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variedades autóctonas e revitalización de zonas de
castiñeiros abandonadas.
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poñentes de Archy, Alibós e Manuel Rivera, en tanto
que as dúas últimas sesións estiveron adicadas a
técnicas de poda e enxerto a cargo de técnicos
especialistas da empresa Caurus.
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celebradas en Lugo, o 16 de novembro.

Leite,

Das 36 granxas de produción láctea ecolóxica en
Galicia, 15 son lucenses, 9 están na provincia da
Coruña, 8 en Ourense e 4 en Pontevedra. Ademais, a
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plan de inspección oficial, que provén de forma directa do
produto
do transformador
e que
conténfoi
organismos
Un dos ou
asuntos
que suscitou
máisnon
interese
o das
modificados
(OMG).
definitiva,
trátasenodun
vantaxes dexeneticamente
alimentar o gando
conEn
forraxes
naturais
canto deque
empregar
e calidade
outros compostos.
O Xefe
distintivo
ofrece apensos
máxima
e seguridade
alimendo
departamento
de
pastos
e
cultivos
do
Instituto
taria de cara ó consumidor.
Galego da Calidade Alimentaria, Juan Piñeiro, destacou
que dende os anos 60 sextuplicouse o número de
hectáreasda
adicadas
a praderías,
o que leva asociado un
Perigos
agricultura
química
aumento na producción láctea. «Hai quen di que o
gandeiro galegoenon
crebroche
nos pastos,
perolugar
si que
o fai», de
Posteriormente,
como
final, tivo
a charla
asegurou, aínda que admitiu que hai granxas cun
Claude Aubert, enxeñeiro agrónomo e un dos grandes nonúmero de reses excesivo para a superficie que teñen,
mes
da agricultura
ecolóxica
o iniciador de asociapráctica
que cre que
habería por
que ser
corrixir.
cións europeas de peso como IFOAM ou Nature et Progrès.
Xornalista, editor e conferenciante de prestixio internacional, Aubert leva máis de 30 anos estudando o noso sistema
agroalimentario e a saúde, non só dende unha relación directa cos alimentos senón tamén dende a influencia ambiental.
Aubert puxo de manifesto como os produtos ecolóxicos inflúen directamente sobre a nosa saúde e o medio ambiente.
Explicou como a agricultura química e a industria agroalimentaria actual favorecen a aparición de enfermidades e
destacou como a agricultura ecolóxica se mantivo nun nicho
marxinal e nunhas cifras discretas de consumo, pero como
Durante a xornada tamén interviron o gandeiro friolés
agora, a pesar de non existir un decidido apoio nin promoJosé Manuel Vázquez, que explicou o manexo da
ción,
a demanda
empeza a ecolóxica,
aumentar polo
interese que esalimentación
na produción
e o cooperativista
perta
persoas Fitamants,
de cara a manter
unha boa
galo nas
Stephane
que falou
de calidade
técnicas de
xenéticas.
Unha
visitaademais
á Ganadería
Anxel,
na
vida
e unha boa
saúde,
do medoCasa
e perigo
que supoPastoriza
pechou
a xornada.
ñen
as crises
alimentarias,
cada vez máis frecuentes.

3

CRAEG
CAR A E G A
CRAEGA
Cursos Formación Agroforestal

Durante o relatorio de Claude Aubert tamén se demostrou
o último
trimestre
de 2010,
e baixo
o amparo
como osDurante
pesticidas
e diversos
produtos
químicos
inflúen
nedo Servicio
de Explotacións
Lugo o
gativamente
sobre a calidade
de vida das Agrarias
persoas e de
o efecto
C.R.A.E.GA.
estivo
organizando
tres
técnicas,
acumulativo
que estes
teñen.
Son moitas
asxornadas
análises realique
foron
solicitadas
por
varios
colectivos.
zadas que confirman a presenza de residuos de pesticidas
nos produtos
da agricultura
convencional.
Entre
Podaprocedentes
de castaños
e maceiras,
en O Incio.
os numerosos efectos sobre a saúde, Aubert destacou os
O primeiro
deles
foi un aumento
curso dedos
Poda
en O Incio,
seguintes:
impacto na
fertilidade;
nacementos
celebrado
os díaspeso
2 e ó3 nacer,
de novembro.
Nunha
primeira
prematuros
e con pouco
supoñendo
un factor
xornada,
os
expertos
en
poda
e
demouca
de
castiñeiros
de risco para futuras enfermidades na idade adulta; impacto
mostraron
ós asistentes
as técnicas de
de cancro,
poda, demouca
nas defensas
inmunitarias;
risco acrecentado
e un
e
enxerto
dos
castiñeiros.
O
segundo
día
foi adicado as
impacto no desenvolvemento psicomotor.
maceiras, coa conseguinte práctica de poda e enxerto
desta froiteira.

Conclusións finais

Unha vez rematadas as charlas, e tras un breve descanso
no que todos os asistentes ó congreso puideron degustar
produtos ecolóxicos, tivo lugar unha mesa redonda integrada polos conferenciantes e produtores ecolóxicos onde se
puxeron en común todas aquelas dúbidas ou ideas referentes ás diferenzas entre produtos ecolóxicos e convencionais,
así como as súas diferenzas de prezo.
Os participantes abordaron diferentes temas coma o dos
Xornadas
sobre
recoleción
transxénicos,
sobre ostécnicas
cales se afirmou
queaexiste
a suficien- da
castaña
e
da
mazá
e
a
súa
certificación
como
te evidencia científica sobre os riscos para a saúde, polo que
ecolóxico,
en
Baralla.
se debe aplicar o principio de precaución aínda cando as relacións causa-efecto
non estean
establecidas
polo
a proNestas xornadas,
desenvoltas
do 8e ó
12 que
de novembro
dución ecolóxica
ten teóricas
totalmente
súa utilización.
en 3 sesións
e 2prohibida
prácticasa abordáronse
varios
Tamén se
debateu
sobre o temacoas
dos pesticidas
e compostos
temas
relacionados
producións
silvícolas de
químicos,
dos que
cada día saen publicados máis estudos
maceiras
e castañas.
que demostran os seus efectos contaminantes no medio ambiente e na saúde humana; de aí o interese dos participantes
por coñecer alternativas a este tipo de produtos.
Como conclusión, Rosa Celia Otero Raña reafirmou a necesidade do apoio ó desenvolvemento de políticas e plans de
acción que prioricen e impulsen a agricultura e a alimentación ecolóxicas a todos os niveis. Otero Raña precisou que
o impulso do consumo ten que ir orientado cara a mercados de proximidade para evitar o impacto do transporte no
medio ambiente, ademais da necesidade dunha maior coCentráronse en dous aspectos básicos, as técnicas de
ordinación
entre as diferentes
administracións
execución
recolección
e a súa
certificación na
como
produtos
de medidas
de apoioJavier
para o desenvolvemento
ruraldo
ligado
á
ecolóxicos.
García, Secretario
Consello
expuxo
o primeiro día aspectos relacionados coa posta
produción
ecolóxica.
en valor dos recursos silvícolas dos montes galegos. A
continuación sería Pablo Antonio Fraga quen disertou
sobre o proxecto de rehabilitación de soutos e sobre a
planificación dos castaños. Expuxo un proxecto que
leva a cabo en colaboración coa Deputación de Lugo
(se alguén está interesado, pode obter máis
información contactando co Craega).
O segundo día, Alberto Gallego, responsable de
FAGRECO falou do contrato de explotación sostible
(CES) e das liñas da produción ecolóxica. Felipe
Castro, técnico ambiental, explicou a función social e
ambiental do aproveitamento silvícola dos soutos, con
medidas de prevención de incendios, preservación das

variedades autóctonas e revitalización de zonas de
castiñeiros abandonadas.

A ACRED TAC ÓN EN45011 C
CERT
F CAD RA
PR silvícolas
D T falaron
De comercialización
de DE
productos
ECpoñentes
LÓXdeCArchy, Alibós e Manuel Rivera, en tanto

que as dúas últimas sesións estiveron adicadas a
técnicas de poda e enxerto a cargo de técnicos
Dende
decembroda
doempresa
2008, data
no que o Pleno do Craega
especialistas
Caurus.
aprobou o Manual da Calidade (Capítulos e Seccións), vense
a traballar
de xeitotécnicas
continuado de
na consecución
da acreditaXornadas
vacún de
Leite,
cióncelebradas
da ENAC. Moitos
foron
os
cambios
acadados,
en Lugo, o 16 de novembro. tanto na
documentación como nas actuacións do Craega, e houbo
algúns
importancia
como a modificación
do ReguDasde36moita
granxas
de produción
láctea ecolóxica
en
lamento
de
Funcionamento
e
os
cambios
na
Sistemática
do
Galicia, 15 son lucenses, 9 están na provincia da
Control
da produción
ecolóxica,
modificacións
vos afecCoruña,
8 en Ourense
e 4 en
Pontevedra.que
Ademais,
a
leite
sometida aaos
tratamento
UHT,
acapara
preto
do 90%
taron
directamente
operadores,
e que
xa foron
explicados
do produto
lácteodaelaborado
na nosa algúns
comunidade.
en anteriores
números
revista. Lembramos
deles:
Estes foron algúns dos datos presentados nas
xornadas
celebradas
en e Lugo
para difundir esta
• As
autorizacións
específicas
das sementes.
produción. O número de asistentes chegou a trinta,
• O envío do informe da auditoría xunto coa remisión do plan
entre gandeiros e técnicos.
de accións correctivas.
• A emisión do certificado de conformidade.
• O emprego do material de control.
• A comunicación dos cambios nos medios de produción.
Ademais, tamén supón o cambio no organigrama do Craega coa
creación no ano 2010 do Comité Consultivo no cal, entre outras
funcións, se atenden os recursos das decisións de certificación.
Todas estas novas redundaron no éxito da acreditación da
ENAC, e polo tanto ofrécense unhas garantías de obxectividade e imparcialidade e o recoñecemento da calidade no
noso sistema de control.
Agora, en todo momento se garante a imparcialidade e a
Un dos asuntos
suscitou
máis interese
o das
confidencialidade
dasque
decisións
técnicas
tomadas foi
tanto
pode alimentar
o gando con
forraxes
naturais
no
los vantaxes
técnicos como
polos diferentes
comités
e todas
as percanto
de
empregar
pensos
e
outros
compostos.
O
Xefe
soas implicadas no proceso de certificación. E tamén queda
do departamento de pastos e cultivos do Instituto
demostrada
a competencia
técnica do
persoal
encargado
de
Galego da
Calidade Alimentaria,
Juan
Piñeiro,
destacou
realizar
controlos
e das
persoas
que toman as odistintas
que odende
anos
60 sextuplicouse
númerodecide
sións
dentro do
sistemaade
certificación.
hectáreas
adicadas
praderías,
o que leva asociado un
aumento na producción láctea. «Hai quen di que o
En definitiva,
recoñecemento
da ENAC
labor
reagandeiro supón
galegoo non
cre nos pastos,
peroó si
queque
o fai»,
liza asegurou,
o Craega e áaínda
súa metodoloxía
de
traballo,
así
como
a
adeque admitiu que hai granxas cun
número
de reses
excesivo
para a superficie
queEuropea
teñen,
cuación
do sistema
de control
ás disposicións
da Unión
prácticadeque
cre queecolóxica
habería que
corrixir.
en materia
agricultura
definidas
nos Regulamentos
(CE) 834/2007 e (CE) 889/2008 e a súa aplicación sistemática a
todos os operadores. E constitúese como un elemento diferenciado que posibilita gañar a confianza do consumidor e, consecuentemente, ampliar o mercado dos alimentos ecolóxicos.
Non foi doado, pero grazas ó esforzo de todos lográmolo e
acadamos un dos obxectivos prioritarios do Craega, o que
significa o máximo recoñecemento internacional para o traballo de control e certificación que facemos sobre as producións ecolóxicas en Galicia.
Esta acreditación que nos veñen de conceder sitúanos como
Duranteeapolo
xornada
tamén
interviron
o gandeiro
friolés
o primeiro,
momento
o único,
Consello
Regulador
de
José
Manuel
Vázquez,
que
explicou
o
manexo
da
Galicia en ter dita acreditación con base na norma 45011,
alimentación na produción ecolóxica, e o cooperativista
ademais de ser o segundo en obtela dos consellos reguladogalo Stephane Fitamants, que falou de técnicas
res xenéticas.
da produción
ecolóxica
despois
Consello
Unha
visita en
á España,
Ganadería
CasadoAnxel,
na
Catalán
da Produción
Ecolóxica.
Pastoriza
pechou aAgraria
xornada.
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Durante o último trimestre de 2010, e baixo o amparo
GALEGA
XERA
PR D T
do Servicio
de Explotacións
AgrariasP deRLugo o
C.R.A.E.GA.
estivo
organizando
tres
xornadas
VAL R DE 17 LLÓN DE
E Rtécnicas,
que foron solicitadas por varios colectivos.

Poda
castaños
e maceiras,
O Incio. ecoA pesar
da de
situación
económica
adversa,en
a agricultura
lóxicaOgalega
rexistrou
ó longo
do
primeiro
deles un
foiimportante
un curso incremento
de Poda en
O Incio,
2010.celebrado
Segundo datos
presentados
o 7 de setembro
polo
preos días
2 e 3 de novembro.
Nunha
primeira
xornada,
os expertos
en poda
e demouca Ecolóxica
de castiñeiros
sidente
do Consello
Regulador
de Agricultura
de
mostraron
ós
asistentes
as
técnicas
de
poda,
demouca
Galicia (Craega), José Antonio Fernández, o organismo
que
e enxerto
dosnese
castiñeiros.
O segundo
día de
foi 17
adicado
preside
certificou
ano produtos
por valor
millónsas
maceiras,
coa
conseguinte
práctica
de
poda
e
enxerto
de euros, o que supón un incremento do 21% con respecto
desta froiteira.
aos certificados no 2009.
Segundo José Antonio Fernández, “as cifras avalan a viabilidade da agricultura ecolóxica como un sector de futuro,
capaz de xerar crecemento económico mesmo nunhas condicións tan complexas coma as actuais, á vez que axuda a
loitar contra problemas galegos como son os lumes forestais, o despoboamento do rural e, por suposto, o desemprego”.
Fernández
presentoulles
ós medios
actualizadas
Xornadas
técnicas
sobreasacifras
recoleción
da
da actividade
do
Consello,
que
agrupa
un
total
474 producastaña e da mazá e a súa certificación
como
toresecolóxico,
e 94 elaboradores,
importadores e comercializadores,
en Baralla.
de xeito que o total de operadores inscritos se aproxima
Nestas xornadas, desenvoltas do 8 ó 12 de novembro
ós seiscentos. Por outra banda, a superficie total en Galien 3 sesións teóricas e 2 prácticas abordáronse varios
cia étemas
de 14.227,7
hectáreas.
Por producións
provincias, Ourense,
relacionados
coas
silvícolascon
de
6.664,20,
e
Lugo,
con
5.774,20,
teñen
unha
maior
superficie,
maceiras e castañas.
seguidas da Coruña, con 1067,10 e Pontevedra, con 722,20.

Alento para a economía
Segundo afirmou o presidente do Craega, o incremento do
valor económico da produción ecolóxica galega prodúcese
nun ano de conxuntura económica adversa, “o que demostra o seu potencial de crecemento e mostra tamén que a
produción ecolóxica, co seu respecto ó medio ambiente e á
biodiversidade, xunto coa súa capacidade para aportar vaCentráronse en dous aspectos básicos, as técnicas de
lor engadido
ós productos
alimentarios,
se consolida
como
recolección
e a súa
certificación
como produtos
unhaecolóxicos.
das vías de futuro
agricultura”.
E engadiu
“por
Javier daGarcía,
Secretario
do que
Consello
expuxo
o
primeiro
día
aspectos
relacionados
coa
iso nós, todos os que formamos o Craega, basicamenteposta
os
en valor
dos
recursos
silvícolas
dos montes galegos.
produtores
e os
que
hoxe temos
responsabilidades
no Con-A
continuación sería Pablo Antonio Fraga quen disertou
sello,sobre
estamos
convencidos
de que dicir de
Craega
é dicir
futu- a
o proxecto
de rehabilitación
soutos
e sobre
ro. Porque
é indubidable
que o porvir
da agricultura
ecolóxica
planificación
dos castaños.
Expuxo
un proxecto
que
leva
a
cabo
en
colaboración
coa
Deputación
de
Lugo
pasa aquí e que gran parte do porvir do noso país pasa pola
(se alguén está interesado, pode obter máis
agricultura ecolóxica”.
información contactando co Craega).
Ademais, Fernández destacou tamén que “a agricultuO segundo
día, primordialmente
Alberto Gallego,
de
ra ecolóxica
combate
tresresponsable
dos principais
FAGRECO falou do contrato de explotación sostible
problemas
ao ser
elemento esencial
loita
(CES) de
e Galicia
das liñas
daunprodución
ecolóxica.na Felipe
contra
o lume,
contraambiental,
o despoboamento
contribúe
Castro,
técnico
explicou –porque
a función
social e
ambiental
do aproveitamento
silvícola
dos
con
a asentar
a poboación
rural– e contra
o paro.
Porsoutos,
iso estamedidas de prevención de incendios, preservación das
mos convencidos do peso que a agricultura ecolóxica ten
no futuro do país”.
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variedades autóctonas e revitalización de zonas de
castiñeiros
Entre
outrosabandonadas.
datos significativos, déronse algunhas cifras
da produción que acolle o Consello. Da superficie inscrita, o
De dedícase
comercialización
deforraxes,
productos
falaron
90%
a pastos e
o quesilvícolas
se converte
na base
poñentes de Archy, Alibós e Manuel Rivera, en tanto
da
importante
actividade
gandeira
ecolóxica
galega.
que as dúas últimas sesións estiveron adicadas aPor
sectores,
lácteo
xerae produtos
valor dede7,6técnicos
millóns de
técnicas ode
poda
enxerto por
a cargo
especialistas
dafaino
empresa
Caurus.
euros,
o cárnico
por valor
de 2,6 millóns e o os ovos e
os seus derivados xeran produtos por un valor de 1,2 millóns
Xornadas
técnicas
vacún
de peso
Leite,
de
euros. No caso
dos ovos, de
un sector
con moito
dende
celebradas
en
Lugo,
o
16
de
novembro.
hai anos no Consello, obsérvase un crecemento sostido que
porcentualmente representa o 9,13%.
Das 36 granxas de produción láctea ecolóxica en
Galicia,
15 sona directora
lucenses,xeral
9 están
na provincia
da
Pola
súa banda,
de Innovación
e Industrias
Coruña, e8 Forestais,
en Ourense
e 4 en Pontevedra.
Ademais,
a
Agrarias
Alejandra
Álvarez, destacou
o trabaleite sometida a tratamento UHT, acapara preto do 90%
llo
poloelaborado
Craega e na
incidiu
na comunidade.
importancia da
do desenvolvido
produto lácteo
nosa
agricultura
ecolóxica
elemento
máis no coidado
Estes foron
algúns“coma
dos undatos
presentados
nas
xornadas
en Lugo
difundir
estaamnon
só das celebradas
persoas e a saúde
senónpara
tamén
do medio
produción. O número de asistentes chegou a trinta,
biente”.
entre gandeiros e técnicos.
Dentro da ampla variedade de produtos certificados (lácteos,
ovos, aceites…) sinalou a boa acollida ós produtos cárnicos
e, como novidade, o incremento na produción de conservas
de peixe e algas.

Un dos asuntos que suscitou máis interese foi o das
vantaxes de alimentar o gando con forraxes naturais no
canto de empregar pensos e outros compostos. O Xefe
do departamento de pastos e cultivos do Instituto
Galego da Calidade Alimentaria, Juan Piñeiro, destacou
que dende os anos 60 sextuplicouse o número de
hectáreas adicadas a praderías, o que leva asociado un
aumento na producción láctea. «Hai quen di que o
gandeiro galego non cre nos pastos, pero si que o fai»,
asegurou, aínda que admitiu que hai granxas cun
número de reses excesivo para a superficie que teñen,
práctica que cre que habería que corrixir.

Acreditación da ENAC
No almorzo cos medios interveu tamén Ernesto Sánchez, director técnico do Craega, quen salientou a importancia da
acreditación concedida pola Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) ao selo de calidade de Craega. “Se o selo de
Craega é o DNI que identifica os produtos ecolóxicos galegos, que certifica a súa calidade e que garante que son elaDurante conforme
a xornada
tamén interviron
friolés
borados
á lexislación
vixente o
engandeiro
materia ecolóxica,
José
Manuel
Vázquez,
que
explicou
o
manexo
da
a acreditación de ENAC é o pasaporte que vai permitir impulalimentación na produción ecolóxica, e o cooperativista
sar aínda máis a exportación de produtos ecolóxicos galegos
galo Stephane Fitamants, que falou de técnicas
axenéticas.
mercados Unha
de España,
e a terceiros
países”,
visita da
á UE
Ganadería
Casa
Anxel,afirmou
na
Pastoriza
pechou a xornada.
Ernesto
Sánchez.
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castiñeiros abandonadas.
Xornadas de restauración ecolóxica na Coruña
e en Lugo

Durante o último trimestre de 2010, e baixo o amparo
do Servicio de Explotacións Agrarias de Lugo o
O pasado
27 de setembro,
o restaurantetres
Furna,
situado
na
C.R.A.E.GA.
estivo organizando
xornadas
técnicas,
localidade
de Caión,por
acolleu
a presentación
quecoruñesa
foron solicitadas
varios
colectivos. dunhas
xornadas de restauración ecolóxica que se están desenvolPoda de castaños e maceiras, en O Incio.
vendo en sete establecementos da provincia da Coruña.
O primeiro deles foi un curso de Poda en O Incio,
Ademaiscelebrado
do mencionado
iniciativa participan
os
os díasFurna,
2 e 3nesta
de novembro.
Nunha primeira
hoteis Puerta
del os
Camino,
Attica
21 e Finisterre
e os
xornada,
expertos
en poda
e demouca
de restaucastiñeiros
mostraron
ós asistentes
as técnicas de poda, demouca
rantes Artabria,
A Bica
e La Tita Rivera.
e enxerto dos castiñeiros. O segundo día foi adicado as
O Craega
tamén está
dous restaurantes
da
maceiras,
coacolaborando
conseguintecon
práctica
de poda e enxerto
provincia
de Lugo
–O Grelo e o España– co obxectivo de
desta
froiteira.
achegar os menús ecolóxicos ó máximo número posible de
comensais.
A presentación destas xornadas correu a cargo de Damián
Alonso Martínez, xefe de cociña do restaurante Furna, e José
Antonio Fernández, presidente do Craega.

De comercialización de productos silvícolas falaron
poñentes de Archy, Alibós e Manuel Rivera, en tanto
que as dúas últimas sesións estiveron adicadas a
técnicas de poda e enxerto a cargo de técnicos
especialistas da empresa Caurus.

Xornadas técnicas de vacún de
celebradas en Lugo, o 16 de novembro.

O Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM),
Nestas
xornadas,
desenvoltas
do Alimentaria
8 ó 12 de novembro
integrado
no Instituto
Galego
de Calidade
(Ingaen
3
sesións
teóricas
e
2
prácticas
abordáronse
varios
cal), leva varios anos realizando traballos orientados
á produtemas
relacionados
coas
producións
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produción ecolóxica ó estar dentro dos parámetros nos que
esta se define.

Leite,

Das 36 granxas de produción láctea ecolóxica en
Galicia, 15 son lucenses, 9 están na provincia da
Coruña, 8 en Ourense e 4 en Pontevedra. Ademais, a
leite sometida a tratamento UHT, acapara preto do 90%
do produto lácteo elaborado na nosa comunidade.
Estes foron algúns dos datos presentados nas
xornadas celebradas en Lugo para difundir esta
produción. O número de asistentes chegou a trinta,
entre gandeiros e técnicos.
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técnicas
recoleción nunha
da
Cultivo
ecolóxico
de sobre
millo aforraxeiro
granxa do
castaña e da mazá e a súa certificación como
ecolóxico, en Baralla.

revitalización de zonas de

i m

parcela e que debe seguir a unha pradería de polo menos
tres anos de duración.

Para o control das malas herbas fíxose un primeiro pase cunha grade de púas cando o millo tiña entre 3 e 4 centímetros
e unUnsegundo
pase cun
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quecultivador
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forraxes
naturais
no
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é de
do departamento de pastos e cultivos do Instituto
rego e o citado aporcado podería dificultar as tarefas de rego
Aínda que o centro non está inscrito nos rexistros do Craega,
Galego da Calidade Alimentaria, Juan Piñeiro, destacou
á manta
se lle
á parcela.
e polo tanto non podemos dicir que os resultados deses traque que
dende
osrealizou
anos 60
sextuplicouse o número de
ballos sexan unha produción ecolóxica, moitos dos resultahectáreas adicadas a praderías, o que leva asociado un
Nonaumento
obstante,naenproducción
parcelas que
non se
reguen
láctea.
«Hai
quenoudinas
queque
o
dos obtidos son extrapolables a este sistema de produción e,
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si que
o fai»,
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pódese
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asegurou,
aínda aque
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que mellora
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seca hai
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éxito poden ser trasladadas ás explotacións ecolóxicas.
número de reses excesivo para a superficie que teñen,
práctica que cre que habería que corrixir.
Centráronse en dous aspectos básicos, as técnicas de
Un exemplo
é o cultivo
millo certificación
forraxeiro sencomo
herbicidas
recolección
e ade súa
produtos
que veñen
desenvolvendo
Granxa Secretario
Robles da Pobra
do
ecolóxicos.
Javier na
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do Consello
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día desde
aspectos
coa posta
Brollón,expuxo
pertencente
ó CIAM,
hai relacionados
varios anos. Neste
en se
valor
dos recursos
silvícolas
dos concretamente
montes galegos. A
ensaio só
empregan
abonos
orgánicos,
continuación sería Pablo Antonio Fraga quen disertou
esterco sobre
de gando
vacún de
querehabilitación
se xera na propia
granxa,
e a
o proxecto
de soutos
e sobre
ningún planificación
tipo de herbicida
o control
da vexe- que
dos químico
castaños.para
Expuxo
un proxecto
leva a cabo Ademais,
en colaboración
coaque
Deputación
de Lugo
tación espontánea.
cabe dicir
todos os anos
(se
alguén
está
interesado,
pode
obter
fan xornadas de portas abertas para amosar estas técnicasmáis
información contactando co Craega).
de cultivo ó público á vez que expoñen os resultados das
mesmas.
O segundo día, Alberto Gallego, responsable de
FAGRECO falou do contrato de explotación sostible
Este ano
realizouse
do millo a ecolóxica.
primeiros de
(CES)
e dasa sementeira
liñas da produción
Felipe
maio nunha
fincatécnico
que anteriormente
estivera aapradería,
Castro,
ambiental, explicou
función sensocial e
dos soutos,
do este ambiental
o primeiro do
anoaproveitamento
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á expe- con
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riencia que
teñende
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manexo deste
cultivo, saben
que non das
debe sementarse máis de dous anos seguidos na mesma

Durante a xornada tamén interviron o gandeiro friolés
José Manuel Vázquez, que explicou o manexo da
alimentación na produción ecolóxica, e o cooperativista
galo Stephane Fitamants, que falou de técnicas
xenéticas. Unha visita á Ganadería Casa Anxel, na
Pastoriza pechou a xornada.
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