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Francisco Bello

As negociacións da PAC pasan 
a unha nova fase despois de tres 
anos de intensas reunións nos que 
os compromisos medioambien-
tais e climáticos marcaron a liña 
de discusión querendo impoñer 
uns obxectivos obrigatorios sen 
que tivesen base legal.  Neste sen-
tido, ASAGA sempre se mostrou 
reticente a moitos dos preceptos 
que se establecían nas propostas 
da Comisión, así como no desen-
volvemento das negociacións no 
Parlamento Europeo e o Consello 
Agrícola, xa que consideramos 
que se afasta das verdadeiras 
necesidades do sector fronte a un 
mundo globalizado, uns merca-
dos cada vez mais volatis e unhas 
condicións de competencia inter-
nacional cada vez mais duras.

Deste fase que remata, en opinión 
de ASAGA, o feito máis signifi-
cativo foi acadar ese acordo que 
da paso ás negociación nacionais 
para o deseño e aprobación dos 
Plans Estratéxicos Nacionais que 
implementará cada país e que será 
onde de verdade se complete a re-
forma da PAC. Ábrese polo tanto 
un novo espazo de negociación no 
que é preciso deixar de lado a carga 
ideolóxica para atender a realida-
de da situación das explotacións 
agrícolas e gandeiras de Galicia. 

Así, dende a nosa Asociación cre-
mos que en comunidades coma 
a nosa deben primar os criterios 
técnicos e agronómicos para así 
lograr mellorar a rendibilidade, 
viabilidade e competitividade 
dos profesionais agrarios e que 
marcará o futuro do sector du-
rante os próximos seis anos. 

Lei Recuperación 
da Terra Agraria
Outro dos temas que abordamos 
nesta edición de Axenda Agraria 
é o beneficio que supón a nova 
Lei de Recuperación da Terra 
Agraria de Galicia que permitirá 
recuperar e poñer en valor zonas 
agroforestais que están abando-
nadas. Trátase dunha oportuni-
dade para impulsar o agro galego 
e coa súa aprobación créase unha 
ferramenta clave para mobilizar 
a terra dende a perspectiva agra-
ria, gandeira e forestal. 

Dende ASAGA consideramos que 
esta normativa é a base necesaria 
para promover a continuidade 
das explotacións, facilitar super-
ficie agraria, favorecer a boa xes-
tións das terras e poñer a producir 
áreas de terra agraria abandonada 
e con boa capacidade produtiva. 
Cabe salientar que ao contar con 
este marco normativo para a 

Coñecer a realidade do 
sector, fundamental para a 
negociación da PAC

xestión de terras infrautilizadas 
estase incidindo tamén de forma 
directa na política antiincendios, 
facilitanto unha maior capacida-
de produtiva das terras e reducin-
do os espazos abandonados.
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A reforma da PAC, que leva máis 
de tres anos negociándose nas 
instancias comunitarias, deu 
un paso importante para a súa 
adopción nos acordos acadados 
nos Trílogos (xuntanzas tripar-
titas entre Consello, Parlamento 
Europeo e Comisión) e poste-
riormente na súa ratificación 
polo Consello de Agricultura da 
UE co que finaliza a presiden-
cia portuguesa. En opinión de 
ASAJA, posiblemente o feito 
máis significativo sexa precisa-
mente o feito de ter acadado este 
acordo, que pecha unha etapa e 
dá paso ás negociacións nacio-
nais para o deseño e aprobación 
dos Plans Estratéxicos Nacionais 
que implementarán a PAC en 
cada país.

ASAJA sempre se amosou reti-
cente a moitos dos preceptos que 
se establecían nas propostas da 
Comisión, así coma no desen-
volvemento das negociacións no 
Parlamento Europeo e o Consello 
Agrícola, xa que consideramos 
que se alonxa das verdadeiras 

necesidades do sector fronte a un 
mundo globalizado, uns merca-
dos cada vez más volátis e unhas 
condicións de competencia inter-
nacional cada vez máis duras.

Compromisos medioam-
bientais
Os compromisos medioambien-
tais e climáticos marcaron, dende 
o principio, as negociacións da 
nova PAC, se ben se viron forte-
mente alterados tras a publica-
ción das Estratexias “Da granxa á 
mesa” e “Biodiversidade do Pacto 
Verde Europeo” e a pretensión 
do Parlamento e especialmente 
do vicepresidente Timermans, 
apoiado polo sectores medioam-
bientais máis radicais, de impor 
uns obxectivos, en principio 

puramente orientativos, coma 
obrigatorios sen que tiveran 
unha base legal, nin estudo de 
impacto que os avalase.

Lamentablemente, a ambición 
ambiental e climática, que todos 
podemos compartir, non se ve 

en absoluto acompañada da súa 
correspondente maior dotación 
económica orzamentaria, senón 
que deberán ser os propios agri-
cultores e gandeiros os que teñan 
que asumir novas e máis rigo-
rosas prácticas baixo o paraugas 
dos chamados ecoesquemas, se 
aspiran a percibir un nivel de pa-
gamentos equivalente ao actual.

Outra gran novidade
A outra gran novidade da futura 
PAC reside no papel que van 

desenvolver os Estados mem-
bros á hora de deseñar e executar 
os obxectivos da PAC en cada 
país a través dos seus Plans 
Estratéxicos. Se ben, ata agora, se 
viñeron desenvolvendo traba-
llos exploratorios de análise, 
determinación e priorización de 

Reforma da PAC 2021-2027: 
no aprobado sobra ideoloxía 
e falta agronomía

Agora dase paso 
ás negociacións 
nacionais sobre a PAC
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necesidades dentro dos distintos 
obxectivos específicos que a UE 
marca nos seus regulamentos, 
agora ábrese, unha vez coñeci-
do e delimitado o marco onde 
nos debemos mover, a fase de 
desenvolvemento destes Plans, 
que necesariamente o Ministerio 
de Agricultura deberá consen-
suar coas comunidades autóno-
mas e os principais implicados 
na reforma, os agricultores e 
gandeiros.

É precisamente nesta fase na-
cional onde se deberán definir 
e aclarar moitos aspectos de 
vital importancia para os nosos 
agircultores e gandeiros, tales 
como o futuro dos dereitos 
da PAC; a determinación do 
número de rexións produtivas; 
a converxencia interna e os seus 
períodos de aplicación; o control 
das superficies que terán dereito 
a pagamentos na futura PAC; os 
sectores e importes que poderán 

beneficiarse de pagamentos aco-
plados á produción; os límites 
que se impoñan a estos paga-
mentos ou o tratamento que se 
vaia dar ás primeiras hectáreas; 
o complemento necesario para 
apoiar a incorporación dos mo-
zos á actividade agraria (tanto no 
primeiro coma no segundo piar) 
e, por suposto, deseñar o modelo 
de arquitectura verde, a través 
dos ecoesquemas no primer piar 
e as medidas agroambientais e 
outros investimentos, dentro do 
segundo piar. Estes e outros moi-
tos aspectos quedan todavía por 
definirse no que será o futuro 
Plan Estratéxico para España.

Unha importante carga 
ideolóxica
É precisamente no deseño, 
elaboración e posta en marcha 
deste Plan Estratéxico onde de 
verdade se completa a reforma 
da PAC. É, polo tanto, necesa-
rio descender da literatura que 

contén unha importante carga 
ideolóxica, como puidemos com-
probar, á realidade da situación 
das explotacións agrícolas e 
gandeiras en Galicia e o resto do 
Estado, coa súa inmensa diver-
sidade produtiva e distintas es-
truturas a nivel de explotación, 
onde deben primar os criterios 
técnicos e agronómicos para así 
lograr mellorar a rendibilidade, 
viabilidade e competitividade 
dos profesionais agrarios galegos 
e do resto do Estado.

ASAJA sempre se 
amosou reticente 
a moitos dos 
preceptos que se 
establecían nas 
propostas da 
Comisión
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Facilitar superficie agraria a quen 
a queira traballar ofrecéndolle 
seguridade xurídica e potenciando 
a rendibilidade dos propietarios 
interesados é o obxecto da nova Lei 
de Recuperación da Terra Agraria 
de Galicia. Trátase dunha norma 
que foi publicada no Diario Oficial 
de Galicia o pasado 21 de maio e que 
recolle o marco xeral para a xestión 
da terra agroforestal.

Con esta lei, a Xunta de Galicia 
axuda a fixar poboación no medio 
rural ao delimitar a ordenación 
de usos da terra. Tamén favorece 
a recuperación agraria en moitas 
zonas de Galicia que, actualmente, 
contan con terras abandonadas ou 
infrautilizadas. Ademais, ao abeiro 
da lei achégase base territorial sufi-
ciente para aquelas explotacións xa 
existentes que a precisen.

Con este texto legal, que promove 
a continuidade das explotacións 
e favorece a boa xestión das terras 
que as conforman, prevese tamén 
incidir na política antiincendios. 
Unha terra máis traballada é máis 
difícil que arda e, polo tanto, a lei 
fará en parte posible anticiparse aos 
lumes forestais. Xunto a isto, outro 
dos piares sobre os que se asenta a 
lei é o da recuperación demográfica.

Porén, a norma ofrece tamén solu-
cións á problemática da dispersión 

e ao minifundismo tradicional 
galego. Moitas veces, debido a 
este factor, existen dificultades 
técnicas para que exista un cultivo 
mecanizado en Galicia. Ademais, o 
enorme grao de descoñecemento da 
titularidade dos predios complica 
os procesos de mobilización, polo 
que a nova lei facilitará moito neste 
caso a súa xestión. 

Mapa de usos agroforestais
Esta normativa ordenará tamén o 
uso das terras de carácter agrofores-
tal. Realizarase a través da posta en 
marcha dun Mapa de Usos Agrofo-
restais, que reflectirá o emprego das 
terras agroforestais e servirá de base 
para planificar as actuacións das ad-
ministracións públicas na materia. 

En relación coa identificación e 
coa ordenación de usos, tamén 
prevé a creación dun Catálogo de 
solos agropecuarios e forestais, que 
tratará de facer unha planificación 
integral contemplando os usos agrí-
colas, gandeiros e forestais.

Instrumentos de 
recuperación
Paralelamente, a nova norma rexe-
rá un conxunto de instrumentos 
voluntarios para mobilizar a terra, 
que convivirán coa declaración de 
novas concentracións parcelarias 
en lugares nos que haxa iniciativa 
agrícola e gandeira. Entre eles sa-

lientan os polígonos agroforestais, 
as aldeas modelo e as agrupacións 
de xestión conxunta, figuras que 
garanten a seguridade xurídica 
para propietarios e destinatarios, 
así como a rendibilidade.

Os polígonos agroforestais teñen 
por obxecto poñer a producir áreas 
de terra agraria abandonada ou 
infrautilizada e con boa capaci-
dade produtiva, por iniciativa da 
administración ou de particula-
res. Mediante a figura das aldeas 
modelo búscase recuperar de xeito 
sustentable terra abandonada 
arredor dos núcleos de poboación 
creando actividade agrogandeira 
e, polo tanto, cortalumes naturais 
para anticiparse aos incendios. 

Outra ferramenta que se crea con 
esta lei para propiciar a remuda 
xeracional no agro é o Banco de 
Explotacións, un instrumento 
público de mediación que facilitará 
o contacto entre titulares de explo-
tacións que abandonan a actividade 
e persoas interesadas en incorpo-
rarse a elas, co fin de garantir a súa 
continuidade e a das súas terras. 

Lei de Recuperación da 
Terra Agraria de Galicia

Esta lei facilitará superficie 
agraria a quen a queira 
traballar
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Que balance realiza do seu 
tempo á fronte da Dirección 
Xeral de Desenvolvemento 
Rural?
É un balance moi positivo. A re-
cente entrada en vigor da Lei de 
recuperación da terra agraria de 
Galicia constitúe un fito de gran 
importancia para o desenvol-
vemento rural da nosa comuni-
dade e eu tiven a oportunidade 
de participar activamente no 
proceso de elaboración, trámi-
te e aprobación desta norma. 
Polo tanto, estou moi satisfei-
ta no persoal e no profesional. 
Ademais, avanzamos moito no 
remate de diferentes procesos de 
concentración parcelaria ao lon-
go de toda Galicia, outro motivo 
de satisfacción. Porque tanto a 

lei como as parcelarias contri-
búen de xeito decisivo a mello-
rar o agro na nosa comunidade.

Cales son os retos máis im-
portantes que cómpre des-
envolver dende o seu depar-
tamento?
Tal e como xa afirmou o consellei-
ro en sede parlamentaria, asumi-
mos o reto de aplicar e desenvolver 
os preceptos da Lei de recupera-
ción da terra agraria de Galicia. 
Esta norma, como se sabe, facilita 
unha serie de ferramentas claves 
para mobilizar e poñer en valor 
a terra desde a tripla perspectiva 
agraria, gandeira e forestal. Polo 
tanto, constitúe unha oportuni-
dade única para impulsar o agro 
galego. Polo demais, como tamén 

temos dito, continuaremos im-
pulsando procesos de concentra-
ción parcelaria para afondar na 
correcta estruturación do territo-
rio rural de Galicia. Trátase de im-
pulsar o extraordinario potencial 
agronómico das nosas terras, a 
través de diferentes instrumentos 
de mobilización sen descoidar ou-
tras políticas fundamentais para 
o rural, como son a dotación de 
servizos e dun tecido empresarial 
potente, que facilite á poboación 
vivir no e do agro.

Cando van finalizar os proce-
sos de reestruturación par-
celaria que están máis avan-
zados? Cando se van iniciar 
os que están solicitados por 
toda Galicia nas zonas de 
alta aptitude agraria? 
As parcelarias seguen a ser un dos 
mellores mecanismos para dar-
lle máis valor ás terras, á vez que 
permiten aumentar a base terri-
torial das explotacións e reducir 
considerablemente os seus custos 
de produción. Por iso, as novas 
concentracións parcelarias teñen 
unha concepción moderna da me-
llora das estruturas, orientadas a 
favorecer o desenvolvemento eco-
nómico das explotacións. Polo de 
agora, seguimos traballando con 
intensidade en pechar adminis-
trativamente os procesos que a día 
de hoxe están abertos. Falamos 
dun total de 97 procesos, dos cales 
cinco decretáronse este mesmo 
ano. Deles, 63 atópase en fase de 
acordo. Ademais, en 57 destes 
63 procesos, os veciños xa poden 
facer uso das novas parcelas. Se 
analizamos os datos de parcela-
rias rematadas entre o ano 2020 e 
o primeiro cuadrimestre de 2021, 
temos 14 concentracións entrega-
das, que beneficiaron uns 6.404 
propietarios con arredor de 15.600 

“Continuaremos impulsando procesos de 
concentración parcelaria”

Inés Santé
Directora Xeral de Desenvolvemento Rural
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dos lumes creando unha devasa 
natural fronte eles. Estas iniciati-
vas realízanse en zonas de aban-
dono ou infrautilización, coa 
finalidade principal de fomentar 
a volta á produción de áreas de 
terra agroforestal con boa capaci-
dade produtiva que acadaron co 
paso do tempo estados de abando-
no ou infrautilización.

Os GDRs son froito dunha 
longa tradición de traba-
llo a prol do rural entre as 
entidades públicas e priva-
das que os conforman. Con 
cantos fondos para investi-
mentos produtivos van con-
tar os GDR mentres non se 
aprobe a nova PAC e o novo 
PDR?
A Axencia Galega de Desenvolve-
mento Rural vén de recibir máis 
de 600 proxectos a través dos 24 
grupos de desenvolvemento rural 
(GDR) de Galicia para as axudas 
enmarcadas no Plan Leader do 
Programa de Desenvolvemento 
Rural de Galicia 2014-2020. Estas 
achegas, destinadas ao desen-
volvemento de proxectos que 
dinamicen o agro, contan cun 
orzamento total de 13 millóns de 
euros para as anualidades 2021-
2022. O pasado 3 de maio, o Diario 
Oficial de Galicia (DOG) publicou 
a convocatoria de subvencións 
para a execución de proxectos 
da medida Leader, que pechou 
finalmente o 3 de xuño cunha 
gran resposta por parte da cida-
danía. Así, foron máis de 600 as 
solicitudes nas que se propuxeron 
proxectos tanto con fins lucrati-
vos como proxectos de natureza 
non produtiva, consistentes na 
realización dunha actividade 
que sexa de interese público ou 
colectivo. Estes últimos contan 
con propostas tanto por parte do 
sector privado como público, con 
concellos que buscan a mellora 
dos servizos públicos do rural. 
Nesa liña, cabe engadir que case o 
60% foron produtivos e o 40% non 
produtivos, pertencendo máis 
de 150 propostas aos concellos. 
Cómpre salientar que a medi-
da Leader ten como obxectivo 
mellorar as condicións do rural 
creando e mantendo emprego e 
dotando de servizos á poboacións 

títulos. Está claro que a Xunta se-
gue apostando por estes procesos, 
aos que destinamos desde o ano 
2009 un total de 118 millóns de 
euros para avanzar nesta mate-
ria. Só en 2021 achegamos máis de 
12 millóns de euros para este fin. 
Pero as cifras impresionan aínda 
máis se temos en conta que, desde 
que se comezou coa concentración 
en Galicia, actuouse en máis de 
1.000 zonas que abranguen unha 
superficie de máis de 500.000 hec-
táreas, beneficiando a case medio 
millón de propietarios. Por iso, 
seguiremos entregando títulos 
noutras provincias de Galicia e 
decretaremos novas zonas onde a 
prioridade sexa a ampliación de 
base territorial para as nosas ex-
plotacións.  Neste senso, por cada 
concentración rematada, inicia-
remos unha nova para seguir im-
pulsando este modelo de reorga-
nización do territorio, tan preciso 
para as explotacións rurais.

Cantas aldeas modelo están 
xa en marcha e que vanta-
xes teñen para as áreas nas 
que se implementan?
A día de hoxe, están postos en 
marcha 44 proxectos de aldea 
modelo, que se atopan en dife-
rentes etapas ou fases de execu-
ción. Téñense declarado 14 aldeas 
modelo, e tres destes proxectos 
atópanse xa rematados, concreta-
mente son os correspondentes a 
Osmo (Cenlle-Ourense), desti-
nada á produción de porco celta 
en ecolóxico; Trascastro (O In-
cio-Lugo), que se destina á produ-
ción de vacún de carne autóctono 
ecolóxico e Parada dos Montes (A 
Pobra de Brollón-Lugo), tamén 
destinada á produción de vacún 
de carne autóctono ecolóxico. Nos 
proxectos de aldea modelo procú-
rase a recuperación da actividade 
económica e social deses núcleos, 
co obxectivo de permitir a súa 
recuperación demográfica e a me-
llora da calidade de vida da súa 
poboación, ao tempo que se busca 
unha anticipación ao problema 

destas zonas. Unha iniciativa 
que pretende favorecer a ocupa-
ción sustentable do territorio, 
prestando atención especial aos 
colectivos máis desfavorecidos 
como as mulleres, as persoas con 
discapacidade, as persoas maio-
res e os mozos e mozas do noso 
territorio. Nos próximos meses 
haberá unha nova convocatoria 
da medida Leader para preparar 
as estratexias do seguinte período 
2023-2027, que contará co triplo 
do orzamento do actual perío-
do, ata chegar a un gasto público 
total de preto de 900.000 euros. O 
obxectivo deste esforzo orzamen-
tario é desenvolver estratexias de 
gran calidade, que conten cunha 
ampla participación da poboa-
ción local e de todos os axentes 
socioeconómicos de cada comar-
ca, ou da provincia, e que se adap-
ten ao novo contexto do desen-
volvemento rural. Nestes días 
tamén se resolveron as axudas 
para a preparación e realización 
de proxectos de cooperación en-
tre grupos de desenvolvemento 
rural, ao abeiro da medida Leader 
(submedida 19.3), cun orzamen-
to de 495.628 euros, e a previsión 
é sacar unha nova convocatoria 
de proxectos de cooperación co 
dobre de orzamento a finais deste 
ano ou principios do que vén.

A que se debe que os intere-
sados no alugamento de fin-
cas procedentes do Banco 
de Terras de Galicia teñan 
que esperar tanto tempo 
para saber se llas conceden 
ou non? Está previsto algún 
mecanismo para acelerar 
esta cuestión?
A propia Lei de recuperación da 
terra agraria de Galicia axiliza o 
procedemento, pero cómpre ter 
en conta que se trata de procesos 
de concorrencia moi garantistas, 
nos que se mantén a maior segu-
ridade xurídica para os intere-
sados. Por iso, de acordo coa nor-
mativa, hai que respectar unha 
serie de prazos (por exemplo, para 
posibles recursos) que condicio-
nan os trámites. En todo caso, nos 
últimos anos reducíronse sensi-
blemente os tempos e, como digo, 
a nova Lei de recuperación vai 
axilizalos aínda máis.

“Actuouse en máis de 1.000 zonas, 
beneficiando a case medio millón de 
propietarios”
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A Consellería de Medio Ambien-
te, Territorio e Vivenda acaba 
de ditar unha instrución aclara-
toria co fin de resolver posibles 
dúbidas sobre como deberán 
tramitarse os posibles cambios 
de aproveitamento forestal en 
terreos localizados fóra da Rede 
Galega de Espazos Protexidos e 
que supoñen, aproximadamente, 
1,5 millóns de hectáreas. O obxec-
tivo é clarexar que a implanta-
ción dun pasteiro nun terreo 
forestal non é un cambio de uso a 
efectos da súa tramitación, de tal 
xeito que non ten que someterse a 
avaliación ambiental.

A Dirección Xeral de Patrimonio 
Natural e a Dirección Xeral de 
Calidade Ambiental, Sostibilida-
de e Cambio Climático promoven 
conxuntamente unha instrución 
interna tras detectar que, ás veces, 
estas actuacións confúndense cun 

novo aproveitamento, distinto 
do orixinal, pasando por alto que 
a plantación de pastos en terreos 
forestais segue a ter o mesmo 
carácter e non supón un cambio 
a usos agrícolas. Para evitalo, a 
instrución será trasladada agora 
aos técnicos dos distintos departa-
mentos da Xunta implicados.

Aclarar criterios técnicos
Neste sentido e co fin de simpli-
ficar a tramitación deste tipo de 
supostos, a Consellería considera 
necesario introducir e aclarar 
os criterios técnicos que deben 
aplicarse a partir de agora na 
tramitación de posibles cambios 
de aproveitamento forestal fóra 
do ámbito da Rede Galega de 
Espazos Protexidos. 

Así, a implantación de pastos en 
terreos forestais, segundo a propia 
definición recollida na Lei de 
Montes de Galicia, segue a ser un 
aproveitamento forestal e non im-
plica unha transformación a usos 
agrícolas, senón que se mantén o 
seu carácter orixinal. Polo tanto, 
non ten que someterse a avalia-
ción ambiental nin solicitarse no 
marco do mesmo o corresponden-
te informe da Dirección Xeral de 
Patrimonio Natural.

Do mesmo xeito, cando a im-
plantación dun destes aproveita-
mentos para o gando implique a 
realización de cortas, tampouco 
levará aparellado un procede-
mento de avaliación ambiental 
salvo en caso de que o propósito 
das cortas sexa cambiar o uso 
do solo para destinalo a outros 
distintos do forestal como, por 
exemplo, a implantación dun 
cultivo agrícola.

Papel fundamental 
Ademais de gañar axilidade e evi-
tar trámites innecesarios cando se 
queira destinar un terreo forestal 
á implantación de pasteiros, a 
instrución tamén agarda incidir 
positivamente na dinámica 
actual de abandono das terras 
agrícolas e forestais en Galicia. 
Así mesmo, cómpre subliñar o 
papel fundamental que repre-
sentan os pasteiros e os hábitats 
de formacións herbosas para a 
conservación da biodiversidade.

Unha instrución da 
Consellería de Medio 
Ambiente resolve 
posibles dúbidas neste 
ámbito

Maior axilidade para os 
cambios de aproveitamento 
forestal

A medida contribuirá a frear o 
abandono de superficie forestal
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O Grupo Operativo SIEGA 
deseñou e puxo en marcha unha 
ferramental de axuda á toma 
de decisión para o manexo da 
gandería extensiva e a xestión 
dos pastos.

Para isto, creouse unha ferra-
menta web, en forma de sistema 
de información xeográfica, que 
combina o seguimento dos pastos 
por teledetección co posiciona-
mento do gando.

Un maior coñecemento do 
comportamento dos pastos, os 
recursos e o gando, supón unha 
vantaxe competitiva para o 
sector. A gandería extensiva con-
verteuse nun sector vulnerable 
con numerosos riscos potenciais, 
tanto para o sector como para o 
medio ambiente; tales como a 

desaparición da pequena gande-
ría extensiva con base territorial, 
o aumento do risco de incendios 
e talas incontraladas, o despoboa-
mento, a baixa rendibilidade, etc.

Diferentes datos 
Prover dunha ferramenta ope-
rativa que monitoriza, a tempo 
real, o estado das dúas variables 
principais do sistema (o gando e 
o estado dos pastos) pode ser útil 
tanto para os gandeiros (estado 
dos pastos, alertas por locali-
zación, ataques ao gando, etc) 
como para os técnicos e xesto-
res (seguimento do estado dos 
pastos no tempo, carga gandeira, 
necesidade de realizar desbroces, 
etc) dotándoos de información 
que facilite e mellore a xestión 
dos montes.

En SIEGA queremos aproveitar 
a sinerxia de dúas tecnoloxías 
diferentes: o seguimento da vexe-
tación mediante teledetección 
e o posicionamento do gando 
mediante GPS.

Aplicando técnicas de teledetec-
ción somos capaces de extraer das 
imaxes dos satélites Sentinel va-
riables biofísicas clave cada cinco 
días, como pode ser a biomasa 
foliar, a capacidade nutritiva dos 
pastos ou o seu contido en auga. 
O seguimento en continuo, ade-
mais, permítenos caracterizar e 
comprender mellor a dinámica e 
o comportamento da vexetación, 
detectando anomalías no crece-
mento do pasto, pero tamén os 
efectos producidos por queimas 
ou a matorralización.

Por outra banda, grazas aos dis-
positivos GPS que instalamos no 
gando, é posible non só coñecer a 
tempo real a posición do mesmo, 
senón tamén establecer un siste-
ma de alertas que avise ao usuario 
se un animal sae da súa zona ou 
se este está sufrido un ataque pola 
fauna silvestre.

Acción financiada polo Mi-
nisterio de Agricultura
A acción está financiada polo 
Ministerio de Agricultura e 
como membros da agrupación 
solicitante figuran Complutum 
Tecnoloxías da Información 
Xeográfica S.L. (COMPLUTIG); 
a Asociación Agraria de Galicia 
(ASAGA GALICIA); a Asociación 
Agraria Xóvenes Agricultores e 
Gandeiros de Asturias (ASAJA 
ASTURIAS) e Xóvenes Agricul-
tores e Gandeiros de Cantabria 
(ASAJA CANTABRIA). Como 
colaboradores figuran o Instituto 
Galego da Calidade Alimentaria 
(INGACAL)-Centro de Investi-
gacións Agrarias de Mabegondo 
(CIAM); o Servizo Rexional de 
Investigación e Desenvolvemen-
to Agroalimentario (SERIDA) 
de Asturias; o Centro de Inves-
tigación e Formación Agraria 
de Cantabria (CIFA e o Departa-
mento de Xeografía, Xeología e 
Medio Ambiente da Universida-
de de Alcalá.

O Grupo SIEGA axuda ao manexo 
da gandería extensiva

A gandería extensiva 
converteuse nun 
sector vulnerable con 
numerosos riscos 
potenciais
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Os propietarios de montes galegos, 
xa sexa a título particular ou 
enmarcados en asociacións de 
montes de man común, e as 
empresas que desenvolven a súa 
actividade industrial no ámbito 
forestal, teñen desde hai máis de 
seis meses unha ferramenta de 
gran utilidade para incrementar 
a súa eficiencia e, á vez, reducir os 
seus custos. 

Trátase de Asaga Forestal, o 
departamento que a Asociación 
Agraria de Galicia (Asaga) 
decidiu crear para informar, 
orientar e realizar todas aquelas 
xestións de índole técnica, 
ambiental, de biodiversidade, 
xurídicas, económicas ou 
administrativas relacionadas co 
desenvolvemento e a xestión da 
súa actividade empresarial.

Asaga Forestal forma ademais 
parte do Consello Forestal de 
Galicia, en cuxo seo exerce 
a representación dos seus 
asociados presentando propostas 
e promovendo actuacións para 
lograr unha mellor xestión 
forestal por parte dos propietarios 
de montes e as empresas afíns. 
O novo departamento de Asaga 
“púxose en marcha no principio 
do ano e ofrece un amplo e 
completo elenco de servizos e 
xestións coa finalidade de que 
os propietarios de montes e 

as empresas do sector poidan 
realizar todos os seus trámites 
a través de nós dunha maneira 
segura e eficaz”, explica Manuel 
Iglesias, representante de Asaga 
no Consello Forestal de Galicia. 

Carteira de servizos 
Entre estes servizos destacan a 
representación e a defensa dos 
intereses dos propietarios de 
montes, xa sexan particulares ou 
comunais, e das empresas antes 
as diferentes administracións 
con competencias en materia 
forestal, así como a redacción de 
proxectos técnicos de xestión, de 
ordenación forestal, ambientais 
ou mesmo cinexéticos. 

A oferta de servizos 
inclúe tamén xestións 
administrativas como a 

solicitude de permisos de curta 
ou a contratación de seguros, 
ademais de servizos xurídicos a 
propietarios e empresas. 

A carteira de servizos que 
Asaga Forestal oferta aos seus 
socios tamén abrangue a área 
económica e de contabilidade, 
así como formación en materia 
forestal e a posibilidade de 
conectar, a través dos seus 
socios, con empresas forestais 
que prestan de plantación, poda 
ou roza de terreos. 

Oferta integrada 
“A principal vantaxe -sinala 
Manuel Iglesias- consiste na oferta 
de todos os servizos integrados 
nunha única entidade, así como 
a posibilidade de dispoñer dun 
grupo de profesionais expertos 
en distintas áreas, temáticas e 
materias que poida necesitar un 
propietario, unha empresa ou un 
monte veciñal de man común”. 

“Ademais -engade o represen-
tante de Asaga no Consello 
Forestal de Galicia- o socio 
pode coñecer en todo momento 

o estado en que se atopan os 
procesos ou as xestións que se 
están realizando”.

Asaga Forestal forma parte do 
Consello Forestal de Galicia 
desde hai seis anos e o seu labor 
é a de participar nos distintos 
grupos de traballo e nas mesas 
sectoriais forestais para tratar de 
buscar medidas encamiñadas ao 
fomento do desenvolvemento 
económico, social e ambiental do 
sector a través da detección dos 
principais problemas do monte.

Asaga forma parte do Consello 
Forestal de Galicia desde fai 
seis anos

O monte do século XXI
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O novo Puma é un animal diferente. Desfruta da súa condución áxil, precisa, segura e 
potente. Unha experiencia de condución única baseada na tecnoloxía e nos 14 anos 
de experiencia dos nosos enxeñeiros no desenvolvemento desta gama de tractores.

* En ciencias naturais e en antropoloxía denomínanse superdepredadores aos depredadores que non teñen depredadores
   naturais, sitúandose no alto da súa cadea alimentaria.

A MELLOR EXPERIENCIA DE CONDUCIÓN EN TRACTORES

A Xunta de Galicia, a través do 
Instituto Galego de Seguridade 
e Saúde Laboral, vén de publicar 
un documento de recomenda-
cións centrado na prevención 
fronte aos riscos no sector agrofo-
restal que poidan ser provocados 
pola roza co tractor.

A operación da roza consiste, 
segundo detalla o documento, na 
eliminación da parte aérea das ma-
togueiras leñosas e da vexetación 
adventicia non desexada ou na 
eliminación de residuos forestais 
mediante apeiros que poden ir 
suspendidos no tractor por medio 
do enganche a tres puntos ou axus-
tados a un brazo hidráulico. As 
rozadoiras toman o movemento 
da toma de forza do tractor ou do 
seu sistema hidráulico horizontal 
ou vertical.

Operacións previas
O documento recomenda, como 
operación previa, planificar ben o 
traballo e realizar o mantemento 
das máquinas seguindo as ins-
trucións do fabricante, así como 
verificar o funcionamento dos 
equipos de seguridade.

A continuación, cómpre estabili-
zar o apeiro e centrar tanto o apei-

ro coma o tractor desconectando a 
marcha e a zona de forza. No caso 
de haber un axudante na tarefa, 
non se interporá entre o tractor e 
a máquina durante a manobra de 
enganche ou desenganche e man-
terase a un lado ata que o tractor 
estea inmobilizado.

Antes de comezar o desprazamen-
to, o documento indica que cómpre 
colocar a máquina en posición de 
transporte e conducir á velocidade 
axeitada respectando as normas 
de circulación. Na roza, é preciso 
desprazar o tractor facendo faixas 
variables, segundo o ancho de roza, 
solapando unhas zonas con outras, 
de tal xeito que a vexetación corta-
da quede máis ou menos uniforme.

Cómpre traballar seguindo as 
curvas de nivel ata o máximo re-
comendado polo fabricante e levar 
a rozadoira á altura recomendada 
por este (a máis baixa posible) para 
mellorar a estabilidade e, se fose 
necesario, lastrar o tractor.

Inspección da máquina du-
rante o proceso de roza
Se fose preciso inspeccionar a 
máquina durante o proceso de 
roza, hai que poñer o tractor ao 
ralentí e desembragar a árbore da 
toma de alimentación da máquina. 
Logo é necesario apagar o tractor 
e asegurarse de que non existe 
ningún elemento ou persoa que 
poida modificar as condicións an-
teriores. Finalmente, para rematar 
desengancharase o apeiro nunha 
zona chá e libre de obstáculos e 
procederase de igual xeito que para 
o enganche, pero en orde inversa. 
Hai que realizar as reparacións de 
mantemento limpando e compro-
bando os elementos de trituración.

O documento tamén dá conta dos 
posibles riscos no labor da roza e 
ofrece medidas preventivas para 
facerlle fronte. Entre outros sinala 
como riscos o posible choque 
contra vehículos, os atropelos, os 
atrapamentos, a envocardura, as 
queimaduras ou incendios, os so-
breesforzos e as caídas, tropezóns 
e esvaróns. Tamén alerta do ruído 
e do pó como potenciais riscos, dos 
factores biolóxicos, dos golpes e 
cortes ou da climatoloxía adversa.
Como conclusión, o documento 
do Instituto Galego de Seguri-
dade e Saúde Laboral inclúe un 
apartado de medidas de protec-
ción, recomenda utilizar equipos 
de protección individuais e sinala 
como elementos de seguridade 
pasiva do tractor contar cun 
asento ergonómico en suspensión 
ou ter unha cabina de seguridade, 
entre outros.

Prevención fronte aos riscos no 
sector agroforestal: roza co tractor

O Instituto Galego 
de Seguridade e 
Saúde Laboral vén 
de sacar unha guía 
con recomendacións
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O exercicio 2020 concluiu con 
cifras récord para o sistema de 
seguros agrarios a nivel nacio-
nal. O recibo de prima ascendeu 
a case 800 millons de euros, o 
número de pólizas contratadas 
superou as 415.000; a produción 
asegurada situouse en case 41 
millóns de toneladas e o capital 
asegurado superou os 15.200 mi-
llóns de euros, unha cifra nunca 
antes acadada.

A contratación dos seguros pe-
cuarios é moi estable ao longo dos 
anos, con algunhas variacións que 
se fan máis evidentes cando se in-
corporan melloras moi relevantes 
nas coberturas das liñas de seguros. 
Entre as liñas de gando que máis 
se contratan cada ano destaca, 
ademais, o seguro para a retirada 
e destrución de animais mortos, 
o correspondente a explotacions 
de gando vacún de reproducion 
e produción. A nivel nacional, 
durante o exercicio anterior, a con-
tratación deste seguro mantívose 
practicamente sen variación con 
respecto a 2019. Asináronse 13.505 
pólizas, que deron cobertura a 
máis de 1.620.000 animais.

Marcada tradición gandeira 
en Galicia
Galicia destaca por ser unha 
comunidade autónoma cunha 
marcada tradición gandeira. E 
isto tamén se reflicte nas cifras do 
seguro agrario, xa que é a comu-
nidade que, habitualmente, máis 
contrata a liña de gando vacún de 
reprodución e produción e esta 

mesma situación repetiuse en 
2020. O ano pasado suscribíron-
se preto de 4.300 pólizas, o que 
significou un aumento de máis 
dun 2% respecto a 2019, que deron 
cobertura a 441.608 animais (un 
5% máis que o ano anterior). Con 
estas cifras, a comunidade sitúase, 
ademais, entre as que, non só 
mantiveron a contratación, senón 
entre as que reforzaron a súa 
confianza no sistema de seguros 

agrarios e melloraron os datos de 
contratación.

Os gandeiros, conscientes das con-
secuencias que pode ter que a súa 
explotación resulte afectada por 
calquera tipo de risco, adoptan 
cada vez máis o seguro agrario 
coma un custo fixo para protexer-
se fronte a accidentes, ataques de 
animais, mortalidade masiva ou 
outros eventos non controlables 
polo produtor, que poñen en pe-
rigo a rendibilidade e viabilidade 
das explotacións. 

Ademais, o risco de que algún ani-
mal resulte positivo ás enfermi-
dades incluidas nas campañas de 
saneamiento gandeiro -centradas, 
sobre todo, na brucelose e tuber-
culose- e, por suposto, que isto 
leve consigo o sacrificio de todos 
os seus animais ou a inmobiliza-
ción da granxa preocupa tamén 
aos produtores, especialmente 
canto mellor e máis selecto sexa o 
gando. En 2020, gandeiros galegos 
recibiron máis de 11,2 millóns de 
euros en indemnización por todos 

os sinistros acontecidos. E é que, 
neste sentido, o seguro agrario 
converteuse nunha ferramenta 
fundamental para garantir o bo 
transcurso da actividade gandeira.

Valoración dos animais com-
plementaria
Tradicionalmente, a garantía de 
saneamento gandeiro ofreceu ao 
produtor unha valoración dos 
animais, complementaria á que 

percibe da administración, com-
pensando o valor real dos animais 
sacrificados. Esta garantía, que 
adoitaba ser elixida polo 80% dos 
asegurados, está incluida, ac-
tualmente, como unha garantía 
básica do seguro do gando vacún 
de reprodución e produción.

Ademais, segundo o estudo 
elaborado para Agroseguro, 
melloráronse as compensacións a 
través dunha garantía adicional: 
o saneamento extra, que elimina 
a franquicia establecida na valo-
ración dos animais da garantía 
básica e achega unha compen-
sación económica semanal polo 
tempo no que se impide a resti-
tución dos animais produtivos 
sacrificados.

Os gandeiros galegos seguen 
confiando no seguro agrario

O saneamento gandeiro 
inclúese como garantía básica 
no seguro de gando vacuno de 
reproducion e produción 
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futuro. Iniciouse así o proceso de 
negociación entre os equipos de XF 
e a multinacinal norteamericana 
Sexing Technologies, propietaria 
das patentes desta tecnoloxía ex-
clusiva e tecnicamente específica 
e, finalmente, o proceso deuse por 
finalizado o 28 de xuño coa sinatu-
ra do contrato entre as partes.

Producir seme sexado en España 
será posible e farase en exclusiva 
nas instalacións de Xenética 
Fontao S. A. a partir do ano 2022, 
o que supón asegurar a capacida-
de de produción propia de seme 
sexado para o sector bovino. 
Anteriormente, Xenética Fontao 
(XF) enviaba aos seus touros ao 
Reino Unido, onde se producían 
as doses; a partir do vindeiro mes 
de febreiro as doses produciranse 
en Galicia.

Ao efectuarse o proceso nas ins-
talacións de XF poderase dispor 
de seme sexado de todos os touros 
da sociedade e, polo tanto, dunha 
maior diversidade xenética. Adi-
cionalmente, será posible obter 
doses sexadas tamén para machos.

Proceso de acordo
O proxecto foi posto en marcha 
hai seis meses polo Consello de 
Administración da Sociedade 
Pública Xenética Fontao S. A., na 
que se integran a representación de 
Acruga e Fefriga, ao ser conside-
rado o sector produtivo como de 
alto interese estratéxico para o seu 

Rogelio Martínez, novo director 
xerente de Expourense

Xenética Fontao producirá 
en exclusiva seme sexado 
en España

Rogelio Martínez, exdelegado da 
Xunta de Galicia na provincia de 
Ourense, foi nomeado a mediados 
do pasado mes de maio como novo 
director xerente de Expourense. 
Proposto pola Xunta no Comité 
Executivo do organismo e ratifica-
do polo Padroado de Expourense, 
onde a Xunta ten a maior parte do 
accionariado, Martínez atesoura 
unha ampla experiencia política.

Como exdelegado do Goberno 
galego en Ourense, xa estivo no 

Padroado de Expourense, razón 
pola cal coñece moi de preto a 
xestión do recinto feiral. Unha 
vez asumiu o cargo, Rogelio 
Martínez foi recibido en audien-
cia polo novo delegado da Xunta 
de Galicia en Ourense, Gabriel 
Alén, dentro da súa rolda de 
encontros institucionais.

Expourense
Expourense ten, entre outros 
obxectivos, a promoción de 
actividades e accións sociais e 

educativas que se plasman na 
colaboración con asociacións e 
organizacións que traballen a 
favor da sociedade, dende os máis 
diversos ámbitos.

Cun excelente posicionamento 
xeográfico no noroeste penin-
sular, Expourense conta cunha 
superficie de 32.000 metros 
cadrados, dos cales 114.000 están 
construidos. Caracterízase por 
ser un espazo moderno onde a 
organización de calquer tipo de 
evento resulta sinxela grazas á 
versatilidade das súas instala-
cións. Todo o recinto posúe rede 
wifi, climatización axeitada a súa 
gran capacidade e megafonía, así 
como a dotación precisa para ga-
rantir a seguridade dos visitantes 
en eventos multitudinarios.
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O 22 de xuño presentouse a 
edición 2022 de Tractor of the 
Year (TotY) na canle dixital 
www.totydigital.com, o evento 
máis importante do ano da me-
canización agrícola de Europa, 
xa que aquí elíxese ao mellor 
tractor. E por segundo ano BKT 
únese ao certame. A multina-
cional india, un dos princi-
pais fabricantes mundiais de 
pneumáticos especializados de 
fóra da estrada, ten unha forte 
presenza no mercado agrícola.

BKT comparte con TotY a 
formulación da innovación na 
mecanización agrícola, o enfoque 
de compartir, o feito de ir á van-
garda. “É moi importante estar 
aquí, porque é onde se debaten 
as principais cuestións agrícolas: 
desde a sustentabilidade ata o 
transporte autónomo, desde a 
xestión de datos ata a análise para 
optimizar e aumentar a eficiencia 
das operacións”, afirma Lucia 
Salmaso, conselleira delegada de 
BKT Europe.

“Son temas nos que tamén BKT 
está a centrar os seus recursos 
e investigacións. Ademais, os 
tractores sono todo na agricul-
tura e os pneumáticos sono todo 
para os tractores. O único punto 
de contacto coa terra, o obxecto 
que transforma a potencia do 
tractor en tracción. TotY é o lugar 
adecuado para nós”, engade.

A mecanización agrícola 
do futuro
Tractor of the Year (TotY) é un 

categorías en termos de susten-
tabilidade e os competidores 
son: Antonio Carraro, Carraro 
Tractors, Case IH, Claas, John 
Deere, Ferrari, Landini, Massey 
Ferguson, New Holland, Reform 
e Valtra. Entre os participantes 
hai algúns nomes novos e isto 
fai que a competición sexa aínda 
máis animada e estimulante.

Outra novidade son os episo-
dios dixitais que se difundirán 
nas redes sociais de TotY e que 
levará a cabo a rede de prensa do 
certame, con análise de toda Eu-
ropa sobre tendencias agrícolas, 
tecnoloxía e moito máis. Con 
todo, a verdadeira novidade para 
2022 será o encontro en directo, 
que este ano permitirá a TotY 
premiar aos gañadores en persoa 
e mostrar os seus modelos na 
feira EIMA de Bolonia do 19 ao 
23 de outubro.

Así pois, TotY e BKT consolí-
danse como unha alianza que é o 
símbolo dunha visión común do 
futuro, cada vez máis innovado-
ra e sostible.

certame internacional, creado en 
1998, que reúne cada ano ás prin-
cipais publicacións do mundo 
da mecanización agrícola, para 
conformar un xurado de 26 ex-
pertos de 25 países que, mediante 
a análise, o debate e as probas 
de campo, outorga o premio ao 
mellor tractor europeo. 

Como todos os anos, o certame 
consta de catro categorías. Co-
meza co clásico Tractor do ano, 
aberto a todos os tractores e para 
o que este ano os candidatos son: 
Case IH, John Deere, Massey Fer-
guson, New Holland e Valtra.

A segunda categoría é Mellor 
utilidade, para tractores multi-
función. Os participantes son: 
Claas, John Deere, Landini, Mas-
sey Ferguson e Valtra. A terceira 
categoría é Mellor especializa-
ción, para tractores que traballan 
en viñedos, hortas, ladeiras e 
montañas. Os competidores son: 
Antonio Carraro, Carraro Trac-
tors, Ferrari e Reform. 

A última categoría é Tractor 
do ano sostible, que premia ao 
mellor tractor das tres primeiras 

Entre as novidades 
atópanse algúns 
fabricantes de 
tractores no seu 
debut en TotY 

BKT participa no Tractor 
of the Year (TotY) 2022
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As explotacións agrarias poderán 
incrementar a súa produtividade 
grazas á mellora do rendemento 
que Case IH introduciu nas novas 
cultivadoras de gran Axial- Flow, 
das series 150 e 250, equipadas 
cunha tecnoloxía de última 
xeración que evolucionou para 
mellorar a calidade das colleitas. 

A serie 150 equipa unha nova 
transmisión de catro velocida-
des e ofrece catro modelos cuxas 
melloras proceden da tecnoloxía 
dispoñible nas colleitadoras máis 
grandes da firma. 

A nova transmisión está acciona-
da por un selector eléctrico que 
facilita o cambio de marchas e 
aumenta a axilidade operativa da 
colleitadora. Ademais, a súa nova 
tracción auxiliar 4x4 aumenta 
ata o 60% a capacidade de arrastre 
en condicións adversas, mentres 
que o seu novo redutor final, 
cun 21% máis de capacidade de 
carga, e o seu renovado paquete 
hidrostático, de maior capacidade, 
garante un incremento do 10% 

xestionar ata 1.800 intervencións 
diarias durante unha operación 
de colleita. Os catro modos de 
colleita dispoñibles proporcio-
nan axustes instantáneos que 
contribúen a que o proceso resulte 
máis sinxelo porque unha vez 
calibrada a corealiza unha serie 
de análise, como o das condicións 
agronómicas e do chan, e realiza 
as intervencións necesarias para 
alcanzar un punto óptimo a tra-
vés do seu sistema intelixente. 

O novo conxunto hidrostático co 
que vai equipada esta serie e o seu 
cambio de marchas automatizado 
fan tamén que a máquina sexa ata 
un 42% máis robusta e cómoda 
que os modelos anteriores. Por úl-
timo, a nova xeración da platafor-
ma de corte coa que están equipa-
das as novas cultivadoras da serie 
250 de Case IH integra cambios 
que melloran a dispoñibilidade do 
produto co sistema TerraFlex 4 F. 

no rendemento. A cabina mello-
ra a interface entre o operador 
e a máquina cunha disposición 
renovada dos comandos na nova 
consola e o joystick, o que outorga 
maior confort ao usuario. 

Pola súa banda, a serie 250 supón 
unha aposta pola innovación e 
a automatización mediante o 
uso da intelixencia artificial. Os 
modelos 7259, 8250 e 9250 da serie 
250 incorporan o AFS (Harvest 
Comand Automation, un sistema 
intelixente de autorregulación 
con catro modos de colleita 
que, grazas aos seus 16 sensores 
posicionados nos sistemas da 
máquina proporcionan ata un 
15% máis de produtividade ao 
mesmo tempo que simplifican as 
operacións no campo. 

Con estas novidades, a cultivadora 
asume o mando de nove controis 
que en modelos anteriores eran 
responsabilidade do operador. 
Do operario dependerá a elección 
entre os modos de calidade de 
grans, desempeño balanceado, 
rendemento máximo ou rende-
mento fixo e a máquina priori-
zará sempre esta elección na súa 
autorregulación. 

Automatización 
O sistema Automation é capaz de 

A nova serie 250 de Case 
IH incorpora a intelixencia 
artificial á máquina

Os modelos máis 
pequenos melloran a 
súa eficiencia grazas a 
unha nova transmisión

CASE IH serie 250: as 
cultivadoras intelixentes
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John Deere, líder mundial en 
grandes tractores, acaba de dar un 
salto coa súa gama XXL da serie 
9, unha máquina capaz de ofrecer 
unha incrible potencia cun novo 
deseño de motor que, á vez, au-
menta o aforro de combustible. 

A filosofía do fabricante nortea-
mericano á hora de deseñar esta 
nova gama é a de cubrir máis 
hectáreas con maior fiabilidade e, 
á vez, maior comodidade. Por iso 
os intuitivos menús da pantalla 
táctil, que agora son mellores e 
máis silenciosos, poden persona-
lizarse facilmente para adaptarse 
ás necesidades individuais de 
cada operador. 

A nova cabina está especialmen-
te deseñada para longas xornadas 
de traballo no campo. É espazosa, 
silenciosa e está ben equipada. O 
sistema de audio incorpora un 
novo nivel de calidade de son 
grazas aos seus sete altofalantes 
(un deles de graves) e o asento 
Active Seat II, dotado de suspen-

A gama está composta por tres 
modelos. A serie 9 R é a mega-
potencia máis versátil e ofrece 
unha gama de motorizacións que 
renden ata 691 cabalos cun consu-
mo máis eficiente. A 9 RT ofrece 
unha excelente capacidade de 
tracción en liña recta e o seu sis-
tema de suspensión AirCushion 
aílla completamente o bastidor 
frontal das depresións e resál-
telos de terreos desiguais, o que 
permite que cada cadea de eiruga 
traballe de forma independente. 

Por último, os modelos da serie 
9 RX incorporan máis poten-
cia e, grazas ás novas opcións 
de lastre, ofrecen tamén unha 
maior capacidade de arrastre. A 
súa pegada total é ata un 119% 
maior que as das rodas e un 
42% maior que a das cadeas de 
eirugas dobres. 

sión eléctrica sensible, aílla o 
90% dos movementos verticais 
para ofrecer unha condución 
suave e mesmo dunha función de 
masaxe integrada. 

As tarefas poden ser configura-
das polo condutor con antelación 
grazas ao John Deere Operations 
Center usando o AutoSetup, 
que permite envialas de forma 
inalámbrica aos tractores desta 
serie. Ademais, todos os disposi-
tivos móbiles do operador poden 
ser conectados co vehículo a 
través de Bluetooth, o que per-
mite escoitar a radio, reproducir 
música ou podscast ou mesmo 
facer chamadas telefónicas con 
mans libres de forma segura, sen 
necesidade de apartar a vista dos 
controis do vehículo. 

Ata oito anos de garantía
O fabricante norteamericano 
dobrou ademais a súa aposta 
polo prazo de garantía, que nes-
ta gama pasa a ser de dous anos 
ou 2.000 horas de traballo, o que 
a converte na máis completa 
deste segmento de tractores, 
aínda que tamén é posible 
contratar un plan de protección 
PowerCard que amplía esta 
garantía ata oito anos ou 8.000 
horas de traballo. 

 É máis potente, ten 
mellor deseño e aforra 
combustible

As cabinas destes 
xigantes son máis 
espazosas e silenciosas

John Deere mellora a súa 
gama XXL da serie 9



M A Q U I N A R I A

25

Renault decidiu apostar de cheo 
polo hidróxeno verde -conside-
rado por moitos como a enerxía 
do futuro- e lanzouse a por este 
novo mercado cunha atractiva 
oferta dirixida inicialmente 
ao segmento dos vehículos de 
frotas comerciais.

Un furgón dotado dunha caixa 
de 12 metros cúbicos, o seu 
irmán maior con capacidade de 
19 metros cúbicos e un minibús 
urbano capaz de transportar ata 
15 persoas conforman a gama 
que o Grupo Renault e Plug 
Power comercializarán ao longo 
deste ano a través de HYVIA un 
termo composto polas iniciais 

metros cúbicos con 500 quiló-
metros de autonomía dirixido 
a profesionais do transporte de 
mercadorías. Un chanzo máis 
abaixo sitúase o Máster Chasis 
Cab H2- Tech, que amplía a súa 
capacidade de carga ata os 19 
metros cúbicos pero reduce a súa 
autonomía a 250 quilómetros 
sen recargar. 

Os tres vehículos comparten a 
súa arquitectura de propulsión, 
denominada Dual Power, que 
permite alimentar motores 
eléctricos mediante dúas fontes 
de enerxía: a batería e a pila de 
combustible. A súa autonomía 
chega ata os 500 quilómetros, 
dos que 100 corresponden á 
capacidade da batería e o resto 
obtense mediante o hidróxeno 
e a súa conversión eléctrica na 
pila de combustible. Todos os 
vehículos están equipados con 
depósitos que conteñen entre 3 e 
7 quilos de hidróxeno, segundo 
a versión, unha pila de combus-
tible de 30 Kw e unha batería de 
33 Kw/h. 

O sistema de pila conta con todos 
os subsistemas necesarios para 
o seu correcto funcionamento: a 
alimentación e a regulación de 
aire e hidróxeno, a humidifica-
ción dos gases e a refrixeración. 

Estacións de recarga 
móviles
O hidróxeno verde necesario 
para alimentar estes vehículos 
procederá de estacións móbiles de 
almacenamento que a partir de 
finais de ano estarán dispoñibles 
en réxime de venda ou alugueiro, 
ademais das habituais estacións 
de recarga de hidróxeno. A 
produción, o almacenamento e a 
distribución do hidróxeno corre-
rá a cargo de Plug Power, unha 
empresa que xa despregou unha 
rede de máis de 100 estacións que 
distribúen máis de 40 toneladas 
de hidróxeno ao día. 

HY (de hidróxeno) e VIA (de 
camiño) elixido para deseñar un 
ecosistema completo baseado no 
hidróxeno verde que incluirá 
tanto vehículos como estacións 
de carga. 

Con esta oferta o fabricante 
automobilístico afronta os retos 
da mobilidade do futuro acompa-
ñando a súa proposta cunha com-
pleta rede de mantemento e un 
sistema de leasing nas estacións 
de recarga de hidróxeno. 

O Máster Citybus H2- Tech é un 
minibús urbano con capacidade 
para 15 pasaxeiros e unha autono-
mía de 300 quilómetros especial-
mente deseñado para satisfacer 
as necesidades das empresas de 
transporte de persoas nun distan-
cias curtas ou medias. 

Máis longo alcance ten o Master 
Van H2- Tech, un furgón 
cunha capacidade de carga de 12 

O fabricante oferta dous 
furgóns e un minibús de 
transporte de viaxeiros

Renault aposta polo 
hidróxeno



Deseño e funcionalidade 
Desde entón, New Holland mello-
rou o deseño e a funcionalidade 
da L35 orixinal, ao aumentar o 
seu alcance e capacidade de carga 
e recudir os tempos de ciclo. A 
última serie 300 está dispoñible 
en catro novos modelos de entre 
60 e 90 cabalos de potencia e cun-
ha carga operativa de entre 815 e 
1.270 quilos.

A serie 300 deseñouse tendo 
en cuenta ao operador e as súas 
novas prestacións, como o 
mantemento da traxectoria, a 
protección e o star/stop do motor 
garanten o máxima tempo de 
actividade e produtividade.
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Braud 11.90X Multi, a 
recolectora máis innovadora

Medio século de innovación

A multinacional norteamericana 
New Holland acaba de ampliar a 
súa oferta de recolectoras cun novo 
modelo: a Braud 11.90X Multi, que 
se comercializa xa desde este ano 
e que está dirixida fundamental-
mente a grandes explotacións de 
almendro e a empresas de recolec-
ción de oliveiral. O novo modelo 
New vén a converterse na irmá 
maior das outras recolectoras de 
New Holland, a Braud 9090X Olive 
e a Braud 9090X Dual, dirixidas á 
recolección de viñas e oliveirais. 

De feito, a Braud 11.90X Multi ten 
a mesma motorización que as súas 
irmás menores (capaz de render 
182 cabalos) pero a súa elevación 
alcanza os 820 mm e a súa altura de 
descarga chega ata os 3,60 metros 
grazas a unha distancia entre eixos 
da mesma lonxitude. 

Maior capacidade das tolvas
A capacidade das tolvas tamén 
aumenta ata os 5.000 litros 
(un 20% máis que os modelos 
anteriores) e opera cun máximo 
de 42 sacudidores. New Holland 
lidera o mercado de recolectoras 
de oliveiral e a empresa prevé 

que o novo modelo lle permita 
ademais consolidarse como líder 
mundial en maquinaria de reco-
lección de plantacións en sebe, 
un sistema que se está esten-
dendo xa a outros cultivos con 
ensaios realizados con mazás, 
laranxas ou ameixas. 

A mini cargadora de New Ho-
lland cumpre 50 anos e a multi-
nacional norteamericana –líder 
mundial en maquinaria agríco-
la– decidiu celebrar este medio 
século de innovación e liderado 
incorporando na parte traseira 
esquerda destas máquinas o dis-
tintivo “50 Years Edition”. 

O nacemento das mini cargadoras 
New Holland produciuse durante 
o deseño de ferramentas de corte 
da forraxe, cando un enxeñeiro 

descubriu que o deseño da súa sega-
dora permitía voltearla e conseguir 
un movemento ascendente e cara 
a adiante, o que sentou as bases 
do exclusivo deseño no sector das 
cargadoras de elevación vertical 
Super Boom de New Holland.

A primeira mini cargadora de 
New Holland, a L35, saíu ao mer-
cado en 1971 e introduciu gran 
cantidade de fitos no sector, o que 
outorgou ao fabricante o liderado 
mundial en seguridade. 

A primeira mini  cargadora de 
New Holland saíu ao mercado 
en 1971
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Galicia, Castela e León, Asturias e 
Cantabria, as catro comunidades 
onde habita o 95% de exempla-
res de lobo ibérico de España, 
anunciaron nunha rolda de prensa 
conxunta que recorrerán no Tri-
bunal Supremo a Orde do Goberno 
central de inclusión desta especie 
na Listaxe de Especies Silvestres 
en Réxime de Protección Especial 
(Lesrpe), sempre e cando o Executi-
vo estatal non dea marcha atrás.

A conselleira de Medio Ambiente, 
Territorio e Vivenda, Ángeles Váz-
quez; o conselleiro de Fomento e 
Medio Ambiente de Castela e León, 
Juan Carlos Suárez-Quiñones; o con-
selleiro de Medio Rural e Cohesión 
Territorial de Asturias, Alejandro 
Calvo; e o conselleiro de Desenvol-
vemento Rural, Gandería, Pesca, 
Alimentación e Medio Ambiente 
de Cantabria, Guillermo Blanco, así 
como as organizacións profesionais 
agrarias nacionais —Asaja, COAG e 
UPA— reuníronse a finais de maio 
en León para tratar sobre a decisión 
do Ministerio para a Transición 
Ecolóxica e o Reto Demográfico de 
incluír o lobo na Lesrpe.

Retirada inmediata
Os representantes autonómicos 

solicitaron a retirada “inme-
diata” da orde do Executivo 
central, anunciada o mércores 
por sorpresa, e tamén pediron 
a constitución dunha mesa de 
traballo na que se debata “todo, 
sen ningunha liña vermella e sen 
ningunha predisposición”.  

Na mesa demandan que estean 
representadas as comunidades, as 
organizacións agrarias e non só 
o Ministerios para a Transición 
Ecolóxica, senón tamén o de Agri-
cultura, Pesca e Alimentación, 
así como outras entidades que se 
estimen procedentes.

Indemnizacións a cargo 
do Ministerio
Por outra banda, as catro comuni-
dades non entenden como o texto 
do Goberno sinala que a decisión 
“non suporá o incremento dos 
recursos económicos dispoñibles 
pola Administración Xeral do 
Estado”, unha afirmación que 
falta á verdade.

De feito, entenden que, a partir 
do momento da publicación, 
o Ministerio tería que facerse 
cargo de todas as indemnizacións 
e compensacións derivadas dos 
danos que produza a especie, 
ademais das actuacións preven-
tivas (ata o de agora soportadas 
exclusivamente por elas).

Por poñer un exemplo, Galicia 
deu axudas por un total de cinco 
millóns de euros desde 2015 entre 
a prevención de danos ocasionados 
por fauna silvestre e o paliamento 
dos danos ocasionados polo lobo. 
De feito, segundo expuxo Ángeles 
Vázquez, desde ese 2015 dobrouse 
practicamente o número de avisos, 
con preto de 618 en 2015 e máis 
de 1.300 en 2020, para un total de 
case 1.000 reses máis afectadas nese 
período (de 1.430 a 2.380).

Ademais, Galicia xa conta desde 
2009 cun Plan de Xestión que fixo 
aumentar as mandas das 60 con-
tabilizadas en 2003 ás 90 de 2015; 
“unha cifra que segue aumentan-
do, como demostra o incremento 
de danos dos últimos anos”, dixo.

Paralelamente, Ángeles Vázquez 
lembrou que Galicia acaba de 
adxudicar o contrato para a actua-
lización do estudo poboacional do 
lobo, un traballo sobre 29.000 km2 
que se levará a cabo ata outubro de 
xeito similar ao realizado no anos 
2013 e 2015, no que se estimou a 
existencia das ditas 90 mandas.

Deslealdade institucional
Durante a rolda de prensa, os re-
presentantes autonómicos tamén 
quixeron deixar clara a “desleal-
dade institucional” do Goberno 
central nos últimos meses, culmi-
nada co envío do borrador da orde 
menos de 24 horas antes de que se 
abrira o período de información 
pública xeral.

As autonomías do norte solicitan 
a retirada inmediata da Orde do 
Ministerio de Transición Ecolóxica

Catro autonomías recorrerán 
ao Supremo a inclusión do 
lobo na Lesrpe
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Por iso, todas as expectativas 
xeradas polo decreto da Xunta 
diríxense cara á carne do porco 
salvaxe porque “empeza a ser 
un problema –di Luís García 
Bello– dar saída a toda a carne 
que se caza e a única solución 
parece ser deixar a peza abatida 
no monte”. 

Problema loxístico  
E é que o feito de que só unha 
sala de despezamento acep-
tase asinar un convenio para 
comprar a carne de caza maior 
cobrada en Galicia xera im-
portantes problemas loxísticos 
porque só no caso de grandes 
batidas organizadas faríase 
rendible desprazar un camión 
frigorífico ata o lugar da mon-
tería para, despois, trasladar as 
pezas ata á Fonsagrada.

En Galicia hai 50.000 cazadores, 
pero só 12.000 deles se dedican 
á caza maior, e a súa media de 
idade supera os 60 anos, o que 
contribúe a un desorbitado 
incremento da cabana de xabarís 
que chega a supoñer xa un grave 
problema para a xestión do 
monte e, especialmente, para as 
explotacións agrarias. 

A Xunta de Galicia tratou de 
combater este problema co 
incremento das batidas autori-
zadas pero, á súa vez, iso xerou 
outro problema: o de dar saída 
a toda esa carne de caza. Para 
solucionar ese novo problema 
o Goberno galego aprobou un 
decreto polo que se permite aos 
cazadores vender directamente 
a restaurantes, ou mesmo a par-
ticulares, a carne das pezas que 
cobran, aínda que cumprindo 
sempre uns estritos criterios que 
garantan que se atopa en estado 
apto para o consumo.

Luís García Bello, cazador e xes-
tor de caza, cre que os requisitos 
impostos para comercializar esa 
carne de caza dificultan o pro-
ceso ata o punto de facelo case 
imposible. “O decreto fainos aos 
cazadores responsables de todo: 
da cadea de frío, das xestións 
veterinarias, da trazabilidade 
da carne… Por iso seguimos 
facendo o mesmo de sempre. 
Cazamos pero non comerciali-
zamos o produto da caza para 
darlle valor engadido”, sinala 
García Bello. 

Trabas administrativas  
Na súa opinión, as trabas admi-
nistrativas fan que os cazado-
res non consideren rendible 
comercializar a carne das pezas 
abatidas, aínda que un proxecto 
piloto podería solucionar en 
parte este problema grazas ao 
convenio que as sociedades de 
caza asinaron con Embutidos 
Buenavista, unha empresa do 
municipio da Fonsagrada (Lugo) 
a cuxa sala de despezamento 
poderían ir parar as pezas de caza 
maior abatidas en Galicia que os 
cazadores desexen vender para 
o consumo. O resto, en opinión 
dos cazadores, podería destinarse 
para a elaboración de pensos 
para animais. 

Nas 400 hectáreas cazables de 
Galicia abátense numerosas 
especies, pero a caza maior limí-
tase a xabaril na súa inmensa 
maioría e, a moita distancia, 
algún corzo ou cervo no norte da 
provincia da Coruña. 

A comercialización da carne 
de caza: situación actual

A media de idade do colectivo 
de cazadores supera os 60 anos 
na nosa comunidade
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mutua a largo plazo, en la que lo 
importante no es el tamaño del 
proveedor sino la especialización y 
la agilidad para satisfacer al cliente 
con productos diferenciales de ca-
lidad excelente y al mínimo precio. 

Durante los momentos más 
complicados de la pandemia, el 
compromiso y el esfuerzo de estos 
Proveedores Totaler convirtieron 
las dificultades en una oportu-
nidad para seguir superándose y 
reinventándose, realizando un 
trabajo extraordinario que Mer-
cadona le has reconocido y del que 
se siente orgullosa, “Gracias a ellos 
garantizamos en todo momento 
el abastecimiento a nuestros 
clientes”. A su vez, el respaldo 
de Mercadona se traduce en un 
importante impulso del campo 

gallego y las economías locales; de 
hecho, durante 2020 la compañía 
realizó compras por valor de 1.458 
millones de euros en Galicia.

El campo gallego como 
garantía de calidad 
Una de las consecuencias del 
movimiento hacia el Prove-
dor Totaler es la necesidad de 
incorporar proveedores locales es-
pecializados en productos frescos, 
para garantizar la calidad, una 
mayor frescura y la adaptación a 
los gustos de los clientes. 

Mercadona compra verduras, 
frutas y productos cárnicos a dife-
rentes proveedores de la comuni-
dad para ofrecer en sus lineales un 
surtido adaptado a las costumbres 
del consumidor gallego. Kiwi At-
lántico cultivó durante la última 
campaña más de 4.850 toneladas 
de kiwi para la compañía y la coo-
perativa Horsal 1,25 millones de 
unidades de diferentes productos 
de huerta. Además, durante 2020 
Mercadona compró 2.570 tonela-
das de conejo y 3.340 toneladas de 
pollo en Galicia.

De la mano del sector lácteo 
A pesar de haber sido un año y 
medio muy exigente y complica-
do de gestionar, los proveedores 
lácteos Naturleite y Queserías 
Entrepinares han afrontado el 
desafío planteado garantizando las 
recogidas de leche a más de 270 ga-
naderos gallegos a los que compra-
ron más de 280 millones de litros 
de leche durante 2020. La planta 
de Naturleite en Meira produce en 
exclusiva para Mercadona leche 
en brick y leche fresca de la marca 
Hacendado. Por su parte, Entrepi-
nares lleva 12 años establecido en 
Vilalba, donde fabrica quesos de 
untar Hacendado y, durante al año 
pasado, finalizó la implantación de 
la cadena de producción de queso 
Havarti, tanto natural como light.

La disposición de la cadena agro-
alimentaria de Mercadona y sus 
proveedores gallegos a desafiar 
los retos planteados por la crisis 
sanitaria y su capacidad para no po-
nerse límites ha servido de apoyo y 
ejemplo a la sociedad.

En el último año y medio la 
cadena agroalimentaria ha de-
mostrado no solo que es un sector 
estratégico para la economía, 
sino que, además, es un sector 
ejemplar, que ha garantizado en 
todo momento la producción 
y distribución de alimentos a 
pesar de las circunstancias tan 
complicadas que nos ha tocado 
vivir. El trabajo conjunto de 
todos los eslabones de esta cadena 
ha sido clave para continuar sin 
interrupciones con una actividad 
esencial, satisfacer las necesidades 
de alimentación de la población 
durante la pandemia. Y todo 
ello, condicionado por medidas 
higiénicas y sanitarias extraordi-
narias que garantizaron en todo 
momento la seguridad alimenta-
ria y la calidad de los alimentos. 

Este arduo trabajo colaborativo 
entre productores, fabricantes y 
distribución se ha replicado en 
todos los rincones de España, y, 
por supuesto, también en el campo 
gallego; ganaderos, agricultores, 
fabricantes y supermercados han 
fortalecido sus relaciones para 
afrontar con éxito los momentos 
más difíciles de esta crisis sanitaria 
global. Un ejemplo de cooperación 
es el clúster formado por Merca-
dona y sus 68 Proveedores Totaler 
ubicados en Galicia que mantie-
nen una relación de confianza 

La compañía cuenta 
con 68 Proveedores 
Totaler en Galicia

Mercadona y sus proveedores 
gallegos; una cadena 
agroalimentaria esencial
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Esta Estratexia está coordinada 
pola Fundación Juana de Vega

O sector lácteo galego estase a 
reforzar cunha Estratexia de Di-
namización de seu que evidencia 
a aposta decidida da Xunta de 
Galicia por este eido económico 
primordial para a nosa comuni-
dade. Un ámbito de actividade 
que consolidou a súa relevancia 
na última década. Esta Estratexia 
é froito dun proceso de acordo e 
diálogo articulado través de dis-
tintas mesas de traballo nas que 
estiveron presentes os diferentes 
axentes da cadea de valor do leite 
en Galicia.

Coordinada pola Fundación 
Juana de Vega, a Estratexia quere 
fortalecer a profesionalización 
do sector e mellorar a súa rendi-
bilidade, ademais de defender a 
calidade dos nosos produtos lác-
teos. Para iso, englóbase en cinco 
grandes obxectivos estratéxicos, 
relativos á produción, á industria 
e aos mercados, pero tamén á 
propia cadea de valor do leite e á 
formación e innovación. 

Viabilidade das granxas 
No tocante á produción, a Xunta 
de Galicia aposta por garantir a 
continuidade das granxas con 
viabilidade, creando un Banco 
de Explotacións que acolla as que 
non teñan relevo e establecendo 
un programa de preparación para 
a sucesión dirixido aos gandeiros 

próximos á xubi-
lación. Para apoiar 
a remuda xeracio-
nal, contémplanse 
incentivos fiscais e 
outras medidas de 
apoio financeiro. 

En canto á indus-
tria, a finalidade 
é aumentar a 
transformación do 
leite en Galicia apostando pola 
diversificación de produto. Ade-
mais, apóstase porque as gandarías 
galegas poidan entrar no acciona-
riado das empresas de transforma-
ción do leite, para obter así unha 
mellora dos seus ingresos pola vía 
do reparto de dividendos.

No relativo aos mercados, avógase 
por mellorar o posicionamento 
dos produtos lácteos galegos a ni-
vel nacional e internacional, am-
pliando, entre outras cuestións, o 
ámbito xeográfico de promoción 
da marca Galega 100%. Tamén se 

regulará o leite de pastoreo como 
elemento de diferenciación para 
abordar novos nichos de mercado.  

Cadea de valor   
En relación á cadea de valor, fara-
se por reforzar as relacións entre 
os distintos axentes implicados, 
impulsando o asociacionismo 

profesionalizado dos produto-
res como empresarios, para que 
defendan os seus intereses. 

Nesa liña, fomentarase a entrada 
das cooperativas no capital de 
novos investimentos industriais 
en Galicia para reforzar o seu pa-
pel como aglutinadores da oferta 
do leite dos seus socios e promo-
verase que esas cooperativas se 
constitúan como organizacións 
de produtores profesionalizadas, 
asumindo un papel relevante na 
negociación do leite e na presta-
ción de servizos aos seus asociados. 
Nesa dirección, mellorarase o 
funcionamento das OPL, flexibi-
lizando as condicións para o seu 
recoñecemento e dotándoas dun 
orzamento suficiente e efectivo. 

Ademais, para mellorar a trans-
parencia, apostarase por reacti-
var o Acordo Lácteo a nivel es-
tatal e o Observatorio do Sector 
Lácteo a nivel autonómico, así 
como por implantar un sistema 
de estudo de custos de produción 
do leite en Galicia.

Por último, no tocante á forma-
ción e innovación, traballarase 
por responder ás necesidades dos 
gandeiros e das industrias, forta-
lecendo as estruturas de forma-
ción, investigación e innovación 
da nosa comunidade, así como a 
tecnoloxía a disposición do sector. 

Estratexia de Dinamización 
do Sector Lácteo Galego
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O presidente do Consello Regula-
dor da D. O. Valdeorras, José Luis 
García Pando, presentou xunto 
ao alcalde do Barco de Valdeorras, 
Alfredo García, o programa de 
actos de promoción do sector 
vitivinícola comarcal que se 
celebrará en Valdeorras entre o 9 e 
o 11 de xullo e que inclúe un túnel 
do viño, varias catas comentadas 
e a XXII Cata Oficial dos Viños 
de Valdeorras. Na presenta-
ción tamén 
participou o 
concelleiro de 
Promoción 
Económica 
do Barco, Lalo 
Santos.

“Como sabedes, porque xa o co-
municamos ao termo do último 
Pleno no que se decidiu o asunto, 
este ano non haberá Feira do 
Viño propiamente dita. Consi-
deramos que aínda non se dan os 
requisitos sanitarios suficientes 
para que ésta poida celebrarse con 
seguridade, malia o avanzado do 
ritmo de vacinación entre moitas 
franxas de idade”, destacou 

García Pando ao inicio da rolda 
de prensa.

Protocolo anti-Covid 
Como alternativa, dende o Conse-
llo Regulador da D. O. Valdeorras 
concibiuse Túnel do Viño, no que 
haberá mostras de brancos e tin-
tos de 22 adegas. En total, poderán 
degustarse ata 60 referencias. O 
Túnel do Viño desenvolverase 
baixo un protocolo anti-Covid 

que prevé en-
tradas e saídas á 
carpa da jaima 
ben diferen-
ciadas. O aforo 
será limitado a 
150 persoas e en 
canto se cubra 

haberá que agadar para volver en-
trar. “Pediremos a xente que faga 
o percorrido completo do túnel en 
45 minutos para que poida entrar 
a seguinte quenda de participan-
tes”, sinalou García Pando.

A carpa, emprazada na Praza 
Ramón Otero Pedraio de Viloira, 
estará ventilada polos catro la-
dos dende o metro e medio de al-

tura e ata o teito. Todo o mundo 
deberá empregar máscara dentro 
da jaima, e só debe quitarse 
para consumir. “Xunto a isto, 
dentro do protocolo anti-Covid, 
despregarase dispensación de xel 
hidroalcólico en varios puntos”, 
abondou o presidente do Conse-
llo Regulador.

Este Túnel do Viño desenvolve-
rase en catro sesións diferentes: 
na mañá e tarde do sábado 10, 
dunha banda, e na mañá e tarde 
do domingo 11, da outra. O prezo 
será de 7 euros por sesión e de 10 
euros para dúas sesións. As entra-
das poderán adquirirse nunha 
jaima independente á do evento e 
coa entrada darase unha copa de 
cristal serigrafiada.

XXII Cata Oficial dos 
Viños de Valdeorras 
Ademais, como é habitual cada 
ano, celebrararse unha nova edi-
ción da Cata Oficial dos Viños de 
Valdeorras, unha cita que acada 
a súa edición número XXII. Ata 
o de agora hai 19 adegas inscritas 
e 59 referencias e esta semana 
procederese coas degustacións 
para logo, na xornada do venres 9 
de xullo, entregar os premios aos 
gañadores nas diferentes catego-
rías no marco dun acto que se cele-
brará no Hotel Pazo do Castro.

Poderán degustarse 
preto de 70 
referencias distintas

O Túnel do Viño substitúe a 
tradicional Feira do Viño de 
Valdeorras

22 adegas participarán no 
Túnel do Viño de Valdeorras
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A oferta formativa 
impulsará a sostibilidade e a 
competitividade deste eido

A Xunta de Galicia, a través da 
Consellería do Medio Rural, 
consolidará no vindeiro curso 
o Plan Estratéxico da Forma-
ción Agraria en Galicia, cuxa 
finalidade é facilitarlle ao sector 
agrario unha oferta formativa 
que impulse a súa sustentabili-
dade e competitividade. 

Nesta liña, no vindeiro curso 
2021/22, a Xunta de Galicia 
ofertará 271 novas prazas nos 
ciclos medios e superiores que 
se impartan nos centros de 
formación e experimentación 
agroforestal (CFEA). Ao tempo, 
ofertará 626 cursos de forma-
ción continua, tratando de 
atraer especialmente ao segmen-
to de idade por debaixo dos 40 
anos. Destas 626 iniciativas im-
partidas entre todas as unidades 
dependentes da Consellería do 
Medio Rural, 174 serán desen-
volvidas polos CFEA.

O obxectivo principal desta 
formación –continua e regrada– 
é mellorar a produtividade e a 
xeración de valor engadido no 
rural. Para iso, búscase potenciar 
o relevo xeracional para consoli-

dar un modelo produtivo sólido e 
sustentable do agro galego.

Formación regrada
A Xunta conta con seis centros de 
formación agraria xestionados 
pola Axencia Galega da Calidade 
Alimentaria (Agacal), onde se 
consolidarán os seus distintos 
ciclos medios e superiores de 
carácter agroforestal no vindeiro 
curso 2021/22. Cabe lembrar que 
no presente curso, como novidade, 
se implantou o grao medio en 
aproveitamento e conservación 
do medio natural no CFA Pedro 
Murias de Ribadeo. Este curso en 
modalidade FP dual supuxo inau-
gurar o polo de formación forestal 
da Mariña, xa que esta iniciativa 
xa estaba implantada no IES San 
Rosendo, de Mondoñedo.

No presente curso tamén se 
implantou –neste caso, no CFEA 
de Guísamo– o grao medio 
en xardinaría e floraría non 
presencial e o grao superior en 
paisaxismo e medio rural non 
presencial. Así, no vindeiro 
curso 2021/22 será a primeira 
vez que se impartan os segundos 
cursos destes ciclos, substituín-
do o formato presencial.

Formación continua
Doutra banda, as accións xa 
aprobadas e resoltas de for-
mación continua a través da 
Agacal para o 2021 supoñen 

tanto un incremento no nú-
mero de iniciativas (626) como 
do orzamento (1.029.316 euros). 
Tamén se persegue aumentar o 
número de alumnos, tratando 
de alcanzar o segmento de idade 
de menores de 40 anos.
En canto ao realizado en 2020, 
cabe sinalar que se solicitaron 
600 accións de formación conti-
nua no ámbito rural, orientadas 
principalmente á mellora da 
competitividade dos produtores 
primarios a través de sistemas de 
calidade, do valor engadido ou da 
promoción en mercados locais, 
así como á mellora dos resultados 
económicos das explotacións. 

En concreto, máis do 50% destas 
accións estaban relaciona-
das con xornadas formativas 
itinerantes sobre produción 
de carne, queixos galegos con 
DOP, consellos reguladores 
e organismos de control da 
calidade, planificación e deseño 
das plantacións, nocións básicas 
para o aproveitamento dos sou-
tos, divulgación do potencial 
resineiro dos piñeirais galegos, 
co decreto de artesanía alimen-
taria ou coa IXP Pan Galego.

Respecto dos alumnos, desde 
o ano 2016, un total de 22.494 
persoas recibiron formación 
continua organizada pola 
Agacal, máis de 2.700 delas o 
ano pasado.

Plan Estratéxico da 
Formación Agraria en Galicia
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ridade de 15 metros con outras 
persoas. Faise necesario seleccio-
nar os elementos de corte e de tra-
ballo, en función da vexetación 
que se vai cortar: con coitelas para 
cortar herba manexar a máquina 
como unha gadaña e con coitelas 
trituradoras e de maleza atacar a 
vexetación de arriba a baixo sen 
erguer o elemento de corte por 
riba da cintura.

Finalmente, con coitelas de 
dentes de serra hai que ter en 
conta evitar riscos de rebote. A 
máquina debe situarse no lado 
dereito e hai que apagar o motor 
nos desprazamentos. Sobre todo, 
antes de usar a máquina, é de 
vital importancia coñecer o seu 
funcionamento e os seus sistemas 
de seguridade e protección.

Riscos e medidas preventivas 
O documento do Instituto Galego 
de Seguridade e Saúde Laboral 
indica como potenciais riscos do 
labor de roza con rozadoira o ruí-
do; as proxeccións e vibracións; 
os golpes e cortes; os factores 
biolóxicos e os sobreesforzos. 
Tamén cita a posibilidade de 
caída do aparello ao mesmo nivel 
en desprazamento e rozando; as 
queimaduras e incendios ou a 
climatoloxía adversa.

Finalmente, na guía recomen-
dase mentres se realiza este 
traballo o emprego de diferentes 
elementos de seguridade pasiva 
coma un silenciador, un anel de 
axuste para as correas de suxei-
ción ou empuñaduras ergonómi-
cas, entre outros.

Cómpre axustar a 
altura da máquina 
en función da altura 
do operario

Mentres se traballa hai que 
manter unha distancia de 15 
metros con outras persoas

O Instituto Galego de Seguridade 
e Saúde Laboral da Xunta de Gali-
cia publicou recentemente unha 
guía con recomendacións para 
evitar accidentes laborais cando 
se realizan tarefas de roza con 
rozadoira. Este traballo consiste 
na corta e limpeza da vexetación 
herbácea, con matogueira ou con 
árbores de pequeno diámetro, 
mediante o emprego manual da 
ferramenta mecánica (de gasolina 
ou eléctrica), grazas aos distintos 
cabezais situados na parte final 
do tubo portaferramentas ríxido 
ou flexible.

Cómpre, como operación previa 
ao inicio do labor, planificar ben 
o traballo; realizar o mantemento 
da máquina segundo as instru-
cións do fabricante; verificar o 
funcionamento da rozadoira e 
dos seus elementos de seguridade; 
e utilizar os elementos de corte 
recomendados polo fabricante.

Transporte   
O documento indica que é preciso 
apagar a máquina nos despra-
zamentos e asegurala dentro do 

vehículo para evitar derramos de 
combustible e aceite ou baleirar 
os depósitos en recipientes para 
tal fin. A recarga debe efectuarse 
ao apagar o motor e deixalo arre-
fríar e non se debe fumar mentres 
se traballa. Tamén é preciso 
recargar o combustible en lugares 
ventilados e evitar verteduras.

É preciso, tal e como detalla o 
documento, axustar a altura da 
máquina en función da altura do 
operario, segundo as instrucións 
do fabricante e colocar os equipos 
de protección individual necesa-
rios para desenvolver o labor.

Os traballos deben efectuarse só 
por una única persoa e non se 
debe tolerar a presenza doutras 
nun radio de 15 metros. Hai que 
realizar o acendido de xeito que 
o elemento de corte non bata no 
chan suxeitando o grupo motor.

Roza propiamente dita 
A roza propiamente dita realiza-
rase sen retirar as proteccións e 
mantendo a distancia de segu-

Accións preventivas na roza   
con rozadoira
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presenciais de socios coa maior 
normalidade posible. 

Recolección con Covid  
A Asociación de Produtores de 
Patacas de Coristanco imple-
mentará este ano na recolección 
as mesmas medidas de preven-
ción de contaxios do Covid 
que tan bo resultado deron o 
ano pasado, que se saldou sen 
ningún. Todos os traballadores 
que participen na campaña de 
recolección estarán provistos 
de luvas e máscara e a distancia 
entre eles será de entre 1,5 e 2 
metros, o que unido ao feito de 
que os labores realízanse ao aire 
libre permite ser optimistas, 
explica José Ramón Sanjurjo. 

Coristanco, de onde proceden 
probablemente as patacas máis 
afamadas de Galicia, espera este 
ano unha boa colleita porque, 
aínda que ata dentro dun mes non 
comezará a recolección masiva, 
“plantouse entre un 10% e un 15% 
máis de superficie e de momento 
non hai rastro de mildiu”, explica 
o presidente da Asociación de Pro-
dutores de Patacas de Coristanco, 
José Ramón Sanjurjo. 

O mildiu é un fungo que ataca 
a este tubérculo tras épocas de 
choiva, pero as precipitacións do 
pasado mes de xuño non trou-
xeron esa praga “probablemente 
porque non foron tantas, pero si 
suficientes, e viñeron acompa-
ñadas de vento”, sinala Sanjurjo. 
O presidente da Asociación de 
Produtores de Coristanco confía 
tamén en que a calidade acompa-
ñe á colleita deste ano porque “as 
poucas que se foron sacando con 
sacho para aproveitar os bos pre-
zos revelan un sabor excelente, 
aínda que ao tratarse de patacas 
novas aínda non serven para 
fritir porque a súa pel é moi fina 
e aínda non se fixeron na terra”. 

José Ramón Sanjurjo confía en 
que o sol do verán permita con-
solidar as calidades dun produto 
que na localidade coruñesa de 
Coristanco conta cunha vinte-
na de produtores profesionais 

que cultivan polo menos catro 
hectáreas de terreo, e entre un e 
dous centos de pequenos produ-
tores que cultivan apenas media 
hectárea cada un. 

O principal problema que afecta 
aos produtores é a venda habi-
tual de pataca foránea coma se 
fose de Coristanco, o que levou á 
Asociación de Produtores a ex-
porse a necesidade de crear unha 
marca de garantía que acredite 
a procedencia do seu produto, 
tradicionalmente responsable 
dunha boa parte da actividade 
económica de Coristanco e que 
outorga a esta comarca unha 
merecida fama gastronómica en 
toda España. 

O colectivo profesional xa 
traballa coa Xunta nun plan 
estratéxico parta potenciar unha 
sector sistémico na comarca e 
afectado da falta de trazabili-
dad máis aló da denominación 
de orixe que identifica a todas 
as patacas galegas. A decisión, 
en calquera caso, adoptarase 
cando a situación sanitaria do 
país permita celebrar reunións 

Este ano prevese unha colleita 
excelente en calidade e 
cantidade

Unha vintena 
de produtores 
cultivan máis de 
catro hectáreas en 
Coristanco

Patacas en busca de marca



R E P O R T A X E

36

“as últimas tormentas non oca-
sionaron ningún dano aos nosos 
viñedos e só nos obrigaron a 
realizar máis traballo de campo 
para conter o vigor das cepas e a 
capa vexetal”.

Produción integrada
A nivel de campo, a adega Ramón 
do Casar apostou desde o princi-
pio pola produción integrada, que 
permite actuar sobre o terreo e a 
propia planta cuns altos estánda-

A historia de Ramón do Casar é 
a dun soño nado na emigración, 
pero convertido en realidade no 
corazón de Galicia, onde se culti-
van as vides que dan lugar a unha 
das Denominacións de Orixe 
máis antigas do mapa vitiviníco-
la español. 

O proxecto desta adega naceu en 
2013 sobre o terreo de viñedos 
propiedade de Ramón González, 

un galego emigrado a Venezuela 
que hoxe dá nome á marca dun 
dos brancos máis prestixiosos 
e laureados do país. Sobre uns 
terreos situados no termo de 
Prado, pertencente ao municipio 
de Castrelo do Miño, en Ourense, 
os promotores desta iniciativa 
ambicionaron desde o primeiro 
momento elaborar viños de 
calidade no marco da segunda 
Denominación de Orixe máis 
antiga de España. De feito, elevar 
a percepción de calidade e o 
prestixio dos caldos brancos ela-
borados en Galicia converteuse 
nun dos obxectivos estratéxicos 
claves da empresa. 

Por iso “foi necesario esperar 13 
anos para que oito hectáreas de 
uvas autóctonas conseguisen a 
calidade suficiente como para 

elaborar brancos con identidade”, 
lembra Javier González, xerente 
da explotación. 

O enxeñeiro Pepe Paz deseñou 
unha adega de 1.000 metros 
cadrados de planta especializada 
en viños brancos e dotada da 
última tecnoloxía de prensado en 
baleiro e gases inertes e hoxe os 
viñedos acadan unha extensión 
aproximada de 20 hectáreas, 
cunha capacidade para xerar 180 
toneladas anuais das variedades 
Treixadura, Albariño e Godello. 

“A última produción, correspon-
dente á colleita do ano 2019, foi 
de 110.000 litros e para a campa-
ña de 2020 serán 120.000 litros”, 
explica o xerente de Ramón do 
Sar, que recoñece que o máis 
difícil “sempre é o conseguir cul-
tivar as mellores uvas posibles”. 

Javier González cre que a colleita 
deste ano será excelente porque 

O soño de Ramón 

Ramón do Casar 
sacará ao mercado 
120.000 litros da 
colleita de 2020

A nivel de campo, 
a adega Ramón do 
Casar apostou desde 
o principio pola 
produción integrada
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res de eficiencia, especialización e 
coidado ambiental. 

Na actualidade, o persoal da ex-
plotación está formado por oito 
persoas en viña que en momen-
tos puntuais tamén colaboran en 
adega. A dirección da adega corre 
a cargo de Pablo Estévez na parte 
técnica e de Javier González 
como responsable de produción, 
administración e comercializa-
ción. É desde este posto desde o 
que Javier González móstrase 
convencido de que o Ribeiro, 
a segunda D. O. máis antiga de 
España, “aínda non ocupa o 
lugar que merece no mercado”, 
pero asegura que as cousas van 
cambiar: “Confiamos en que al-
gún día o faga e para iso debemos 
seguir traballando como ata o de 
agora”, indica.

E é que os valores sobre os que 
se asenta esta adega galega son, 
esencialmente, os mesmos que 
fixeron posible que o seu funda-
dor emigrase alén do océano e, 
con moito esforzo e determina-
ción, fose conseguindo alcanzar 
os seus soños. 

É por iso que Ramón do Casar 
naceu como un negocio agrario 
tradicional, a man, pegado á 
terra, no que se prepara o terreo, 
plántase e espérase a que a vide 
alcance a súa madurez, para, acto 
seguido, seguir coidando a terra 
e as plantas antes de recoller 
os froitos contando ou non 

coa climatoloxía. O proceso de 
elaboración do viño é igualmen-
te paciente e coidadoso porque 
os fillos de Ramón González 
herdaron do fundador a súa ca-
pacidade de soñar, de imaxinar 
un futuro mellor e de visualizalo 
no longo prazo. 

Por iso, para a elaboración da 
súa gama de viños os responsa-
bles da adega confiaron o labor 
de enoloxía a un dos profesio-

A adega nútrese das 
súas 20 hectáreas de 
viñedos emprazadas 
en Castrelo do Miño 
(Ourense)

nais máis recoñecidos e premia-
dos de España: Pablo Estévez.

Recoñecementos
E o tempo parece darlles a razón 
porque nos últimos anos a adega Ra-
món de Casar non deixou de sumar 
premios nacionais e internacionais. 
A anada de 2018 da súa Varietal 
logrou a medalla de prata Mundus 
Vini Meininger en 2020, o mesmo 
galardón en Decanter e en Baco de 
2019, o premio ao mellor branco 
na cata popular da 56 edición da 
Cata de Viños do Ribeiro de 2019 
e a medalla de prata no certame 
Vinespaña daquel mesmo ano. 

Tamén acumularon distintos 
premios os viños de todas anadas 
anteriores, desde 2014; e o mesmo 
sucedeu coas anadas de Nobre de 
2016, 2017, 2018. 



A data de setembro permitirá 
que o certame se desenvolva 
con maiores garantías 
sanitarias

Unha completa 
convocatoria
A feira monográfica reunirá todas 
as claves para a xeración de negocio, 
a mellora tecnolóxica e a dinami-
zación do sector forestal e da cadea 
de valor monte-industria. Neste 
sentido, dende a súa orixe, Galifo-
rest Abanca non para de incremen-
tar tanto as súas magnitudes básicas 
como a calidade da súa proposta. 

A VI edición de Galiforest Abanca, 
que inicialmente ía celebrarse en 
xullo de 2021, volve modificar as 
súas datas e queda fixada entre o 30 
de xuño e o 2 de xullo de 2022.
Así o decidiu o Comité 
Organizador do monográfico 
forestal tras atender a petición 
dalgunhas empresas expositoras 
habituais do certame, e doutras con 
interese en participar na vindeira 
cita, que consultaron a Feira 
Internacional de Galicia Abanca 
se habería posibilidade de variar 
lixeiramente as datas previstas.

Deste xeito, dende a organización, 
e en estreito contacto coas 
empresas que conforma o Comité 
Organizador, atendéronse estas 
consideracións, valorando tanto a 

situación destas empresas como a 
posibilidade de que a conxuntura 
sanitaria actual puidera afectar ao 
número de visitantes profesionais.

Galiforest Abanca volve 
modificar as súas datas de 
celebración

Conta atrás para a 43ª 
Feira Abanca Semana Verde 
de Galicia

A cita desenvolverase 
entre o 30 de xuño e 
o 2 de xullo de 2022

A 43ª edición da Feira Interna-
cional Abanca Semana Verde de 
Galicia, así coma os seus certa-
mes paralelos, manteñen a súa 
celebración neste ano 2021 logo 
de ter trasladado as súas datas ha-
bituais ao intervalo de tempo que 
vai dende o 3 ao 5 de setembro.

Nos últimos meses, a Fundación 
Semana Verde de Galicia 
traballou intensamente nesta 
convocatoria, constatando 
un gran respaldo por parte 
dos expositores, que foron 
trasladando á organización o 
seu interese en participar, aínda 
que sempre vinculado a que a 
evolución da situación sanitaria 
o permitira.

Así, tendo en conta a situación 
actual, os expositores consideran 
de forma xeralizada que na data 
na que estaba previsto celebrar o 
certame, no mes de xuño, tería sido 
demasiado cedo para realizar un 
evento destas características. 

E entenden que o traslado a 
setembro é a mellor decisión 
posible, xa que o certame poderá 
desenvolverse cunhas maiores 
garantías, tanto para o número de 
empresas e entidades participantes 
como para os visitantes.

Planificación
A Fundación traballa dende hai 
tempo na organización da 43ª 
Abanca Semana Verde de Galicia. 

En concreto en todo o relativo ao 
deseño e planificación do evento co 
obxectivo de priorizar ante todo a 
satisfacción e a seguridade de todos 
os expositores e asistentes.
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AHORA NOS TOCA

AHORA STORM® ULTRA
LA SOLUCIÓN DEFINITIVA.

UN NUEVO DESAFÍO.

AHORA NOS TOCA

RECUPERAR EL CONTROL.

Para más información: www.pestcontrol.basf.es

Storm® Ultra contiene �ocumafen. Storm® Ultra es una marca registrada de BASF.
Use los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso. 


