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Os datos dispoñibles tamén 
constatan que o histórico dife-
rencial de prezos medios entre 
España e o resto da UE segue 
medrando, polo que os prezos 
en España teñen que seguir 
incrementándose aínda máis.

Dende ASAGA valoramos o tra-
ballo serio e discreto feito por 
todos os integrantes da cadea 
de valor do leite: representan-
tes dos gandeiros, industrias e 
distribución, coa colaboración 
imprescindible da Consellería 
do Medio Rural, co obxecto de 
facer cumprir a Lei da Cadea 
Alimentaria para mellorar os 
prezos percibidos polos pro-
dutores. Un traballo que debe 
continuar día a día.

Francisco Bello

É obvio que a inflación está 
disparada e a cesta da compra 
subiu dun xeito importante 
nos últimos tempos. Porén, 
dende a Asociación Agraria 
de Galicia consideramos que 
a solución ao aumento de 
prezos non pode ser, tal e como 
propuxeron a vicepresidenta 
segunda do Goberno de Espa-
ña, Yolanda Díaz, e o ministro 
de Consumo, Alberto Garzón, 
fixar un prezo máximo de 
venda ao consumidor de deter-
minados produtos esenciais. 
Ante esta ocurrencia, pregún-
tome cal pode a ser a seguinte: a 
cartilla de racionamento?

O agricultor e o gandeiro 
constitúen os primeiros e máis 
importantes chanzos da cadea 
agroalimentaria. Sen produto-
res, non hai comida nos liñais 
dos supermercados e isto, que 
resulta unha obviedade para 
calquera, parece non preocu-
parlle a estes dous políticos. 

Poñer un tope aos prezos non 
só é algo que está fixado como 
ilegal por parte da Unión 
Europea. Tamén nos levaría de 
xeito irremediable ao peche de 
milleiros de explotacións, ao 
desabastecemento, ao mercado 
negro e ao racionamento. Neste 
sentido, considero que o que 
debería preocupar e ocupar ao 
Goberno  de España é como se 

cumpren as leis que eles mes-
mos promulgan. 

Por exemplo, ao respecto da 
recente Lei da Cadea Agro-
alimentaria que prohíbe a 
venda por debaixo dos cus-
tos de produción e regula o 
reparto equitativo do valor 
entre os distintos actores que 
interveñen na cadea, debería 
concernirlles como se poñen os 
medios para que os controis e 
protocolos previstos neste tex-
to legal se poidan executar para 
facerllos cumprir a todos.

Corren malos tempos para 
grandes sectores da poboación, 
pero a mellor solución segue 
sendo o mercado e a lei da oferta 
e da demanda. Iso si, con regras 
e con mecanismos de control 
legais que eviten abusos dende 
o produtor ata o consumidor.

O sector lácteo galego
As cifras do sector lácteo en 
Galicia confirman que segui-
mos gañando cada vez máis 
peso no ámbito español e 
europeo. Así, segundo os datos 
totais de España e da UE, os 
prezos en Galicia manteñen 
unha clara tendencia á alza en 
2020, 2021 e no que vai de ano 
2022 (ata o mes de agosto), e 
agárdase que os prezos rematen 
por riba dos 0,55 céntimos en 
decembro deste ano.

A oferta e a demanda
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A Comisión Europea aprobou o 
pasado 31 de agosto o primeiro 
paquete de plans estratéxicos da 
PAC para sete países: Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Irlanda, Po-
lonia, Portugal e España. En con-
creto, o Plan español permitirá, 
segundo o ministro de Agricul-
tura, Pesca e Alimentación, Luis 
Planas, unha PAC “máis xusta, 
máis sostible e máis social, que 
disporá do orzamento e das ferra-
mentas necesarias para avanzar 
cara a un modelo de agricultura 
máis innovador e dixital, co foco 
posto no relevo xeracional”.

Os países da UE aplicarán estes 
plans estratéxicos nacionais que 
combinarán o financiamento de 
apoio á renda, o desenvolvemento 
rural e as medidas de mercado. 
Ao deseñar o seu Plan Estratéxico 
da PAC, cada Estado membro 
elixiu entre unha ampla gama 
de intervencións a nivel da UE, 
adaptándoas e dirixíndoas ás súas 
necesidades específicas e ás condi-
cións locais. 

A Comisión avaliou se cada plan 
se basea nos dez obxectivos funda-
mentais da PAC, que fan referen-
cia a retos ambientais, sociais e 
económicos comúns. Polo tanto, 

os plans estarán en consonancia 
coa lexislación comunitaria e 
contribuirán a acadar os obxec-
tivos climáticos e ambientais da 
UE, incluídos os relacionados co 
benestar animal.

Máis de 120.000 millóns 
de euros
Os sete plans aprobados repre-
sentan un orzamento de máis 
de 120.000 millóns de euros, 
dos que máis de 34.000 millóns 
se dedicarán exclusivamente a 
obxectivos ambientais e climá-
ticos e accións ecolóxicas. Esta 
cantidade pódese utilizar, por 
exemplo, para promover prác-
ticas beneficiosas para o solo ou 
para mellorar a xestión da auga 
e a calidade dos pastos. A PAC 
tamén promoverá a forestación 
e repoboación, a prevención de 
incendios, a restauración e a 
adaptación dos bosques. 

Os agricultores que participen 
en réximes ecolóxicos poden 
ser recompensados por prohibir 
ou limitar o uso de praguicidas 
e por limitar a erosión do solo. 
Entre o 86% e o 97% da superfi-
cie agrícola de cada Estado será 
cultivada en boas condicións 
agrícolas e ambientais. 

Tamén se apoiará o desenvolve-
mento da produción ecolóxica, 
coa maioría dos países que 
pretenden duplicar ou mesmo 
triplicar a súa superficie agrícola. 
As zonas con limitacións natu-
rais, como a montaña ou a costa, 
seguirán beneficiándose dun 
financiamento específico para 
manter unha actividade agraria.

Renovación xeracional
A renovación xeracional é un 
dos principais retos aos que se 
enfronta a agricultura europea 
nos próximos anos. É fundamen-
tal que o sector agrario siga sendo 
competitivo e aumente o atrac-
tivo das zonas rurais. O apoio 
específico aos agricultores mozos 
ocupa un lugar destacado en 
cada Plan aprobado, con máis de 
3.000 millóns de euros destinados 
directamente aos mozos agricul-
tores dos sete países. 

Aprobado o primeiro paquete 
de plans estratéxicos da PAC, 
entre eles o de España

A Comisión Europea 
deulles luz verde 
aos documentos 
o pasado 31 de 
agosto
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Os números do sector produtor 
de leite en Galicia confirman 
que seguimos gañando cada vez 
máis peso no sector lácteo espa-
ñol e europeo.

Analizando os datos dende xanei-
ro do ano 2020  ata o mes de agosto 
de 2022, tanto no que se refire a 
produción de leite coma ao nú-
mero de explotacións existentes, 
podemos afirmar con claridade 
que a nosa comunidade autónoma 
consolida o seu liderado absoluto 
en España. Isto é así porque xa 
producimos algo máis do 40% do 
total de leite de España, manten-
do máis do 56% das explotacións 
de todo o país. 

Malia as dificultades, Galicia 
consolida o seu liderado no 
sector lácteo español

8

         2020          2021       ago-22

Total España 7.405.215,50 Tm. 7.478.056,00 Tm. 4.984.789,00 Tm.

Galicia 2.895.849,60 Tm. 2.988.341,00 Tm. 2.011.350,00 Tm.

% GAL/ESP 39,10% 39,96% 40,34%

         2020          2021       ago-22

Total España 12.162 11.439 10.918

Galicia 6.768 6.404 6.148

% GAL/ESP 55,65% 55,98% 56,31%

Cifras de produción:

Número de explotacións:
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A nosa comunidade autónoma produce 
o 40% do leite do país

Galicia posúe 
o 56% das 
explotacións 
leiteiras de España Dende ASAGA 

valoramos o 
traballo serio 
e discreto feito 
por todos os 
integrantes da 
cadea de valor do 
leite

 PRECIO MEDIO  2020 2021 ago-22
España 0,33 0,34 0,47

Galicia 0,32 0,33 0,46

UE 0,34 0,37 0,51

Diferencial Gal/Esp. -0,01 -0,01 -0,01

Diferencial Esp/UE -0,01 -0,03 -0,04

Diferencial Gal/UE -0,02 -0,04 -0,05

Prezos do leite

Se vemos estas cifras no contexto 
dunha pandemia global coma 
a orixinada pola Covid-19 e no 
da crise derivada da invasión 
rusa de Ucraína, que está a xerar 
un incremento de custos nunca 
antes visto e, mesmo, dificultades 
de abastecemento nos mercados 
mundiais de materias primas e 
de determinados compoñentes 
electrónicos (imprescindibles 
para a continua evolución técnica 
e a innovación do sector produtor 
e industrial), a fortaleza e o di-
namismo do sector lácteo galego 
resultan máis que evidentes.

De seguido, analizamos tamén 
o que está a acontecer cos prezos 
do leite.

Tendencia á alza
En liña cos datos totais de España 
e da UE, os prezos en Galicia 
manteñen unha clara tendencia 
á alza nos anos 2020, 2021 e no 
que vai de ano 2022 (ata o mes de 
agosto). Agárdase que os prezos 
rematen por riba dos 0,55 cénti-
mos en decembro de 2022.
            
Na táboa anterior, tamén pode-
mos observar como o histórico 

diferencial de prezos medios en-
tre Galicia e o resto de España se 
reduciu nos últimos anos, men-
tres que o diferencial de España 
co resto da UE segue medrando. 
Isto quere dicir que os prezos en 
España teñen que seguir incre-
mentándose aínda máis.

Dende ASAGA valoramos o traba-
llo serio e discreto feito por todos 
os integrantes da cadea de valor do 
leite. É dicir, polos representantes 
dos gandeiros, polas industrias e 
pola distribución, coa colabora-
ción imprescindible da Conselle-
ría do Medio Rural, co obxecto 
de facer cumprir a Lei da Cadea 
Alimentaria para mellorar os pre-

zos percibidos polos produtores. 
Un traballo que, sen dúbida, debe 
continuar día a día.
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Bruxelas acaba de aprobar 
o plan estratéxico da PAC 
en España. Cal é a valora-
ción da Xunta?
Galicia comparte o criterio sobre 
a necesidade de aplicar unha PAC 
máis equitativa, que beneficie 
especialmente ás pequenas ex-
plotacións profesionais, pero de 
carácter familiar, que son as que 
predominan na nosa comunidade 
e, en xeral, na Cornixa Cantábri-
ca. Desde o comezo da negocia-
ción para este novo período, as 
catro comunidades cantábricas 
demandamos que o Plan Estra-
téxico nacional da PAC recoñe-
cera o modelo de explotación 
familiar agraria sustentable do 
norte de España, que é pola que 
tamén aposta Europa. Nesa liña, 
seguimos e seguiremos defen-
dendo con firmeza os intereses 
dos nosos agricultores, gandeiros 
e silvicultores, con argumentos 
sólidos, pero, ao tempo, con plena 
lealdade ao Goberno de España. 
Así, estaremos moi pendentes e 
vixiantes sobre a aplicación prác-
tica da PAC a nivel de comuni-

dades autónomas, para asegurar 
que os intereses de Galicia sexan 
respectados, como corresponde.

A estratexia da UE di que 
pretende promover formas 
máis eficientes de traba-
llo agrícola. Galicia non vai 
perder fondos con esta nova 
“moda” onde un suposto 
coidado do medio ambiente 
é prioridade en vez da nece-
sidade real de manter a acti-
vidade no agro? 
Respectamos a filosofía da nova 
PAC, no sentido de apostar pola 
sustentabilidade da actividade 
agrogandeira e forestal. Pero nós 
contemplamos esa sustentabili-
dade nunha tripla vertente: am-
biental, desde logo, pero tamén 
social e económica. Por iso, 
avogamos por unha aplicación 
progresiva e “con sentidiño” dos 
requirimentos ambientais, que 
teñan en conta as peculiaridades 
de cada territorio e que dean res-
posta a ese enfoque sustentable 
ao que me refería antes. Porque 
ademais –quero insistir nisto– 

os nosos agricultores, gandeiros 
e silvicultores son os primeiros 
interesados nunha xestión do te-
rritorio rural respectuosa co me-
dio ambiente e, de feito, levan 
xa anos desenvolvendo prácticas 
respectuosas e xestionando ese 
territorio de xeito eficaz e am-
bientalmente sustentable.

Pechamos o verán coa peor 
tempada de incendios da 
nosa historia. Hai que refor-
zar aínda máis a prevención?
A Consellería do Medio Rural in-
viste anualmente máis de 180 mi-
llóns de euros na prevención e loi-
ta contra os incendios forestais. 
En canto aos medios humanos e 
materiais mobilizados, despré-
ganse anualmente en Galicia ao 
longo da época de alto risco máis 
de 7.000 persoas, contabilizando 
tanto os profesionais propios da 
Xunta como os adscritos a outras 
administracións. Ademais, cabe 
destacar que, en relación co par-
que de maquinaria, vimos de re-
novar 13 motobombas do servizo, 
que integran un despregamento 
conxunto de preto de 380 destes 
vehículos. Así mesmo, mobilí-
zanse ata 30 medios aéreos, ache-
gados tanto pola Xunta como 
polo Estado. En canto ás accións 
preventivas sobre o territorio, en 
concreto, destinamos algo máis 
de 33 millóns de euros –dentro 

“A Lei da Cadea, tal como está deseñada, 
é papel mollado”

José González
Conselleiro do Medio Rural

“Estaremos vixiantes sobre a 
aplicación práctica da PAC 
para que os intereses de Galicia 
sexan respectados”
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Os gandeiros padecen a 
diario a subida dos custos 
e unha inflación disparada. 
Cúmprese a Lei da Cadea 
Alimentaria?
Consideramos que a Lei da Cadea, 
tal como está deseñada, é papel 
mollado. Por iso fixemos propos-
tas durante a súa tramitación 
para, entre outras cousas, ins-
taurar ferramentas que permi-
tan referenciar os prezos a partir 
dun cálculo imparcial e preciso 
dos custos de produción. Propos-
tas que, lamento, foron rexeita-
das. Nesa liña vai, por exemplo, 
a nosa ferramenta Conta Láctea, 
como aplicación informática que 
permite calcular eses custos dun 
xeito preciso e, polo tanto estable-
cer un prezo de referencia para que 
cada operador da cadea respecte 
ao anterior. Polo demais, a través 
de diferentes estudos constatamos 
a situación de venda a perdas xe-
neralizada en sectores como os do 
leite e da carne, algo que nos serviu 
para mobilizar aos axentes destes 
eidos produtivos e, no caso da car-
ne, para acadar un acordo históri-
co en Galicia fronte a venda a per-
das. Algo que non se puido facer co 
lácteo, aínda que llo propuxemos 
ao Goberno central, porque neste 
sector tería que capitanear esas 
medidas o Ministerio.

Moitos produtores afirman 
que non existen mecanis-
mos reais que eviten a ven-
da por baixo dos custos de 
produción. Está de acordo?
Conta Láctea é un mecanismo 
deseñado para loitar contra a ven-
da a perdas. É unha medida, como 
poden ser outras, caso do acordo 
sectorial para a carne galega de ca-
lidade, ao que antes me refería, e 
que están aí. O que ten que haber 
é unha vontade política decidida 
para aplicar este tipo de medidas.

Que medidas aplica a Xun-
ta para que os agricultores 
e gandeiros poidan facer 

dos 180 millóns de euros mencio-
nados anteriormente– para ac-
tuar en máis de 58.600 hectáreas 
de terreo e en case 5.800 de pistas e 
outras vías.

E que outras medidas se po-
den implementar?
A maiores, dende a Xunta im-
pulsamos varias iniciativas neste 
eido da prevención, por medio 
doutros departamentos da Conse-
llería do Medio Rural, como son 
a Dirección Xeral de Planifica-
ción e Ordenación Forestal, a de 
Gandaría, Agricultura e Indus-
trias Agroalimentarias e a Axen-
cia Galega de Desenvolvemento 
Rural. Tamén, dende o Goberno 
galego estamos traballando na 
nova Lei de loita integral contra 
os incendios forestais, unha nor-
ma que avanza en colaboración 
cos profesionais do Servizo e cos 
seus representantes, así como in-
corporando todas as recomenda-
cións da Comisión Parlamentaria 
creada tras os lumes do 2017 e as 
conclusións do Grupo de exper-
tos independentes. Esta norma 
consagra a prevención como eixo 
clave na loita contra os incen-
dios, sen esquecer outros aspectos, 
como a extinción ou a xestión do 
territorio post incendios. En defi-
nitiva, poñemos medios, persoal 
e normativa ao servizo da loita 
contra o lume e seguiremos com-
prometidos nesta tarefa, como 
unha das nosas políticas centrais 
a prol do rural galego.

fronte a esta crise? Algun-
ha medida concreta para o 
sector lácteo e tamén para 
o sector cárnico?
Aquí téñome que referir ás es-
tratexias sectoriais do leite e da 
carne. A do leite elaborado e a da 
carne en elaboración. Ambos son 
documentos realizados con e para 
o sector, que propoñen multitude 
de solucións para garantir o seu 
futuro. Solucións para a produ-
ción, para a transformación e 
para a comercialización. Solu-
cións para acadar prezos compe-
titivos e para valorizar estas pro-
ducións. En definitiva, trátase de 
aportar propostas construtivas, 
elaboradas e consensuadas para 
ambos eidos produtivos, como 
verdadeiras follas de ruta para 
asegurar o seu porvir. 

A guerra de Ucraína rom-
peu o mercado dos cereais e 
constatou a gran dependen-
cia que existe de materias 
primas de fóra da UE. Non 
debería Europa reflexionar 
acerca das políticas que 
leva a cabo, na súa maioría 
destrutoras da produción 
propia? Deberíase buscar a 
soberanía alimentaria?
O que está claro é que circunstan-
cias como as derivadas da pande-
mia ou da invasión rusa de Ucraí-
na viñeron poñer de manifesto o 
papel fundamental dos agriculto-
res e gandeiros á hora de fornecer 
á sociedade de alimentos sans e 
seguros. En ambos casos, ocupa-
ron un lugar central como axentes 
claves para garantir esa subminis-
tración. De aí temos que aprender, 
cara ao futuro. A dependencia do 
exterior é particularmente deli-
cada cando falamos de alimenta-
ción. Por iso nós, dende a Xunta, 
defendemos o labor das xentes que 
viven en e do rural. Facémolo de 
xeito proactivo, buscando siner-
xías con políticas europeas como a 
PAC, o Pacto Verde ou a estratexia 
da granxa á mesa. Así, facemos 
especial fincapé nos produtos de 
proximidade, na calidade dife-
renciada ou na vinculación das 
producións agroalimentarias co 
territorio. Esa é a liña de futuro na 
que, estamos convencidos, temos 
que seguir traballando. 

“Avogamos por unha 
aplicación progresiva 
e ‘con sentidiño’ dos 
requirimentos ambientais”
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ASAGA busca 
soluciones para 
que sus socios 
puedan hacer 
frente a los 
incrementos 
desorbitados del 
precio de la luz

La consultora 
Agraria Energía 
surge para fomentar 
la energía verde en 
el sector agrario

Hallar soluciones para que los 
miembros de la Asociación Agra-
ria de Galicia puedan hacer frente 
a los incrementos desorbitados 
de los costes de la luz, entre otros 
costes de producción, es uno de los 
objetivos de Agraria Energía, una 
consultora especializada nacida 
para fomentar el empleo de ener-
gías verdes en el sector agrario. Así, 
la Asociación Agraria de Galicia se 
suma al grupo de organizaciones 
que fomentan prácticas sosteni-
bles entre sus grupos de interés.

Agraria Energía nace en 2021 
con el objetivo de convertirse en 
la energética limpia e integral 
para el sector agrario, velando 
por la optimización de los sumi-
nistros de agricultores y ganade-
ros de toda España. 

Una experiencia de más de 
15 años    
El equipo con el que cuenta 
Agraria Energía suma más de 15 
años de experiencia en el sector 
energético. Esfuerzo y pasión 
son dos de las piedras angulares 
que definen la visión empresa-
rial de esta compañía, que ha 
conseguido situarse en el merca-
do como una firma especializada 
en el estudio y adaptación de 
los consumos a las necesidades 
reales de las explotaciones. 

De este modo, Agraria Energía 
ayudará a los agricultores y 
ganaderos a optimizar sus costes 
energéticos ofreciéndoles tarifas 
personalizadas.

El sector agrario se ha vuelto 
cada vez más dependiente de la 
energía eléctrica debido a su nivel 
de innovación en sistemas de alta 
eficiencia. Por este motivo, Agra-
ria Energía asignará a cada uno 
de sus clientes un asesor especia-
lizado, que realizará un estudio 
integral del suministro, cono-
ciendo sus patrones de consumo y 
creando una oferta personalizada 
para cada uno de ellos.

En este sentido, es conveniente 
recordar que la aplicación de la 
nueva normativa de peajes eléc-

tricos aprobada por el Gobierno 
incrementa el número de períodos 
(de tres a seis) tanto en el término 
fijo (potencia) como en el término 
variable (energía consumida). El 
precio del término de potencia se 
abarata, pero al haber más perío-
dos, el importe total de la factura 
se incrementa. Además, desapa-
rece la bonificación del 15% en el 
término de potencia en los casos 
en los que el maxímetro no llegue 
al 85% de lo contratado: se pagará 
el 100% de la potencia contratada. 

Equipo especializado  
Todos estos cambios afectan, lógi-
camente, de una forma muy direc-
ta a las facturas de electricidad de 
todas las explotaciones ganaderas 
y agrícolas. Por este motivo, se hace 
imprescindible para sus titulares 
contar con un equipo especializado 
en eficiencia energética y en la ins-
talación de contadores y sistemas 
de telemedida y telegestión del 
suministro, baterías de conden-
sadores, placas y paneles solares, 
entre otras cuestiones.

Un equipo que ayudará a los 
usuarios a rentabilizar sus costes y 
a reducir el importe de su factura 
teniendo el control absoluto de su 
consumo e instalación desde su 
teléfono móvil. 

Todas estas cuestiones pueden 
ser abordadas con el respaldo 
y ayuda que Agraria Energía 
presta a sus clientes. Los inte-
resados en obtener más infor-
mación sobre los servicios que 
ofrece esta consultora pueden 
hacerlo llamando o enviando 
un WhatsApp al 900 732 073.

ASAGA apuesta por la energía 
verde
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Nos últimos anos estase a produ-
cir unha expansión importante 
das poboacións da fauna salvaxe: 
de xabaril principalmente. Os 
diferentes perigos que supón o seu 
incremento poboacional repre-
sentan unha ameaza para toda a 
poboación. Cómpre ter en conta 
que cada tempada son menos os 
cazadores e que os xabarís están 
en claro aumento.

Esta especie ten un crecemento 
anual que pode superar o 100%. 
En certos anos propicios, a po-
boación de verán pode duplicar 
á de inverno, malia que as baixas 
de raións, vermellos e xabatos no 
primeiro ano sexan moi altas. 

Accidentes na estrada e 
pestes
O perigo potencial e peor dano, 
despois dos accidentes na estra-
da, son as pestes. O xabaril pode 
producir tanto a humanos como a 
outras especies gandeiras, particu-
larmente porcinas, enfermidades 
e contaminación.

A seguridade viaria pode perigar 
polos accidentes de tráfico, cada 
vez máis frecuentes por culpa dos 
xabarís. Representan un proble-
ma para a poboación. Pero para a 
agricultura e a gandaría, os danos 
aos cultivos e as cabanas gandei-
ras, a presenza indiscriminada 
do xabaril convértese tamén nun 

Información ao público en 
xeral
Por iso, a Asociación Agraria de 
Galicia está preparando ao seu 
cadro de persoal técnico para que 
nas propias oficinas e tamén nas 
dependencias colaboradoras (repar-
tidas por toda a xeografía galega), 
se poña ao dispor dos asociados e do 
público en xeral toda a informa-
ción das axudas que existen para 
contribuir a paliar este problema. 
Axudas que proceden, principal-
mente, da Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Vivenda da 
Xunta de Galicia, e que poden favo-
recer aos titulares das explotacións 
afectados por danos causados polas 
especies de fauna salvaxe.

Isto complementarase con trípticos 
a toda cor, que se porán a disposi-
ción de todos os que estean intere-
sados nesta información. Datos que 
poden axudar a saber quen é suscep-
tible de acollerse e como se poden 
tramitar as axudas, convocadas 
para 2022, que as distintas admi-
nistracións poñen á súa disposición 
para paliar os danos producidos 
polo lobo e, tamén, os  producidos 
polo xabaril nos cultivos agrícolas.

problema inmenso dadas as cuan-
tiosas perdas de produción e eco-
nómicas que pode acarrexar para 
moitas explotacións, que xa de por 
si teñen problemas financeiros.

Dende as administracións estase 
a tratar de fomentar a implemen-
tación de medidas encamiñadas 
a evitar a entrada dos xabarís 
nas plantacións. Por exemplo, me-
diante a instalación de valos, pas-
tores eléctricos ou otros medios 
disuarorios tales como repelentes 
do cheiro e do son. Porén, todo 
isto non é suficiente para que se 
mermen os cuantiosos danos nas 
explotacións agropecuarias.

Son axudas 
que proceden 
principalmente da 
Xunta de Galicia

O xabaril, e tamén o lobo, podén 
supor un perigo para as persoas 
e para as especies gandeiras

ASAGA informa sobre as 
axudas fronte aos danos do 
xabaril e do lobo
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Calcúlase que arderon 
na comunidade 
autónoma preto de 
45.000 hectáreas de 
terreo

No que vai de ano, 48 
persoas foron detidas 
ou investigadas como 
presuntas autoras de 
incendios forestais

aqueles que as perderan por mor 
do lume.

Os datos converten ao ano 2022 
no segundo de maior actividade 
incendiaria en Galicia no que vai 
de século. O primeiro foi 2006, 
un verán tamén fortemente 
marcado polos lumes, que afec-
taron a máis de 90.000 hectáreas 
do noso territorio.

Os Axentes do Grupo de 
Investigación de Incendios da 
Policía Autonómica colaboran 
cos axentes ambientais dos 
distritos forestais da comuni-
dade para esclarecer os incen-
dios rexistrados. No que vai 
de ano, a Policía Autonómica 
leva detidas ou investigadas 48 
persoas como presuntas autoras 
de incendios forestais.

Galicia viviu un dos veráns con 
maior actividade incendiaria 
forestal do século. As altas tempe-
raturas rexistradas, sobre todo, en 
xullo e agosto; a ausencia de choiva 
e a intencionalidade están por tras 
de moitos dos lumes que se produ-
ciron na comunidade autónoma.

A Consellería do Medio Rural foi 
informando de xeito practica-
mente regular dos incendios que 
se activaron no verán. Este depar-
tamento da Xunta puxo a disposi-
cion da cidadanía o número de 
teléfono de balde 085, instando 
a chamar a todos aqueles que 
detectaran na súa contorna un 
lume forestal.

Xunto a isto, activou unha liña 
anónima, tamén de balde, para 
denunciar calquera actividade 

delictiva incendiaria da que se ti-
vera sospeita ou coñecemento, en 
concreto o 900 815 085. E mesmo 
chegou a activar unha conta in-
formando sobre os lumes na rede 
social Twitter: @incendios085.

Hectáreas ardidas       
Estímase que no pasado verán ar-
deron en Galicia preto de 45.000 
hectáreas, sobre todo no mes de 
xullo. Un cálculo realizado a par-
tir das informacións feitas públi-
cas pola Xunta. Cómpre sinalar, 
neste sentido, que dous dos lumes 
producidos se converteron nos 
de maior superficie dende que 
existe medición incendiara en 
Galicia: o que ocorreu en Folgoso 
do Courel e A Pobra do Brollón e 
o que afectou á comarca ourensá 
de Valdeorras. En ambos os dous 
casos o número de hectáreas ardi-
das achegouse ás 11.000.

Nestes dous puntos de Galicia 
houbo que efectuar desaloxos nas 
vivendas porque as chamas lles 
afectaron directamente. Con pos-
terioridade, diferentes entidades 
e organismos activaron axudas 
concretas para axudar a recupe-
rar ou rehabilitar as súas casas a 

A lacra dos lumes forestais 
acada cifras récord en Galicia 
neste ano
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A situación real do lobo ibérico 
preséntase en Bruxelas

Contribuír a paliar os danos 
causados pola fauna salvaxe 
é unha das preocupacións da 
Xunta de Galicia en materia 
medioambiental. Neste sentido, 
dende 2016 e ata a actualidade o 
Goberno galego investiu máis de 
9,8 millóns de euros en indem-
nizacións a gandeiros afectados 
por danos causados polo lobo, 
xabaril ou outras especies. En 
paralelo, neste período de seis 
anos destináronse 4,2 millóns de 
euros a medidas de prevención 
neste ámbito.

No caso concreto do lobo, o 
esforzo investidor do Executivo 
autonómico é moi relevante. 
Así, nunha recente compa-
recencia no Parlamento de 
Galicia, o presidente da Xunta, 
Alfonso Rueda, avanzou un 
incremento de 1,3 millóns de 
euros ás medidas de control 
desta especie.

Esta suba orzamentaria  é a 
resposta da Xunta de Galicia á 
decisión do Goberno central de 
vincular os 20 millóns de euros 
comprometidos nos Orzamen-
tos Xerais do Estado para esta 
cuestión á subscrición, por parte 
das autonomías, da Estratexia 
para a Conservación e Xestión 
do Lobo e a súa Convivencia coas 
Especies Rurais.

Xuntanza co Comisario 
Europeo
O Goberno galego  non comparte 
esta Estratexia do Executivo 
central. De feito, o mes de setem-
bro Galicia, Asturias, Cantabria 
e Castela e León trasladaron de 
maneira conxunta, no Parla-
mento Europeo, a  situación 
“real”  do lobo ibérico ao norte 
do río Douro, así como as difi-
cultades coas que afrontan as 
catro comunidades a súa xestión 
desde que o Ministerio para a 
Transición Ecolóxica e o Reto 
Demográfico decidiu incluír o 
lobo, hai un ano, na listaxe de 
especies silvestres en réxime de 
protección especial (Lesrpe).

Así llo trasladaron a conselleira 
de Medio Ambiente, Territorio 
e Vivenda, Ángeles Vázquez, e 
os seus homólogos autonómi-
cos, ao comisario europeo de 

Medio Ambiente, Océanos e 
Pesca, Virginijus Sinkevicius, 
nunha xuntanza. 

A responsable galega subliñou 
que para asegurar a continui-
dade do lobo en Galicia e a súa 
convivencia co sector primario, 
a Xunta aprobou un plan de xes-
tión específico que, entre outras 
medidas, prevía a posibilidade 
de autorizar accións puntuais 
de control sobre as poboacións 
desta especie.

Un estado de conservación 
favorable   
O resultado destes esforzos, tal e 
como dixo Ángeles Vázquez, foi 
que durante os últimos 15 anos 
se logrou manter nun estado 
de conservación “favorable” as 
poboacións de lobo existentes en 
Galicia, garantindo á vez a súa 
convivencia co medio rural.

Esta situación contrasta coas 
conclusións transmitidas polo 
Goberno central ás autoridades 
comunitarias sobre a situación 
actual da especie en Galicia, Astu-
rias, Cantabria e Castela e León, un 
territorio que concentra o 95% dos 
exemplares de lobo ibérico de todo 
o país e cuxa realidade non ten 
nada que ver coa que presentan as 
poboacións ao sur do río Douro.

A Xunta investiu en 
seis anos case 10 
millóns de euros 
para paliar os 
danos causados 
pola fauna salvaxe
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Así, os catro representantes 
autonómicos entregáronlle ao 
comisario europeo unha carta 
conxunta na que lle trasladan 
a situación que supuxo para 
os seus territorios a inclusión 
desta especie na Lesrpe, o que 
lles impediu levar a cabo a 
xestión e conservación do lobo 
como viñan facendo dende 
hai máis dunha década, con 
controis mediante a extracción 
de exemplares puntuais polos 
danos causados nas explota-
cións gandeiras.

Na mesma liña, censuraron que 
o informe de seguimento sexenal 
remitido por España sobre o lobo 
conteña “erros incomprensibles” 
e conclúa que o estado de conser-
vación da especie é “desfavorable 
inadecuado”, algo que non se 
corresponde coa realidade nin cos 
datos achegados polos gobernos re-
xionais, administracións respon-
sables da xestión das poboacións 
nos seus respectivos territorios.

Voto en contra   
De feito, Galicia votou en contra 

da Estratexia impulsada polo 
Goberno Central na Conferen-
cia Sectorial que tivo lugar o 
pasado 28 de xullo, ao entender 
que prexudica á poboación rural 
galega, especificamente á que se 
dedica á gandería extensiva, e 
que, ademais, non achega a segu-
ridade xurídica suficiente para a 
xestión da especie. 

Ademais, a súa elaboración parte 
de vitais carencias de base, como 
son a falta dun censo nacional 
previo actualizado –revisión na 
que Galicia xa está a traballar des-
de o ano pasado– e a imprescindi-
ble avaliación dos resultados da 
Estratexia anterior. 

Cómpre lembrar que esta nova 
Estratexia saíu adiante co voto 
en contra das comunidades que 
albergan preto do 93% das man-
das e co único apoio de gobernos 
autonómicos en cuxos territorios a 
presencia de lobo é moi testemuñal.
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Os polígonos agroforestais, 
a receita contra as terras 
abandonadas

forestal con boa capacidade 
produtiva que acadaron co paso 
do tempo estados de abandono 
ou infrautilización, recuperan-
do deste xeito unha actividade 
agrícola ou forestal.

21 polígonos
A día de hoxe, existen 21 polí-
gonos de iniciativa pública en 
distintas fases de execución en 
Galicia, 10 xa iniciados e 11 en 
fase de actuacións previas. Entre 
os iniciados, a maiores dos seis 
mencionados están os de Cua-
ledro (con 64 hectáreas e unhas 
72 parcelas de 70 propietarios) e 
Oímbra (preto de 22 hectáreas e 
unhas 72 parcelas de 73 propie-
tarios), en fase de redacción do 
proxecto básico. Tamén os de 
Curtis (3.386 hectáreas e 6.161 par-
celas) e Remuíño na Arnoia (224 
hectáreas e 6.753 parcelas), que 
están na fase de acordo de inicio.  

Ademais, hai outros 11 polígonos 
de iniciativa pública nos que se 
ten iniciado un procedemento 
de actuacións previas, os cales su-
man 4.674 hectáreas e 9.750 par-
celas de máis de 5.000 propieta-
rios. Trátase dos de Ver (Bóveda), 
Barcia (Navia de Suarna), Prado 
(Castrelo de Miño), Freixido (La-
rouco), Panascos (Tomiño), Alta 
Limia, Corno do Monte e Lamas 
Ganade (todos eles en Xinzo de 
Limia), San Salvador de Sabucedo 
(Porqueira), A Graña de Seoane 
(Montederramo) e Soutopenedo 
(San Cibrao das Viñas).

Os polígonos agroforestais son 
instrumentos para a recupera-
ción e posta en produción de 
terras de boa capacidade produ-
tiva, que se atopen en estado de 
abandono ou infrautilización ou 
sexan susceptibles de optimiza-
ción, coa finalidade de constituír 
áreas de explotación que garan-
tan a súa rendibilidade.

En Galicia veñen de declararse 
de utilidade pública e de interese 
social seis novos polígonos deste 
tipo, que elevan a oito o total dos 
declarados na nosa comunidade. 

Os novos polígonos agrofores-
tais atópanse en Barzamedelle 
(Leiro-Ourense), onde se recu-
perará unha superficie de 145,6 
hectáreas distribuídas nunhas 
183 parcelas de 113 propietarios; 
en Vences (Monterrei) con 22,44 
ha, repartidas nuns 535 predios de 
331 titulares; en Solbeira (Paderne 
de Allariz) con 43,36 hectáreas, 
317 parcelas e 208 propietarios; en 
Pousada (Riós), con 93,89 hectá-
reas repartidas en 663 predios e 
200 titulares implicados; e xa na 
provincia de Pontevedra ubícase 
o polígono de Vilalén-Tomonde 
(Cerdedo-Cotobade), que constará 
de 67,88 hectáreas, unhas 1.534 

parcelas e 278 propietarios, e o po-
lígono agroforestal de Mandelos 
(Crecente) con 45,04 ha, cuns 391 
predios e 183 titulares catastrais. 

O Consello da Xunta aprobou 
recentemente seis acordos da 
Consellería do Medio Rural para 
promover usos e actividades agra-
rias admisibles nos distintos po-
lígonos, entre os que destacan os 
cultivos leñosos ou de horta, así 
coma os sistemas agroforestais. 

Concorrencia competitiva 
Ao tratarse de polígonos de ini-
ciativa pública, os procedementos 
serán sometidos a un proceso de 
concorrencia competitiva. Ade-
mais, cómpre ter en conta que a 
declaración de utilidade pública e 
interese social implica o recoñe-
cemento da existencia de razóns 
de interese público para os efectos 
da aplicación da tramitación de 
urxencia dos procedementos.

Desta forma, coa aprobación 
destes decretos –que terán que 
saír publicados no Diario Oficial 
de Galicia para a súa entrada en 
vigor– acordouse o inicio destes 
procedementos, que teñen como 
obxectivo prioritario poñer en 
produción áreas de terra agro-

Son instrumentos 
para a recuperación 
e posta en 
produción de terras 
que se atopen 
infrautilizadas
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Baixo o título “No bo camiño”, 
os días 13, 14 e 15 de outubro cele-
brarase en Santiago de Compotela 
o tradicional encontro cientí-
fico das Academias de Ciencias 
Veterinarias. Como xa vén sendo 
tradicional dende o ano 2016, 
todas as academias deste ramo te-
ñen unha reunión anual conxun-
ta promovida, nesta ocasión, 
pola Real Academia de Ciencias 
Veterinarias de España xunto á 
Academia de Ciencias Veterina-
rias de Galicia.

Porén, no encontro daranse 
cita, ademais das dúas entidades 
organizadoras, as academias 
representativas dos diferentes 
territorios autonómicos no 
ámbito veterinario.

Escolla de Galicia      
A escolla de Galicia para a cele-
bración desta conferencia non 
é casual. Dende a organización 
quíxose facer coincidir o cónclave 
co Xacobeo 2021-2022 e consi-
dérase que “é un bo momento 
para convidar aos asistentes á 
terra galega e a gozar da cidade de 
Santiago de Compostela e do rural 
galego, máis alá do traballo que se 
realizará no ámbito académico”.

Deste xeito, escollendo o lema 
“No bo camiño” ofrécese un guiño 
aos peregrinos e aos seus valores 
de fortaleza e constancia, que 
son os mesmos que deben guiar 
a profesión veterinaria, segundo 
sinala a organización do foro no 
programa oficial do mesmo.

Ser quen de trasladar a men-
saxe de que a profesión veteri-
naria é útil e abordar os retos de 
futuro do colectivo son obxec-
tivos destas xornadas. Ademais, 
o encontro ten como inten-
ción divulgar o feito de que a 
profesión veterinaria forma 
parte da vida cotiá e o traballo 
que se desenvolve neste ámbito 
é necesario para a mellora da 
nosa contorna.

Programa das xornadas
A recepción de asistentes vaise 
celebrar na Sala Eisenman da 
Cidade da Cultura de Galicia, no 
Monte Gaiás o xoves 13 de ou-
tubro. No mesmo escenario terá 
lugar ao día seguinte, o venres 14, 
a inauguración oficial do foro, na 
que está previsto que participe o 
reitor da Universidade de Santia-
go de Compostela. 

A xornada abrirase cunha mesa 
redonda sobre a ‘Contribución 
da xenómica na mellora da 
produción animal’, conformada 
por diversos expertos. Tamén se 
analizará ese mesmo día a figura 
de Juan Rof Codina como un gran 
impulsor da Veterinaria en Espa-
ña e debatirase sobre a ligazón da 
profesión cos Eidos da acuicultura 
e a biotecnoloxía mariña.

Ao día seguinte, a terceira xor-
nada do encontro propón tempo 
para o lecer. Así, ese sábado 15 
de outubro, está previsto que os 
participantes realicen un tramo 
do Camiño de Santiago de 4,8 
quilómetros e que, posteriormen-
te, se despracen ata Lalín para 
desfrutar do tradicional cocido 
desta localidade.

As academias veterinarias de 
España escollen Santiago para 
celebrar a súa conferencia anual
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“Se non nos recuperamos deste 
ano hidrolóxico nefasto o que 
vén enfrontarémonos a unha 
situación mesmo peor”. Teresa 
Gutiérrez, directora de Augas de 
Galicia, non pode ser máis clara. 
A situación é difícil.

A pesar da ausencia de choivas 
importantes durante os últimos 
meses, Galicia logrou pasar esta 
tempada estival en nivel de 
prealerta por seca, aínda que sen 
restricións xeneralizadas. Con 
todo, a Xunta está a facer os debe-
res, planifica xa as actuacións de 
prevención necesarias para poñer 
en marcha o próximo verán con 
medidas que garantan o uso ade-
cuado dos recursos hídricos. E no 
exame quere sacar boa nota. 

Os datos son para preocuparse: 
as fugas de auga potable roldan 
o 41% en Galicia e chegan a 
alcanzar ata o 60% nos mu-
nicipios pequenos, polo que 
o Goberno galego pretende 
reducir este desperdicio de 
recursos por baixo do 20%. Así, 
subvencionará con 600.000 
euros a 83 municipios para rea-
lizar auditorías das súas redes 
de subministración e reparar as 
fugas que se detecten. 

Aproveitar os recursos 
A conselleira de Infraestruturas 
e Mobilidade, Ethel Vázquez, 
mostrouse convencida de que as 
auditorías “permitirán dese-
ñar plans de actuación para 
minimizar as perdas, evitando 
malgastar auga e enerxía”. 

A preocupación tamén é com-
partida pola directora de Augas 
de Galicia, para quen a falta de 
precipitacións podería dificultar 
a subministración no verán de 
2023. “O problema deste verán 
–explica– non é que non chovese 
en xullo e agosto. O problema é 
que non choveu no outono, nin 
no inverno, nin na primavera”. 

O clima está a cambiar e unha 
fronte chuviosa, por importante 
que este sexa, supón un pico 
puntual nos ríos e nos encoros, 
“pero é necesario un volume 
sostido que dé soporte ao caudal 
dos ríos, permita recuperar os 
manantiais e que se note nos 
niveis freáticos”; explicou hai 
unhas semanas Gutiérrez.

Augas de Galicia destaca a im-
portancia de que os municipios 
teñan plans de emerxencia tanto 
en época estival como o resto do 
ano. Eles, os concellos, tamén 
teñen que fincar os cóbados. 

Pero que pasa coas explotacións 
gandeiras? Que poden facer para 
realizar un consumo eficiente da 
auga? Un dos principais conse-
llos dos expertos é optimizar os 
sistemas de subministración, 
limpar os equipamentos con 
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sistemas de auga a presión, o que 
permitiría reducir o consumo 
entre un 25 e 40%. 

O cambio de bebedoiros, con 
deseños máis novos que eviten o 
desaproveitamento do líquido, 
tamén é outra recomendación. 

O peor ano foi 2017
Os últimos exercicios non deixan 
lugar para o optimismo. Galicia su-
friu en 2017 a peor seca das últimas 
décadas e desde entón mellorou a 
planificación para facer fronte a 
estes episodios. Iso fixo posible que 
este verán a situación non pasase 
do nivel de prealerta. 

A Xunta aprobou en 2019 a Lei de 
Garantía de Subministración, que 
xa prevía a posta en marcha de 
plans de emerxencia ante situa-
cións de seca e, este ano, elabo-
rouse o Plan de Seca Galicia-Costa 
e entrou en vigor a Lei para a me-
llora da xestión do ciclo integral da 
auga, que permite aos municipios 
acceder a axudas para protexer os 
seus sistemas de abastecemento 
de auga potable en episodios de 
seca prolongada. 

A prevención, é sen dúbida, unha 
das mellores ferramentas para com-
bater a escaseza de precipitacións. 

Galicia fai os deberes para 
enfrontarse a un verán sen 
choivas en 2023

Recoméndase o cambio dos 
bebedoiros, con deseños 
máis novos para evitar o 
desaproveitamento da auga
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Novo pulo á calidade dos nosos 
produtos agroalimentarios

Esta regulación 
axudará a crear 
emprego e a fomentar 
a diversidade 
produtiva

e dunha marca global para toda a 
produción alimentaria galega que 
conte con requisitos de calidade 
específicos. Por outra banda, regu-
larase o sistema de autocontrol das 
persoas operadoras, as medidas de 
fomento da calidade alimentaria 
e a promoción do cooperativismo 
no sector alimentario. 

Ao tempo, avoga de xeito 
importante pola compra ou 
contratación pública verde de 
produtos alimentarios, como 
instrumento mediante o cal as 
autoridades públicas poderán 
adquirir produtos e servizos 
alimentarios cun impacto 
ambiental reducido, atendendo 
así mesmo a criterios sociais e de 
calidade diferenciada. 

Consellos reguladores
Con respecto aos consellos 
reguladores, deféndese unha 
adaptación ao novo marco legal 
afondando na súa profesionaliza-
ción, especialmente no caso dos 
de menor tamaño, na procura 
da súa consolidación como eixos 
fundamentais da calidade dife-
renciada galega. Así, establécese 
que a Axencia Galega da Calidade 
Alimentaria, dependente da 
Consellería do Medio Rural da 
Xunta, apoiará estas entidades 
para avanzar nese proceso de 
maior profesionalización.

Galicia será a primeira autono-
mía española en regular unha 
certificación de sustentabilidade 
para a produción alimentaria. 
Farao a través da futura Lei 
da Calidade Alimentaria, que 
pouco a pouco avanza na súa 
tramitación. Con esta iniciativa 
actualizarase o marco normativo 
referido ao impulso da calidade 
dos produtos alimentarios que 
se producen ou comercializan na 
nosa comunidade. 

O principal obxectivo desta medi-
da é que os produtos alimentarios 
galegos acaden unha nova dimen-
sión no mercado, máis competiti-
va e atractiva para a cidadanía e, en 
consecuencia, favorecer tamén o 
desenvolvemento local, a creación 
de emprego e a diversidade produ-
tiva. De xeito simultáneo, búscase 
achegar aos consumidores todas 
as garantías de que o produto que 
se ofrece pasou rigorosos controis 
de calidade e estivo sometido a un 
especial coidado no seu proceso de 
produción e comercialización.

Tamén se quere fomentar, po-
tenciar e garantir a produción de 
alimentos de calidade diferencia-
da en Galicia e regular o funcio-
namento dos consellos regulado-
res como entidades de xestión de 
figuras de protección da calidade 
diferenciada. Nesta liña, búscase 

establecer as obrigas dos opera-
dores do sector en relación coa 
súa actividade como produtores, 
elaboradores e comercializadores 
de produtos alimentarios.

Dous novos órganos de 
consulta
Entre as novidades da futura Lei 
figuran a creación de dous novos 
órganos de consulta e participa-
ción do propio sector. En primeiro 
lugar, o Consello Alimentario 
de Galicia, un órgano colexiado 
de asesoramento, apoio e pro-
posta para os asuntos referidos á 
ordenación, promoción, fomento 
e desenvolvemento da calidade 
alimentaria na nosa Comunidade. 
En segundo termo, a Mesa da Ca-
lidade Alimentaria Diferenciada 
de Galicia, que servirá de asesora-
mento e impulso do sector alimen-
tario da calidade diferenciada.

Así mesmo, a norma regulará de 
maneira innovadora a promoción 
de marcas de garantía sectoriais 
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BKT enriquece o seu propio 
catálogo de produto co lanza-
mento de Multimax MP 538, un 
novo pneumático agroindustrial 
proxectado para diferentes tipos 
de maquinaria e aplicacións: 
motoniveladoras e palas cargado-
ras que traballan sobre xeo e neve, 
así como elevadores telescópicos, 
vehículos universais e varredoiros 
para o mantemento das estradas.

A súa banda de 
rodadura, cun 
deseño especifica-
mente estudado, 
asegura unha 
óptima tracción. 
Ademais, grazas 
á robusta carcasa 
con cintos de 
aceiro que incor-
pora, permítese o 
transporte de car-

gas pesadas a elevadas velocidades. 
Deste xeito, o Multimax MP 538 é 
un pneumático radial duradeiro 
e actualmente está dispoñible na 
medida 405/70 R 20 MPT. A últi-
ma novidade de BKT amplía, pois, 
a liña de pneumáticos Multimax, 
incluíndo rodas perfectas para 
usos agroindustriais. 

Outros pneumáticos  
da mesma gama  
Doutra banda, o Multimax MP 
540, outro pneumático da mesma 
gama, foi introducido recente-

mente con dúas novas medidas 
por parte de BKT: 335/80 R 18 e 
365/80 R 20. Trátase dun tipo de 
roda MPT (Multi Purpose Tire) 
destinada aos vehículos univer-
sais empregados nas actividades 
de mantemento dos municipios.

Os seus puntos fortes veñen 
dados por una óptima resistencia 
aos pinchazos e unha eficiente 
prestación sobre os terreos duros 
e as superfícies asfaltadas. Este 
pneumático caracterízase pola 
súa óptima tracción e tamén por 
incorporar, ao igual que o MP 
538, unha carcasa robusta que 
permite transportar tamén car-
gas elevadas a altas velocidades.

Ampla elección   
Existe unha ampla elección de 
modelos que pertenecen á liña 
Multimax e entre estes resaltan 
os seguintes productos versatis: 
o Multimax MP 513, desenvolto 
para os vehículos universais. Dis-
pón, como os outros dous, dunha 

carcasa robusta e, ao igual que os 
anteriores, posibilita que se trans-
porten cargas elevadas cunha 
alta velocidade. Ademais, ofrece 
un gran confort de condución 
e tracción, así como excelentes 
propiedades de autolimpeza.

Por outra banda, o Multimax MP 
527 é un produto polivalente para 
elevadores telescópicos e palas 
compactas nas aplicacións agroin-
dustriais. Está proxectado para 
ofrecer a máxima estabilidade e a 
súa mestura fai que sexa fiable e 
resistente aos cortes e desgarros.

Finalmente, o Multimax MP 
522 está concibido para todas 
aquelas operacións nas que se 
precisa erguer unha carga, en 
concreto no eido agroindustrial. 
Posibilita tamén a máxima 
estabilidade e tracción e trátase 
dun produto verdadeiramente 
duradeiro grazas á súa mestura 
especial que fai que sexa estre-
madamente polivalente.

Solucións específicas 
Todos estes produtos, así como as 
novidades que amplían as gamas 
de pneumáticos de BKT, amosan 
o atenta que esta multinacio-
nal índia é ante as esixencias 
dos usuarios, as tendencias e o 
mercado, propoñendo solucións 
axeitadas e específicas para cada 
condición operativa.

Este novo pneumático 
radial mestura 
durabilidade, 
elevada capacidade 
de carga é óptima 
tracciónroda, 
amplíase a liña 
Multimax de BKT

BKT presenta o novo 
Multimax MP 538
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John Deere actualiza as súas 
picadoras de forraxe das   
series 8000 e 9000

John Deere está revisando a súa 
gama de picadoras e colleitadoras 
de forraxe das series 8000 e 9000 
para o ano 2023. A firma está cen-
trada principalmente na actuali-
zación dos modelos máis peque-
nos da serie 8000, pero a serie 9000 
tamén está a recibir optimiza-
cións importantes para aumentar 
aínda máis o seu rendemento. 

Así mesmo, na gama de modelos 
de colectores incorpora unha 
nova máquina punteira, a 30R, 
que aumenta a potencia, sobre 
todo no segmento superior.

Serie 8000  
Ademais dun lavado de cara, os 
modelos 8100, 8200 e 8300 reciben 
potencia adicional. A colleitadora 
de forraxe 8100 co motor de nove 
litros proporciona agora unha 
potencia máxima de 431 CV e 
substitúe á actual 8200. Para 2023, 
a máquina de forraxe 8200 recibe 
un motor maior de 13,5 litros, au-

mentando a potencia en 34 CV ata 
os 465 CV. O aumento de potencia 
dos modelos 8000 máis pequenos 
complétase co novo 8300, que agora 
ten unha potencia máxima de 505 
CV en lugar dos 490 CV anteriores.

Para mellorar aínda máis o 
rendemento e reducir os custos 
operativos, o procesador de grans 
Dura Line™ incorpora un novo 
revestimento, Busa®CLAD. Este 
revestimento foi desenvolvido 
especificamente para compo-
ñentes de máquinas sometidos 
a grandes esforzos e está dispo-
ñible para todos os modelos das 
series 8000 e 9000. Ademais de 
proporcionar unha vida útil 
máis longa, axuda a reducir os 
custos de desgaste por tonelada.

Serie 9000   
A nova picadora de forraxe 9700 
conta agora co motor JD18X, que 
non require líquido de escape diésel 
(DEF). Este motor John Deere de 
18 litros aumenta o rendemento 
da colleitadora. Tamén conta 
con HarvestMotion™  Plus, que 
proporciona un aumento excepcio-
nal do par e aínda máis potencia a 
baixas velocidades do motor. Como 
resultado, a colleitadora de forraxe 
9700 agora desenvolve ata 825 CV.

Adicionalmente, todas as máqui-

Na gama de modelos 
colectores, a firma incorpora 
unha nova máquina 
punteira, a 30 R

Novos revestimentos 
e equipamentos 
centran as melloras 
da compañía nestas 
máquinas

nas de forraxe autopropulsadas da 
serie 9000 están agora equipadas 
cun canal de descarga de novo dese-
ño, 20 cm máis longo que a versión 
anterior. Grazas á súa contorna e 
deseño optimizados, permite unha 
maior produción e ofrece unha 
mellor visión durante o picado, o 
que facilita o seu mantemento.

Recolledor 30R   
Para aproveitar ao máximo a 
potencia de John Deere, Kemper™ 
desenvolveu o novo colector de 
herba 30R, cun ancho de traballo 
de 2,7 metros. Equipadas cun 
gran sinfín de 80 cm de diámetro, 
espiras de 20 cm de profundidade 
e seis barras de dedos de 6,5 mm, 
os novos recolledores da serie R 
están deseñados para obter unha 
alta produción.

Para garantir que toda a potencia 
de John Deere se utilice durante 
a próxima tempada de corte, a 
30R presenta unha transmisión 
sen cadea e pezas de desgaste 
resistentes que reducen os custos 
de mantemento.
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New Holland lanza o 
revolucionario tractor T6 
Methane Power en España

New Holland leva 15 anos lideran-
do o desenvolvemento de máqui-
nas agrarias máis sostibles dentro 
das súas gamas de produtos grazas 
á estratexia “Clean Energy Lea-
der”, explorando novos combus-
tibles e sistemas de propulsión. O 
lanzamento comercial do novo 
T6.180 Methane Power –propul-
sado por gas natural renovable– 
supón un fito dentro da compañía 
porque representa o primeiro e 
único tractor destas característi-
cas que entra no mercado. 

Recentemente, este modelo foi pre-
sentado en España pola compañía, 
no marco do Green Gas Mobility 
Summit, unha xornada anual cele-
brada en Madrid o 21 de setembro 
e na que se divulgaron os últimos 
avances no ámbito da mobilidade, 
que empregan alternativas máis 
sostibles de combustible.

Neste foro, New Holland pre-

sentou o T6.180 Methane Power 
como unha máquina situada á 
vangarda. Ao respecto, o director 
de Márketing da compañía para 
España e Portugal, comentou as 
variables que actualmente fan 
deste tractor unha peza clave no 
entramado global dunha in-
dustria agrícola circular e máis 
respectuosa co medio ambiente.

Valores diferenciais
Temas como o alto prezo do 
combustible, a contaminación das 
grandes explotacións gandeiras ou 
o cambio climático están actual-
mente moi de actualidade e aos 
tres poderíaselle dar unha solución 
común, polo menos parcialmente.

O biometano ou o gas natural 
renovable pódese obter a tra-
vés dos residuos xerados polas 
explotacións agrícolas. Mediante 
un proceso de fermentación, o gas 
que se extrae pode utilizarse para 
xerar electricidade, pero tamén 
para convertela en gas natural 
mediante un sistema de depura-
ción.  Deste xeito, atopamos que 
unha explotación agrícola de 
certas dimensións sería capaz de 

producir o seu propio combusti-
ble ao mesmo tempo que procesa 
residuos que doutro xeito terían 
un gran poder contaminante.

Pegada de carbón negativa
Pero non só iso, ao mesmo tempo 
estaría xerando unha pegada de 
carbono negativa. En primei-
ro lugar, porque impide que o 
metano dos excrementos escape 
á atmosfera e, en segundo lugar, 
porque este biometano se pode 
empregar para a flota de tractores 
ou vehículos de reparto. O seu 
uso, amais disto, sitúase moi preto 
de onde se obtivo o combustible, 
aforrando a gran cantidade de 
dióxido de carbono que se xera na 
obtención e loxística de gasóleo.

Vantaxes adicionais
Pero o T6.180 Methane Power 
ten vantaxes adicionais, segundo 
explicou o técnico Álvaro Almarza 
durante a presentación do tractor, 
e que o fan único no mundo. En 
concreto, este modelo é capaz de 
emitir un 98% menos de partículas 
(PM) ou un 62% menos de óxidos 
de nitróxeno coa única presenza 
dun simple catalizador de tres vías.

Trátase do primeiro tractor 
propulsado por gas natural 
renovable (biometano)



M A Q U I N A R I A

26

Case IH actualiza os seus modelos 
de empacadoras

Coa nova RB HD Pro, unha empa-
cadora de cámara variable de alta 
densidade orientada aos usuarios 
máis activos, Case IH completa 
a súa gama de rotoempacadoras 
de cámara variable. A RB HD pro 
está especialmente deseñada para 
empresas de servizos e gandeiros. 

Neste sentido, a nova máquina 
produce fardos de maior densi-
dade nunha gran variedade de 
cultivos, desde ensilado húmido 
ata palla seca. Para obter a máxi-
ma fiabilidade e produtividade, 
a cámara reforzouse con compo-
ñentes resistentes e deseñouse con 
menos pezas móbiles.

“Sabemos que para os produto-
res e empresas de servizos que 
usan moito as súas empacadoras 
(normalmente 10.000 fardos ao 
ano ou máis), a durabilidade e a 
fiabilidade son moi importantes. 
Analizamos todos os aspectos 
da empacadora tendo en conta 
as súas necesidades, non só para 
producir rapidamente as mellores 
pacas de calquera cultivo, senón 
tamén para asegurarnos de que 
o fagan unha e outra vez”, di 
ao respecto Michal Jankowski, 
xestor de empacadoras de Case IH 
en Europa.

Ata 30 toneladas por hora 
Capaz de manexar ata 30 tonela-
das por hora, o modelo RB HD Pro 

foi deseñado para traballar con 
todo tipo de cultivos, desde palla 
ata feno e ensilado con diferentes 
lonxitudes de corte grazas aos 
novos rolos de tracción dual anti-
deslizantes e a unha gran varieda-
de de conxuntos de coitelos que se 
poden seleccionar desde a cabina. 

Un rotor de diámetro máis amplo 
axuda a evitar bloqueos, mentres 
que un novo chan abatible activo 
permite a eliminación rápida 
de calquera obstáculo que poida 
producirse no interior. A novo RB 
HD Pro está xa dispoñible para a 
campaña de colleita de 2023.

Nova RB 344   
Pero esta non é a única novi-
dade que vén de presentar Case 
IH. A firma tamén deu a coñe-
cer recentemente a súa nova 
empacadora de pacas redondas 
de cámara fixa Case IH RB 
344, que incorpora cambios de 
deseño e rendemento respecto 
ao modelo anterior. 

A nova versión desta popular 
e eficiente empacadora ten un 
deseño moderno e impactante en 
liña cos novos produtos Case IH. 
Hai dous modelos: o alimentador 
de rotor RB 344 F e o cortador 
de rotor RB 344 R, que xa están 
dispoñibles nos distribuidores de 
Case IH. Ambos son moi eficien-
tes e traballan comodamente 
mesmo con tractores de menos de 
80 CV.

A característica de deseño máis 
obvia do RB 344 é a súa moderna 
protección lateral, que incorpora 
un marco metálico resistente, 
bisagras superiores e soportes de 
resorte de gas. Ademais de abrirse 
completamente para facilitar o 
acceso ao servizo e mantemento, 
protexe os rolos de pantalla de re-
cambio almacenados na máquina. 

Os parachoques de goma a ambos 
os dous lados do cadro do portón 
traseiro aseguran que se pecha de 
forma suave e silenciosa, mentres 
que o cableado pasa agora por 
dentro da barra e os faros trasla-
dáronse para conseguir un aspecto 
robusto e profesional.

Coa nova RB 
HD Pro, Case 
IH completa a 
súa gama de 
rotoempacadoras 
de cámara variable

A firma tamén vén 
de presentar unha 
empacadora de 
cámara fixa
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Somos referencia 
productiva, en 
parte sostenida 
por la profesión 
veterinaria

Las sociedades como tal tienen 
sus propias prioridades, éstas a 
veces no responden a las verdade-
ras necesidades, y un claro ejem-
plo de ello es la situación a la que 
en pocos años nos vamos a ver 
inmiscuidos los veterinarios, si la 
tendencia de salidas profesionales 
no se da invertido, y volvemos a 
las salidas profesionales rurales, 
porque, de no ser así, la ganadería 
vinculada al territorio se va a ver 
claramente comprometida.

Cada año se gradúan cientos 
de veterinarios en las numero-
sas facultades que existen en 
nuestro país, y, sin embargo, a 
nivel rural, ya se advierte que, a 
medio plazo, los veterinarios que 
se dedicarán a la clínica rural, 
básicamente clínica de grandes 
animales, van a ser un bien esca-
so y necesario que va a condicio-
nar, y mucho, el desarrollo rural 
en base a la ganadería en muchas 
zonas de España.

Los pequeños animales, las mas-
cotas, están siendo el principal 
objetivo laboral de una profe-
sión que, desde siempre, tuvo 
una gran amplitud de salidas 
que iban desde el trabajo en la 
administración, hasta el trabajo 
en empresas, industrias y el ejer-
cicio libre, bien fuera haciendo 

El futuro incierto de la profesión 
veterinaria en el medio rural

clínica de campo o clínica de 
pequeños animales.

Situación actual
Pero vamos a centrarnos en 
la situación actual, y cómo va 
afectar a nuestro tejido producti-
vo primario, todos los aconteci-
mientos que están sucediendo en 
torno a la producción animal y 
sus consecuencias.

En primer lugar, es importante 
comentar que producir produc-
tos animales en España es caro, 
y en Galicia, más. Todo tiene 
su explicación y, en parte, se 
resume en que estamos inmersos 
en una sociedad, la europea, que 
legisla y compromete a todo un 
tejido productivo, buscando 
la seguridad en su territorio, 
además de velar por un medio 
ambiente cada vez más indefen-
so fuera de la Unión Europea, y 
un bienestar animal estricto en 
todas las fases de la producción. 
Pero todo esto supone que el 
ciudadano europeo lo tenga que 
pagar, directa e indirectamente.

Para evitar que se disparen los 
precios y para tratar de com-
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Tenemos una 
agricultura con 
capacidad de 
producir que no está 
siendo explotada

prometer a los ganaderos en la 
defensa y conservación del medio 
ambiente, la Unión Europea ha 
resuelto conceder una serie de 
ayudas, con múltiples denomina-
ciones a lo largo de los años, y que 
se resumen en tres letras, PAC.

Normalmente estas ayudas que 
se cobran, no sin pocos controles, 
amortiguan la triste situación de 
muchísimas explotaciones, que 
subsisten, en muchas ocasio-
nes, tratando de pensar que la 
situación cambiará, y tirando de 
lo ahorrado se va llegando a final 
de mes.

Pero los acontecimientos inter-
nacionales, la actual situación 
económica española, nos está 
haciendo despertar de este 
profundo y artificial sueño, 
nada reparador, por cierto, y, de 
pronto, nos encontramos con 
que hay lugares en el mundo 
donde se produce más y más ba-
rato, pero no preguntamos si esa 
producción es respetuosa con el 

medio ambiente, si los anima-
les tienen unas condiciones de 
bienestar mínimas durante su 
vida y sacrificio. 

Seguridad alimentaria
Y nos creemos que la seguridad 
alimentaria de la que tanto 
presumimos en Europa es igual 
en todos los países del mundo, 
y asumimos que el respeto a 
las condiciones de vida de los 
animales, es una prioridad más 
allá de las fronteras de la Unión 
Europea, Norteamérica, Japón, 
Australia y Nueva Zelanda, y 
que el medio ambiente se prote-
ge estrictamente.

Cada uno que saque sus propias 
conclusiones, pero les aseguro 
que vivimos en una región de Eu-
ropa, en donde podemos exportar 
formas de producir que cumplen 
estrictamente con la normativa, 
muy seguras desde el punto de 
vista de la salud pública, suma-
mente respetuosas con el bienes-
tar animal, y comprometidas  con 
el medio ambiente.

Partimos de una premisa, somos 
referencia productiva, en parte 
sostenida por una profesión 
veterinaria que desde los años 50 
del siglo pasado fue cambiando y 
evolucionando a la vez que veía 
crecer toda una población que 
solo tenía dos opciones, la emigra-
ción, o pasar de una economía de 
subsistencia a una economía de 
desarrollo que le aportara riqueza 
y calidad de vida.

En la actualidad, la situación que 
se vive es muy preocupante en 
todos los sentidos. El verdadero 
motor de la economía en el medio 
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Asegure la calidad de su leche  

(células somáticas, aflatoxinas…).

PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: • CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (CASER) • MAPFRE ESPAÑA 

CíA. DE SEGUROS Y REASEGUROS • AGROPELAYO SOCIEDAD DE SEGUROS S.A. • SEGUROS GENERALES 

RURAL • ALLIANZ, COMPAÑíA DE SEGUROS • PLUS ULTRA SEGUROS • HELVETIA CíA SUIZA S.A 

• CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. • MUTUA ARROCERA, MUTUA DE SEGUROS • FIATC, MUTUA DE 

SEGUROS Y REASEGUROS • GENERALI DE ESPAÑA, S.A. SEGUROS • SEGUROS CATALANA OCCIDENTE 

• MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS • SANTA LUCÍA S.A. CÍA DE SEGUROS • REALE SEGUROS GENERALES  

• AXA SEGUROS GENERALES • MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

Seguro de

de reproducción
y producción

vacuno

rural en Galicia era una ganade-
ría moderna con base territorial 
que ponía en el mercado produc-
tos de calidad, no superada por 
ninguna otra región europea.

Galicia se adelantó al control de 
fármacos, de residuos, etc. y eso fue 
reconocido en las crisis alimenta-
rias que hemos padecido, de tal for-
ma que, a principios de este siglo, 
gracias al trabajo que se realizó, se 
salió antes que nadie de la crisis 
de la encefalopatía espongiforme 
bovina, y se salió en el sector de la 
carne de vacuno de forma reforza-
da, que todavía se mantiene.

A qué viene este interés en forzar 
al abandono de las explotaciones, 
a evitar la sucesión en las mismas, 
y crear todos los principios para 
una tormenta perfecta en una 
ganadería cada vez más despro-
tegida desde el punto de vista de 
ciertas instituciones. 

Seguramente la culpa será de tres 
factores: la pandemia, la guerra 
de Ucrania y el cambio climáti-
co... Entenderán que esta última 
consideración es irónica, y a la 
vez tremendamente desespe-
rante, porque está claro que es la 
versión que abunda dentro de las 
personas que toman decisiones 
todos los días en nuestro país.

Tenemos una agricultura con 
capacidad de producir que no está 
siendo explotada. Hasta hace poco 
las importaciones de cereal pro-
cedente de terceros países, entre 

ellos Ucrania y Rusia, era la base 
para la formulación de concen-
trados indispensables en la dieta 
animal. Nos despreocupamos de 
mantener una capacidad produc-
tiva propia en la Unión Europea, 
y determinados lobbies se harta-
ron de criticar todas las ayudas 
que se destinaban al medio rural 
considerando que, entre otros, su-
ponían una discriminación para 
una población más urbana.

Pero, una vez cierra una explo-
tación, agrícola o ganadera, es 
una familia que probablemente 
abandonará, y pasará de ser y 
estar en los núcleos de población 
agroganaderos, a ser visitantes de 
fin de semana. 

La cabaña disminuirá, la base 
territorial dejará de ser trabaja-
da, y un bosque sin control y sin 
defensa se apoderará e invadirá los 
pueblos, pero la culpa seguirá sien-
do del cambio climático… No nos 
engañemos, donde hay trabajo, 
donde hay necesidad de cultivos, 
las personas no abandonan.

Educar a la sociedad 
Pero, ¿qué pasará de ahora en 
adelante, con una inflación 
cercana al diez por ciento? Con el 
precio de combustibles dispara-
do, materias primas que tienen 
que ser compradas en nuevos 
mercados y tendencias consu-
mistas que alaban una manera 
de comer extremadamente críti-
ca con la ganadería, no nos hacen 
ser optimistas. 

Debemos educar y explicarle 
a la sociedad que el territorio 
debe producir, y esa produc-
ción es precisamente aquí, 
donde más garantías sanitarias, 
medioambientales y de bienes-
tar animal existen. 

Y esa existencia se debe a que 
todavía hay ciertos profesionales 
que saben hacer su trabajo, que 
para eso han sido preparados, y 
que poco a poco deben recuperar 
su responsabilidad en todo lo 
que se refiera a esos parámetros. 

Hoy, nadie con cierta seriedad 
puede hablar que sin salud 
medioambiental, sin salud 
animal, se puede garantizar la 
salud humana, y es por ello que 
los veterinarios debemos ser 
consultados y tenidos en cuenta 
para volver a tirar de una socie-
dad que, por más que quieran 
algunos, nos necesita.

Juan J. Gómez Fernández  
Veterinario    
Pereiro de Aguiar - Ourense

Los veterinarios 
debemos ser 
consultados y 
tenidos en cuenta 
para volver a tirar 
de una sociedad que 
nos necesita
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A vendima deixa en Galicia    
70 millóns de quilos de uva    
de excelente calidade

O tempo seco protexeu 
aos cultivos de pragas 
de fungos

Menos cantidade pero máis cali-
dade. Ese é o resumo da vendima 
2022, que permitiu recoller en 
Galicia máis de 70 millóns de 
quilos de uva das cinco denomi-
nacións de orixe recoñecidas na 
comunidade autónoma. 

Houbo mesmo excepcións 
nesa diminución, xa que a 
Denominación de Orixe Mon-
terrei –unha das máis novas das 
recoñecidas oficialmente en 
Galicia– incrementou este ano a 
súa produción en 300.000 quilos 
grazas, en boa medida, á amplia-
ción da superficie cultivada, que 
pasou de 650 a 690 hectáreas. 

A escaseza de choivas permitiu 
unha vendima fácil e as altas tem-
peraturas garantiron un produto 
de excelentes condicións fitosani-
tarias, xa que a escasa humidade 
afastou o perigo de pragas.

Case a metade da 
uva, de Rías Baixas                              
Un ano máis, Rías Baixas acapa-
rou máis da metade da uva culti-
vada, con máis de 40,8 millóns de 
quilos, seguida de Ribeiro (10,3 
millóns), Valdeorras e Monterrei 
(6,5 millóns cada unha) e Ribeira 
Sacra (5,8 millóns). 

As 178 adegas que operan nas 
cinco subzonas nas que se divide 
a área de influencia da Deno-
minación de Orixe Rías Baixas 
recolleran ao peche desta edición 
40,8 millóns  (a campaña pasada 
pechouse con 41,5 millóns de 
quilos) e á súa entrada nas adegas 
a uva recollida este ano “ten un 
perfecto estado sanitario e un ele-
vado nivel de calidade”, explica o 
director técnico desta denomina-
ción de orixe, Agustín Lago, que 
destaca que o ciclo vitivinícola 
deste ano “estivo caracterizado 
por un inverno moi cálido e seco, 
do mesmo xeito que a primavera, 
e por un verán con ausencia de 
precipitacións no que xuño foi o 
mes máis chuvioso”. 

O presidente da Denominación 
de Orixe Ribeira Sacra, José 
Manuel Rodríguez, confir-
ma tamén que o tempo seco 
“foi perfecto para garantir as 
condicións sanitarias da uva” 
e engade: “Choveu o xusto para 
limpar e hidratar a uva xusto 
antes da vendima”. 

A ausencia de pragas debido a 
un tempo seco e caloroso no que 
só as variedades de brancos “su-
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A ausencia de 
choivas facilitou este 
ano os traballos de 
vendima

que é de 9,5 millóns de quilos. 
“Temos que afacernos a que 
estes son os parámetros nos que 
nos imos a mover a non ser que 
logremos recuperar as hectáreas 
que ano tras ano están a perder-
se polo abandono dos cultivos”, 
admite o presidente da Deno-
minación de Orixe de Ribeiro, 
Juan Casares. 

En calquera caso, o máximo 
responsable da produción de 
Ribeiro asegura que a calidade 
da uva recollida nesta vendima 
é excelente e sen problemas 
sanitarios “porque a choiva dos 
días previos á recolección evitou a 
diminución de peso e as ondas de 

friron un pouco máis” permitiu, 
segundo José Manuel Rodrí-
guez cumprir as expectativas e 
colleitar incluso un pouco máis 
que na campaña anterior, pese 
ao lixeiro descenso da variedade 
de godello. 

Valdeorras, con 6,5 millóns de 
quilos de uva recollidos (4,3 mi-
llóns de godello e 1,3 millóns de 
mencía) quedou a 200.000 quilos 
de igualar a colleita anterior, 
pero o director técnico desta 
denominación de orixe, Jorge 
Mazaira, móstrase satisfeito da 
“excelente calidade da uva culti-
vada grazas, en boa parte ao sol e 
a calor deste ano”. 

Ribeiro perde hectáreas     
Na comarca do Ribeiro reco-
lléronse 10,3 millóns de quilos 
de uva, unha cifra acorde coa 
media marcada no últimos 
catro anos na superficie acollida 
a esta denominación de orixe, 

calor anteriores protexeron aos 
viñedos das pragas doutros anos”. 

A treixadura volveu ser a raíña 
da comarca do Ribeiro e case a 
metade do cultivado este ano ao 
amparo desta denominación de 
orixe correspondeu a esta varie-
dade, aínda que Juan Casares se 
atreve a facer un vaticinio ba-
seado nos informes dos técnicos: 
“Este ano será excepcional para 
a xoia que temos nesta zona, que 
é o tostado”. 

As adegas adscritas ás cinco 
denominacións de orixe que 
existen en Galicia non tiveron 
que afrontar este ano os pro-
blemas derivados da falta de 
man de obra para a vendima, 
porque se nutriron para este 
labor de persoal xa contratado 
en tempadas anteriores ou 
do fornecido por empresas de 
servizos coas que previamente 
contactaran os produtores. 
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Novas actuacións de 
reestruturación parcelaria 
en Galicia

Permitirán 
reorganizar case 
20.000 hectáreas de 
superficie

Teñen como 
obxectivo paliar o 
minifundismo

interesados na explotación das 
terras, como son os polígonos 
agroforestais, as agrupacións de 
xestión conxunta da terra, as 
aldeas modelo ou as permutas de 
especial interese agrario, entre 
outras. Desta forma, estase a 
mellorar a estrutura territorial 
das explotacións agrogandeiras 
e forestais galegas, favorecendo a 
súa rendibilidade.

Entrega de títulos
No marco desta liña de acción, 
recentemente foron entrega-
dos os títulos de propiedade da 
concentración parcelaria da 
Graña-Campo, no concello pon-
tevedrés de Covelo, aos veciños. 

Un proceso de reestruturación 
da propiedade afectou unha 
superficie de 637 hectáreas, per-
tencentes a 486 persoas. Grazas 
a este traballo, que supuxo un 
investimento de algo máis de 
tres millóns de euros, pasouse 
de 13.728 predios a 1.379 fincas. 

Cómpre destacar que dende o 
ano 2009, a Xunta destinou un 
total de 118 millóns de euros 
para avanzar nesta materia.

As parcelarias son unha fe-
rramenta fundamental para 
paliar o minifundismo presente 
na nosa comunidade, dende o 
punto de vista da estrutura da 
propiedade. En Galicia, vanse 
levar a cabo novos procesos de 
reestruturación parcelaria antes 
de que finalice o ano.

Recentemente, aprobáronse 
tres decretos da Consellería 
do Medio Rural polos que se 
declaraban de utilidade pública 
as concentracións parcelarias de 
Santa María de Almoite (Baños 
de Molgas), Santa María de Be-
mil (Caldas de Reis) e Santiago 
de Moncelos (Abadín). 

Ademais destes tres decretos, a 
Xunta prevé promover antes de 
que finalice o ano un total de 
20 parcelarias máis, ata acadar 
23 novas zonas de reestrutura-
ción parcelaria neste 2022, que 
se sumarían ás cinco xa decre-
tadas en 2021. 

O total das actuacións previstas 

para este ano suporá a reorga-
nización de 19.394 hectáreas 
de superficie, distribuídas en 
99.340 parcelas propiedade de 
case 14.000 veciños. En canto 
a súa distribución, seis des-
tes procesos decretaríanse na 
provincia da Coruña, sete na de 
Lugo, catro na de Ourense e seis 
na provincia de Pontevedra. 

Parcelarias en estudo   
Ademais destes 23 novos proce-
sos que se van decretar ao longo 
deste ano 2022, a Consellería do 
Medio Rural está estudando outro 
cento de solicitudes para novas 
parcelarias, tendo en conta o peso 
do sector agropecuario da zona, se 
as explotacións mostran interese 
nesa reestruturación do territorio 
e a viabilidade do propio proceso 
en termos medioambientais, entre 
outras cuestións a ter en conta. 

O Goberno galego impulsa 
estes procesos da man da Lei de 
Recuperación da Terra Agraria de 
Galicia, que veu complementar e 
desenvolver o marco legal actual, 
para culminar un camiño iniciado 
pola Lei da Mellora da Estrutura 
Territorial Agraria (Metaga). 

Na nova lei apóstase ademais 
por mecanismos de mobiliza-
ción voluntarios que permitan 
unha maior participación dos 
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a pesca e a construción. A mul-
tiplicidade de riscos distintos de 
cada unha desas actividades  aos 
que debe dar resposta a xestión 
preventiva fai máis aconsellable 
que as empresas creen e integren 
nas súas estruturas instrumen-
tos propios con especialistas nas 
disciplinas preventivas.

Que outras medidas imple-
menta o ISSGA no eido da 
prevención dos riscos no 
sector agroforestal? 
Impulsamos un grupo de traballo 
con presenza de todos os actores 
implicados no eido da prevención 
de riscos laborais: o sector e a 
administración. Ademais temos 
cursos para dotar de habilidades 
aos traballadores con especial 
atención ás operacións de maior 
risco como a poda, a corta no 
monte e o uso de maquinaria. A 
estas actividades únense progra-
mas de visitas de asesoramento 
técnico e de control. A maiores, a 
nosa disposición para participar 
en xornadas e foros, tanto propios. 
Tamén lembrar que estamos a 
realizar accións en FP.

¿Tense en conta tamén a 
perspectiva de xénero?
Respecto á integración da perspec-
tiva de xénero e a igualdade labo-
ral dicir que  están presentes en 
toda a nosa actividade, xa sexa na 
elaboración de  documentación, 
deseño e campañas, formación, 
investigación, etc. Pedimos enga-
dir a consideración de preferente 
aos sectores moi feminizados e o 
desenvolvemento de campañas 
sobre a perspectiva de xénero na 
PRL e a protección da reprodu-
ción e maternidade.

Ata que punto é fundamen-
tal a creación de servizos 
de prevención propios por 
sectores para diminuír a 
sinistralidade laboral?
Ninguén mellor que as empresas 
e os seus traballadores e traballa-
doras coñecen as problemáticas da 
seguridade laboral nesa concreta 
actividade e ao dotarse deste 
servizo especializado permítelles 
integrar a cultura preventiva  e 
a xestión técnica  na  estrutura e 
valores da  empresa e do sector. 
Ese mellor coñecemento do 
sector unido ao coñecemento en 
seguridade laboral e, sobre todo, á 
maior implicación da empresa na 
xestión preventiva axudan a re-
solver  as dificultades e problemá-
ticas propias e se converten nunha 
oportunidade  para promover un 
cambio cara a un traballo máis se-
guro e e mellorar a calidade, com-
petitividade e a imaxe dese sector. 
Dedicar máis recursos humanos 
e técnicos propios á prevención 
facilita a procura de novas medi-
das e solucións preventivas, a in-
vestigación da sinistralidade, así 
como  transmitir en toda a cadea 
de mando e ao persoal traballador 
que a seguridade é un  valor de 
primeira orde na empresa. 

Que proxectos desenvolve o 
ISSGA neste senso?
Realizamos un importante labor 
de estudos de sinistralidade labo-
ral para coñecer as necesidades 
por sectores, temos unha función 
de investigación de accidentes de 
traballo e enfermidades profesio-
nais que, ademais de facilitarnos o 
coñecemento das causas, lévanos a 
poder formular propostas de me-
llora. Toda esta planificación de-
termina as nosas accións. Tamén 
cómpre destacar que mantemos 
proxectos e colaboracións cos 
distintos servizos de prevención 
propios sectoriais de Galicia.

Unha das iniciativas máis 
novidosas en colaboración 
co sector forestal céntrase  
nun servizo de prevención 
mancomunado en Lugo, ¿ca-
les son os seus obxectivos?
É un primeiro paso para contar 
cun instrumento que dé resposta 
ás dificultades dunha activida-
de difícil, moi dependente da 
climatoloxía, con multiplicidade 
de riscos e cunha necesidade de 
mellor información e formación e 
cultura preventiva de empresas e 
do persoal traballador para reducir 
a sinistralidade. Dende a Asocia-
ción faise unha importante labor 
para explicar ás distintas empresas 
asociadas este proxecto  e promover 
a súa adhesión para unha xestión 
mancomunada da PRL do sector. 

Hai outros proxectos deste 
tipo que xa funcionen en 
Galicia? 
Galicia foi pioneira en apostar 
pola promoción destes recursos 
propios para xestionar a preven-
ción en sectores con especiais di-
ficultades polas súas singularida-
des. Desde a Xunta impulsáronse 
iniciativas para a constitución dos 
servizos de prevención manco-
munados do sector siderometal, 

“É aconsellable que as empresas teñan   
especialistas nas disciplinas preventivas”

Xerente do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA)
Adela Quinzá-Torroja García 

“Galicia foi pioneira en apostar pola 
promoción de recursos propios para 
xestionar a prevención”
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A adega oferta 11 
viños diferentes 
aos que pronto se 
sumarán dous máis

Unha de cada tres botellas de 
Ribeira Sacra que se vende fóra 
de España sae dos viñedos de 
Guímaro: 14 hectáreas propias 
na zona de Amandi e outras 24 
que a empresa cultiva en réxime 
de arrendamento en diferentes 
comarcas da mesma denomina-
ción de orixe. 

Guímaro é unha empresa 
familiar de fonda tradición na 
comarca que se converteu hai 
xa décadas nunha das primeiras 
firmas exportadoras da súa zona 
de influencia. A historia dunha 
pequena empresa vitivinícola 
que comercializaba produto a 
granel e que comezou a crecer da 

man da segunda xeración é xa 
unha clásico no devir empresarial 
da viticultura galega. 

“Os meus pais comezaron cando 
aínda non existía a Denomina-
ción de Orixe Ribeira Sacra”, 
explica Pedro Manuel Rodríguez, 
hoxe á fronte dunha empresa que 
produce entre 250.000 e 300.000 
quilos de uva por tempada. 

Presente en máis de 30 países 
O esforzo por saír ao exterior 
fixo que un entón novísimo vi-
ticultor –Pedro Manuel ten hoxe 
48 anos– comezase a viaxar ao 
estranxeiro, e aquelas primeiras 
saídas permiten que Guímaro 

conte hoxe cunha extensa rede 
de axentes e distribuidores que 
lle fai estar presente nos merca-
dos de máis de 30 países. 

Porque aínda que está vinculado 
ao viño desde os 16 anos, o actual 
responsable de Guímaro desem-
barcou formalmente na empresa 
cando tiña 26, tras finalizar os 
seus estudos e despois dunha 
intensa actividade viaxeira para 
coñecer de primeira man como 
se producía e comercializaba o 
viño no estranxeiro. 

Da man do enólogo Luis Bui-
trón, Pedro Manuel Rodríguez 
cultiva hoxe con Guímaro as 
principais variedades autóctonas 
da zona (Caíño, Sousón, Brance-
llao ou Merenzao) para producir 
os seus mencías. Na actualidade 
son 11 (logo serán 13) viños 
brancos e tintos que teñen como 
buques insignia os comercializa-
dos como Leira Capeliños e Leira 
Pombeiros, dous tintos con 97 e 
98 puntos na escala Parker. 

Guímaro, o ribeira sacra 
que máis exporta
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Guímaro produce 
cada tempada entre 
250.000 e 300.000 
quilos de uva

Os dous novos viños sairán 
pronto ao mercado co obxecti-
vo de confrontar os diferentes 
matices que as dúas modalidades 
de solo que existen na comarca 
–o arxiloso e o de lousa– impri-
men ao viño elaborado coas uvas 
cultivadas en ambos. 

Semellante variedade na súa 
oferta de produtos derívase da 
diferente orografía dos viñe-
dos da zona, onde a altitude e a 
orientación das parcelas dan lu-
gar a produtos moi particulares 
en cuxa elaboración se seguen 
técnicas tradicionais e barricas 
usadas para evitar as interferen-
cias que poderían derivarse do 
uso da madeira nova. 

A ladeira de Doade, unha das 
máis recoñecidas e apreciadas 
da ribeira do Sil, acolle as viñas 
plantadas nas parcelas que Guí-

maro cultiva en propiedade. O 
resto están próximas, pero cada 
zona outorga ao viño uns mati-
ces propios e ben diferenciados. 

Persoal     
Oito persoas traballan habi-
tualmente na plantación e na 
adega, aínda que esta cantidade 
chega a dobrarse cando é preciso 
acometer traballos puntuais e 
multiplícase –da man dunha 
empresa de servizos– na época 
da vendima. 

E é que a orografía escarpada da 
zona e o método tradicional que 

a empresa emprega en todo o seu 
proceso de produción –desde o 
cultivo ata a colleita e a posterior 
elaboración dos caldos– esixen 
un volume de man de obra por 
hectárea maior que o que se 
necesita noutras denominacións 
de orixe. 

Guímaro terminou a vendima 
a finais de setembro, tras un 
trimestre seco no que as choivas 
dos últimos días melloraron o 
estado da colleita. “Dez ou 12 
días de choiva permitíronnos 
cultivar unha uva máis hidrata-
da, o que mellorará sen dúbida o 
produto”, explica Pedro Manuel 
Rodríguez, que non oculta que, 
como no resto do sector, os pro-
blemas derivados da inflación 
–coa alza da enerxía eléctrica e 
dos carburantes– supón un novo 
hándicap para a industria vitivi-
nícola galega. 

Non houbo, pola contra, que 
lamentar ningunha praga nos 
cultivos e a acción, cada vez máis 
habitual, dos xabarís limitouse a 
“500 ou 600 quilos que se come-
ron nalgúns bancales”, lembra o 
responsable de Guímaro. 

É por iso que, finalizada a ven-
dima, o responsable de Guímaro 
prognostica unha boa tempada, 
cun viño que estará ao alcance 
do nivel que os produtos da 
Denominación de Orixe Ribeira 
Sacra consolidaron hai xa tempo 
tanto no mercado nacional como 
no internacional. 
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A guerra de Ucraína e os elevados 
prezos da enerxía dispararon os 
custos das materias primas, unha 
situación sen precedentes na nosa 
historia recente e que provocou 
un auténtico tsunami no sector da 
alimentación animal. 

E aínda que é certo que os prezos 
se estabilizaron algo desde o 
inicio da guerra de Ucraína, 
os expertos non ven o final de 
túnel. “2022 será considerado 
o ano horrible para as materias 
primas agrícolas”, indicaba Lola 
Herrera, editora do Informe de 
Mercado LH Global de Rogah 
Global SL, nunha das súas últi-
mas intervencións. 

Herrera é unha das voces autori-
zadas que cualifican a situación de 
“moi preocupante”, especialmen-
te porque o conflito bélico parece 
non ter fin. Porque a guerra cam-
biouno todo e os prezos están moi 
afastados dos niveis de preguerra, 
hai lugar para as boas noticias? 
Cales son as previsións a curto e 
medio prazo?

Certo optimismo                               
O feito de que estén previstas 
colleitas de soia e cereais moi boas 
axudarían moito. “Os balances 
de oferta e demanda, sen ser 
excepcionais, deixan un espazo ao 
optimismo, tanto polo referido ás 
colleitas que se están recollendo 
no hemisferio norte, como polos 
plans de semente no hemisferio 
sur que, de acabar segundo o pre-
visto volverán ser excepcionais, 
tanto para soia, como para millo”, 
indica a experta.

Por sectores, o complexo da soia 
mostra certos signos de debilidade 
que se xustifican pola presión 
de colleita en Estados Unidos, 
as perspectivas de sementa no 
hemisferio sur e, especialmente, 
pola demanda (non moi activa). 

Así mesmo, China reduciu algo o 
seu ritmo de compras e Arxentina 
entrou en escena tras a implemen-
tación duns tipos 
de cambio especiais 
para as fabas de 
soia, o que activou 
as vendas por parte 
dos agricultores. 

“A fariña de soia, o 
produto máis firme 
nos últimos meses, 
parece que agora 
tende a perder 
protagonismo e os 
prezos de futuros 

cederon e a previsión é que baixen 
máis”, sinala Herrera. 

O caso dos cereais  
En canto aos cereais, os expertos 
contemplan dous escenarios: 
que se manteña o corredor desde 
Ucraína ou que se suspenda. No 
primeiro escenario, os prezos 
baixarían. “Contemplar o segun-
do escenario dá pavor pois se se 
corta a subministración desde 
o mar Negro, o cambio de fluxo 
non só implicaría prezos moito 
máis altos, senón que significaría 
a posibilidade de corte de stocks 
nos portos”, conta Lola Herrera, 
quen explica que no caso do millo 
“sempre podemos contar con em-
barques desde Estados Unidos”. 

A experta lembra que ata o de ago-
ra os fabricantes de pensos tiñan 
un colchón de compras con prezos 
máis ou menos anteriores á gue-
rra, pero… ¿que pasará en 2023? O 
máis prudente sería, apunta, com-
prar de trimestre en trimestre e é 
tallante: “Un fluxo normalizado 
desde Ucraína é absolutamente 
imprescindible para a seguridade 
da subministración”. 

A situación é moi 
preocupante, 
especialmente 
porque a guerra 
parece non ter fin

Os expertos 
recomendan aos 
fabricantes comprar 
de trimestre en 
trimestre

A situación do mercado      
de materias primas
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