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Francisco Bello

O 20 de marzo saímos á rúa de 
novo para reclamar medidas 
urxentes e extraordinarias para 
atallar a situación de venda a 
perdas xeneralizada nos sectores 
primarios e garantir a sustentabi-
lidade dun sector estratéxico en 
Galicia como é o agrogandeiro.

Por se fora pouco, sumáronse 
tamén as consecuencias da 
invasión rusa de Ucraína e dunha 
folga de transporte a nivel estatal, 
o que ocasionou a paralización 
da actividade no sector primario 
(e particularmente no leiteiro). 
Urxían pois medidas extraordi-
narias porque os animais preci-
saban ser muxidos e comer todos 
os días; pedimos tamén outras 
actuacións inmediatas como a 
baixada de impostos dos carbu-
rantes e doutros insumos claves 
para o sector primario. 

Dende Asaga reclamamos 
novamente que se faga efectiva 
a prohibición da venda a perdas 
no sector; é necesario dotar de 
liquidez ás explotacións, evitar 
o desabastecemento de cereais, 
acadar a suba dos prezos pagados 
en orixe aos gandeiros, así como 
ampliar as superficies destinadas 
á plantación de cereais e mello-
rar a situación dos agricultores 
e gandeiros en materia fiscal. 
Así, consideramos positivo 
que se permita a plantación de 
cereais e oleaxinosas en terreos 

en barbeito ou nas superficies de 
interese ecolóxico, algo necesario 
en Galicia para paliar a situación 
de desabastecemento. 

Continuamos insistindo na 
importancia de facer cumprir a 
prohibición de venda a perdas 
e tamén que se respecte a Lei da 
cadea alimentaria, xunto con 
máis medidas para facer fronte á 
seca (xa que as que foron aproba-
das son insuficientes). É necesario 
que se promova un gran acordo 
nacional coa distribución, coa 
industria e cos gandeiros que traia 
consigo un incremento dos prezos 
dos produtos dos gandeiros. 

Tamén é fundamental que se im-
plementen controis para garantir 
o cumprimento desa prohibición 
e potenciar o observatorio da 
cadea alimentaria. Os gandeiros 
non só precisan axudas directas, 
senón que é necesario que se lles 
pague polos seus produtos o prezo 
que lles corresponde. Dunha vez 
por todas.

A UE debe replantearse a súa 
Política Agraria, é preciso refor-
zar e garantir as producións de 
alimentos en Europa e para e iso 
son imprescindibles os agriculto-
res e os gandeiros cuxa actividade 
debe ser recoñecida, valorada e, 
por suposto, ben remunerada.

Prezos xustos: a enésima 
manifestación
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Xa no ano 2019, ASAGA incidía 
no incumprimento da prohibi-
ción da venda a perdas no sector 
agrogandeiro galego, unha situa-
ción que continuou perpetuán-
dose no tempo e que empeorou 
aínda máis coa invasión rusa de 
Ucraína en febreiro deste ano, 
que ten graves consecuencias 
para o abastecemento de alimen-
tos e agravará aínda máis unha si-
tuación xa difícil para os agricul-
tores europeos, debido aos prezos 
máis elevados das subministra-
cións. Neste sentido, cómpre 
ter en conta que a terceira parte 
da produción dos cereais que se 
consumen en Europa proceden de 
Ucraína e Rusia. 

Para paliar esta situación, a Aso-
ciación Agraria de Galicia avoga 
por avanzar na produción destes 
alimentos, de xeito seguro, na UE, 
sen depender de terceiros. Neste 
sentido, a Comisión Europea dará 
a súa resposta detallada á situa-
ción na próxima comunicación 
sobre seguridade alimentaria e 
fortalecemento da resiliencia dos 
sistemas alimentarios que se pre-
sentará nas as próximas semanas.

Facer fronte a unha 
situación critica
Entre as diferentes formas ex-
ploradas para facer fronte a esta 
situación crítica a Comisión está 
considerando diferentes medidas 
de apoio ao mercado, entre elas 
unha medida prevista no artigo 
17 do Regulamento OCM para in-
troducir axudas á almacenamento 
privado para diferentes sectores 
de produción animal.

Ademais, a Comisión reflexiona 
sobre a extensión da obriga dos 
Estados membros de comunicar 

datos mensuais de existencias 
privadas de produtos básicos para 
a alimentación humana e animal. 
Tamén estuda a posibilidade de 
permitir o aproveitamento dos 
barbeitos do SIE para a produción 
de cultivos de pastoreo ou pro-
teaginosa, de acordo coas conclu-
sións da EUCO.

Xunto a isto, a Comisión está aber-
ta a permitir niveis máis elevados 
de pagamentos anticipados para 
os pagamentos directos e de desen-
volvemento rural relacionado coa 
terra e os animais para pagar aos 
agricultores desde dende o 16 de 
outubro de 2022.

Axudas ao sector agrario
Para que os Estados membros 
subsanen as graves perturbacións 
económicas derivadas das da 
agresión militar de Rusia contra 
Ucraína, a Comisión consulta aos 
Estados membros sobre as necesi-
dades e o alcance dun novo marco 
temporal de crise autónomo. A 
consulta tamén se plantexa a cues-

Venda a perdas: a situación 
agrávase aínda máis

Ucraína e Rusia son 
responsables da terceira 
parte da produción de 
cereais que se consumen 
en Europa
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tión das axudas estatais ao sector 
agrario. A crise xerou unha ampla 
gama de problemas que afectaron 
a produtos agroalimentarios non 
comunitarios e á dispoñibilidade 
de insumos fundamentais. Por 
iso, a Comisión segue traballando 
diariamente coas partes intere-
sadas e os Estados membros na 
materia para buscar solucións a 
estes problemas.

Reducir a dependencia 
das importacións
O presidente da Comisión 
Europea, Norbert Lins, pediu un 
enfoque da seguridade alimentaria 
do bloque “para reducir a nosa 
dependencia das importacións e 
aumentar a produción nacional”, 
tendo en conta o conflito en curso 
entre Ucraína e Rusia, e tomar me-
didas para evitar o risco de escaseza 
de proteínas permitindo o uso de 
produtos fitosanitarios “cando se-
xan efectivos” en zonas de interese 
ecolóxico, axeitados para o cultivo 
de proteínas durante a crise. 

Lins pide unha avaliación com-
pleta dos Plans Estratéxicos da 
PAC “para facer as adaptacións 
necesarias ás novas circunstan-

cias, incluíndo o uso das flexibili-
dades pertinentes para aumentar 
a superficie de terra en produ-
ción”, e promove a ampliación de 
medidas extraordinarias de des-
envolvemento rural para “facer 
fronte aos continuos problemas 
de liquidez que poñen en risco 
a continuidade das actividades 
agrarias e das pequenas empre-
sas dedicadas á transformación, 
comercialización ou desenvolve-
mento de produtos agrícolas”.

Xunto a isto, anima á Comisión 
a adoptar medidas que garantan 
unha maior flexibilidade para 
as importacións de produtos 
agrarios cruciais, produtos básicos 
(en particular cereais, soia e 
fertilizantes) de terceiros países, 
incluída a posibilidade de revalo-
rizar temporalmente as cuotas de 
importación existentes.

Seca
Aos problemas ocasionados para 
os agricultores europeos, estatais 
e galegos por mor da invasión da 
crise en Ucraína, hai que sumar 
as graves consecuencias da seca 
deste ano, que tamén inflúen 
no normal desenvolvemento da 

actividade agraria e gandeira, 
particularmente en Galicia. 

Este ano xa saltaron todas as alar-
mas pola falta de precipitacións e 
os danos que esta situación pode 
orixinar ao campo, malia que 
aínda é cedo para facer unha esti-
mación concreta da sinistralidade 
que a situación pode acarrexar.

O Goberno central e a Xunta ase-
guran que tomarán as medidas 
que sexan necesarias. En concre-
to, dende Madrid promóvese o 
regadío sostible con eficiencia 
enerxética e o uso de augas reuti-
lizadas ou rexeneradas, mentres 
que dende as comunidades au-
tónomas plantéxanse diferentes 
solucións segundo a súa realida-
de concreta.

A Asociación Agraria 
de Galicia avoga por 
garantir a produción de 
alimentos seguros na UE 
sen depender de países 
terceiros
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A Asociación Agraria de Galicia 
mobilizou máis de 500 persoas de 
todas as comarcas galegas, para 
apoiar en Madrid a histórica ma-
nifestación en defensa do Medio 
Rural celebrada o 20 de marzo.

A cita, que ademais desta asocia-
ción, foi convocada tamén por 
ASAJA, COAG, UPA, a Real Fede-
ración Española de Caza, a Oficina 
Nacional de la Caza, a Unión de 
Criadores del Toro de Lidia, a 
Federación Nacional de Comu-
nidades de Regantes de España, 
Cooperativas Agro-Alimentarias 
e Alianza Rural, foi un auténtico 
éxito de participación.

Baixo os lemas, “Xuntos polo 
campo” e “Co rural non se xoga”, 
máis de 500 persoas subiron aos 
10 autobuses que fletou a ASA-
GA e que fixeron varias paradas 
en distintos puntos das catro 
provincias galegas. Entre outros, 
Santiago, Lugo, Lalín, Silleda, 
A Rúa de Valdeorras, Carballo, 
Ordes, ou Trazo.

Agricultores e gandeiros denun-
ciaron nos seus carteis a grave 
situación na que se atopan e lem-
braron a importancia dun sector 
estratéxico, como demostrou a 
pandemia. Así, luciron pancartas 
con lemas de ‘Se o campo non se 
move, a cidade morre’ ou ‘Sen o 
sector agrario, a túa neveira ser-
virá de roupeiro’, lembrando aos 
cidadáns da capital española que 
‘Se o campo non produce. , a cidade 
non come’. 

Xa abonda
O presidente de Asaja, Pedro Bara-
to, afirmou que o campo dixo que 
“xa abonda” en España “dunha 
maneira tranquila e sosegada” e 
engadiu que “se o Executivo non 
atende as súas peticións é porque 
é irresponsable”.  “O rural chegou 
a dicir que abonda para que nos 
proxeneten, para que nos ataquen 
dende o propio Goberno e poñan 
en risco a alimentación e o traballo 
de moitas familias”, afirmou 
Barato, para quen “o Goberno non 
ten escusa”.

Pola súa banda, 
Francisco Bello en 
declaracións aos 
medios durante o 
transcurso da ma-
nifestación sinalou: 
“queremos lem-
brarlle ao Goberno 
que os agricultores 
e gandeiros estaba-

mos na rúa dende finales do 2019 
esixindo prezos xustos para os 
nosos productos e un trato digno e 
respectuoso, paramos por mor da 
pandemia onde demostramos un 
gran compromiso coa cidadanía 
non parando a nosa actividade 
esencial en ningún momento; ago-
ra voltamos á rúa a reclamar o que 
é de xustiza, o Goberno non pode 
seguir mirando cara a outro lado”.

A histórica cita que se celebrou en 
Madrid concentrou tamén a nu-
merosos dirixentes políticos que 
quixeron acompañar ao medio 
rural nas súas reivindacións pola 
capital, entre eles Cuca Gamarra, 
Esteban González Pons ou Juan Ig-
canio Zoido, do PP, reclamaron ao 
Goberno que “escoite” e “dialogue” 
coa España real.

Manifestación a favor do 
campo en Madrid

Entre as 
organizacións 
convocantes 
destacou a 
Asociación Agraria 
de Galicia 

A concentración discorreu baixo 
os lemas “Xuntos polo campo” e 
“Co rural non se xoga”
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Desde o punto de vista 
ambiental, como valora a 
nova PAC?
A sustentabilidade ambiental 
é algo que ninguén discute e os 
agricultores, gandeiros e silvicul-
tores galegos están totalmente 
comprometidos con estas políticas. 
Polo tanto, a Xunta demanda que 
tamén a transitoriedade suficiente 
para poder adaptar as súas activi-
dades a ese pacto. É dicir, que se 
teña en conta o esforzo que xa fan 
os axentes do rural galego a prol 
do medio ambiente e como custo-
dios do territorio, de forma que a 
necesaria produción de alimentos 
sans e seguros siga sendo compati-
ble con esa Europa verde pola que 
se aposta. Nese mesmo sentido, 
valoramos a posta en marcha dos 
ecoesquemas, pero traballamos 
para que se teñan en conta as par-
ticularidades de Galicia á hora de 
establecer os criterios de reparto 
destas achegas. Loitamos para que 
a orientación atlántica sexa tida en 
conta nas políticas agrarias euro-
peas en xeral e no reparto nacional 
dos fondos da PAC, de forma que 
se respecten en todo momento as 
peculiaridades de Galicia.

A escaseza de choivas está 
a provocar problemas de 
seca en diferentes partes de 
Galicia. Como está a com-
bater o seu departamento 
este problema?
A Xunta declarou o 7 de febreiro 
o estado de prealerta por seca na 
Demarcación Hidrográfica Gali-
cia-Costa co fin de intensificar o 
seguimento da situación, estan-
do garantido o abastecemento de 
auga á poboación. Concretamente, 
declarouse o estado de prealerta 

en 12 dos 19 sistemas de abaste-
cemento Trátase dunha medida 
preventiva que busca a anticipa-
ción ante un posible episodio de 
escaseza de auga, así como a toma 
de conciencia sobre a necesida-
de dun consumo responsable. A 
Xunta, a través da Consellería de 
Infraestruturas e Mobilidade, vén 
analizando os valores de referencia 
e prestando especial atención aos 
niveis de caudal circulante nos ríos 
e mananciais, determinantes para 
seguir a evolución da situación e a 
determinación do estado dos sis-
temas de abastecemento na conca 
da súa responsabilidade, que é a 
de Galicia-Costa. Ademais, quero 
resaltar o traballo de MeteoGali-
cia, que acaba de estrear un novo 
modelo de predición que nos vai 
permitir adiantarnos aínda máis a 
estes fenómenos.

Dende a Xunta de Galicia 
pediuse ao Goberno Central 
non aplicar a orde estatal do 
lobo. Que postura se defen-
de en relación a este asun-
to dende o Goberno galego? 
Existe un punto de vista si-
milar noutras autonomías?
Galicia e o resto de comunidades 
ao norte do río Douro, Asturias, 
Cantabria e Castela e León, leva-
mos tempo defendendo que a orde 
é incoherente, por varios motivos: 
falta de motivación científica para 
incluír o lobo na listaxe de protec-
ción, a súa entrada en vigor sen pe-
ríodo transitorio ou a ausencia dun-
ha previsión económica para facer 
fronte ás consecuencias. Tamén le-
vamos tempo sinalando os prexuí-
zos que esta decisión unilateral do 
Goberno vai a supoñer para o sector 
agrogandeiro. Un sector que ten o 

apoio absoluto da Xunta: o ano pa-
sado ampliamos ata os 920.000 eu-
ros as axudas para previr os ataques 
do lobo, co fin de atender ás máis de 
900 solicitudes que cumpriron os 
requisitos. Fixemos un esforzo para 
que ningún solicitante quedara sen 

“A orde estatal do lobo é incoherente, o sector 
agrogandeiro ten o noso apoio absoluto”

Ángeles Vázquez
Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda 
da Xunta de Galicia

“Loitamos para que as particularidades 
de Galicia sexan tidas en conta no reparto 
dos fondos da PAC”
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afectados puidesen realizar, per-
soalmente ou mediante terceiros, 
agardas ou esperas. Non obstante, 
a Xunta non é a única adminis-
tración competente na resolu-
ción deste problema. Concellos e 
deputacións deben implicarse nas 
medidas informativas e preventi-
vas de xestión da biomasa e con-
trol das zonas de maleza en áreas 
urbanas e periurbanas para evitar 
o achegamento destes animais. 
Conscientes de que o agro é un co-
lectivo afectado pola presenza des-
ta especie cinexética, só en 2022, 
as dúas ordes de axudas habilita-
das acadan máis de 1,6 millóns de 
euros, que se suman aos 11 mobi-
lizados pola Xunta para previr e 
compensar os danos que provoca a 
fauna silvestre desde 2016.

Cal é a política ao respecto 
da xestión e autorización 
dos novos proxectos eólicos 
en Galicia?
O futuro do eólico en Galicia pasa 
por unha planificación ordenada 
que achega seguridade xurídica 
ao sector e á sociedade ao tempo 
que se dá prioridade a un desen-
volvemento compatible co medio 
natural. Por iso só se aproban os 
proxectos que compren con todas 
as garantías técnicas, xurídicas e 
ambientais. Ademais, estableceu-
se unha moratoria de ano e me-
dio en vigor desde principios de 
2022 para tramitar coas máximas 
garantías os proxectos e fixouse 
unha nova limitación na distan-
cia dos aeroxeradores con respecto 
aos núcleos de poboación, pasando 
de 500 metros a cinco veces a altu-
ra do aeroxerador. Estas iniciati-
vas van na liña das xa impulsadas 
e permiten blindar o 77,5% do te-
rritorio galego, pois non se poden 
implantar parques en espazos da 
Rede Natura nin fóra das áreas do 
Plan sectorial eólico.

subvención nun escenario incerto 
e inseguro xuridicamente, a raíz 
da publicación da orde. E manté-
molo en 2022, con ordes de axudas 
que suman máis de 1,2 millóns de 
euros. As catro comunidades, que 
aglutinamos o 95% dos exemplares 
de lobo do Estado, entendemos que 
o documento adolece de falta de 
rigor técnico e científico e podería 
vulnerar o réxime competencial. 
Por iso mesmo, e de forma paralela, 
seguimos apostando por unha nova 
Estratexia estatal de conservación 
do lobo que teña en conta a opinión 
e as achegas das comunidades.

Ante os danos causados 
polo xabaril e ademais das 
medidas para palialos, en 
que outras accións a están 
traballando?
Ante a sobrepoboación adoptou-
se unha decisión: a declaración da 
emerxencia cinexética tempo-
ral para frear os danos do xabaril 
en 29 comarcas, que abranguen 
198 concellos e máis do 68% da 
superficie galega. Esta declara-
ción permite axilizar a aplicación 
de medidas dirixidas ao control 
das poboacións naquelas zonas 
con maior incidencia, a través de 
distintas modalidades e procede-
mentos de captura. A declaración 
de emerxencia é un instrumen-
to adicional e complementario á 
caza regrada dentro dos terreos 
de réxime cinexético especial e 
común, e tamén ás actuacións de 
control por danos, que seguirán a 
desenvolverse nos termos fixados 
na resolución anual. De feito, nos 
terreos cinexéticos permitiuse 
a caza todos os días da semana, 
abriuse a posibilidade de autori-
zar medidas de agarda ou espera, 
de xeito que se puideran agrupar 
varias xornadas nunha soa comu-
nicación; e tamén se autorizou 
a que os propietarios dos terreos 

E para loitar contra a Galicia 
baleirada e facer fronte ao 
reto demográfico, que ac-
cións se están a levar a cabo 
dende o seu departamento?
O reto demográfico constitúe 
unha das prioridades do Gober-
no galego desde hai tempo. Así, 
Galicia leva anos traballando para 
superar o reto demográfico, un 
dos maiores desafíos que comparte 
co resto de comunidades autóno-
mas. Para iso, deseñou unha ampla 
batería de medidas para facer de 
Galicia o lugar ideal para formar 
unha familia e neste reto atopan a 
axuda da Consellería que represen-
to a través das diferentes axudas 
para acceder a un fogar. En todo 
caso, gustaríame destacar dúas 
liñas de axudas concretas por estar 
pensadas para os galegos menores 
de 35 anos: as axudas para adquisi-
ción de vivenda en concellos rurais 
e o aval para mozos. No caso da 
primeira liña de axudas, a de 2022 
será a quinta vez na que se convo-
que e, por primeira vez, se abre a 
municipios de menos de 10.000 
habitantes –nas anteriores limitá-
base aos de menos de 5.000–. O or-
zamento para esta liña de subven-
cións será de máis de 1,5 millóns de 
euros. En canto o aval para mozos, 
este é un dos programas novos de 
2022 en materia de vivenda. Gra-
zas a esta iniciativa, por primeira 
vez, a Xunta concederá avais dun 
15% do custo de compra a menores 
de 35 años para a a súa primeira 
vivenda. Facilitamos que os bene-
ficiarios accedan a un préstamo 
hipotecario do 95% do prezo: un 15 
% avalado pola Xunta, que se suma 
ao 80 % que conceden habitual-
mente as entidades. Non obstan-
te, existe outra liña de axudas que 
espertou grande interese e acadou 
excelentes resultados entre este 
colectivo. Estou a referirme á liña 
de axudas para a compra dunha 
vivenda nun centro histórico. No 
pasado ano concedéronse 65 axu-
das en 21 concellos e pechouse co 
esgotamento de crédito; ademais, 
un 41,5% das axudas concedidas fo-
ron a persoas menores de 35 años. 
Este ano volvemos convocar este 
programa e o prazo está aberto ata 
o 30 de setembro, cun orzamento 
inicial de 500.000 euros. As axudas 
poden acadar os 15.000 euros.
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Máis de dous terzos 
do orzamento total 
corresponderán a pagos 
directos

Aproximadamente 25.000 
agricultores e gandeiros, 
segundo cálculos da Xunta, 
poderán beneficiarse este ano 
en Galicia das axudas que a Polí-
tica Agraria Común (PAC) da 
Unión Europea establece para 
unha campaña na que poderán 
solicitarse subvencións ata o 
próximo 30 de abril. 

En total, Galicia recibirá 210 
millóns de euros que a Xunta 
distribuirá a través do Fondo 
Galego de Garantía Agraria. 
Máis de dous terzos do orza-
mento total –170 millóns– co-
rresponderán a pagos directos a 
agricultores e gandeiros, men-
tres que os 40 millóns de euros 
restantes permitirán financiar 
axudas a zonas con limitacións 
naturais, de agroambiente e 
clima, mantemento de planta-

cións forestais en terreos non 
agrícolas e superficies dedicadas 
á agricultura ecolóxica. 

O programa beneficiará en toda 
España a máis de 650.000 agri-
cultores e gandeiros grazas a un 
orzamento global de 4.856 millóns 
de euros, segundo os datos que ma-
nexa o Ministerio de Agricultura. 

Os primeiros pagos, a modo de 
anticipo, comezarán a partir do 
16 de outubro e completaranse 
en decembro. O programa, dese-
ñado para tratar de reducir as 
diferenzas que existen entre os 
perceptores de rendas agrarias e 
urbanas, pretende tamén apoiar 
a actividade dos agricultores e 
gandeiros máis activos e poten-
ciar aquelas prácticas agrícolas 
que resultan máis beneficiosas 
para o medio ambiente.

Novidades
Aínda que desde a Asociación 
Agraria de Galicia (Asaga) 
–unha das entidades colabora-
doras da Consellería do Medio 
Rural para a tramitación das 
solicitudes de axudas da PAC– 
advirten de que o programa 
introducirá o próximo ano im-
portantes novidades, a campaña 
actual xa se presenta con algúns 
cambios con respecto á edición 
anterior. Así, os interesados 
poderán utilizar xa este ano 
diferentes aplicacións electró-
nicas para recibir información, 
consultar o estado de tramita-
ción da súa solicitude, presentar 
alegacións ou realizar fotogra-
fías xeorreferenciadas cando 
isto sexa necesario. 

A Consellería do Medio Rural 
considera que se completou xa 
a implantación en toda Galicia 
do sistema de monitorización 
que esixirá a nova PAC e que 
obriga a utilizar as novas 
tecnoloxías as imaxes satelita-
les para realizar o seguimen-
to continuo das superficies 
acollidas ao programa para 

A PAC chega con novidades e 
deixará 210 millóns en Galicia
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Este ano haberá a posibilidade 
de presentar unha solicitude 
única para todas as axudas 

comprobar así que nelas existe 
actividade agraria. 

O Sistema de Identificación 
Xeográfica de Parcelas Agríco-
las (Sixpac) será un dos instru-
mentos utilizados para acredi-
tar a elixibilidade dos predios 
obxecto de subvención. Os 
titulares deberán encargarse de 
comprobar que a información 
sobre as súas terras contida 
nesta base de datos é correcta e, 
en caso de detectar algún erro, 
poderán presentar alegacións 
ata o 31 de maio. 

En calquera caso, os solici-
tantes terán que comprobar 
previamente que na informa-
ción contida no Sixpac sobre 
os seus predios non figura 
ningún elemento prohibido 
para optar á subvención, 
fundamentalmente camiños 
ou edificacións. 

Entre as novidades incluídas 
nesta campaña das axudas 

da PAC para España figura 
tamén a posibilidade de que un 
agricultor ou gandeira poida 
presentar unha solicitude úni-
ca para todas as axudas ás que 
poida ter dereito, algo que faci-
litará o traballo dos interesados 
e das entidades colaboradoras 
autorizadas pola Xunta para a 
tramitación das solicitudes. 

Remata o período 
transitorio
A campaña actual será a 
última do período transitorio 
porque o próximo ano entrará 
en vigor o plan estratéxico 
nacional da PAC 2023-2027, 
polo que as decisións agrícolas 
desta campaña servirán de 
referencia para a aplicación da 
nova reforma agraria.

Os dereitos individuais de 
pago básico que se asignen a 
cada beneficiario ao finalizar 
esta campaña –contando coas 
cesións– serán a base para a 
axuda básica da renda para 
a sustentabilidade, que será 
como se denominarán os derei-
tos en 2023. Ademais, o próxi-
mo ano entrará en vigor a 
nova definición de agricultor 
activo, na que se esixirá que 
polo menos o 25% dos ingre-

sos totais sexan agrarios, e os 
ingresos que se terán en conta 
para determinar se se cum-
pre ou non con este requisito 
serán os de 2022, polo que cada 
agricultor ou gandeiro deberá 
ter iso xa en conta este ano. 

Igualmente, no caso de que a un 
agricultor se lle vaia a aplicar a 
modulación ou o capping (tope 
máximo de axudas por explo-
tación), poderanse deducir os 
gastos por man de obra e a que 
se contrate este ano servirá de 
base para o cálculo de 2023. 

Sementar en barbeitos
Ademais, o Consello de Minis-
tros aprobou a finais de marzo 
un real decreto lei no que se 
adoptan medidas urxentes 
no marco do Plan Nacional 
de Resposta ás Consecuen-
cias Económicas e Sociais da 
Guerra de Ucraína, que inclúe 
a modificación da normativa 
nacional da PAC para per-
mitir empregar para o pasto 
ou o cultivo as superficies de 
barbeito na campaña de 2022, 
co obxectivo de tratar de paliar 
a perda de subministracións 
provocada pola guerra e tentar 
garantir así a subministración 
de millo e xirasol.
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Que balance fai do seu primeiro 
ano como subdirector de rela-
cións cos GDR da Axencia Gale-
ga de Desenvolvemento Rural?
Foi un ano certamente interesan-
te á vez que intenso. Nos primeiros 
meses dediqueime a visitar todos os 
GDRs galegos e mantiven xuntan-
zas cos seus presidentes e xerentes 
nas súas sedes. Constituímos unha 
Comisión de Seguimento do con-
venio de colaboración que temos 
asinado entre a Axencia Galega de 
Desenvolvemento Rural e cada un 
dos GDRs e tamén creamos un novo 
espazo de debate e comunicación. 
Trátase da Mesa de Coordinación 
dos GDRs de Galicia, que se reúne 
cunha periodicidade trimestral. É 
un foro de traballo e participación 
que permite, por unha banda, abor-
dar temas e propostas de actualida-
de e, por outra, atender suxestións 
de cada un dos grupos. Así mesmo, 
neste ano fixemos unha convoca-
toria de axudas para a execución 
de proxectos da submedida 19.2 do 
Leader 2021-2022, dotada con 13 
millóns de euros e destinada a pro-
motores individuais e entidades pú-
blicas e privadas, na que se aproba-
ron  280 proxectos e se mobilizaron 
31 millóns de euros. Unha convoca-
toria que, entre outras cousas, estivo 
marcada pola incidencia da pan-
demia e o contexto sociosanitario. 
Tamén resolvemos unha convoca-
toria de axudas de cooperación, cun-
ha dotación de preto de medio mi-
llón de euros, na que se aprobaron 
sete proxectos para a posta en valor 
e promoción dos produtos agroali-
mentarios, para difusión da cultura 
e a etnografía ou para a valorización 
de iniciativas vinculadas ao monte, 
entre outros. Nos últimos meses 

estamos traballando, coa participa-
ción dos grupos e no seo do Comité 
de Seguimento do PDR de Galicia, 
no deseño do novo Plan Estratéxico 
da Política Agraria Común (PE-
PAC) para o Leader 2023-2027.

Cales son as principais liñas de 
actuación e o orzamento co que 
van contar os GDRs para o novo 
período de programación?
É importante lembrar que esta-
mos nun período de transición 
cara un novo Leader 2023-2027, 
e para seguir executando o pro-
grama traballamos co Programa 
de Desenvolvemento Rural de 
Galicia 2014-2020 prorrogado 
por dous anos máis, con novos 
orzamentos que xa foron incorpo-
rados logo da sexta modificación 
do PDR. Deste xeito, pasamos dun 
orzamento inicial do Leader de 84 
millóns de gasto público total, a 
máis de 111 millóns de €, un incre-
mento do 33%.

Segundo dispón a nor-
mativa comunitaria, 
polo menos o 5% dos 
fondos do PDR deben ser 
destinados ao Leader, e 
Galicia ten aumentado 
a súa porcentaxe ata ao 
7,3%. Neste momento es-
tamos traballando en va-
rias liñas. Por unha ban-
da, queremos facer unha 
nova convocatoria de 
axudas da dita submedi-
da 19.2, para seguir sub-
vencionando proxectos 
e xerar emprego. Tamén, 
noutra convocatoria de 
cooperación con novida-
des respecto da anteri-
or, posto que queremos 

que, ademais de contar con máis 
orzamento, vaia enfocada funda-
mentalmente a sacarlle o máximo 
proveito aos diferentes instrum-
entos que prevé a Lei de Recupera-
ción da Terra Agraria de Galicia. 
Ademais, estamos ultimando as 
bases dunha inminente convoca-
toria para seleccionar os GDRs do 
seguinte período e a aprobación 
das correspondentes estratexias de 
desenvolvemento local. Nesta oca-
sión, supón triplicar o orzamento 
con respecto ao ano 2016, destinan-
do preto de 900.000€ co obxectivo 
de mobilizar aos grupos para a ela-
boración dunhas estratexias o máis 
ambiciosas posibles.

A continuidade dos actuais 
grupos e dos seus ámbitos te-
rritoriais e dos equipos de tra-
ballo dos GDR permite acadar 
unha maior confianza, estabi-
lidade e profesionalidade, so-
bre todo para os promotores 

“Os 24 GDRs galegos son un referente en 
canto a xestión, información e asesoramento 
no rural de Galicia”

Moisés Blanco 
Subdirector de Relacións cos Grupos de Desenvolvemento Rural 
(GDR) na Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Fotos: @Luis Cobas
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dos proxectos que concorren 
ás diferentes liñas de axuda?
Os grupos de desenvolvemento 
rural, a través das súas asembleas 
e xuntas directivas, pero moi espe-
cialmente por medio dos seus tra-
balladores (xerentes, técnicos e ad-
ministrativos) demostraron ser os 
axentes necesarios e indispensables 
á hora de implementar as políticas 
de desenvolvemento rural en cada 
territorio. Por iso, o funcionamento 
dos grupos, durante este período de 
transición, estivo sempre garantido 
nos anos 2021 e 2022 a través dunha 
addenda aos convenios de colabo-
ración que temos entre a Axencia 
Galega de Desenvolvemento Ru-

ral e os GDRs 
desde 2016. E 
ademais desta 
addenda, gra-
zas aos fondos 
de transición 
do PDR, enga-
díronse outros 
3,2 millóns 
de euros para 
garantir a súa 
continuidade  

durante o ano 2023. Os 24 GDRs 
galegos son un referente en canto 
a xestión, información e asesora-
mento no rural de Galicia, mesmo 
indo nas súas funcións máis alá do 
Leader, cuestión que temos que 
agradecer e poñer en valor.

Que tipo de proxectos son os 
que están a primar maiorita-
riamente os GDRs para o seu 
desenvolvemento?
O elevado número de proxectos 
presentados durante todo o período 
pon de manifesto o gran interese 
que suscitan este tipo de axudas. 
Así, falamos de 1.496 iniciativas 
que obtiveron resolución favo-
rable, mobilizando un orzamento 
de máis de 169 millóns de euros e 
unha axuda pública de 71,5 millóns. 
Cumprindo co seu principio fun-
damental, o Leader está orientado 
á impulsar e dinamizar a economía 
dos territorios rurais. Así, os bene-
ficiarios son promotores indivi-
duais, pemes, concellos e entidades 
sen ánimo de lucro. Os proxectos 
refírense a actividades relacionadas 
coa rehabilitación e conservación 
do patrimonio histórico, a recu-
peración de soutos, novas adegas, 

“O elevado número de 
proxectos presentados 
durante todo o período 
pon de manifesto o gran 
interese que suscitan este 
tipo de axudas”

servizos turísticos e restauración, 
deportes e ocio, servizos sociosa-
nitarios e atención aos maiores. 
Tamén, para a valorización de resi-
duos e reciclaxe, empresas audio-
visuais ou coidados animais, entre 
outros. Se atendemos á porcentaxe 
en orzamento, os proxectos produ-
tivos representan o 70% e os non 
produtivos o 30%.

Como considera que poden 
axudar os GDRs no desenvolve-
mento da Lei de Recuperación 
de Terra Agraria de Galicia? 
Estano a facer de diferentes xei-
tos. Como xa dixen, o persoal dos 
GDRs é unha referencia en canto a 
formación e asesoramento nos seus 
ámbitos de actuación e por iso os ci-
dadáns acoden a eles buscando todo 
tipo de información. O pasado mes 
de setembro, o conselleiro do Medio 
Rural, como presidente da Axen-
cia Galega de Desenvolvemento 
Rural, asinou un convenio de cola-
boración coa Asociación de GDRs 
de Galicia. Mediante este acordo 
recoñécese esta organización como 
entidade colaboradora da Xunta 
para o cumprimento dos obxecti-
vos da Lei de Recuperación da Terra 
Agraria de Galicia. Desta forma, a 
asociación e todos os grupos están 
facendo labores de aconsellamento, 
orientación e acompañamento ás 
persoas que se incorporen á acti-
vidade agraria ou precisen infor-
mación para a posta en marcha de 
iniciativas que teñan que ver cos 
instrumentos de mobilización e 
recuperación de terras que prevé a 
dita lei. Quero aproveitar para agra-
decer aos GDRs de Galicia que  no 
primeiro semestre de 2021 modifi-
casen as súas estratexias para adap-
talas á nova lei. Así, facilitaron a 
posibilidade de dar soporte a proxe-

ctos vinculados ao aproveitamento 
agrícola, gandeiro ou forestal da 
terra, como son os polígonos agro-
forestais, as agrupacións de xestión 
conxunta e as aldeas modelo.

Que valoración realiza do Lea-
der 2014-2020 que está a pi-
ques de rematar? Acadáronse 
os obxectivos previstos para o 
período?
Despois de 30 anos desde a súa pos-
ta en marcha, o programa Leader 
consagrouse como unha ferramen-
ta indispensable para dinamizar o 
tecido socioeconómico das áreas ru-
rais de Galicia, e niso tiveron moito 
que ver a implantación e o arraigo 
que teñen os 24 GDRs galegos. En 
todo este tempo demostrouse que a 
participación da poboación local é o 
valor engadido e a lexitimidade das 
accións do enfoque Leader como 
unha forma diferente de xestionar 
o presente e futuro dun territorio. 
Cómpre lembrar que coa aplicación 
das diferentes estratexias consoli-
dáronse 3.256 empregos e creáronse 
933 novos no conxunto do período, 
cifras realmente importantes. Os 
concellos colaboraron decidida-
mente, mellorando o nivel de vida 
e os servizos públicos da poboación 
do rural coa execución de 425 pro-
xectos, que mobilizaron máis de 24 
millóns de euros. Na mesma liña, as 
institucións privadas sen ánimo de 
lucro desenvolveron 225 proxectos, 
cun orzamento total de preto de 10 
millóns de euros. Neles demostra-
ron a súa aposta pola inclusión so-
cial e pola ocupación sustentable do 
territorio, con especial atención a 
colectivos do rural coma as persoas 
mozas, as mulleres ou as persoas 
con discapacidade. A valoración, 
polo tanto, é moi positiva e temos 
xa a vista posta no seguinte período.
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Os seguros que Asegasa ofrece para 
a Asociación Agraria de Galicia 
(ASAGA) posúen, como se detalla 
na súa promoción, descontos de 
ata 250 euros para os asegurados 
ou para os seus familiares directos. 
Neste sentido, Asegasa ofrece seis 
liñas diferentes de seguros, entre os 
que se inclúen o de danos a maqui-
naria agrícola; explotación agrícola 
e pemes; responsabilidade civil 
agraria; comercios; coches e fogar.

No caso do seguro de danos a ma-
quinaría agrícola cóbrense danos 
propios para cando existan desper-
fectos nos vehículos circulando 
por vías públicas ou traballando; 
roubo; incendio da maquinaria ou 
lunas rotas.

Responsabilidade civil 
agraria e gandeira
Outra póliza, a relativa á respon-
sabilidade civil agraria e gandeira, 
ocúpase de sufragar posibles danos 
ocasionados por incendios aos 
colindantes; cubrir a responsabi-
lidade civil por traballo (se un tra-
ballador sofre un accidente no eido 
laboral); o emprego de maquinaria 
(se un tractor, por exemplo, causa 
danos a un terceiro); liñas eléctricas 
que ocasionen danos; danos oca-
sionados polo gando e inclusión do 
coto de caza (por exemplo, cando 
un vehículo impacta contra un 
animal).

Existe tamén unha liña de seguros 
para comercios na que Asegasa 
ofrece asistencia de 24 horas para 
roturas de fiestras ou escapes 
de auga, entre outros. Os danos 
por enchentes nos comercios, os 
incendios, o transporte de fondos, 
a responsabilidade civil nas explo-
tacións (por exemplo, se alguén 

tropeza nela e se fai dano) ou a 
responsabilidade civil patronal son 
outras das cuestións que se cobren 
con esta póliza.

Coche e fogar
Os seguros de autos de Asegasa 
ocúpanse de cubrir numerosas 
casuísticas que se poden xerar no 
manexo ao volante. Inclúen boni-
ficacións do importe da franquicia 
aos bos condutores, cando non 
declaren sinistros; cobren roubos; 
ofrecen aos usuarios unha rede de 
talleres colaboradores; ofrecen asis-
tencia en viaxe as 24 horas do día 
-por mor de pinchazos nas rodas 
ou avarías, entre outros- e tamén 
cobren rotura de lunas.

Finalmente, os seguros de fogar 
cobren danos por auga (por exem-
plo, cando un radiador perde auga 

e estropea o chan); 
ocúpanse de posibles 
danos eléctricos (se 
se estraga un aparato 
eléctrico por unha 
suba de tensión, por 
exemplo); cobren 
danos estéticos (un 
exemplo disto é, 
cando unha fuga 
de auga dana ou 
rompe as baldosas 
do chan); ocúpanse 
da reposición de 
chaves (se éstas 
son roubadas, 
Asegasa envía 
un cerralleiro 
urxente e repón 
as chaves por un 
custo similar ao 
contratado); e 
ofrecen asistencia 
as 24 horas do día cando se rompe 
unha fiestra ou se produce un 
escape de auga.

Seguros de ASAGA: 
listos para colleitar

Habilítanse ata seis liñas 
diferentes de seguros

As pólizas que ofrece Asegasa inclúen 
unha oferta directa de 250 euros para os 
asegurados ou os seus familiares directos
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Galicia perdeu en tres décadas 
máis da metade dos seus caza-
dores, unha diminución que, 
máis aló das súas consecuencias 
económicas para o medio rural, 
repercute nunha vertente forestal 
na que xestión do monte e caza 
van da man. 

“A actividade cinexética é clave 
para unha adecuada xestión 
forestal porque se trata de dous 
sectores ligados e condenados 
a entenderse”, explica Manuel 
Iglesias, un enxeñeiro de montes 
e técnico agrícola considerado un 
dos maiores expertos de Galicia 
en materia cinexética. 

Na súa opinión, “non 
se pode entender o 
sector forestal sen 
unha actividade 
cinexética ordenada 
á hora do control 
de poboacións das 
distintas especies 
para establecer e fixar 
a diversidade de cul-
tivos e plantacións, 
nin unha actividade 
cinexética sen un há-
bitat onde desenvol-
verse. Ambas xogan 
un papel simbiótico”. 

Aínda así, actualmente só quedan 
en Galicia 42.000 das 100.000 
licenzas de caza que había na 
década dos 90, unha redución que 
se deixa notar non só no monte 
senón tamén nos núcleos rurais 
que se beneficiaban da actividade 
económica que xera a caza. 

Actividade desigual 
A actividade tampouco é igual de 
constante entre todos os cazado-
res. “Quen practica a caza maior 
fai grandes esforzos para manter 
a presión cinexética, actuando so-
bre o xabaril para evitar o descon-
trol das poboacións e que xeren 
danos máis elevados nos cultivos 
e un maior número de accidentes 
na estrada. Estes cazan a maioría 
das fins de semana da tempada, 
sen ter en conta as inclemencias 
meteorolóxicas dos invernos 
en Galicia”, detalla Iglesias, que 

atribúe menor constancia nas 
saídas ao campo a quen exerce a 
caza menor. 

A tempada de caza en Galicia 
desenvólvese xeralmente entre 
outubro e xaneiro, aínda que 
os réximes especiais como os do 
xabaril, corzo, raposo, lebre ou 
arcea poden adiantar o seu inicio 
ou atrasar o seu final en función 
do acordado nos comités de caza 
provinciais ou no comité galego. 

E é que en Galicia pódense cazar 
coellos, xabarís, corzos, lebres, 
raposos, pombas torcaces, tordos… 
e só excepcionalmente, cabras. 

Balance da tempada
O balance da última tempada, 
non difire moito do das anterio-
res e tradúcese nunha drástica 
redución das especies de caza 
menor (principalmente coello e 
perdiz), pola perda do seu hábitat, 
problemas cos produtos fitosani-
tarios utilizados na agricultura, 
enfermidades propias das especies, 
exceso de depredadores… e nunha 
estabilización da caza maior, 
sobre todo de xabaril, respecto 
ás últimas tempadas, despois de 
alcanzar o tope de capturas na 
tempada 2020-2021. 

A diminución do número de 
cazadores, a presión dos grupos 
animalistas e un anteproxecto 
de Lei de Benestar Animal que 
non diferencia entre cans de 
caza ou de traballo e animais 
de compañía son, en opinión 
de Manuel Iglesias, algúns dos 
problemas cos que o colectivo 
cinexético se enfronta a curto 
prazo en Galicia.                   

Galicia queda sen 
cazadores

Das 100.000 licenzas de 
caza que había nos anos 
90 só quedan 42.000

A actividade cinexética 
é imprescindible para 
unha xestión forestal 
ordenada



F O R E S T A L

18

O Plan Forestal de Galicia (PFG), 
que marcará as directrices dos 
nosos montes os próximos 20 
anos contará cun investimento 
de 4.900 millóns entre fondos 
públicos e privados, nutre esta 
meditada estratexia que busca 
a neutralidade carbónica e a 
sustentabilidade, prevé reducir 
un 5% a presenza do eucalipto e 
impulsar as especies autóctonas 
na comunidade galega, onde o 
69% da súa superficie é forestal.

A aposta da Xunta por un modelo 
máis sostible é unha prioridade 
na Consellería do Medio Rural, 
que celebrou o Día Internacional 
dos Bosques (21 de marzo) cunhas 
xornadas centradas na dixitali-

zación. Foi un momento perfecto 
para lembrar que, por exemplo, 
as masas dedicadas á produción 
de madeira supoñen o 4% da 
superficie arborizada dedicada á 
esta actividade en España e nela 
prodúcese máis do 50% da madeira 
cortada no Estado.

Este apoio institucional ao 
desenvolvemento do sector 
forestal materialízase con feitos, 
con diferentes liñas de axudas 
concedidas por Medio Rural. 
Entre elas, salientan as axudas a 
accións silvícolas, á creación de 
superficies forestais con frondosas 
e coníferas, as destinadas a apoiar 
instrumentos de ordenación ou 
xestión forestais e as creadas para 
fomentar a boa gobernanza nas 
comunidades de montes veciñais 
en man común. Só estas catro liñas 
supoñen un investimento de máis 
de 33 millóns de euros.

Axudas silvícolas
A partida deste ano ascende a 13,12 
millóns de euros para actuar en 
7.000 hectáreas (ha). Son, por unha 

banda, para tratamentos silvícolas 
como rozas, desmestas, rareos e po-
das para previr incendios. Tamén 
se financiarán accións de preven-
ción dos danos causados nas masas 
de coníferas por enfermidades 
fúnxicas defoliadoras. 

Máis frondosas e coníferas
As axudas para superficies fores-
tais suporán un investimento de 
7,75 millóns en 4.000 ha. A idea 
é conseguir un monte máis rico 
e diverso e reducir o risco de in-
cendios. O piñeiro, o castiñeiro, o 
carballo, o ameneiro ou a sobreira 
son algunas das coníferas que se 
promoven no PFG.

En 2022, a convocatoria acadará 
os 4,5 millóns de euros. Desde 2016 
resultaron beneficiarios destas 
achegas 855 titulares de terreos, 
cun investimento que superou os 
28,6 millóns e actuacións en case 
16.000 ha. Só o pasado ano, apro-
báronse 173 expedientes. O prazo 
de presentación de solicitudes para 
este ano vén de rematar e xa se 
recibiron 249.

A boa gobernanza
As comunicacións de adhesión a 
modelos silvícolas ou de xestión 
forestal son imprescindibles para 
os aproveitamentos forestais 
naqueles montes de menos de 15 
ha (para o resto de montes o serán 
a partir de 2029). Medio Rural des-
tinou 6,1 millóns a impulsar a boa 
gobernanza nas comunidades de 
montes veciñais en man común. 
A última convocatoria, en 2021, 
foi de 6,1 millóns e beneficiarónse 
1.056 comunidades.

O uso de ferramentas dixitais, a 
elaboración dun inventario do 
monte galego, mediante convenios 
coas universidades de Santiago e 
Vigo ou a posta en marcha dunha 
plataforma de estatística forestal 
son outras das medidas deseñadas 
para darlle un gran futuro ao 
monte galego. 

O monte galego 
planea o seu futuro

A neutralidade 
carbónica e a 
dixitalización son dúas 
das prioridades da 
Xunta



Incluye saneamiento ganadero.
Asegure la fertilidad de su explotación.

PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: • MAPFRE ESPAÑA CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS • CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (CASER) 
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S.A. • REALE SEGUROS GENERALES • MGS SEGUROS Y  REASEGUROS S.A.
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Se podrá fraccionar 

el pago de la prima 

en 4 veces.

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

Vacunode reprodución y producción

Seguro de ganado
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Asegurar a calidade dos produ-
tos alimentarios producidos, 
elaborados ou comercializados 
en Galicia, defender os intereses 
dos produtores, comercializa-
dores e consumidores e garantir 
a produción de alimentos de 
calidade diferenciada en Galicia 
son os grandes obxectivos da Lei 
da Calidade Alimentaria que a 
Xunta pretende ter aprobada este 
mesmo ano e que actualizará a 

que está vixente desde 2005.
A iniciativa, que xa se tramita 
como anteproxecto de lei, aposta 
por reforzar a seguridade xurídi-
ca dos produtores e das empresas 
e, ao mesmo tempo, aumentar 
as garantías aos consumidores. 
Todo un reto. 

Coa futura norma, o Goberno 
galego pretende que os produtos 
alimentarios galegos alcancen no 
mercado “unha nova dimensión” 
–máis atractiva para os consumi-
dores– que redunde no desenvol-
vemento local e na creación de 
emprego no proceso de produción 
e comercialización de alimentos, 

que terán garantidos os maiores 
controles de calidade.

Contratación pública verde
As denominacións de orixe (D. O.) 
e as indicacións xeográficas pro-
texidas (I. X. P.) terán aínda máis 
protagonismo nunha normativa 
que incorpora novos términos. 
Así, regularase a promoción de 
marcas de garantía sectoriais e 
dunha marca global para toda 
a produción alimentaria galega 
que conte con requisitos de cali-
dade específicos.

O anteproxecto contempla –de 
forma máis extensa que na lei ac-
tual– o sistema de autocontrol das 
persoas operadoras, as medidas de 
fomento da calidade alimentaria 
e a promoción do cooperativismo 
no sector.

Tamén ten moi en conta o coi-
dado do medio ambiente, xa que 
avoga pola compra ou contrata-
ción pública verde de produtos 
ou servizos alimentarios cun 
impacto ambiental reducido, 
atendendo a criterios sociais e de 
calidade diferenciada.

Novos órganos de consulta
Entre as novidades, a lei poten-
ciará o papel da Axencia Galega 
da Calidade Alimentaria e creará 
dous  novos órganos: o Consello 

Alimentario de Galicia, que dará 
asesoramento, apoio e proposta 
para asuntos referidos á orde-
nación, promoción, fomento e 
desenvolvemento da calidade 
alimentaria; e a Mesa da Calidade 
Alimentaria Diferenciada de Ga-
licia, cuxa función será asesorar e 
impulsar a calidade diferenciada.

Nesta iniciativa lexislativa a 
Xunta tamén aposta por un siste-
ma de certificación da sustenta-
bilidade para garantir o respecto 
ao medio ambiente, a calidade 
e a seguridade alimentaria, a 
protección dos traballadores e dos 
consumidores, así como por unha 
renda adecuada para os diferentes 
elos da cadea de valor. 

Galicia será así a primeira 
comunidade autónoma que 
regulará unha certificación de 
sustentabilidade para a produ-
ción alimentaria. A adhesión ao 
sistema (recoñecible cun logotipo 
específico) será voluntaria.

As funcións de inspección e 
control tamén teñen o seu lugar 
no anteproxecto de lei: faise unha 
nova regulación dos procede-
mentos de análise e toma de 
mostras e engádense previsións 
que concretan a súa realización, 
mesmo das mostras dos produtos 
comercializados por internet.

Galicia, á vangarda en 
calidade alimentaria

A Xunta prevé aprobar 
este ano a nova Lei da 
Calidade Alimentaria
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Preto de 2,1 millóns de euros 
serán destinados a compensar 
os danos que provocan o lobo e o 
xabaril ao sector agrogandeiro. 
A liña de axudas, aberta pola 
Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Vivenda, poderá soli-
citarse ata o 31 de outubro. Tendo 
en conta o orzamento dispoñible 
e o resultado das convocatorias 
anteriores, estímase que en 2022 
poderán beneficiarse das dúas 
ordes de axudas máis de 2.000 
titulares de explotacións gandei-
ras e persoas que sufran danos nos 
seus cultivos agrícolas.

Unha das novidades da convoca-
toria para paliar os danos produ-
cidos polo lobo é a inclusión dun 
importe adicional, en concepto de 
lucro cesante, para o gando bovino 
e ovino-cabrún reprodutor de 
carne e leite (femias). Suporá un 
incremento dun 10% nos importes 
das reses bovinas con maior afecta-
ción polos danos (bovinos maiores 
de dous anos) e equinos menores 
de catro meses; de case un 12% en 
ovinos menores de seis anos (pasan 
de 59 a 70€); e dun aumento dun 
18,6% para os años (103 a 115 €).

Escenario incerto
No que respecta ao lobo, a con-
vocatoria conta cunha partida 
inicial de case 650.000 euros, polo 
que se mantén o esforzo realizado 
nos últimos anos tendo en conta o 
escenario incerto e inseguro xuri-
dicamente que se presentou para 
o sector desde o mes de setembro, 

a raíz da publicación da orde do 
Goberno central que elevou o sta-
tus legal da especie mediante a súa 
inclusión na Listaxe de especies 
silvestres en réxime de protección 
especial (Lesrpe).

A orde recolle un ano máis a 
posibilidade de sufragar os gastos 
veterinarios das reses que resulten 
feridas e, de ser necesario no caso 
de sufrimento grave e irreparable, 
tamén cubrirá os gastos de euta-
nasia acreditados e realizados de 
forma regrada por un profesional. 
Novamente, serán subvenciona-
bles os abortos que sufran as reses, 
como consecuencia do acto de de-
predación e tras a correspondente 
acreditación veterinaria.

Estes incentivos súmanse ao 
investimento de 4,6 millóns de 
euros realizado no período 2016-
2021, en liñas de axudas para a ad-
quisición e instalación de medidas 
preventivas fronte aos danos que 
o lobo ibérico ocasiona nas explo-
tacións agrogandeiras, así como 
para indemnizar aos afectados.

En canto á orde de axudas para pa-
liar os danos do xabaril sobre cul-

tivos, a nova convocatoria dispón 
dun orzamento de 1,45 millóns de 
euros. Unha das novidades é que 
se incrementa o importe máximo 
da axuda nun 25%, xa que se fixa 
nos 2.500 euros, fronte aos 2.000 
euros por beneficiario que estipu-
laba a anterior convocatoria.

Danos provocados polo oso
Por último, o 17 de decembro 
tamén se convocou a orde de 
axudas para paliar os danos que 
provoca o oso pardo en explo-
tacións gandeiras e, de forma 
particular, naquelas dedicadas 
á apicultura, por un importe de 
60.000 euros. Esta é a segunda vez 
que se convoca esta liña de axudas 
e dá continuidade á de 2021, que 
se pechou coa concesión dun total 
de 25 axudas por un importe de 
case 37.000 euros. 

Compensación dos danos 
que causan o lobo, o xabaril 
e o oso pardo ao sector 
agrogandeiro 

As axudas ao sector 
agrogandeiro poderán 
solicitarse ata o 31 de outubro

Máis de 2.000 titulares 
de explotacións 
gandeiras 
beneficiaranse destas 
subvencións
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Frear a venda a perdas no vacún de 
carne. Ese é o obxectivo dun acordo 
impulsado pola Xunta e subscrito 
entre unha gran parte da cadea 
de valor deste sector e a Indica-
ción Xeográfica Protexida (IXP) 
Ternera Gallega que busca garantir 
o futuro das explotacións dignifi-
cando as rendas dos gandeiros, ao 
tempo que se fai un chamamento 
ao Estado para que faga o propio a 
nivel nacional co lácteo. 

Durante a sinatura do acordo re-
saltouse que a vía histórica para 
a carne que se abre en Galicia 
responde ás particularidades da 
IXP Ternera Gallega que permite 
que este protocolo se poida asinar 
no noso ámbito autonómico, xa 
que todos os seus canais certifi-
cados proceden de explotacións 

Nesa dirección, as partes compro-
métense a ter en conta e aplicar 
nas súas relacións comerciais as 
conclusións dos estudos e infor-
mes sobre custos elaborados polas 
autoridades de execución autonó-
micas previstas na Lei da Cadea 
Alimentaria, sen prexuízo da súa 
autonomía e liberdade na fixación 
de prezos nos contratos, sempre 
cumprindo a normativa existente. 

Neste senso, a Xunta de Galicia 
porá en marcha o Observatorio 
da Cadea Alimentaria Galega 
como instrumento público en-
cargado da emisión dos devandi-
tos estudos e informes. 

Para reafirmar o apoio ao sector 
primario, Galicia pide que por 
parte do Banco de España ou da 
autoridade comunitaria com-
petente se autorice ás entidades 
financeiras unha moratoria dun 
ano na amortización dos prés-
tamos a longo prazo que teñan 
vivos os gandeiros. Esta medida 
viría sumarse aos anticipos da 
PAC por un importe de 200 mi-
llóns de euros anunciados a sema-
na pasada desde o Goberno galego, 
e á apertura de liñas de crédito 
para poder atender compras de 
circulante, por parte dos gandei-
ros, avaladas pola Xunta. Para 
esta operación, disporase dunha 
liña de avais para chegar ata os 25 
millóns de euros de préstamos.

Importancia do sector 
O sector de vacún de carne en Ga-
licia, cunha produción de 95.600 
toneladas ao ano e unha factura-
ción de 414 millóns de euros no 
2021, representa preto do 15% da 
produción total de España. 

gandeiras localizadas no territo-
rio galego. 

No caso do lácteo, malia que as 
entregas de leite en Galicia repre-
sentan arredor do 40% do total 
nacional, boa parte do proceso de 
transformación excede o territorio 
da nosa comunidade, de aí que a 
Xunta de Galicia considere impres-
cindible a implicación do Estado. 

Lei da Cadea Alimentaria
En concreto, para garantir prezos 
de venda adaptados aos custos de 
produción e rendas dignas para 
os gandeiros, ínstase a incluír nos 
contratos de compra aos produto-
res unha cláusula na que se faga re-
ferencia a este protocolo, que estará 
vixente ata o 31 de decembro. 

O obxectivo do 
protocolo asinado 
céntrase en frear a 
venda a perdas e 
dignificar o prezo 
da carne de vacún

Acordo histórico 
na cadea de valor 
do sector cárnico 
galego
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ción de leite”, intervención coa 
que no seu día volveu acreditar a 
súa especialización no campo da 
buiatría, a especialidade dedicada 
á medicina de rumiantes.

En concreto, Benedito abordou 
a modificación que a intensi-
ficación da produción de leite 
provocou nas condicións sanita-
rias e fisiolóxicas das vacas de alto 
rendemento, con enfermidades 
metabólicas que foron unha vez 
máis pouco frecuentes. Ademais 
do impacto sobre os propios ani-
mais, isto pode ter efectos signi-
ficativos e adversos sobre a saúde 
dos consumidores humanos en 
forma de aumento do uso de medi-
camentos, como os antibióticos.

O presidente da Asociación de 
Veterinarios de Lugo, José Luis 
Benedito Castellote, foi nomeado 
académico numerario da Real 
Academia de Ciencias Veterina-
rias de España (RACVE) nun acto 

dirixido polo presidente 
desta entidade, Arturo 
Anadón Navarro, e que 
tamén estivo Francisco 
Rojo Vázquez, vicepresi-
dente da entidade; Salvio 
Jiménez Pérez, secretario 
xeral; e Luis Ángel Mo-
reno Fernández-Capa-
rrós, bibliotecario desta 
institución.

Benedito, que se incor-
pora a esta Real Corpora-

ción como especialista na sección 
segunda de Veterinaria, pasa a ser 
posuidor da medalla número 50, 
recoñecemento que obtivo tras 
pronunciar o relatorio “Desafío 
metabólico da vaca de alta produ-

José Luis Benedito Castellote, 
nomeado académico titular 
da RACVE
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FIMA celebrarase do 
26 ao 30 de abril

O Salón de Alimentación Salimat 
Abanca terá lugar en xuño

A Feira Internacional de Maqui-
naria Agrícola (FIMA) afronta a 
recta final dos seus preparativos 
antes da súa celebración, do 26 ao 
30 de abril de 2022. A cita estrela 
do calendario feiral aragonés aca-
riña a súa 42 edición nun contexto 
cheo de adversidades, coa pande-
mia aínda en marcha e a incerteza 
internacional provocada pola 
guerra de Ucraína, uns imponde-
rables que dificultan a asistencia 
dos expositores e a chegada de 
participantes estranxeiros. 

Malia isto, a organización prevé re-
cibir uns 100.000 visitantes, é dicir, 
arredor da metade dos alcanzados 
na cita de 2020, o que foi un récord. 
Neste momento, confírmase a pre-
senza de 900 marcas expositoras, 
que teñen reservados uns 60.000 
metros cadrados de superficie.

A feira Abanca Semana Verde 
recupera este ano as súas datas 
habituais e celebrarase entre o 2 e 
o 5 de xuño. Neste foro incluirase 
o Salón de Alimentación Salimat 
Abanca, que volverá ser un ano 
máis un dos principais puntos 
de encontro do sector agroali-
mentario a nivel nacional e, sen 
dúbida, unha cita de referencia 
no noroeste peninsular.

Así, Salimat Abanca converte-
rase nun evento único, no que 
múltiples entidades de promo-

Aprazamento
FIMA ía abrir inicialmente as 
súas portas do 8 ao 12 de febreiro, 
pero a explosión de contaxios 
provocada pola variante ómicron 
na última vaga da pandemia 
obrigou a aprazalo para abril.

A presenza de expositores tamén 
se ralentiza debido aos problemas 
temporais que sofren os fabrican-
tes de maquinaria agrícola, un 
sector no que os prazos de entrega 
dalgúns equipos son superiores 
ao ano debido aos cambios tecno-
lóxicos e á escaseza de microchips.

ción agroa-
limentaria, 
organizacións 
sectoriais, 
pequenos 
productores, artesáns, industria 
agroalimentaria e gran distri-
bución se unen para colaborar 
e facer negocio, impulsar o seu 
crecemento e resultados, reforzar 
o seu posicionamento e aumentar 
a súa visibilidade.

Un salón que se enmarca dentro 
da cita clave no calendario de 

todos os galegos, a Feira Interna-
cional Abanca Semana Verde de 
Galicia. Un certame que aposta 
dende hai 40 anos por ser un fiel 
reflexo da nosa terra e da impre-
sionante evolución que toda a 
cadea de valor do sector primario 
ten experimentado, e no que a ali-
mentación, a través de Salimat, foi 
sempre o seu principal expoñente.

Trátase dun espazo de fomento 
do sector agroalimentario 
que é referencia no noroeste 
peninsular

A cita estrela do 
calendario feiral 
aragonés chega á 
súa 42ª edición



M A Q U I N A R I A

25

Novo Dacia Duster, 
o auténtico SUV

Escandalosamente asequible... 
Duster, que se comercializa desde 
2010 a prezos de pasaxeiros, revo-
lucionou o segmento dos SUV. É 
unha verdadeira revolución Dacia! 
Con case 2 millóns de unidades 
vendidas, Duster é desde 2019 o 
líder europeo en vendas a particu-
lares da súa categoría no mercado 
de SUV.

Como as xeracións anteriores, o 
New Duster está dirixido tanto 
a clientes que queiran un SUV 
cómodo cun deseño atractivo 
como a aqueles que buscan un 
4X4 versátil e robusto. Duster é 
outro exemplo representativo da 
gran acollida de Dacia por parte 
do cliente nacional, xa que vendeu 
máis de 100.000 unidades en Espa-
ña, e segue medrando ano tras ano.

Un todoterreo familiar
Fiel ao seu ADN, New Duster se-
gue sendo un todoterreo familiar 
cun espírito aventureiro; Acom-
páñache tanto no día a día como 
nas aventuras ao aire libre. O seu 
deseño atemporal evoluciona, 
principalmente nos faros, dán-
dolle unha personalidade aínda 
máis contundente e permitíndolle 
reducir as emisións de CO2.

En canto ao seu interior, conta 
cunha consola central alta con 
repousabrazos corredizos, dous 
sistemas multimedia cunha nova 
pantalla de oito polgadas e unha 
caixa de cambios automática EDC 
de dobre embrague. Versátil en 
termos de uso, o New Duster está 
dispoñible con tracción de dúas e 
catro rodas. Esta última versión 
ten un monitor 4x4 actualizado.

Máis de dous millóns 
de clientes
“Duster é A Revolución SUV de Da-
cia. Desde 2010, con dous millóns de 
clientes, é unha auténtica icona da 
marca Dacia. Renovar unha icona 
non é unha tarefa doada! Fixemos 
algúns cambios para darlle un 
toque de modernidade e frescura e 
seguir mantendo o noso liderado. O 
novo Duster é aínda máis Duster e 
aínda máis Dacia. Imprescindible, 

robusto e sempre accesible para 
todos”, explica Francisco Hidalgo, 
director xeral de Dacia en España.

A marca Dacia creou a oferta UP 
& GO para responder de forma 
precisa e sinxela ás necesidades 
reais dos seus clientes: un novo 
vehículo con todo incluído (“UP”) 
e entregado máis rápido (“GO”). 
Os prazos de entrega redúcense 
grazas a un programa de fabri-
cación e proceso de distribución 
especialmente deseñados.

A oferta UP & GO está dispoñible 
para o New Duster, na versión LPG 
100 ECO-G 4x2 e na versión Diesel 
dCi 115 4x2. Ademais, a oferta UP 
& GO inclúe todo o equipamento 
estándar. Non é necesario engadir 
ningún equipamento opcional, só 
hai que escoller o imprescindible: 
o motor e a cor da carrocería.

Posúe un deseño atractivo, 
versátil e robusto
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As tecnoloxías modernas de agri-
cultura dixital son cada vez máis 
importantes para a xestión sosti-
bles das explotacións. A partir de 
mediados de abril, estas tecno-
loxías estarán dispoñibles para 
o público na última extensión 
de Farming Simulator. No xogo, 
a tecnoloxía de cámara e sensor 
pode reducir o gasto en pesticidas 
e fertilizantes para mellorar a 
pegada ecolóxica dos agricultores.

Para facer que a agricultura sexa 
máis sostible, a través de Farming 
Simulator 22, John Deere propor-
cionou unha serie de solucións 
técnicas utilizadas polos agricul-
tores modernos. Por exemplo, coa 
axuda de mostras de solo, mapas 
de solo e sensores de nutrientes, a 
fertilización mineral e orgánica 
pódese adaptar a áreas específicas. 

Así, as cámaras rexistran as malas 
herbas e permiten a aplicación 
selectiva de herbicidas. Tamén 
están dispoñibles taxas de semen-
teira variables para xestionar de 
forma óptima as taxas de semente 
de plantas. Os usuarios teñen a 
opción de comprar mapas de solo a 
un provedor de servizos por unha 
taxa, aforrándolles tempo para to-
mar mostras de solo eles mesmos.

Aumento do rendemento
Os agricultores que utilicen estas 
tecnoloxías poden aumentar a 
sustentabilidade ao mesmo tempo 
que o rendemento dos cultivos, 

contribuíndo así á nova puntua-
ción ambiental creada no xogo. 
Nestes sentido, todas as medidas 
están dirixidas a reducir o impac-
to sobre o medio ambiente.

A extensión gratuíta Digital 
Farming DLC estará dispoñible 
a partir do 19 de abril de 2022. 
Pódese descargar directamente 
no PC. Con máis dun millón de 
descargas, a primeira versión da 
extensión de agricultura dixital 
Farming Simulator 2019 foi 
un gran éxito. Coa nova xera-
ción, GIANTS Software non só 
se ofrece ao público en xeral a 
oportunidade de ampliar os seus 
coñecementos sobre a agricultura 
moderna, senón que tamén desta-
ca o aspecto da sustentabilidade 
no popular videoxogo.

Desenvolvemento 
conxunto
O DLC gratuíto 
Digital Farming é 
un desenvolvemen-
to conxunto de John 
Deere, líder mun-
dial en tecnoloxías 
de agricultura de 
precisión, e GIANTS 
Software, o desen-
volvedor da serie de 
simulación agrícola 
máis exitosa. 

O proxecto levouse a cabo en colabo-
ración coa Universidade de Hohen-
heim, a Universidade de Reading, o 
Instituto de Reprodución Animal e 
Investigación Alimentaria PAS e a 
cooperativa agroalimentaria Grupo 
AN de España. 

EIT Food financiou o desenvolve-
mento en boa medida. É a maior 
rede mundial de innovación no 
sector alimentario, financiada 
polo Instituto Europeo de Inno-
vación e Tecnoloxía (EIT). EIT 
Food ten como obxectivo mellorar 
a comprensión da sociedade da 
agricultura moderna.

John Deere aposta 
por facilitar o 
traballo dos 
agricultores 
modernos coas súas 
solucións técnicas

A extensión gratuíta 
Digital Farming DLC estará 
dispoñible en abril

As tecnoloxías agrícolas 
sostibles incluiranse no 
Farming Simulator 22
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res de perdas, unha cámara de 
calidade de grans e unha serie de 
sensores de presión de pantalla, 
a tecnoloxía AFS Harvest Com-
mand monitoriza os criterios de 
operación clave, desde a velocida-
de de avance e a carga do motor ata 
o control da taxa de alimentación 
e a configuración da peneira. 

Os sensores de presión de pantalla 
únicos proporcionan unha medi-
ción precisa da carga nas pantallas, 
o que permite ao sistema determi-
nar a diferenza entre a sobrecarga 
das pantallas e as perdas. 

O valor dos últimos desenvolve-
mentos da gama de colleitadoras 
Case IH Axial-Flow®, incluíndo 
a tecnoloxía automatizada AFS 
Harvest Command™ para as má-
quinas emblemáticas da serie 250 
evidenciouse polo seu rendemento 
nunha das colleitas europeas máis 
difíciles dos últimos anos.

As choivas intermitentes e ás veces 
moi intensas en gran parte de Euro-
pa fixeron que a colleita se detivese 
para os agricultores que cultivaban 
millo, trigo e outros grans, e moitas 
colleitas tardaban en facerse de 
dúas a tres semanas debido aos 
cultivos de maduración tardía. 

Os problemas afectaron a todo o 
continente: Alemaña, por exem-
plo, viviu o verán máis chuvioso 
nunha década. Porén, varios 
operarios de Case IH Axial-Flow 
informaron de que coa colleitado-

ra Axial-Flow puideron superar 
estas difíciles condicións, ao 
mesmo tempo que acadaron altos 
índices de traballo diarios cando 
era posible o corte, podendo levar 
a cabo a colleita e o posterior esta-
blecemento do cultivo. 

Sistema de trilla 
e separación
O sistema de trilla e separación 
Case IH Axial-Flow demostrou 
as súas capacidades ao longo de 
máis de catro décadas de traballo 
en granxas de todo o mundo, 
utilizando un único compoñente 
móbil, o rotor Axial-Flow, para 
trillar e despois separar o gran do 
resto dos materiais, sen separación 
de cilindro e cóncavo nin inte-
rrupción do fluxo de cultivo. 

Nas últimas colleitadoras Axial-
Flow da serie 250, as capacidades 
do sistema melloráronse aínda 
máis coa nova tecnoloxía AFS 
Harvest Command. En base á 
información que recibe a 
colleitadora dos senso-

O seu emprego optimiza o 
rendemento nas colleitas

Case IH mellora a súa 
gama de colleitadoras

Case IH tamén vén de ser noticia ao anunciar que patroci-
nará o equipo de motociclismo Aprilia durante a tempada 
de MotoGP™ 2022, unindo a súa marca agrícola cun dos 
nomes máis exitosos da historia do motociclismo. O acordo, 
que arrincará na primeira carreira de 2022 en Qatar, establece 
unha colaboración entre dúas empresas que operan na cúspide 
da innovación técnica nos seus respectivos sectores de enxeñaría. 

Patrocinio de Aprilia

As máquinas 
incorporan a nova 
tecnoloxía AFS Harvest 
Command
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BKT gañou o premio “Mellor 
pneumático agrícola” da revista 
Europneus. Luís Aniceto, xerente 
de S. José Pneus, afirma que reci-
biu con “moito orgullo e satisfac-
ción o premio concedido a BKT 
ao “Mellor Pneumático Agrícola” 
do mercado, xa que é froito de 
10 anos de traballo importando 
e promovendo a introdución da 
marca BKT no difícil mercado 
español. “Este premio demostra 
o recoñecemento do mercado e 
reforza o éxito da nosa estratexia 
ibérica”, sinalou.

Os Premios Hevea, organizados 
pola Revista Europneus, destacan 
o pneumático e toda a industria 
que xira ao seu redor como pezas 
vitais da seguridade viaria, a eco-
nomía e a ecoloxía, e contan cun 

que foi deseñado para optimizar 
o traballo, o tempo e os recur-
sos dos gandeiros”. O Agrimax 
V-Flecto pode soportar un 40 % 
máis de peso que un pneumático 
estándar do mesmo tamaño. Esta 
característica non só beneficia ao 
agricultor, que pode transportar 
cargas máis pesadas en menos 
tempo, senón tamén, e sobre todo, 
ao solo: grazas á maior pegada dos 
pneumáticos e ao aumento do 
10% da anchura da profundidade 
da rodadura. Agrimax V-Flecto 
axuda a previr a compactación 
do solo, mantendo así a correcta 
drenaxe do terreo e, polo tanto, a 
calidade dos cultivos.

xurado máis democrático e plural: 
os premios do sector para o sector. 
Este galardón conseguiuse grazas 
ao voto en liña dos lectores da 
revista e dos profesionais do sector 
en Portugal e España.

Demanda desafiante
Agrimax V-Flecto é a resposta 
de BKT á demanda desafiante 
de tecnoloxía e rendemento dos 
tractores de alta potencia. Este 
pneumático é perfecto para o tra-
tamento de terras e aplicacións de 
transporte grazas á que consegue 
que un chan menos compacto. 

Coa exclusiva tecnoloxía VF, 
AGRIMAX V-FLECTO permite 
transportar cargas pesadas cunha 
menor presión de inchado en 
comparación cun pneumático 
estándar ou IF, acadando altas 
velocidades. Dispón da opción 
Narrow Rim (NRO) que permite 
a montaxe de pneumáticos están-
dar. Neste sentido, BKT deseñou 
este pneumático cunha xeome-
tría optimizada que aumenta o 
confort de condución no campo e 
na estrada, ao tempo que reduce o 
consumo de combustible.

Ademais disto, os expertos de BKT 
destacan que o Agrimax V-Flecto 
“é un produto revolucionario 

Os Premios Hevea 
están organizados 
pola Revista 
Europneus

BKT Agrimax V-Flecto gaña 
os Premios Hevea
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BKT TE ACOMPAÑA SIEMPRE, 
ALLÁ DONDE ESTÉS

Independientemente de lo difíciles que sean tus 
exigencias, BKT está siempre a tu lado y te ofrece una 
amplia gama de neumáticos adaptados a cualquier 
necesidad en la agricultura: desde las labores en el 
campo abierto hasta los huertos y los viñedos, desde 
potentes tractores hasta remolques de transporte. 
Fiables y seguros, resistentes y duraderos, capaces 
de combinar una gran tracción y una compactación 
del suelo reducida, junto con el mayor confort y un 
alto rendimiento.

BKT: siempre contigo para sacar el máximo 
rendimiento.

A LONG WAY
TOGETHER

Unha feira en crecemento
Galiforest Abanca leva experimen-
tado dende os seus inicios unha 
moi boa progresión que se reflicte 
na súa última edición, celebrada en 
2018, a cal foi a maior e máis inter-
nacional ata o momento. Participa-
ron 254 firmas expositoras, un 40% 
más que na anterior convocatoria, 
das cales 76 foron expositores 
directos, un 33% máis. 

A sexta edición do monográfico 
Galiforest Abanca volverá reunir 
ao mundo forestal do 30 de xuño 
ao 2 de xullo. Será, como é habi-
tual, no Centro de Formación e 
Experimentación Agroforestal de 
Sergude, en Boqueixón, moi preto 
de Santiago.

Tras o seu aprazamento en 2020 
debido á pandemia, a Feira Inter-

nacional de 
Galicia Aban-
ca leva meses 
preparando 
unha gran cita 
que se abrirá 
a toda a cadea 
monte-in-

dustria e que poñerá en contacto 
durante tres días a empresas, insti-
tucións e profesionais.

A súa área expositiva contará con 
presenza das firmas máis impor-
tantes do sector, as cales amosarán 
as súas últimas innovacións tec-
nolóxicas e novos proxectos. Xun-
to a isto, o seu programa reforzará 
o número e interese das xornadas, 
con asuntos de actualidade que se 
someterán a debate por parte de 
destacados especialistas. Ademais, 
incorporará novas actividades que 
se sumarán a outras xa consoli-
dadas, como as demostracións, 
os obradoiros e o seu recoñecido 
concurso de innovación.

Todo isto no mellor lugar posible, 
nunhas instalacións que permiti-
rán mostrar e ver o funcionamento 
da maquinaria exposta nun monte 
moi ben comunicado, con doado 
acceso e excelentes infraestruturas.

Galiforest Abanca: gran 
punto de encontro forestal

O foro celebrarase 
entre o 30 de xuño e 
o 2 de xullo
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La hipocalcemia es una enferme-
dad metabólica especialmente 
importante en el ganado vacu-
no lechero de alta producción 
láctea en el entorno del parto, es 
consecuencia de la gran pérdida 
de calcio que sufre la vaca en 
la lactación, mientras que los 
mecanismos homeostáticos de los 
que dispone la vaca no son capaces 
de reponer los niveles plasmáticos 
de este mineral. Suele manifes-
tarse entre las 24 horas antes del 
parto y las 48 horas posparto. Y 
es la enfermedad metabólica más 
común en la vaca de leche durante 
el periodo de transición, periodo 
este comprendido entre los 21 días 
anteparto y los 21 posparto.

¿Por qué se produce esta bajada del 
calcio sanguíneo? La disponibi-

lidad del calcio en la vaca es muy 
baja, aproximadamente un 0,3% 
del calcio del organismo, lo que 
supone 15-20 gramos, la mayoría 
del calcio está en el esqueleto, y 
este es muy difícil y lento de mo-
vilizar. Las necesidades de calcio 
de las vacas es de 30 g diarios de 
calcio, y más, cuando se encuentra 
en producción láctea, así necesitan 
1,22 g de Ca por cada litro de leche 
producido, y es mayor cuando se 
trata de calostro donde se requie-
ren 2,1 g de Ca por cada litro de ca-
lostro, lo que lleva a una demanda 
elevada de calcio que el organismo 
debe compensar.

Con la llegada de la lactación 
todas las vacas tienen un balance 
negativo de calcio, por lo tanto, 
se segregará mayor cantidad de 
hormona paratiroidea o PTH 
aumentando el 1,25 dihidroxivi-
tamina D, que hace aumentar a las 
24 horas la absorción de calcio por 
el intestino pero la movilización 
del calcio óseo tarda todavía unas 
48 horas. Entonces una vaca sufre 
una hipocalcemia porque sus ór-
ganos efectores intestino y huesos 
responden de forma insuficiente o 
tardía a estos estímulos. 

La hipocalcemia tiene dos formas 
de presentación, una clínica y 
otra subclínica, la primera tiene 
una afectación en los rebaños de 
hembras adultas entre el 5 y 10% 
con una manifestación evidente 
de signos y síntomas clínicos, pero 
en su forma subclínica no hay 
esas manifestaciones clínicas por 
lo cual su presencia tiene mayor 
dificultad en evidenciarse. Pero, 
además, su incidencia es muy 
superior a la clínica, pudiendo 
estimarse en algunas explotacio-
nes hasta el 50% de las vacas que 
comienzan la segunda lactación 
o siguientes pueden padecer este 
proceso subclínico.

Diagnóstico
Las concentraciones de calcio en 
sangre se valoran en el laboratorio, 
presentando niveles normales 
de calcio sanguíneo entre 8,5 y 10 
mg/dl en las vacas adultas sanas. 
Sin embargo en la hipocalcemia 
subclínica los niveles de calcio en 
sangre se encuentran entre 8,6 y 
8,0 mg/dl, aunque algunos autores 
señalan concentraciones de calcio 
inferiores a 7,5 mg/dl. Cuando los 
niveles séricos de este mineral son 
inferiores a 5,5 mg/dl, las vacas van 

Hipocalcemia bovina, su 
importancia y prevención

La hipocalcemia 
subclínica produce 
una disminución de 
la producción láctea, 
trastornos en la salud y 
en la reproducción
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retenciones placentarias, mamitis 
y aumento de la incidencia de 
desplazamientos de abomaso o 
cuajar, respectivamente. 

Por último, la bajada subclínica 
de calcio afecta negativamente 
a la reanudación del siguiente 
ciclo reproductivo al reducir el 
tamaño y número de los folí-
culos, así como a la formación 
del cuerpo lúteo. Además, otras 
investigaciones en la fertilidad de 
la vaca demuestran un incremen-
to en el número de servicios por 
concepción, un aumento en el 
intervalo parto-primer servicio y 
un aumento del periodo par-
to-concepción, de esto se deduce 
un aumento del intervalo  entre 
partos, en resumen la hipocalce-
mia afecta a la fertilidad. 

Es particularmente grave no 
detectar los casos hipocalcémicos, 
porque  las vacas pueden perma-
necer en este estado subclínico 
un tiempo prolongado, dismi-
nuyendo la eficacia productiva y 
reproductiva. Además, la aparición 
de enfermedades concomitantes 
como mamitis, metritis, cetosis, 
desplazamientos de cuajar etc., no 
son atribuidas a la hipocalcemia 
subclínica, y por ello es muy difícil 
cuantificar las pérdidas económi-
cas de esa enfermedad.

Prevención 
De cara a disminuir las pérdidas 
económicas que esta enferme-
dad provoca, se establecen unas 
medidas que ayuden a su control, 
disminuyendo su incidencia.  Las 
medidas preventivas tienen que 
llevarse a cabo durante el periodo 
de transición, buscando que las 
vacas alcancen un estado fisiológi-
co de acidosis sistémica compensa-
da, circunstancia que se consigue 
de forma más eficaz cuando las 
raciones se ven suplementadas con 
aniones. Otra de las acciones sería 
una alimentación con cantidades 
reducidas de calcio para obtener 
un balance calcio/potasio menor 
durante el preparto. 

Por tanto, la prevención de la 
hipocalcemia, en general, se basa 
en el diseño de cuatro tipos de 
estrategias durante el periodo de 
transición:

a) Acidificación de la ración, con 
la adición de sales aniónicas en la 
ración preparto.
b) Alimentación de las vacas, en 
los días anteriores al parto, con 
raciones bajas en calcio.
c) Suplementar a los animales 
con vitamina D.
d) Administración oral de 
preparados de calcio durante el 
periparto.

a) La utilización de sales 
aniónicas consiste en alterar 
nutricionalmente el balance áci-
do-base para disminuir la alcalosis 
metabólica asociada a una mayor 
incidencia de hipocalcemia. Como 
sabemos, la alcalosis es causada por 
una ración rica en cationes (sodio y 
potasio) y con menos aniones (sul-
fato y cloruro), que son las típicas 

a mostrar una clara sintomatología 
clínica, pero cuando los niveles de 
calcio sérico son inferiores a 3,5 
mg/dl., las vacas entran en coma 
hipocalcémico y mueren.
Para nosotros y de forma gene-
ral, una vaca con hipocalcemia 
subclínica tiene unos valores de 
calcio sérico por debajo de 8,5 mg/
dl, mientras que las vacas con 
hipocalcemia clínica los niveles de 
calcio bajan de 5,5 mg/dl. 

En la enfermedad subclínica existe 
una mayor dificultad para detectar 
la alteración metabólica al no 
presentar síntomas evidentes, no 
obstante, la hipocalcemia subclí-
nica produce una disminución de 
la producción láctea, trastornos en 
la salud y en la reproducción, con 
un aumento añadido de los costes 
económicos de la explotación. 

Esto es achacable a la disminución 
de ingestión de materia seca, por 
lo que las vacas con hipocalcemia 
subclínica disminuyen la pro-
ducción láctea entre un 5 y un 
10%, además por la disminución 
de alimentos aparecerán caren-
cias de vitaminas y minerales, 
tales como la vitamina E y/o el 
selenio, afectando negativamente 
a la respuesta inmunológica y 
a las células que previenen las 
infecciones como son los glóbulos 
blancos, facilitando el crecimiento 
de microorganismos causantes de 
procesos infecciosos como metritis 
y mamitis postparto. 

Cabe añadir que la bajada de calcio 
acaecida durante la hipocalcemia 
subclínica compromete la con-
tracción muscular; por lo tanto, 
afecta a las funciones del músculo 
liso disminuyendo la motilidad 
ruminal, intestinal y uterina,  
además dificulta el cierre her-
mético del esfínter del pezón y la 
motilidad abomasal, provocando 
aumentos de trastornos ruminales 
e intestinales, metritis, distocias y 

Antes de que se produzca el 
parto, las necesidades de calcio 
se ven muy aumentadas para la 
producción de calostro
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raciones usadas en vacuno lechero, 
ya que contienen forrajes ricos en 
potasio. Han sido utilizadas gran 
cantidad de formas para calcular 
la diferencia catión-anión de la 
dieta (DCAD), siendo la fórmula de 
Ender la más usada (Calsamiglia et 
al., 2009): DCAD = (Na + K) – (Cl + S)
Puede verse una clara tendencia a 
incrementarse la incidencia de hi-
pocalcemia en el rebaño a medida 
que aumenta el DCAD. Por tanto, 
cuando el DCAD se mantiene por 
debajo de 0, la incidencia de la 
enfermedad es inferior (menor al 
20 %), en relación con las dietas con 
DCAD positiva (0-80 %). 

Con las sales aniónicas se consigue 
un estado fisiológico de acido-
sis sistémica compensada. Para 
monitorizar cuándo un animal 
responde a este suplemento, una 
técnica válida es la determinación 
de pH en orina, así cuando el pH 
urinario se encuentra entre 6,2 y 
6,8 se acepta como indicador de que 
la administración de aniones está 
dando resultados. 

Si valoramos el nivel óptimo de 
calcio en combinación con racio-
nes acidificantes, la mayoría de 
los especialistas recomiendan que 
la ración contenga altos niveles 
del mineral. 

Se ha demostrado también que la 
combinación de raciones anióni-
cas con una suplementación de vi-
tamina D en la dieta tiene efectos 
beneficiosos en la prevención 
de la hipocalcemia, aunque hay 
otros autores que no recomiendan 
esta combinación.

En los animales alimentados 
con forrajes ricos en potasio en el 
periodo de transición, la suple-

mentación de aniones a la dieta 
promueve la movilización y la 
absorción de calcio, al evitar la 
alcalosis metabólica, no obstante, 
para contrarrestar los efectos, la 
cantidad de aniones necesaria 
disminuiría la palatabilidad de la 
ración, por lo que resulta más prác-
tico aportar un forraje no excesiva-
mente elevado en potasio junto con 
una dieta aniónica.

Como las sales aniónicas reducen 
la palatabilidad de la ración; es por 
ello que la adición de éstas en la 
dieta ha de ser limitada. Además, 
la acidosis creada por estas sales 
puede disminuir la ingestión de 
materia seca.

La suplementación con aniones en 
la dieta ha de realizarse durante un 
tiempo mínimo de 10 días, antes 
del parto, sugiriéndose una DCAD 
de -100 mEq/kg. Como norma 
general, la reducción de la DCAD 
suplementando con sales aniónicas 
solamente se recomienda cuando 
la DCAD de la ración supera 250 
mEq/kg.

b) Otra forma de prevenir la 
hipocalcemia tras el parto 
consiste en alimentar a los 
animales con dietas bajas en 
calcio en el periodo preparto, 
así conseguimos que la demanda 
de calcio estimule los mecanismos 
homeostáticos. Al reducir la inges-
ta de calcio a menos de 20 g/día en 
el secado, los mecanismos homeos-
táticos se activan antes del parto y 
la eficacia de absorción y resorción 
del mineral serán más eficientes 
tras el parto. El periodo en el que 
son necesarias estas concentracio-
nes de calcio, tan disminuidas en la 
dieta es distinto según los diferen-
tes autores, pero se encuentra entre 
7 y 14 días.

Las necesidades de calcio de la vaca 
seca son de 33 g/día durante los 
dos últimos meses de gestación, 
relativamente bajas si menciona-
mos que la mayoría de las racio-
nes para vacas secas contienen 
cantidades superiores de calcio. 
Al superarse las necesidades, la 
demanda de calcio es cubierta por 
mecanismos osmóticos a través del 
tracto gastrointestinal, quedando 

los mecanismos homeostáticos 
prácticamente inactivos y pone en 
peligro de hipocalcemia a la vaca 
tras el parto. 

Antes de que se produzca el parto, 
las necesidades de calcio se ven 
muy aumentadas para la pro-
ducción de calostro, esto genera 
una gran pérdida de calcio sérico, 
que debe ser compensado por el 
aumento de absorción a nivel 
intestinal, junto con la estimula-
ción de la demanda de vitamina D 
en 24 horas, y la resorción ósea al 
incrementarse la PTH en 48 horas. 
El problema sucede porque en 
algunos animales estos procesos re-
quieren periodos superiores, lo que 
hace que aparezca la enfermedad. 

Existe, también, un mineral, la 
zeolita A, que se puede unir al 
calcio en el tracto gastrointesti-
nal, dejándolo indisponible para 
la absorción, por lo que produce 
un balance negativo de calcio. 
Un estudio llevado a cabo con la 
administración de 1 kg/día de 

Una dieta baja en 
magnesio durante 
las tres semanas 
previas al parto puede 
producir que aumente 
el riesgo a padecer 
hipocalcemia
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zeolita A por vaca en las 4 sema-
nas anteriores a la fecha prevista 
del parto y, después, añadiendo 
250 g de carbonato cálcico a la 
ración los días 1 y 2 tras el parto, 
aumentan las concentraciones 
de calcio en sangre, de esta forma 
se previene la hipocalcemia.  
También se ha sugerido que una 
relación Ca-P baja estimula un 
aumento del nivel de hormona 
paratiroidea PTH contribuyendo 
a prevenir la hipocalcemia. 
El magnesio resulta ser otro mine-
ral para valorar en las raciones de 
cara a la prevención de la hipocal-
cemia, son necesarias cantidades 
adecuadas para la secreción de 
PTH; además, el magnesio es un 
elemento que forma parte en la 
síntesis de 1,25-(OH)2 D, ya que 
contribuye a su hidroxilación. 

La dieta de las vacas en el periodo 
de transición debe contener un 
0,35-0,40 % de magnesio sobre 
materia seca, tanto con sales anió-
nicas como sin ellas, según dicta 
Calsamiglia. La hipomagnesemia 
puede reducir la respuesta de los 
receptores a la PTH; no obstante, 
no resulta difícil de corregir este 
déficit en las raciones. Pero una 
dieta baja en magnesio durante las 
tres semanas previas al parto puede 
producir que aumente el riesgo de 
las vacas a padecer hipocalcemia. 

c) Suplementar a las vacas 
con vitamina D, es una de las 
prácticas más discutidas por los 
especialistas. Las funciones de 
esta vitamina, o también definida 
como hormona, son  favorecer la 
absorción de calcio a nivel intesti-
nal, la reabsorción a nivel renal y 
resorción ósea, acompañándose en 
estas funciones de la PTH. Además 
la vitamina D tiene un papel 
esencial en el crecimiento, diferen-
ciación y función de varias células 
especializadas del sistema inmune, 
piel, páncreas y otros tejidos. 

Las recomendaciones de los 
especialistas es que en vacas antes 
del parto, con un peso vivo de 650 
kilos, se le administre 0,5 mg al día 
de vitamina D. Sin embargo, otros 
autores aconsejan la adición de 3 
mg/día en dietas DCAD negativas 
mejoraban la calcemia posparto. 

Una sugerencia, la administración 
de vitamina D debe preinscribirla, 
tanto la dosis como los días que se 
aplique, un veterinario porque su 
sobredosificación puede acarrear 
trastornos tóxicos y mineraliza-
ción de tejidos blandos.

d) La admi-
nistración 
oral de 
preparados 
de calcio du-
rante el pe-
riparto para 
suplementar 
a los animales 
en riesgo de 
hipocalcemia, 
se realiza prin-
cipalmente 
mediante bolos 
de calcio, que 
son comercia-
lizados bajo 
el nombre de 
Bovikalc®, 
contienen una combinación de dos 
compuestos como sulfato de calcio 
y cloruro de calcio, que correspon-
den a 43 g del mineral en total. Re-
sulta importante mencionar que el 
calcio en forma de sulfato se libera 
más lentamente, de modo que la 
presencia de calcio se mantiene en 
el tiempo, evitando la bajada de 
los niveles de calcio poco tiempo 
después de la administración. 
Además, el cloruro es un potente 
acidificador metabólico, mejoran-
do la absorción intestinal de calcio 
y paliando la alcalosis metabólica.

La gran ventaja de los bolos frente 
a los preparados en gel es que son 
más fáciles de administrar en el ru-
men y, además, previenen la neu-
monía por aspiración en la vaca 
como acontece en algunas ocasio-
nes al administrar geles orales. La 
reducción del riesgo de sufrir hipo-
calcemia se redujo con los bolos de 
calcio en 4 veces, en comparación 
con aquellos animales a los que no 
se les suministró el bolo, siguiendo 
una pauta de administración tal 
que así: 1 bolo antes del parto, 1 al 
parto y 2 después del parto. 

Sin embargo, este tratamiento 
no es recomendable hacerlo de 
rutina, sino que debe valorarse el 

riesgo de hipocalcemia del animal, 
evitándose en vacas de primer 
parto por aumentar el riesgo de 
sufrir metritis. Esto ocurre porque 
las primíparas son un grupo de 
alto riesgo de metritis, en el que 
la administración de calcio oral 

en estos animales podía hacer que 
se duplicase en ellos la incidencia 
de metritis por una elevación del 
β-hidroxibutirato causado por el 
calcio oral, que da lugar a elevadas 
cantidades de cuerpos cetónicos 
y, por ende, a cetosis. La dosis de 4 
bolos es la recomendable, ya que los 
resultados obtenidos con 1 solo bolo 
no fueron satisfactorios. Además, 
se comprobó que, con estos bolos, se 
previenen estados hipocalcémicos 
en cualquiera de sus variantes, a la 
vez que se reduce la incidencia de 
desplazamiento de abomaso.

Para la prevención de la hipocalce-
mia se ha utilizado otros compues-
tos de cloruro cálcico y propionato 
de calcio en forma de gel, emul-
sión o pasta espesa. El cloruro es 
bastante irritante en las mucosas, 
mientras que el propionato o sul-
fatos de calcio son más tolerables, 
pero más lenta en la aportación de 
calcio a la vaca.

Rodrigo Muiño Otero2, Cristina 
Castillo Rodríguez1; Joaquín 
Hernández Bermúdez1 y Jose Luis 
Benedito Castellote1

(1) Departamento de Patoloxía Animal. 
Facultad de Veterinaria de Lugo (USC)
(2) Centro Veterinario Meira SLP – Lugo
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Unha das principais demandas de 
Asaga céntrase na importancia da 
recuperación de prezos para o sec-
tor lácteo galego e que o Goberno 
habilite medidas que garantan o 
cumprimento da prohibición de 
venda a perdas e que se respecte 
a Lei da Cadea Alimentaria, así 
como a reactivación dunha vez 
por todas do Observatorio do 
Sector Lácteo. 

Aínda así, Asaga valora positiva-
mente as axudas directas activa-
das polo Goberno central, xa que, 
tal e como publicou recentemente 
o BOE, os produtores de leite 
recibirán un total de 169 millóns 
de euros en axudas directas para 
compensar o aumento dos custos 
de produción derivados da suba 
do prezo da electricidade, dos 
pensos e do combustible, acelera-
da pola invasión de Ucraína por 
parte de Rusia. 

Esta cantidade forma parte do 
paquete de axudas para o sector 

agrario e pesqueiro, dotado cun 
total de 430 millóns de euros, que 
se recolle no capítulo II do Real 
Decreto Lei aprobado recente-
mente no Consello de Ministros 
polo que se adoptan urxentes me-
didas no marco do Plan Nacional 
para responder ás consecuencias 
económicas e sociais da guerra. 

A estes 430 millóns de axudas 
directas e subvencións comunita-
rias habería que sumar, segundo 
avanza o Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca e Alimentación (MAPA), 
a rebaixa de 20 céntimos no prezo 
do gasóleo durante tres meses. O 
departamento que dirixe Luis 
Planas calcula que, a partir dos 
datos de consumo medio de anos 
anteriores, “pode ter un impacto 
positivo de 78 millóns de euros 
para os agricultores e gandeiros”.

As contías das axudas
O capítulo máis alto corresponde-
rá aos produtores de leite de vaca, 
cun total de 124 millóns de euros. 
Estes percibirán 210 euros por 
animal ata un máximo de 40 reses 
por beneficiario. Os gandeiros 
con entre 41 e 180 cabezas obterán 
145 euros por vaca; mentres que 
aquelas explotacións que teñan 
un rabaño de máis de 180 vacas 
optarán por 100 euros por vaca. 

Os produtores de leite de ovella 
contarán con 32,3 millóns de 
euros, 15 euros por animal. No 
caso dos gandeiros dedicados á 
cría de cabras, a axuda total será 
de 12,7 millóns de euros, a razón 
de dez euros por cabra. O límite 
máximo por explotación será de 
35.000 euros. Desde o Ministerio 
avanzan que estas axudas se 
xestionarán “de forma urxente 
e inmediata, unha vez que entre 
en vigor o Real Decreto”.

O Ministerio de Agricultura, 
Pesca e Alimentación lembra 
nun comunicado que España 
obtivo 64,5 millóns de euros do 
fondo de xestión de crise previsto 
no artigo 219 da Organización 
Mundial dos Mercados Agrarios 
(OCMA). Estes fondos, tal e como 
permite a normativa comuni-
taria, poderán complementarse 
con ata o 200% das axudas esta-
tais (128,6 millóns de euros). 

Así, o sector agrícola e gandeiro 
disporá dun total de 193,47 mi-
llóns de euros para facer fronte á 
suba dos prezos dos insumos. A 
eles hai que sumar os 169 millóns 
do sector lácteo e os 68,18 millóns 
de euros da pesca, tres partidas 
que suman 430 millóns do pa-
quete total.

Medios electrónicos
O Ministerio publicará a 
relación de titulares das ex-
plotacións que poidan recibir 
esta compensación, así como 
do número de cabezas de gando 
computadas a cada unha e o 
importe da axuda que lle corres-
pondería. Unha vez que o listado 
se publique, segundo indica a 
BOE, os beneficiarios disporán 
de cinco días hábiles desde a pu-
blicación para rexeitar a axuda 
ou opoñerse á consulta dos seus 
datos, o que  terá o mesmo efecto 
que a renuncia á axuda. O trá-
mite deberá facerse empregando 
medios electrónicos. 

Os produtores de leite 
recibirán 169 millóns 
de euros en axudas 
directas

Axudas directas para os 
produtores de leite
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Viños que representan valor, 
cultivados de forma sostible e que 
reflicten enfoques innovadores. 
Estas son algunhas das notas carac-
terísticas dos nomes propios que 
forman parte da lista que elabora 
a revista de viños máis prestixiosa 
do planeta, The Wine Advocate. 
Nesta coidada selección está incluí-
do o viño Sorte O Soro, un caldo 
galego que goza co máximo recoñe-
cemento: os 100 puntos Parker.

“Ten unha clase mundial”, indica 
Luis Gutiérrez, o único catador 
español de The Wine Advocate. 
O enólogo tamén sinala que este 
viño de Rafael Palacios perten-
cente á D. O. Valdeorras podería 
tratarse “do mellor branco espa-
ñol da era moderna”. 

As sortes de Rafael 
Palacios 
A historia desta bodega comezou 
cando Rafael Palacios mercou 
no ano 2004 vellos viñedos da 
variedade branca godello aos 
anciáns que tiñan pequenas 
propiedades nunha zona moi 
concreta do municipio de O Bolo 
(Valdeorras), concretamente en 
Val de Bibei. Esas parcelas de 
terreo comunal recibían o nome 
de sortes, xa que se adxudica-
ban por sorteo aos veciños e de 
aí saíron os nomes de catro dos 
cinco viños, todos agás Louro 
do Bolo, que se producen nesta 
bodega: Sorte O Soro, As Sortes, 
Sorte Souto e Sorte Antiga. 

Unha viaxe 
internacional 
“A viaxe pagou a pena”, apunta 
o viticultor Rafael Palacios, 
quen rexenta a bodega co 
mesmo nome. El mesmo ex-
plica que, xunto á súa familia, 
chegou a Galicia dende La Rioja 
hai 18 anos “coa idea de facer un 
gran viño branco e realizarse a 
nivel profesional”. 

Tamén indica que o recoñecemen-
to abre as portas do respecto para 
esta bodega situada na zona do Val 
de Bibei, no municipio de O Bolo, 
en Valdeorras. “Isto sitúanos cos 
grandes produtores do mundo 
dos brancos de Borgoña, Alsacia, 
Alemaña ou Campania. É un nivel 
que está máis aló dun éxito local 
ou nacional”, sinala. 

A milagre da viticultura 
“Os grandes viños teñen unha 
identidade propia”, explica Pala-
cios. Esta é unha das características 
que os distingue doutros caldos e 
que vén marcada por diversos fac-
tores, entre eles o carácter xeocli-
mático da zona, do ‘terruño’. 

As uvas coas que se elabora este 
exquisito branco medran nunha 
parcela a 710 metros de altitude. O 
viñedo conta cunha orientación 
moi especial, xa que “non está 
situado cara o norte, pero ten unha 
brisa permanente que vén de Cabe-
za de Manzaneda”, apunta Palacios.

Todos estes factores conxúganse 
nun viño fresco que, segundo o 

Este viño goza 
do máximo 
recoñecemento da 
revista The Wine 
Advocate

Sorte O Soro, “o mellor branco 
español da era moderna”
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viticultor, vai máis aló da flor e 
da froita. “Son aromas moito máis 
elegantes, de frescura, de fragran-
cia innata”, 
sinala. Neste 
sentido, Pala-
cios subliña 
que se trata da 
“milagre da 
viticultura” 
porque, aínda 
que todos os 
viñedos se ato-
pan no Bolo, 
en pouco máis de cinco quiló-
metros cadrados, nestas parcelas 
prodúcense viños “de marcado 
carácter, cada un distinto do 
outro”. Ademais, subliña que se 
precisan “anos para entender cada 
parcela, e que te deixe traballala”. 
“Un tempo no que”, admite, “hai 
erros e melloras”. 

Volta ás raíces 
O viticultor Rafael Palacios expli-
ca que dende o primeiro momen-
to apostou pola volta ás raíces. De 
feito, subliña que dende 2004 só 
fixo un tratamento de síntese, xa 
que no 2005 decidiron anulalos, 
como fixeron despois con outros, 
como o xofre e máis o cobre.  
Agora estamos traballando con 
alternativas, entre elas o prepara-
do de infusións”, apunta. 

“Non é posible con todos os 
viñedos porque son 24 hectáreas 
e media, pero a tendencia é evitar 
os químicos e moitos tratamen-

tos sanitarios”. De feito, Palacios 
explica que nas súas parcelas non 
se utilizan pesticidas e que dende 

hai cinco anos 
o cultivo faise 
con tracción 
animal, 
concretamente 
con cabalos, no 
canto dos mo-
tocultores que 
empregaron 
os primeiros 
anos. Hai que 

ter en conta que a parcela atópase 
na parte máis extrema de Valdeo-
rras e que pola orografía do terreo 
non se pode traballar con tractores.

A variedade godello, 
o tesouro de Valdeorras 
O labor máis importante realizada 
por Sorte foi “dar ao godello máis 
altura a nivel internacional”, pero 
a persoa que impulsou a recupe-
ración desta uva ata conseguilo 
ten nome e apelidos: Horacio 
Fernández. O antigo director de 
Extensión Agraria, o nome que 
tiña hai anos a actual Consellería 
do Medio Rural, foi quen levou 
da man a recuperación e posta 
en valor da variedade godello a 
principios dos anos 80 como xefe 
técnico de Bodegas Godeval. “Eu 
cheguei moitos anos despois a des-
frutar deste plan”. Tamén lembra 
que outro aspecto importante que 
axuda a promover esta zona de 
Valdeorras foi o traballo feito para 
recuperar a paisaxe do Bolo.

A historia comezou 
cando Rafael 
Palacios mercou 
vellos viñedos da 
variedade godello
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O millo é un dos cultivos máis 
importantes de España e está 
presente na maioría das zonas 
agrícolas españolas. Ademais é 
fundamental na produción agrí-
cola, pois prové de pensos á gan-
dería, ensílase para a produción 
de leite e mesmo o seu amidón se 
emprega de forma xeneralizada 
na industria agroalimentaria. 

A produción de millo está condi-
cionada pola presenza de malas 
herbas, o seu abonado e a dispo-
ñibilidade de auga. Un campo 
de millo con malas herbas pode 
chegar a reducir a produción nun 
40% se non se controlan a tempo. 
O líder do mercado é Lumax.

Debido ao seu efecto prolongado, 
Lumax permite ter o terreo limpo 
durante máis tempo e un control 
efectivo sobre aquelas especies de 
malas herbas con nascencia gra-
duada. Ademais, coa súa formula-
ción líquida é un produto de fácil 
manexo e totalmente seguro para o 
cultivo e o aplicador.

Syngenta, cara unha 
agricultura máis sostible 
Syngenta está consolidada como a 
empresa líder nos tratamentos her-
bicidas de millo e conta co catálogo 
máis completo. Ofrece solucións 
para o control de malas herbas de 
folla ancha e estreita en preemer-

Con Callisto Plus increméntase 
a acción sobre dicotiledóneas e 
Juncia. Para unha solución com-
pleta e integral, Syngenta pon a 
disposición dos agricultores máis 
esixentes Elumis, o herbicida de 
amplo espectro e selectividade. 

Con este poderoso portafolio para 
o cultivo do millo, Syngenta segue 
firme no avance do seu plan de 
compromisos para acadar unha 
agricultura cada vez máis sostible 
‘The Good Growth Plan’. Entre 
os obxectivos expostos para 2025 
figura a incorporación e posta a 
disposición dos agricultores de 
polo menos dous avances tecno-
lóxicos ao ano que contribúan á 
sustentabilidade agrícola.

xencia como Lumax, Primextra 
Liquido Gold, Camix 560 SE (novo), 
Dual Gold e Cinder Caps. 

En postemerxencia, Syngenta ten 
solucións versátiles con flexibili-
dade en función da problemática 
como Nisshin e a súa nova incorpo-
ración, Mistral Plus para o control 
de gramíneas en xeral e Sorghum 
halepense. Callisto, para o control 
de folla ancha e Juncia e Casper con 
especial acción en poligonáceas. 

É un produto de fácil 
manexo e totalmente 
seguro para o cultivo

Lumax, a xogada mestra para 
un control temperán das 
malas herbas do millo
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que dirixen a acción da cadea de 
distribución respecto ao impacto 
económico que xera na contorna. 

Xunto a eles, sitúanse os defenso-
res da sostibilidade que perseguen 
unha actuación responsable e 
proactiva para cada momento 
da cadea de valor. O rango de ac-
tuacion abrangue dende antes do 
consumo ata o momento posterior 
a éste. Finalmente, os bos veciños 
teñen como obxectivo velar pola 
contorna e a vida local, sendo 
próximos tanto cos produtores 
coma cos clientes e participando 
na contorna da tenda.

Relación estreita 
e de confianza
A empresa prioriza unha rela-
ción estreita e de confianza cos 
pequenos provedores locais e coa 
rede agropecuaria, centrando os 
seus esforzos en tres compromisos 
de actuación: achegar aos consu-
midores os produtos das pequenas 
empresas produtoras; desenvolver 
unha xestión comercial adaptada 
ás microempresas, pemes e coope-
rativas e colaborar en plans para a 
súa profesionalización.

Ademais, Vegalsa-Eroski conta 
cun Plan Xeral de Colaboración 
con Provedores que atinxe a 
todos os niveis da empresa e que 
se estrutura en torno a tres eixos: 
cliente, mellóranse as necesidades 
dos consumidores; saúde, panca 
principal do plan estratéxico 
e eficiencia ou compromiso co 
fortalecemento da loxística.

Responsabilidade local
Neste contexto de colaboración e 
responsabilidade local co des-
envolvemento da súa contorna, 
Vegalsa-Eroski apoia aos sectores 
económicos de proximidade. Nes-
te sentido, en Galicia colabora moi 
de preto cos gandeiros de leite.

A promoción dos produtos locais 
e sostibles, así como o crecemento 
económico e o emprego na súa 
contorna é unha das máximas 
coas que opera a cadea de distribu-
ción Vegalsa-Eroski. Establécese 
coma un compromiso intrínseco 
coa súa actividade de promoción 
do desenvolvemento.

Para iso, a empresa incorpora 
gamas de produtores locais co 
obxectivo de reforzar a estrutu-
ra produtiva de proximidade e 
achegar ao cliente os produtos de 

orixe próxima apoiando as deno-
minacións de orixe, as indicacións 
zonas xeográficas protexidas e os 
selos de calidade.

En 2021, Vegalsa-Eroski colaborou 
con 905 provedores e pequenos 
produtores locais. Isto significa que 
un de cada dous provedores cos que 
colabora é local. Esta alianza estra-
téxica co produtor local trasládase 
ao investimento realizado: practi-
camente 400 millóns de euros, que 
representan o 39% das compras.

Relacións sostibles 
a longo prazo
A principal panca para a cola-
boración é o establecemento de 
relacións sostibles e a longo prazo 
para medrar conxuntamente. 
En Vegalsa-Eroski, promóvese 
o desenvolvemento a través da 
cooperación con todos os actores 
locais da cadea de valor, dende os 
produtores ata os clientes, pasando 
polos propios equipos e a sociedade 
no seu conxunto.

Para acadar este obxectivo des-
envólvense catro roles. Dunha 
banda, os promotores do produto 
local, que guían a acción de Vegal-
sa-Eroski respecto ás tácticas co-
merciais de xeración de demanda. 
É dicir, achegan os produtos locais 
dende a promoción, a asesoría 
e a súa defensa. Doutra banda, 
os aceleradores da economía, 

A empresa destinou 400 
millóns de euros a compras de 
provedores locais en 2021

Vegalsa-Eroski aposta 
por unha cadea de valor 
sostible e local

Desde o departamento de compras de Vegalsa-Eroski trabállase 
man a man cos provedores locais, desde a planificación da colleita 
á produción a longo prazo.
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desabastecemento que a folga de 
transporte por estrada provocou 
noutros insumos como palés, 
caixas de cartón ou plástico 
necesario para manter a cadea de 
produción e distribución. Aínda 
que os produtores lácteos tamén 
se viron afectados pola folga do 
transporte –ata o punto de que 
algúns se viron obrigados a tirar 
o leite que os camións das grandes 
empresas non lles recollían– entre 
as granxas máis afectadas figuran 
as de porcos e polos. 

O presidente da Asociación de De-
fensa Sanitaria (ADS) Gañado Por-
cino de Silleda, Pablo Meijomín, 
explica que a factura da electricida-
de das súas granxas multiplicouse 
por dous con respecto ao ano pasado 
e lembra que o prezo dos pellets 
para a calefacción destas granxas 
incrementouse tamén un 30%. 

Ganderías intensivas de 
porcos e polos, ao límite
Este sector aínda non viu repercu-
tido no prezo do penso a situación 
creada pola guerra en Ucraína 

O ano non empezou ben para o 
sector primario galego, que viu 
como o primeiro trimestre reuniu 
os elementos necesarios para xerar 
un escenario de tormenta perfecta 
que erosionou a competitividade 
das nosas explotacións agropecua-
rias e gandeiras. 

Primeiro, unha inflación desboca-
da cebouse de forma especial nas 
enerxías (electricidade e combus-
tibles) que os gandeiros precisan 
para o mantemento das súas 
explotacións. A continuación, o 
conflito bélico orixinado pola in-
vasión rusa de Ucraína (conside-
rado o principal celeiro de Europa) 
deixou practicamente en suspenso 
as exportacións dos cereais que 
as fábricas transforman en penso 
para o consumo animal, unha re-
dución que se traduciu en menos 
existencias e, conseguintemente, o 
seu encarecemento. 

Finalmente, a folga convocada pola 
Plataforma en Defensa de Trans-
porte dificultou tanto a chegada de 
insumos como a saída da produ-
ción das granxas galegas. Para Juan 
Castro, xerente de Cogal (Coope-

rativa Coellos Galegos Sociedade 
Anónima) a folga do transporte 
supuxo unha auténtica “calamida-
de” para as granxas de explotación 
intensiva de Galicia. “Nos meus 32 
anos de oficio xa sufrín catro folgas 
de transporte, pero esta foi a máis 
longa e salvaxe”, explica antes de 
asegurar que o paro levou a varios 
sectores da comunidade autónoma 
ao desabastecemento. 

“En Galicia, Cantabria, Asturias e 
Andalucía o desenvolvemento da 
folga foi esaxerado, mentres que 
noutras zonas de España non tivo 
o mesmo seguimento por parte 
dos camioneiros”, afirma.

Esta maior incidencia en Galicia 
“debilitou a nosa posición como 
provedores”, asegura Juan Castro, 
que engade: “Tivemos que conxelar 
produto que non lograbamos sacar 
do matadoiro fresco e iso xa supón 
perder un 50% do seu valor. Agora 
veremos cando se vende e como”. 

Afortunadamente nesta coope-
rativa non se viron obrigados a 
sacrificar animais para reducir a 
súa cabana ante a falta de penso 
para alimentar a toda, pero si su-
friron grandes perdas económicas 
“porque a folga obrigou a cancelar 
varias operacións de exportación” 
nunha comunidade autónoma 
que se sitúa á cabeza de España en 
produción de coello. 

A produción desta cooperati-
va tamén se viu afectada polo 

As granxas asfíxianse

A subida dos prezos 
da enerxía e do 
penso e o paro do 
transporte puxeron 
en xaque ao sector
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“as fábricas compran os cereais a 
moi longo prazo”, pero móstrase 
convencido de que o prezo subirá 
segundo vaian esgotando as súas 
existencias e aclara que, en cal-
quera caso, “xa é esaxerado desde 
o pasado verán, cando a tonelada 
de penso para porcos pasou de 260 
a 360 euros”. 

Os produtores de porcino non po-
den repercutir automaticamente 
estes incrementos dos seus insu-

mos no seu produto final porque a 
cotización desta carne está suxeita 
á oferta e a demanda. A industria 
da carne de porcino sofre ademais 
este ano a diminución das exporta-
cións a China, que se incrementa-
ron cando o xigante asiático sufriu 
unha epidemia de peste porcina 
nas súas explotacións. 

En calquera caso, o penso “supón 
o 85% dos custos de produción das 
granxas avícolas e de porcino en 

Galicia”, din desde ADS, e cébase 
en determinadas comarcas nas 
que, como é o caso da zona do 
Deza, o sector é o responsable do 
80% da economía, segundo os 
cálculos da asociación. 

Así, o paro puxo ao límite ás 
ganderías intensivas de porcos 
e polos por falta o escaseza de 
pensos e a situación vivida polo 
sector primario provocou que as 
principais asociacións e sindica-
tos agrarios de Galicia, como foi 
o caso de ASAGA, secundasen a 
mutitudinaria manifestación en 
defensa do campo celebrada o 20 
de marzo en Madrid. 

Algunhas explotacións 
de coellos tiveron que 
conxelar parte da 
súa produción, o que 
mingua nun 50% o 
seu valor
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Londres, segunda parada 
promocional conxunta dos 
viños e destilados galegos

Os viños e augardentes galegos 
promociónanse en París

A London Wine Fair, o foro 
vinícola máis relevante de cantos 
se celebran no Reino Unido, terá 
lugar o vindeiro mes de xuño 
e contará cun espazo expositor 
conxunto dos viños e augardentes 
galegos, amparados baixo diversos 
selos de calidade, na que consti-
tuirá a segunda gran acción de 
promoción en común deste ano 
de ACRUAGA, a Asociación de 
Consellos Reguladores do Viño 
Augardentes e Licores Tradicio-
nais de Galicia.

Un total de 100 adegas galegas e 
10 empresas comercializadoras de 
augardentes e licores tradicionais, 
con máis de 130 referencias de 
viños brancos e tintos e destilados 
deronse  coñecer en febreiro en Vi-
nexpo, en París, na primeira acción 
de promoción conxunta levada a 
cabo pola Asociación de Consellos 
Reguladores do Viño de Galicia e a 

ACRUAGA creouse en 2021 para 
dar cobertura a un convenio de 
colaboración asinado co IGAPE co 
obxectivo de promocionar a nivel 
internacional os viños e destilados 
amparados baixo selos de calidade 
diferenciados de Galicia.

Formación e difusión
A entidade impulsa accións 
formativas e de difusión dos 
produtos amparados polas 
seis entidades incluídas 
na iniciativa: os consellos 
reguladores de Monterrei, 
Rías Baixas, Ribeira Sacra, 
O Ribeiro e Valdeorras -no 
caso dos viños- e Augarden-
tes e Licores Tradicionais. 
de Galicia.

II.GG Augar-
dentes e Lico-
res Tradicio-
nais de Galicia 
(ACRUAGA). 
É a primeira 
vez que se 
promocionan 
conxunta-
mente no 
exterior viños 
e augardentes 

autóctonos galegos, amparados 
baixo diversos selos de calidade.

Para Juan Gil de Araujo, presi-
dente de ACRUAGA, a posta en 
marcha en Vinexpo dun espazo 
expositivo común aos seis con-
sellos reguladores, habilitado co 
apoio do Igape, permitiu “crear 
sinerxías” entre os distintos 

En marzo deste ano, un stand 
promocional de ACRUAGA 
habilitouse en Vinexpo, en París, 
e a asociación estuda xa outras 
posibles accións de divulgación 
dos produtos vinícolas e dos desti-
lados galegos amparados noutros 
territorios coma Portugal.

territorios amparados e apoiar “a 
internacionalización dos as nosas 
adegas e destilerías”. 

Vinexpo
Vinexpo, o evento insignia 
do grupo Vinexposium, foi o 
primeiro gran encontro interna-
cional do viño do ano. O sector 
do viño e as bebidas espirituosas, 
que non se reúne en París desde 
hai case dous anos, recibiu este 
ano con moita expectación Wine 
Paris & Vinexpo Paris, que con-
tou durante tres días con 2.800 
expositores de 32 países.

A acción foi promovida pola 
Asociación de Consellos 
Reguladores do Viño de Galicia

ACRUAGA contará 
cun stand propio na 
London Wine Fair






