coruña nun -23,13%; en Lugo, nun 
-24,46%; en Ourense, nun -23,30%; 
e en Pontevedra, nun -26,67%. 
Respecto ao índice de incidencia, 
que pon en relación o número de 
accidentes coa poboación afiliada 
por 100.000 traballadores, amó-
sase tamén unha baixada, neste 
caso do 22,91%. 

O Plan de actividades do Instituto 
de Seguridade e Saúde Laboral de 
Galicia (Issga) inclúe para 2021 un 
total de sete eixos e 60 actuacións. 
A xerente do Issga, Adela Quin-
zá-Torroja, detallou as actividades 
desta planificación a través da que 
se dará prioridade á Unidade de 
Referencia Covid-19 e ás campañas 
de prevención de riscos laborais en 
eidos como a pesca, a agricultura e 
o sector forestal. 

O obxectivo principal do Plan do 
Issga, que depende da Consellería 
de Emprego e Igualdade, é promo-
ver a prevención de riscos laborais 
nos centros de traballo e seguir 
loitando contra a sinistralidade la-
boral, como aconteceu en 2020, que 
pechou cun 24,45% menos de acci-
dentes no traballo. Quinzá-Torroja 
destacou que o Plan de actividades 
conta co consenso das organiza-
cións sindicais e empresariais.

Sector forestal
No ámbito forestal desenvolverase 
un programa de prevención de 
riscos e redución de accidentes na 
industria do sector, nas operacións 
de maior sinistralidade no traballo 
no monte, e investigación causal. 
Tamén se realizarán visitas aos 

A prevención de riscos 
laborais no eido forestal e 
no agrícola

O Plan do Instituto de 
Seguridade e Saúde 
Laboral de Galicia 
(Issga) inclúe 60 
actuacións

Ponse en marcha a 
unidade de referencia 
Covid-19
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planta e da zona na que está por-
que cando estamos a podar nunha 
viña equilibrada o traballo tórnase 
doado e reconfortante, pero nunha 
viña desorganizada poñerse a podar 
vólvese unha penuria”, advirte 
Francisco Rego.

O experto recorda que unha poda 
“por si soa non sempre pode ama-
ñar unha viña con mostras esaxera-
das de desequilibrio” e engade que 
neses casos “haberá que analizar as 
causas e buscar os remedios, se na 
altura aínda os hai, para ver en que 
grao de reorientación da poda é po-
sible reencamiñar a situación”.

Pouco profesionais
A cepa soporta moitos cortes 
cada ano e é importante que o 
podador posúa bos coñecementos 
teórico-prácticos para saber actuar. 

Un concepto esencial na viti-
cultura é o equilibrio e calquera 
viticultor que se prece tomará as 
medidas axeitadas na súa explo-
tación. Unha boa preparación do 
terreo, castes axeitadas en parcelas 
adecuadas, portaenxertos idóneos, 
xeometría de plantación, arqui-
tectura adaptada á contorna… Son 
moitos os aspectos que cómpre ter 
en conta, pero segundo Francisco 
Rego, un dos gurús da viticultura 
galega froito da experiencia que 
acadou como técnico da Estación 
de Viticultura e Enoloxía de Gali-
cia (EVEGA), “a poda non vai ser 
o único condicionante, pero si un 
dos máis importantes na procura 
do mantemento dese equilibrio”.

O mestre viticultor explica que a 
poda invernal, nos primeiros anos 
tras a plantación, ten como fin 
principal “a consecución da forma 

elixida” e engade que coa cepa xa 
adulta “a poda terá dous obxectivos: 
conseguir colleitas constantes e con-
servar a armazón de ano en ano”.

“A poda de inverno ten que com-
plementarse con intervencións en 
verde; necesarias sempre, pero máis 
aínda no período de formación” di 
Rego, para quen “nas podas inver-
nais, os sarmentos resultantes do 
crecemento vexetativo de cada 
campaña serán recortados uns e 
eliminados outros, deixando un 
número de xemas acorde ao vigor 
que amose cada planta. Con isto 
búscase o logro dunha produtivi-
dade regular, así como evitar que a 
cepa se esgote”.

Segundo Francisco Rego, as os-
cilacións climáticas interanuais 
provocan alteracións sobre a pre-
visión da poda 
de inverno, 
polo que se fan 
necesarias as 
intervencións 
correctoras 
en verde para 
contribuír a 
enmendalas. 

“É importante 
facer a poda 
cun bo coñe-
cemento da 

Os segredos da poda

“Podar unha viña 
equilibrada é 
reconfortante, pero 
podar unha 
desorganizada vólvese 
unha penuria”, di o 
experto Francisco Rego
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“Nos últimos tempos –di Rego– 
son habituais as queixas do sector 
polos perxuízos que ocasionan as 
enfermidades da madeira e aínda 

que as causas son diversas, unha 
delas é, sen dúbida, a práctica xene-
ralizada das podas por xente pouco 
profesional á que se lle pon nas 
mans tesouras eléctricas ou neu-
máticas capaces de realizar grandes 
cortes sen esforzo, unhas feridas de 
gran sección que son porta aberta 
para as enfermidades”.

“En caso de dúbida, e isto apren-
dino cos anos –lembra Francisco 
Rego– cando non hai outra opción 
é preferible deixar un alongamento 
pouco estético antes que realizar un 
corte groso porque, aínda que hai 
produtos desinfectantes e protec-
tores das feridas, sempre é mellor 
evitar esas talladas”.

“Outro tema –prosegue o experto– 
son os cortes de revigorización en 
plantas vellas ou mal levadas nas que 
se aproveita un ladrón emitido na 
parte baixa para refacelas. Estes cor-
tes hai que protexelos igualmente”.

Nas últimas décadas do pasado 
século, cando se estaba a iniciar a 
súa recuperación, falábase de que 
unhas castes preferían podas longas 
e outras podas curtas, algo que 
segundo Rego “resultou ser unha 

verdade a medias, e como temos a 
sorte de conservar ducias de varie-
dades autóctonas e de ter comar-
cas vitícolas diferentes, está claro 
que a mellor maneira de coñecer o 
comportamento das castes en cada 
lugar é coa instalación de moitos 
campos de ensaio”.

Equilibrio vexetativo
“Hai castes –explica– que son 
máis vigorosas que outras e a 
combinación caste-portainxer-
to-parcela é o quid na procura do 
equilibrio vexetativo”.

Francisco Rego recomenda ade-
mais que cómpre ter claro cal é o 
tipo de viticutura que se pretende: 
“se unha fábrica de uvas ou, por 
contra, un cultivo de producións 
moderadas, porque para iso im-
porta tanto o plan de manexo como 
o sistema de poda”.

Na súa opinión, “a forte inci-
dencia de excoriose e doutras 
enfermidades da madeira e certas 
castes e zonas aconsella ir a siste-
mas de formación sinxelos porque 
desta maneira a planta é fácil de 
refacer tras os danos, mentres que 
as armazóns complexas dificultan 
a reparación”.

A poda en concreto, e os labores de 
viticultura en xeral, “ata non hai 
moito estiveron bastante deosta-
das, como un traballo que podía 
facer calquera porque o que real-
mente importaba era construir 
una boa adega”, lembra Rego, para 
engadir que esta apreciación “foi 
mudando no sector e cada vez máis, 
tanto pequenos adegueiros como 
grandes empresas, saben que as 
boas prácticas rematan repercu-
tindo na calidade do viño e, polo 
tanto, nos seus ingresos”.

Francisco Rego explica que na 
Escola de Ponteareas imparte 
docencia regrada de viticultura 
e que a EVEGA convoca cursos, 
como tamén fan as OAC (antigas 
axencias de Extensión Agraria), 
o IES de Ribadavia, deputacións e 
universidades.

“Cómpre ter en conta se se 
pretende ter unha fábrica 
de uvas ou un cultivo de 
producións moderadas”, sinala 
Francisco Rego

As boas prácticas 
durante a poda 
repercuten na calidade 
do viño e, polo tanto, 
nos ingresos
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súas actividades ao enoturismo e 
dende hai tempo é posible visitar as 
instalacións, pasear a cabalo entre 
os viñedos e mesmo xantar nunha 
experiencia cada vez máis deman-
dada por un novo tipo de turista.
O propietario de Vega de Lucía é 
enólogo e viticultor e cre exercer 
ambas as dúas profesións ao 50%, 
aínda que se tivese que decantarse 
por unha ten claro que sería pola 
segunda e o seu argumento parece 
incontestable: “con boas uvas pó-
dese facer un viño bo ou malo, pero 
con malas uvas xamais se poderá 
facer un bo viño”, sentenza.

Antonio Méndez estudou Viti-
cultura e Enoloxía en Ponteareas 
previo paso pola Escola de Capata-
ces Agrícolas  de Ourense e despois 
cursou o primeiro Máster de Viti-
cultura e Enoloxía que se impartiu 
naquela cidade, antes de estudar 
Enxeñería Técnico Agrícola no 
campus ourensán da Universidade 
de Vigo.

Tras un tempo traballando como 
enólogo de diversas adegas, 

A continuación dun soño familiar 
xurdido na década dos 80 traduciu-
se en realidade e hoxe, case catro 
décadas despois, dá lugar a unha 
das marcas máis prestixiosas da 
Denominación de Orixe Monte-
rrei, a máis recente e sen dúbida pe-
culiar de cantas existen en Galicia.

Vega de Lucía cultiva 40 hectáreas 
de viñedo, aínda que só seis delas se 
destinan á produción de viño desta 
marca propia.

“Son as primeiras hectáreas que 
plantamos e as que considera-
mos que reúnen unhas calidades 
especiais que buscamos para pro-
ducir os nosos viños de godello e 
mencía”, explica Antonio Méndez, 
responsable de Vega de Lucía.

O resto da colleita comercialízase a 
diferentes adegas da Denominación 
de Orixe Monterrei, que en xaneiro 
de 1995 foi a última en incorporarse 
ao mapa vitivinícola galego.

Por iso a produción en quilos 
supera con fartura á de botellas e 
dos 400.000 quilos de uva que se 
produciron o pasado ano unica-
mente se dedicaron á elaboración 
de Vega de Lucía 45.000 quilos para 
godello e 6.000 para mencía, o que 
se traduciu na saída ao mercado de 
35.000 botellas do primeiro e 4.000 
do segundo.

Vega de Lucía segue sendo unha 
explotación familiar á que Anto-
nio Méndez e a súa muller dedican 
boa parte do seu tempo, axudados 
por outras dúas persoas que levan 
na empresa dende a súa creación; e 
tamén conta con diferentes empre-
sas externas que realizan labores de 
viticultura para extraer as mellores 
calidades da uva desta zona.

Un novo tipo de turismo
A maiores, a empresa estende as 

Vega de Lucía, a 
consecución dun soño

A adega produciu o 
ano pasado 35.000 
botellas de godello e 
4.000 de mencía
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Antonio Méndez decantouse por 
centrarse en exclusiva na consecu-
ción daquel vello soño familiar e foi 
entón cando xurdiu Vega de Lucía.

As peculiares características da 
zona, con baixa pluviometría (é o 
clima máis seco de Galicia) e tem-
peraturas máximas que alcanzan 
os 42 graos no verán e mínimas 
que poden chegar a caer até os -5 
graos no inverno, converten á 
Denominación de Orixe Monterrei 
nunha das máis parecidas ás que se 
producen na Meseta. Non en balde, 
a comarca é a única de Galicia que 
pertence á Confederación Hidro-
gráfica do Douro, o que inevitable-
mente outorga a estes viños unhas 
características especiais.

Viños pecualiares
“A nosa Vega de Lucía Godello 
é un viño de cor amarela con 
reflexos verde limón. Brillante, de 
intensidade alta e notas de froita 
de pulpa branca como pera, mazá, 
peladillo ou limón. Presenta un 
fondo cítrico moi agradable que 
lle proporciona moita frescura e 
ao paso é goloso e intenso”, explica 
Antonio Méndez, orgulloso de que 
os seus viños “convidan sempre a 
probar unha segunda copa”.

Do mencía, o propietario de Veiga 
de Lucía di que ten “unha cor 
cereixa picota intenso, de alta 
intensidade, moi afrutado e con 
aromas a froitos negros maduros, 
como moras ou arándanos, aínda 
que tamén presenta notas mine-
rais, mentres que en boca é car-

noso, tánico, saboroso e vigoroso, 
cun paso goloso e intenso e unha 
retronasal que lembra ás froitas da 
fase olfativa e a notas minerais”.

Vega de Lucía ten viñedos plan-
tados entre os 350 e os 750 metros 
de altitude, o que se reflicte nunha 
gran diversidade de chans que, á súa 
vez, permite cultivar uva de dúas 
variedades que, ao mesturalas en 
adega, trasladan esas peculiaridades 
do clima e do chan aos mellores 
viños do Val de Monterrei, capaces 
de xuntar os froitos do clima seco da 
Meseta coa frescura que o Atlántico 
outorga a todos os viños galegos.

A vendima desta tempada foi 
boa na comarca, o que se traduciu 
nunha colleita excepcional tanto 
en calidade como en cantidade.

A, cada día, maior profesionaliza-
ción do sector e as oportunidades 
que ofrece unha comarca na que, 
pola súa orografía, o traballo é 
facilmente mecanizable permiten 
augurar, en opinión de Antonio 
Méndez, “un futuro prometedor 
para unha das denominacións de 
orixe máis descoñecidas e á vez 
peculiares de Galicia”.

Vega de Lucía ten viñedos 
plantados entre os 350 e os 
750 metros de altitude, o 
que se reflicte nunha gran 
diversidade de chans

Monterrei é a 
Denominación de 
Orixe máis nova de 
Galicia
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ción, cambia o concepto respecto ao 
acostumado ata o de agora no sector 
dos produtos deste tipo para viña, 
asegurando unha protección óptima 
tanto das follas coma dos acios.

Zorvec™Active® constitúe un 
modo de acción bioquímico com-
pletamente novo e non presenta 
resistencia cruzada cos fungicidas 
antimilidiu existentes. Produce 
múltiples efectos no ciclo de vida 
do fungo e, grazas ao seu compor-
tamento sistémico, protexe as 
follas tratadas a medida que estas 
medran e se expanden, incluíndo 
as follas que teñen menos do 20% 
do seu tamaño final no momento 
da aplicación.

Atributos clave e beneficios
Están xa dispoñibles en España os 
dous primeiros membros da fami-
lia Zorvec™: Zorvec™ Vinabel® e 
Zorvec™ Vinabria®. Ademais de 
singularizarse porque garanten 
a máxima eficacia e duración de 
control, sen resistencia cruzada; 
esta solución é resistente á choiva 
e presenta unha gran flexibilidade 
aínda baixo condicións meteo-
rolóxicas desfavorables. Xunto a 
isto, protexe o cultivo tratado a 
medida que este medra e se expan-
de, salvagardándoo eficazmente 
de novos brotes non expostos ao 
tratamento. Finalmente, ten un 
efecto sistémico translaminar e 
ascendente sobre a planta.

O cultivo da vide é unha activida-
de agraria moi común tanto en Ga-
licia coma no resto do Estado. Así, 
España é un dos países con máis 
superficie cultivada, con preto dun 
millón de hectáreas, un dos princi-
pais países produtores de viño (por 
riba dos 40 millóns de hectolitros 
anuais) e un dos primeiros expor-
tadores a nivel mundial. Polo tan-
to, o sector vitivinícola representa 
unha parte moi importante para 
nosa economía e tamén en termos 
sociais e culturais.

Por este motivo, Corteva 
AgriscienceTM pretende seguir 
innovando ao achegar solucións 
que posibiliten que os nosos agri-
cultores se situen á vangarda nun 
sector tan valorado e competitivo 
coma este.

A viña é un cultivo estratégico 
para Corteva. Por iso, a compañía 
conta xa con algunhas ferra-
mentas que resultaron ser de 
gran apoio no control de pragas e 
enfermidades deste cultivo, onde 
predomina o uso de fungicidas.

Innovación en protección de 
cultivos
Durante os últimos anos, a innova-
ción neste segmento viuse influida 
por unha tremenda presión 
regulatoria e social que levou á in-
dustria a procurar solucións para 
cumprir uns estándares máximos 
de seguridade e eficacia. Como con-
secuencia, atopar novas moléculas 
ou desenvolver produtos fitosani-
tarios que se adapten a esta nova 
contorna é cada vez menos doado 
e custoso e fai que moitas compa-
ñías teñan que reconcebir os seus 
investimentos en innovación.

Lanzamento da gama 
ZorvecTM

Unha das moléculas que supe-
rou tan restrictivos procesos é 
Zorvec™Active®, o primeiro mem-
bro dunha nova clase química para 
o control de doenzas ocasionadas 
polos fungos en diversos cultivos 
cun óptimo perfil medioambien-
tal e de seguridade para el usuario.

É, pois, unha nova solución fungi-
cida que, grazas ao seu modo de ac-

Zorvec, a solución antimildiu 
que o muda todo

O cultivo da vide é 
unha actividade moi 
relevante en Galicia

Corteva pon a disposición 
dos viticultores ferramentas 
innovadoras para loitar contra 
as pragas

ZorvecTM . Atributos clave e beneficios
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