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Presidente de FEIRACO

O cooperativismo 

como solución

José S. 
Montes Pérez

Nestes tempos tan convulsos e de grandes cambios 
estratéxicos dentro dos diferentes sectores económi-
cos, fálase do cooperativismo como unha oportuni-
dade que vén precedida de movementos sociais 
e lexislativos que lle dan un novo pulo como solu-
ción a curto prazo. A Ministra de Agricultura anun-
ciaba este verán que se establaceu un orzamento 
específico para a aplicación da Lei de Integración 
Cooperativa no marco do Programa Nacional de 
Desenvolvemento Rural e que contará con 146 
millóns de € da UE, aos que hai que sumarlle o co-
financiamento nacional duns 61 millóns de €. Non 
vaia ser que agora non sexamos quen de investilos 
axeitadamente dentro das iniciativas que se susci-
ten nos PDRs, aínda que inicialmente as CC.AA. es-
tán deseñando programas de integración e, dende 
Cooperativas Agroalimentarias, estamos solicitando 
o protagonismo e dotación que nos pertence.

Hai un recoñecemento internacional ao labor 
das cooperativas –concretamente as agrarias– 
en canto que desempeñan un papel importante 
á hora de axudar aos agricultores e gandeiros a 
captar unha maior proporción do valor engadido 
na cadea de abastecemento alimentario, mello-
rando o poder de negociación dos seus socios ou 
tendo unha posición máis competitiva mediante 
a innovación de produtos e a garantía da calida-
de e seguridade dos alimentos. Neste momento 
estase traballando moito para conseguir un xusto 
equilibrio nas negociacións entre agricultores-gan-
deiros e os seus clientes e provedores. As maiores 
dificultades reais están cos clientes da distribución, 
polo que só a través da concentración da oferta 
ou de fusións e integracións intercooperativas, po-
derase avanzar nun diálogo razoable e estable.

Os exemplos europeos sitúan a España nunha si-
tuación ridícula por canto eles concentran por-
centaxes elevadísimas de leite, como son o caso 
das cooperativas lácteas Friesland/Campina en 
Holanda ou Arla Foods en Dinamarca-Suecia, 
que concentran case toda a produción láctea 

dos seus países con facturacións de máis de dez 
mil millóns de euros. Algo parecido acontece nou-
tros países europeos, o cal é unha clara evidencia 
do camiño que nos queda por percorrer. Hai tres 
modelos: o do norte, caracterizado por unha gran 
integración dinámica que segue avanzando per-
manentemente incluso fóra das propias fronteiras; 
o modelo centroeuropeo, no que tamén cabería 
Portugal, cunha integración media en ascenso por 
esixencias do mercado e especialmente da gran 
distribución; e o modelo mediterráneo, no que aín-
da existe unha gran atomización secular coa que 
non somos quen de romper, e onde se están a dar 
algúns pasos, pero insuficientes, o cal beneficia ás 
empresas especuladoras e debilita ao sector.

En Galicia, ou incluso na Cornixa Cantábrica, isto 
aínda resulta máis grave por canto temos unha 
gran concentración láctea, máis do 50% da na-
cional, e estanos custando moito progresar.

Intercooperación
Se isto ocorre incluso nos movementos intercoo-
perativos das grandes, qué nos quedará aos que 
non temos esas dimensións. Por iso, a Lei de In-
tegración Cooperativa é moi positiva se somos 
capaces de aproveitala pensando en Entidades 
Asociativas Prioritarias que, para a súa constitu-
ción, están obrigadas por Lei a saír do ámbito au-
tonómico e, no caso das lácteas, superar unha 
facturación total por riba dos 650 millóns de eu-
ros. O camiño non é doado pero a necesidade 
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obriga a poñer moita imaxinación para superar as 

posibles dificultades. Por iso, dende Cooperativas 

Agroalimentarias estase considerando moi seria-

mente o tema. Esperamos que haxa froitos máis 

pronto que tarde, xa que o 2015 ponnos nunha 

situación ben diferente que temos que enfrontar 

debido á produción libre. 

Se isto se di a nivel macroeconómico, qué non 

haberá que dicir sobre o minifundismo das nosas 

explotacións. Non sempre falar dunha pequena 

explotación é sinónimo de baixa rendibilidade, 

pero o que si é certo é que á hora de competir e 

ter posición forte fronte aos mercados, só se con-

segue con volumes importantes. Por iso, dalgún 

xeito, unha cooperativa soluciónalle o problema 

ás pequeñas explotacións, e así o fixo Feiraco cos 

pequenos produtores durante moitos anos. Pero 

nestes tempos onde hai que medir moito os gas-

tos e custos de produción, hai que ir necesaria-

mente a outro tipo de explotacións. Seguramente 

non terá que ser necesariamente por fusións, pero 

a integración é imprescindible, e a intercoopera-

ción moito máis.

Hai futuro

Destas cousas lévase moito falado, tamén nesta re-

vista, pero imos moi lentos: aínda que o temos cla-

ro, a indecisión domínanos e o traballo verdadeiro 

está por facer. Por parte da Cooperativa Feiraco 

ofrecemos todas as posibilidades a quen queira 

buscar alternativas. Os nosos técnicos están á dis-

posición dos socios para orientar, facer estudos, fa-

cer avaliacións ou valoracións. E a mesma Coope-

rativa cooperará en canto sexa posible para abrir 

camiños e promover plans de viabilidade.

Normalmente, cando falamos de cooperativis-

mo, poñémonos a pensar no positivo que resul-

ta para a transformación e comercialización dos 

produtos –o cal é evidente–, porque cada socio 

non o podería asumir en solitario. Pero hai outros 

elementos a desenvolver igualmente importantes 

que dependen do investimento en educación e 

formación, que repercuten directamente na pro-

dutividade, na innovación e no crecemento cen-

trado na calidade. As cooperativas teñen unha 

situación privilexiada para contribuír ao desenvol-

vemento dunha cultura do emprendemento, e 

fomentar a creación de novas empresas entre os 

mozos propietarios de terra ou con acceso a ela. 

Moito máis agora, que a limitación da cota láctea 

xa non vai existir. Todo isto é imposible se non hai 

financiamento, xa que os socios das cooperativas 

normalmente non dispoñen de suficiente capital 

para ampliar e mellorar as súas explotacións, máis 

aínda cando se trata de novos emprendedores. 

Iso non libera ás cooperativas da obriga de ir in-

crementando o seu capital social progresivamen-

te, acorde e proporcionado ao seu crecemento.

Se nos centramos no sector lácteo teriamos que 

referirnos ás dificultades que teñen os gandeiros, 

acentuadas nesta próxima nova coxuntura de 

ausencia de cotas lácteas, debidas á escasa 

base territorial e dependencia da importación de 

materias primas para a alimentación do gando. 

Por iso solicitamos insistentemente unha reorde-

nación do territorio e facilidades e apoio para 

poñer a producir todos os terreos ociosos ou non 

aproveitados.

Historia

As empresas galegas, malia ter actualmente unha 

cota láctea de 2.336.756,37 Tm de leite de vaca 

(un 37,47% da cota española) –cunha recollida 

aproximada de 7 millóns de litros cada día– só 

controlan uns 2 millóns (o 39% de España). Isto sig-

nifica que o noso potencial lácteo está en mans 

alleas. Perdéronse moitas oportunidades históri-

cas: primeiro Larsa deixou de ser galega en 1987, 

logo fracasou o intento dun grupo lácteo galego 

con Colaga e Leyma-Ram en 1992, en 2006 pér-

dese Leite Celta, e en 2010 fracasa un proxecto 

cooperativo, verdadeiramente integrador, coa 

entrega da planta de Pascual de Outeiro de Rei a 

Alimentos Lácteos, que representaba unha parte 

do proxecto global, un proceso que tanto dano 

fixo ao cooperativismo.

Esta lamentable historia non debe ser limitante 

para que se intente de novo unha integración 

cooperativa cos que quedamos vivos e con ga-

nas de seguir loitando.

Feiraco cooperará para abrir 

camiños e promover plans de 

viabilidade



Como foron os vosos comezos co gan-
do de leite?
Pois comezamos nisto entre os anos 1982-1983. 
Dediqueime toda a miña vida á gandería, den-
de que tiña 20 anos. Naquel momento, na nosa 
casa había entre 15 e 20 vacas e fixeramos unha 
corte amarrada. Así que comezamos máis ou me-
nos como comezaron tantas ganderías de vacún. 
Despois fixemos unha corte nova, que estreamos 
no ano 1998. E dende aquel ano cambiou un 
pouco o sistema, xa fomos evolucionando axuda-
dos, en boa medida, polos consellos dos técnicos 
de Feiraco, que nos ían asesorando. Tamén fomos 
mercando maquinaria. Despois, chegou o mo-

mento de entrar en Unicla e todo foi progresan-
do, aumentaron os animais e a produción de lei-
te. E así ata hoxe, non hai outro xeito de facelo. O 
que pasa é que semella unha cousa que se conta 
en dous minutos, pero pasar dunha explotación 
de 15 vacas a chegar ata as 60 que temos agora 
mesmo… E en canto á produción, andamos en-
tre 600-700 mil litros de produción anual de leite, 
con pequenas variacións. E mesmo poderiamos 
ter máis, pero a limitación foi por culpa da cota, 
que sempre foi o noso problema.

A compra de cota…
Sí, nós non tiñamos máis ca cento e pico mil litros 
de cota e mercar máis foi, coido, o noso peor in-
vestimento, o que nos arrastrou a un endebeda-
mento dende hai dez anos.

E está solucionado?
Pois xusto terminamos agora mesmo; este ano 
2014 vimos de rematar o prazo e os pagos dos 
préstamos que tiñamos adquiridos para mer-
car máis cota láctea. Pero para este último ano 
tamén houbo que alugar e investir de novo nou-
tra cota para poder rematar a campaña. 

Dende cando formades parte de Feiraco?
Pois dende que nos dedicamos a isto, a producir 
leite. Somos dende aquela socios de Feiraco e coo-
perativistas e gústanos selo: algunhas veces ganas 
máis e outras menos, pero estamos contentos.

A voz dos socios
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“Somos cooperativistas dende os 
nosos comezos, e gústanos selo”

En Ganadería Castiñeiras de Oa (Trazo, 

Ordes), unha das nosas 11 granxas 

e María Becerra producen leite para Unicla. 

unha conta de Twitter, @GCastineirasoa, 

inquedanzas do noso sector.
Daniel Castiñeiras e María Becerra, socios de Feiraco.
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EN EL MUNDO

SE CONSUMEN 

450 MILLONES

DE VECES

AL DÍA

Tetra Pak®     y PROTEGE LO BUENO

son marcas registradas pertenecientes

al Grupo Tetra Pak. www.tetrapak.es

Fabricamos más de 170 mil millones de 
envases al año para más de 2.000 com-
pañías de alimentación líderes mun-
diales. Esto signifi ca que se consumen 
alrededor de 450 millones al día, la 
mayor parte en una mesa de desayuno 
como ésta, en cualquier lugar del mun-
do desde Los Ángeles a Londres o 
Lagos. Cada envase está fabricado 
meticulosamente para proteger los 
alimentos. La gente no repara en esto. 
Ellos asumen que dentro de cada en-
vase encontrarán exactamente lo que 
esperan: alimentos protegidos y se-
guros de cualquier marca que escojan. 
Nosotros contribuimos a que esto sea 
así. Este es el Círculo de Protección. 

Que pensas da participación das mu-
lleres, cada vez máis presentes nos 
consellos de Feiraco?
Pois a verdade é que me parece moi ben, o que 
pasa é que o certo é que, ás veces, non todas 
teñen o tempo dispoñible ou a vocación de par-
ticipar nisto ao 100%, pero sempre é bo. Porque 
grazas a todas as gandeiras que lles gusta parti-
cipar compartimos opinións e visións entre homes 
e mulleres.

Que supón estar nos órganos de xestión 
de Feiraco, como se ve dende dentro?
Pois supón que sempre podes achegar algo, aín-
da que sexa pouco. Pero sempre podes engadir 
ou teu gran de area no que se está a facer e no 

que se pode facer. E ademais tes unha moi boa 
información básica de todo o noso sector, e iso 
para min é moi importante.

Como valoras a presenza de Feiraco 
na vosa zona?
Pois penso que ten boa presenza a nivel de insti-
tucións, e case diría que ten mellor imaxe aí que 

“Grazas á participación das 

gandeiras compartimos opinións 

e visións entre homes e mulleres”



Cales son as vantaxes, o positivo de for-
mar parte dun proxecto como Feiraco?
Nós deberiamos ter un prezo competitivo a nivel 
de todas as industrias tanto de compra de pen-
so, de compra de gasóleo, como de venda de 
leite. E moitas das veces conseguímolo, estamos 
aí, pero algunha xente non está convencida de 
todo de que iso é así, ou non quere comprendelo. 
Ademais de tódolos servizos que ofrecemos aos 
cooperativistas de asesoría de todo tipo, veteri-
naria, solución de dúbidas… son as armas que ten 
a nosa Cooperativa.

entre os propios gandeiros. Quero dicir que hai 
gandeiros que non lle dan a importancia que 
realmente ten Feiraco, e curiosamente dalla ou-
tra xente que non ten que ver co campo.

E por que coidas que pasa iso?
Pois iso é unha pregunta que nos levamos facendo 
hai moito tempo tódolos membros do consello de 
administración e os consellos reitores de Feiraco, 
unha pregunta que nos repetimos durante moitos 
anos. Porque o noso sector, o gandeiro, non aca-
ba de ver as vantaxes de estar en cooperativas 
como Feiraco? Quizais polos malos exemplos que 
se deron. Pero non sei porque sucede, certamen-
te non o sei. 

Os prexuízos seguen…
Si, aquí como en todas partes de Galicia, somos 
moi remisos ao cooperativismo, á xente gústalle 
ser un só, individual, ter e manexar a súa explota-
ción aparte de todo. Moito ten que ver con esa 
visión das cousas. E prexudícanos a todos, porque 
cantos máis socios sexamos mellor nos irá. Se fora-
mos tres veces máis poderiamos ter máis merca-
do, mellor prezo… todo serían máis vantaxes. Pero 
isto é o que temos, é o que hai.

A voz dos socios
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“Se foramos máis socios 

poderiamos ter máis mercado, 

mellor prezo… todo serían 

vantaxes”

A fin das cotas
“O tema das cotas é algo que ninguén com-
prende. Que para a primavera de 2015 queden 
libres e que quedemos comprometidos, mentres, 
a producir a cota que temos concedida… que 
teñamos que vender vacas pois temos que pe-
gar unha freada e rebaixar a produción xa que 
senón pasámonos da cota… é incomprensible”, 
explica Daniel. “Despois dos problemas que nos 
deron as cotas todos estes anos, de mercar máis; 
aínda este último ano temos que alugar cota por-
que non nos deixan producir máis litros. Poderían 
ter un pouquiño máis de flexibilidade para poder 
pasar ao 2015 cun pouco de colchón. Pero pa-
rece ser que non dan nada, así que teremos que 
limitarnos, o que non é moi normal”, sinala.

O gandeiro de Feiraco recoñece que se España 
se sobrepasa tería que pagar, como xa o fixeron 
outros países que si que tiveron supertaxa, “e pa-
garon a do ano pasado. Así que loxicamente non 
nos van deixar que pasemos sen pagar”. 

“E en 2015 arrincaremos onde rematemos esta úl-
tima campaña, pero o certo é que todo o mundo 
tiña unha proxección por riba da que viña tendo, 
xa que se van liberar as cotas. Así que a partir de 
agora haberá que aumentar un pouco a produ-
ción –porque os prezos van baixar, iso case segu-
ro– pero os custos fixos quedarán iguais. Así que, 
para sacar un pouco máis, terás que producir e 
vender máis litros. Teremos que ir medrando outra 
vez, pero a medida que poidamos”, conclúe.
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A constante diaria coa que temos que apren-
der a convivir é a volatilidade dos mercados de 
materias primas e dos prezos do leite. Os desafíos 
aos que se enfrontan os produtores de leite para 
manter a rendibilidade das súas explotacións son 
cada día maiores. Agora, máis ca nunca, é o mo-
mento de centrarse nos detalles da nutrición, ali-
mentación, xestión das forraxes, confort da vaca 
e manexo en xeral. Non hai respostas sinxelas so-
bre o xeito de controlar a volatilidade dos prezos, 
pero hai algúns pasos básicos que os gandeiros 
poden e deben levar a cabo e así obter mellores 
resultados. Non se require máis tempo nin dedica-
ción, pero si un cambio de chip. Non en todos os 
casos, pero si en moitos.

Aspectos a avaliar 
1. Monitoreo dos ingresos sobre os custos de 
alimentación, Ingreso Sobre Alimento (ISCA). 
Este sinxelo cálculo pode axudar a responder al-
gunhas preguntas moi importantes:

É o custo de alimentación por vaca axeita-
do para o nivel actual de produción?

O meu ISCA cae dentro do rango recomen-
dado?

É o meu ISCA suficiente para manter a rendi-
bilidade da miña explotación? 

Como pode o aumento no prezo dunha ma-
teria prima individual afectar ao meu ISCA? 

2. Maximizar os niveis de inclusión de forraxe 
na ración. Se a calidade é boa, pódense incor-
porar maiores niveis de forraxe nas racións de 
lactación. Hai moitas granxas que obteñen exce-
lentes resultados incorporando niveis en torno ao 
60-65% de forraxe ás racións. Con todo, para iso, 
a forraxe debe ser altamente dixestible e ser ensi-
lada correctamente (momento de corte, contido 
de humidade, prácticas axeitadas, etc.). Se dis-
poñemos de forraxes en cantidade e con calida-
de conseguiremos abaratar bastante as racións, 
xa que utilizaremos pensos máis baratos e en me-
nor cantidade.

3. Avaliar de xeito crítico os aditivos da ración. 
Hai unha cantidade de extras que van nas mes-
turas. A pregunta é: están achegando algo? Non 
creo que sexa boa idea eliminar todos os aditivos, 
pero sempre hai algún que é difícil de xustificar. 
Sería bo monitorizar o rendemento animal e po-
der documentar cales son positivos ou negativos. 

Xestión en tempos de 
volatilidade de prezos

Bo manexo e confort da recría.
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Un claro exemplo de como avaliar un aditivo é 
a inclusión de aminoácidos protexidos para me-
llorar a proteína do leite. Poñemos o aminoácido 
na ración, e podemos analizar con facilidade se 
sobe a proteína e se é rendible ou non. Hai aditi-
vos que son moi difíciles de avaliar e moitas das 
veces é máis unha cuestión de fe que de ciencia.

4. Monitorizar o consumo de materia seca. Isto 
pódenos indicar se as inxestas de comida son 
axeitadas para o nivel de produción en cada 
momento. Se as vacas están consumindo máis 
materia seca que o que se está producindo, non 
é nin axeitado nin rendible. A eficiencia alimen-
taria (litros producidos/kg de comida inxeridos) 
é unha ferramenta moi boa para monitorear a 
eficiencia das vacas na utilización dos nutrintes 
da ración para producir o leite. O rango reco-
mendado para un rendemento óptimo é de 
1,40 a 1,60 . 

Exemplo: un rabaño de 36 litros de media, 3.6 % 
de graxa e 3,1 % de proteínas e un consumo de 
23 kg de materia seca, tería unha eficiencia de 
1,61. Para que non existan distorsións e se poidan 
comparar diferentes producións con calidades 
distintas, utilizamos a produción de leite corrixi-
do a enerxía (ECM), coa seguinte fórmula: ECM 
= (litros*0,332044) (litros*0,1317896*%graxa) (li-
tros*0,0732964*%proteína)

5. Non pasar por alto os custos de alimentación 
das vacas secas e xovencas. Estes dous grupos 
de animais non contribúen directamente aos in-
gresos da granxa, con todo pódense “comer” os 
seus beneficios. Os mesmos principios e prácticas 
que aplicamos ao grupo de lactación deben ser 
utilizados nas vacas secas e nas xovencas. Saber 
qué e cánto están consumindo, avaliar os benefi-
cios dos aditivos, analizar o custo das racións, etc. 
É importante non tomar atallos con estes animais, 
xa que son o futuro e inmediato diñeiro. Con todo, 
pode haber oportunidades de poder afinar.

6. Comportamento animal-Cow confort. O 
confort das vacas é un tema que xa está moi 
discutido e falado pero, na miña opinión, moi-
tos gandeiros téñeno esquecido ou teñen bas-
tante descoñecemento na materia. Neste artigo 
imos comentar aspectos do comportamento, 

relacionado co confort, para que así poidamos 
observar aos nosos animais e saber se o estamos 
facendo ben.

A forraxe debe ser altamente 

dixestible e ser ensilada 

correctamente

Hixiene defectuosa do carro mesturador.
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O nivel de produción leiteira dun rabaño depende:
20-30% do seu valor xenético.

70-80% do medio ambiente: nutrición, con-
fort, manexo e fase lactante (22%).

A eficiencia alimentaria anteriormente descrita 
depende de factores nutricionais e tamén am-
bientais (confort, manexo, etc). Existen moitos li-
tros de leite marxinais que as vacas non chegan a 
producir e que están relacionados con estes fac-
tores ambientais. Coñecendo o comportamento 
das vacas, determináronse os diferentes move-
mentos que estas realizan durante o día. Un xeito 
de acadar unha distribución óptima sería analizar: 
que tempo está a vaca botada, comendo, ence-
rrada, socializándose, bebendo ou muxíndose? 

Alimento
A vaca pasa 4 ou 5 horas ao día comendo e é 
esta a condición pola que debemos asegurar 
que teñan comida fresca as 24 horas preto do 
presebe. A comida está directamente relacio-

nada coa produción de leite polo que a vaca, 
como ideal, ten unha conversión alimenticia de 
entre 1.4 e 1.6 litros por kg MS. En vacas altas pro-
dutoras a conversión ideal é de 1.6 L/kg MS. Por 
exemplo, unha vaca de 40 L de leite debe consu-
mir 25 kg MS. 

A vaca alta produtora, como ideal, ten unha 
conversión alimenticia de 1.6 L/kg MS consumida. 
O tempo que dura comendo cada vez que se 
achega ao presebe é de entre 20 e 30 minutos 
en promedio, e aliméntase entre 6 e 12 veces ao 
día. Cada vez que se para a comer pode con-
sumir entre 1.8 e 4 kg de MS. (Grant, 1996). (Estas 
eficiencias de 1,4-1,6 son para 2 muxiduras, con 3 
a eficiencia mellora.) Exemplo:

Unha vaca alta produtora que dá 40 L/leite/
día.

Conversión alimenticia 1.6 L/kg MS.

Tempo de consumo 5 horas.

9 veces de visita ao presebe.

Entón temos:
40 L/1.6 = 25 kg MS que consome unha vaca 
de 40 L.

25 kg MS/9 veces = 2.77 kg MS cada vez que 
para a comer.

5 horas de consumo por día por 60 minutos = 
300 minutos de consumo diario.

300 minutos/9 veces que se achega ao pre-
sebe por día = 33.3 minutos por cada vez 
que se ergue a comer.

Que pasa se unha desas 9 veces a vaca se ergue 
e non hai suficiente comida, hai comida pero non 
está cerca do presebe ou está presionada por so-

As mesmas prácticas que 

aplicamos ao grupo de lactación 

deben utilizarse coas vacas secas 

e coas xovencas

Actividade
Tempo diario 
destinado á 
actividade

Comida 3-5 horas (9-14 comidas)

Descanso 12-14 horas

Interaccións sociais 2-3 horas

Rumia 7-10 horas

Bebida 30 minutos

Manexo 2,5-3,5 horas

Fermentacións indesexables en silo de gran de millo húmido.
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brepoboación? Esta vaca vai deixar de consumir 
2.77 kg de MS que, na súa conversión alimenticia, 
sería 2.77 kg de MS x 1.6 L = 4.43 L que vai deixar 
de producir, ou perderá condición corporal para 
logo ter menos persistencia.

Debemos asegurar que cada vez que se para 
teña alimento suficiente, fresco e ben mesturado 
ao seu alcance, e que teña o espazo necesario 
para achegarse a comer (espazo de comedeiro 
mínimo 0.61 cm/vaca). Debemos, ademais, ofre-
cer dun 2 a 5% de alimento extra do consumo 
(medir o que sobra diariamente) para asegurar 
que as vacas non quedaron con fame.

Camas
Sabemos que as vacas deben pasar 12 horas ou 
máis botadas, das cales 4 pásanas durmindo e 
o resto rumiando, debemos garantir unha cama 
suave e seca, con espazo suficiente para que non 
sexa molestada ou sufran de colas ou mamilas pi-
sadas. 

Hai estudos que nos indican que cando a vaca 
está botada a súa circulación sanguínea pola 
ubre é un 50% máis que estando de pé, o que 
axuda a maximizar a produción. Ademais, se a 
vaca pasase máis tempo parada do menciona-
do nas porcentaxes, aumentarían os seus proble-
mas de locomoción, sendo máis propensa á lami-
nite e problemas articulares. 

O manexo das camas é fundamental. Para que 
estean suaves e secas, recoméndase movelas 
dúas veces ao día aproveitando o tempo en que 
están as vacas na muxidura. Un parámetro que 
utilizamos é observar as vacas no curral 2 a 3 ho-
ras despois de que saian da muxidura. 

Debemos observar que, como mínimo, o 90% das 
vacas do curral deben estar botadas, tomando 
auga ou comendo. Con isto estamos seguros de 
que se ten unha cama ben manexada, con sufi-
ciente espazo e cómoda. Se temos menos do 90% 
de vacas nestas condicións haberá que analizar 
a causa (a cama está dura, húmida, hai sobrepo-
boación, moscas, etc.).

Repercusións da sobrepoboación
Produción: A sobrepoboación no curral de pre-
parto pode chegar a reducir de 1 a 5 kg o leite 
producido por vaca e día ao longo dos primeiros 
30-60 días tralo parto. 

Por exemplo, o simple cambio de 76 a 60 cm de 
espazo de comedeiro por vaca no grupo de pos-

Bo manexo do ensilado. Plástico entre a parede e a 
masa de silo para evitar a entrada de auga da choiva.

Bo manexo e confort da recría.

mailto:c_rumiantes@cargil.com
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parto supón xa 1 kg menos de produción de lei-
te neste periodo (Dr. Mike Overton, University of 
Georgia, College of Veterinary Medicine). “Unha 
vaca sacrificará un minuto para comer por cada 
3,5 minutos de perda no tempo de descanso, 
mentres que unha vaca vai producir 1,7 kg máis 
de leite por cada hora extra de estar tombada” 
(Rick Grant- W.H. Miner Agricultural Research Insti-
tute, Chazy, N.E.).

Descanso-benestar: Densidades do 109, 120, 133 
e do 150% respecto do número de cubículos re-
sultan nunha diminución lineal do tempo de des-
canso respecto a densidades do 100%. 

As vacas pasan 13 horas ao día tombadas en 
densidades do 100%, que se reducen arredor de 
11 en densidades do 150 %, mentres que un au-

mento no número de interaccións agresivas por 
hora obsérvase por cada incremento na densida-
de do grupo (Fregonesi etal. 2007).

Mencións especiais sobre o acceso á auga
Os puntos clave para un acceso correcto á auga 
son:

Mínimo 8 cm lineais de bebedoiro por ani-
mal (óptimo 10).

Distribución uniforme: un bebedoiro para 
cada 40 vacas, e mínimo 2 por curral.

4 metros arredor do bebedoiro con tal de 
non interferir no tránsito normal de animais.

Caudal elevado: 38 litros/minuto.

Bebedoiros de volteo, permitindo unha lim-
peza diaria.

Bebedoiros protexidos da luz solar mediante 
sombras.

Conclusións
Coido que para todos están claras: aínda que 
soe a repetitivo, o único xeito de intentar manter 
a rendibilidade sen sacrificar nin a produción, nin 
a saúde do rabaño, é aumentando a eficiencia 
alimentaria e controlando os custos.

Texto: Alfonso Goris Pereiras
Veterinario

O manexo das camas tamén 

é fundamental; recoméndase 

movelas dúas veces ao día 

Perda de dixestibilidade da planta do millo.
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Lei de Integración Cooperativa: 

un antes e un despois

Temos en Galicia máis de 50 cooperativas agroali-
mentarias que totalizan entre todas máis de 1.500 
millóns de euros de facturación, máis de 4.600 
empregados e 47.000 socios. A Lei 13/2013, de 2 
de agosto aprobada o pasado ano –se ben non 
foi ata 2014 cando finalmente se aprobou o Real 
Decreto que a desenvolve– nace para agrupar 
a oferta do agro español e integrar a comercia-
lización en entidades asociativas especializadas 
cunha estratexia orientada ao mercado. Para iso 
crea un concepto: Entidade Asociativa Prioritaria 
(EAP), que poderán ser cooperativas ou SATs e ata 
sociedades mercantís, sempre que a maioría do 
capital social pertenza a entidades asociativas.

Xoán Miguel Concheiro, subdirector xeral de 
Cooperativas e Economía Social, explica en ex-
clusiva para Feiraco que como unha das esixen-
cias para que unha entidade se recoñeza como 
Entidade Asociativa Prioritaria é o seu carácter su-
praautonómico, “será necesario ter implantación 
e ámbito de actuación económico máis alá da 
nosa comunidade. A aplicación en Galicia que-
da máis en mans das propias cooperativas que 
na adaptación normativa propia. Por suposto, a 
nosa normativa reguladora xa permite os distintos 
tipos de fórmulas que poden conquerir obxectivos 

semellantes a través da integración e a intercoo-
peración asociativa. E compartimos a necesida-
de destes procesos para gañar competitividade 
e posicionamento”.

Outros criterios para ser EAP
Entre os máis destacados, están ter unha dimen-
sión relevante nos sectores onde se estea operan-
do. Deberán tamén contar cos recursos humanos 
e materiais que acrediten a súa especialización 
comercializadora. En todo caso, ás cooperativas 
de base integradas nunha EAP non se lles esixirá 
ningunha dimensión mínima, senón estar aliñadas 
coa estratexia comercializadora da de cabecei-
ra, que se comprometerá a comercializar a tota-
lidade da produción entregada polas primeiras. 
Se se cumpren esas condicións, automaticamen-
te recibirán a cualificación de prioritarias para o 
acceso a axudas vinculadas coa actividade pro-
dutiva e os servizos aos socios.

Como mencionamos, a alma desta iniciativa é 
que a entidade resultante debe integrar a coo-
perativas de dúas ou máis comunidades autóno-

Esta importantísima lei para nós trata de fomentar grupos que fortalezan a 

oferta agroalimentaria en orixe, ben dimensionados e con compromiso a longo 

prazo cos socios. E crea unha nova figura: a Entidade Asociativa Prioritaria 

(EAP), para animar a que as cooperativas crucen as fronteiras autonómicas.

Dende o momento no que unha 

entidade é recoñecida como 

prioritaria, os socios teñen 

vantaxes no acceso a subvencións 

e dereitos de produción



17

Reportaxe

mas; ademais, as que integren unha EAP deberán 
entregar todo o produto para comercializar por 
unha soa vía. O Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación e Medio Ambiente (MAGRAMA) estable-
cerá un periodo transitorio de adaptación a esta 
totalidade e, de non cumprir co establecido, as 
axudas recibidas deberán devolverse.

Despois, e dende o momento no que unha en-
tidade asociativa é recoñecida como prioritaria, 
os seus socios automaticamente adquiren tamén 
a cualificación de prioritarios, con vantaxes á 
hora de acceder a subvencións e dereitos de 
produción. Un estímulo para que os socios animen 

aos seus Consellos Reitores e órganos directivos 
a participar nos procesos de integración, á vez 
que debería estimular aos produtores individuais 
para que formen parte de entidades asociativas 
e concentrar a oferta. Lembramos que as dúas 
cooperativas máis grandes de Europa facturan o 
mesmo que as preto das 4.000 españolas.

A visión galega
Dende Agaca (Asociación Galega de Coope-
rativas), o seu director-xerente, Higinio Mougán 
Bouzón, sinala que o máis importante da norma 
“son os incentivos económicos, que non entrarán 
en vigor ata o ano que vén ou o seguinte, me-
diante a aprobación do PDR Nacional, unha par-
tida de axudas duns 200 millóns de euros para os 
seguintes sete anos. Xa que logo, estaremos en 
condicións de valorar a aplicación desta lei co 
correspondente paquete de incentivos a finais do 
ano 2022 ou en 2023”, explica.

Entre as diferentes liñas de apoio hai axudas di-
rectas de algo máis de tres millóns de euros para 

Haberá 165 millóns de euros para 

formación de mandos técnicos e 

xerentes, internacionalización 

da produción e plataformas 

loxísticas 
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2014, unha cantidade modesta, pero que se verá 
incrementada nos vindeiros anos, segundo o di-
rector xeral de industria Alimentaria, Fernando Bur-
gaz. Tamén se prevé para esta finalidade –dentro 
dos Programas de Desenvolvemento Rural para 
o periodo 2014-2020– unha partida de 165 millóns 
de euros para formación de mandos técnicos e 
xerentes, a internacionalización da produción, a 
creación de plataformas loxísticas e estudos de 
viabilidade económica.

Dende a Xunta de Galicia, Xoán Miguel Conchei-
ro lembra que “en Galicia cóntase con moitas 
cooperativas que son referentes a nivel nacional 
en distintos sectores de produción e, por tanto, 
podemos aplicar esta lei, como mínimo, en igual-
dade de condicións que en calquera outra parte 
de España. O sector cooperativo agroalimentario 
galego ten a suficiente forza para afrontar estes 
novos retos de dimensionamento e xeración de 
Entidades Asociativas Prioritarias”.

Dende a Consellería de Traballo e Benestar afir-
man que xa se está a incentivar a intercoopera-
ción mediante a implantación dun programa con 
dobre finalidade:
1. Impulsar as actividades de intercooperación, 

especialmente os procesos de integración 
empresarial para acadar a dimensión nece-
saria, mellorar a competitividade e satisfacer 
as necesidades das persoas que forman a 
cooperativa.

2. Promover o lanzamento de proxectos de co-
laboración empresarial para a consecución 
de obxectivos comúns relacionados coa in-
vestigación, desenvolvemento, innovación, 
tecnoloxías, loxística, comercialización e in-
ternacionalización, subvencionando parcial-
mente os gastos necesarios.

“A aplicación en Galicia queda máis 

en mans das propias cooperativas 

que na adaptación normativa 

propia”, afirma Xoán Miguel 

Concheiro, subdirector xeral de 

Cooperativas e Economía Social 

Con todo, a simple aprobación da norma e o de-
creto fixo que a integración para acadar a cuali-
ficación de Entidade Agraria Prioritaria (EAP) sexa 
unha cuestión estratéxica de primeira orde para 
moitas cooperativas. “Coido que se acadaron os 
obxectivos relacionados co enfoque de dinami-
zación da integración das cooperativas ao apro-
barse a lei”, engade Higinio Mougán.

“Ao finalizar este período de aplicación a situa-
ción das cooperativas de diferentes sectores de-
bería ser sensiblemente mellor. Iso é o que espe-
ramos todos. Que definitivamente se avance na 
concentración agroalimentaria, tan necesaria 
no noso país, onde seis ou sete grandes empre-
sas da distribución están decidindo o que comen 
a maioría dos españois”, apunta Mougán dende 
Agaca.

Pero sempre hai demandas que non se plasman 
malia a lexislación. “Probablemente o desenvol-
vemento práctico e operativo da norma obrigará 
a realizar pequenos axustes. Pero tratábase de 
fixar obxectivos que obrigasen a moverse cara 
á integración á totalidade das cooperativas de 
España, independentemente do seu tamaño. E 
coido que iso se acadou”, conclúe o director-xe-
rente de Agaca.
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El seguro de los que están más seguros

PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: 

SERVICIO DE CALIDAD 
COMPROMETIDO CON LA 
BIOSEGURIDAD

5  La retirada se realiza con todas las   
 medidas sanitarias exigidas, para   
 prevenir la transmisión de    
 enfermedades.

6 Agroseguro cuenta con 13 años de   
 experiencia gestionando los servicios   
 de retirada y destrucción de animales.

FACILIDADES DE PAGO
7 Se permite fraccionar en tres veces el   
 pago de la prima cuando esta sea igual  
 o superior a 300 euros.

MÁXIMA COBERTURA

1  Garantiza incluso la mortalidad no   
 habitual de una explotación.

2 Cubre la recogida y destrucción por   
 sacrificios en la explotación, decretados  
 por la Administración.

SENCILLO
PARA EL GANADERO

3  El ganadero solo debe solicitar la retirada  
 de los animales.

4 Agroseguro abona directamente a la   
 empresa gestora el coste de la retirada y  
 destrucción.

VENTAJAS ECONÓMICAS 
EN 2014

9 Mejora de bonificaciones.

10  Subvencionados por las    
  Administraciones Públicas.

8 Ajustes de tarifas.

¿Por qué contratar un seguro de retirada
y destrucción de Animales Muertos
con el Sistema de Seguros Agrarios?

mailto:alimentaria@proquiamia.com
http://www.tuv.com


Ampliación dos servizos aos 
cooperativistas

Describe no libro que vén de publicar Amador Ro-
driguez Troncoso, “Os albores de Feiraco”, o que 
eran a agricultura e a gandería na zona de Negrei-
ra alá polos anos 60: unha actividade de subsisten-
cia para sacar algúns cartos e poder ir “tirando”.

Moito cambiou todo dende aqueles anos, a gan-
dería foi evolucionando e agora é un negocio ma-
nexado por excelentes profesionais pero con falta 
de mentalidade de empresarios, por iso cómpre 
facer un esforzo entre todos para levar a cabo este 
cambio. Digo entre todos, pois as dúas partes de-
bemos estar moi implicadas: o gandeiro e a Coo-
perativa, que debe ser a verdadeira impulsora.

O importante papel das 
cooperativas e dos seus técnicos
A misión máis importante das cooperativas é co-
mercializar a actividade produtiva dos seus socios 
e, ao mesmo tempo, facilitarlle todo o que nece-
sita para que esa actividade sexa máis rendible. 
Dentro desas necesidades está o asesoramento.

Feiraco, nos seus inicios, sempre contou con técni-
cos para levar a cabo ese labor. Os primeiros, po-

los anos 70, foron veterinarios que se dedicaban 
fundamentalmente á formulación dos pensos; 
despois fóronse contratando máis para facer clí-
nica –que era a necesidade máis importante nos 
anos 80–. E unha vez cuberta esa parte, os nosos 
veterinarios foron encamiñando o seu labor, que 
pasou a ser máis de prevención que de curación, 
e que foi tamén orientado á alimentación e repro-
dución chegados os anos 90. Ao mesmo tempo, 
fóronse contratando enxeñeiros agrónomos para 
levar terras e cultivos.

Un espírito empresarial
Agora, e cara ao futuro nunha Unión Europea sen 
cotas de produción, temos que preparármonos 
para acadar o máximo rendemento na granxa. 
Aínda que profesionalmente os nosos produtores 
están á altura dos das grandes potencias europeas, 
empresarialmente fáltalles camiño por percorrer.

Servizos de alimentación, reprodución, calidade 
do leite… xa están plenamente integrados nas 
granxas e orientados cara a xestión dos animais, 
pero temos que ir máis aló: xestión de custos de 
produción, estudos de viabilidade de investimen-
tos, asesoramento financeiro, medición e control 
dos datos do rabaño, programación e seguimento 
de obxectivos, aforro enerxético e enerxías renova-
bles… é por onde temos que encamiñar o futuro.

Agropecuario
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Temos que ir máis aló: xestión 

de custos, estudos de viabilidade 

de investimentos, asesoramento 

financeiro, programación e 

seguimento de obxectivos

Dende Feiraco imos incidir no apartado de xestión económica e tamén imos 

incrementar o servizo de agronomía, pois a base dunha boa granxa gandeira 

debe estar na produción propia de forraxes.



En canto ao aforro enerxético, revisamos e 

estudamos as facturas para ver de negociar 

conxuntamente unha tarifa interesante, face-

mos auditorías enerxéticas e damos recomen-

dacións para conseguir aforrar ao máximo. 

E, finalmente, á hora de iniciar unha nova ins-

talación ou pedir subvencións, axudamos a 

atopar o deseño máis axeitado e tamén co 

trámite da subvención, que case sempre re-

sulta tan molesto, ademais de ofrecer apoio 

nas xestións precisas. Estamos no día a día 

xunto a cada gandeiro. 

Máis granxas ben xestionadas
Nos últimos anos xa fomos dando pasos, sobre 

todo en xestión técnica e económico-financeira: 

xa temos máis de 30 granxas que están neste servi-

zo, pero necesitamos amplialo a moitas máis. Cara 

ao 2015 queremos fortalecer estes servizos e que 

unha parte importante da dedicación dos nosos 

técnicos vaia encamiñada cara a eles. 

Como empresarios, non pode ser que sigamos mi-

rando os resultados polo saldo da conta banca-

ria: hai que velos pola conta de explotación, que 

nos vai dar a verdadeira medida da granxa para 

saber se debemos xestionala con outros criterios; 

vainos dar a oportunidade de saber onde temos 

capacidade de mellora ao poder comparala con 

outras granxas, e así axustar ao máximo os custos 

de produción e maximizar o resultado.

Non só imos incidir no apartado de xestión econó-

mica, tamén imos incrementar o servizo de agro-

nomía, pois a base dunha boa granxa gandeira 

debe estar na produción propia de forraxes. A 

calidade da forraxe, as análises do solo, as reco-

mendacións de fertilización e encalado, así como 

o asesoramento sobre cultivos, serán as nosas prio-

ridades, que tan bo resultado están dando nas ex-

plotacións que xa temos no servizo.

Texto: Maximino Viaño Illodo

Director Agropecuario
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Ofrecemos moita axuda, e hai que aproveitala

Aos servizos que levamos prestando dende 

hai décadas, en Feiraco sumamos agora no-

vidades que voltamos lembrar para que os 

nosos socios aproveiten tódalas posibilidades 

que lles dá formar parte da Cooperativa. 

Por exemplo, axudamos coa xestión de cus-

tos de produción, cos estudos de viabilidade 

dos investimentos e co asesoramento finan-

ceiro en xeral; ademais de que temos con-

venios de interese con diferentes entidades 

para poder financiarse. 

No relativo á xestión máis técnica das granxas, 

facemos medición e control dos datos do ra-

baño, seguemento das coxeiras e do benes-

tar dos animais, así como a programación e o 

control dos obxectivos fixados. 

En Feiraco estamos no día a día 

xunto a cada gandeiro

http://www.lantero.com


Para que poidamos ter en conta por que nos 
sobe a bacterioloxía nunha instalación, debemos 
ter en conta que factores interveñen na limpe-
za e de que xeito. A limpeza é a eliminacion de 
todo tipo de residuo orgánico e inorgánico sobre 
unha superficie. 

Nunha instalación láctea existen tres tipos de lim-
peza: a física: a presión da auga, velocidade, 
caudal; limpeza química: a acción do deterxen-
te; e a microbiolóxica: a acción do poder desin-
fectante do deterxente. Para poder seguir enten-
dendo algo tan simple como a limpeza, seguimos 
analizando diferenzas. A limpeza é a eliminación 
de residuo orgánico e inorgánico, mentres que a 
deterxencia é a disolución do residuo mediante 
acción do deterxente.

E, por fin, imos definir os factores que interveñen 
na limpeza. Son cinco e todos eles deben funcio-
nar na súa xusta medida; a deficiencia dun deles 
obríganos a ter que fixar a nosa atención noutro 
dos parámetros para que supla o que temos de 
menos, (malia que moitas das veces isto non co-
bre totalmente a deficiencia do parámetro que 
está de menos).

Os parámetros fundamentais da limpeza 
Auga: non nos fixamos na calidade da auga, pero 
é moi importante que sexa de boa calidade, xa 
que unha mala auga pode facer que un deter-
xente non funcione nas concentracións mínimas 
e que nos obrigue a engadir máis cantidade, o 
que supón un gasto. Ademais, como é o último 
elemento que pasa pola instalación, non debe 

estar contaminada, xa que despois de facer un 
aclarado vai pasar o leite cando vaiamos a muxir, 
polo que debemos fixarnos na dureza, alcalinida-
de, aspecto visual ou pH. 

Acción química e concentración: aquí estamos 
falando de que a importacia lévaa o deterxen-
te, que non deixa de ser unha combinación de 
procesos químicos e físicos capaces de eliminar a 
sucidade dunha superficie, polo que temos que 
ter en conta a dose á que lavamos e o tipo de 
deterxente que usamos.

Acción física: aquí cabe destacar o caudal, a 
presión e a velocidade de lavado, que vai facer 
que todas as conducións de leite queden debi-
damente inundadas pola auga e o deterxente. 
Enténdese que se non chega auga é imposible 
que se limpe unha superficie.

Tempo: o parámetro máis esquecido da limpeza, 
xa que é algo que queda programado polos insta-
ladores e ninguén se para a pensar se ese tempo 
é o axeitado para a temperatura de auga que te-
mos ou o tipo de deterxente co que traballamos. 

Polo que, como vemos, todos os parámetros de-
penden uns dos outros para conseguir unha ópti-
ma limpeza que non significa, en calquera caso, 
unha óptima desinfección. Iso será algo a analizar 
noutro momento.

Texto: Natalia Teijeiro Vázquez 
ATV Gandeiría en Proquimia

Agropecuario
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Limpeza nunha 

instalación de muxidura

Todos os parámetros dependen 

uns dos outros para conseguir 

unha óptima limpeza, o que 

non significa unha óptima 

desinfección
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Datos da campaña láctea 
2014-2015

A última semana de setembro, Feiraco enviou 
unha carta informativa a 292 ganderías na que, 
segundo cálculos aproximados de Recursos Lei-
teiros, non terían cota suficiente para acabar a 
campaña 2014-2015. 

A situación é que non para de aumentar o volu-
me de entregas de leite fronte á campaña ante-
rior 2013/2014. En agosto, as entregas aumentaron 
un 6,1% fronte a agosto do 2013, e dende o inicio 

desta campaña, móstrase un incremento medio 
mensual dun 7,36%. As advertencias do pago 
dunha supertaxa desencadearon en numerosas 
operacións de cesión de cota (un 40% máis que 
as rexistradas no ano anterior), cuns prezos eleva-
dos que deterioran a conta de resultados de boa 
parte das explotacións con máis futuro do sector.

No periodo 2013/2014 oito estados membros, Ale-
maña, Países Baixos, Polonia, Dinamarca, Austria, 

Evolución de entregas mensuais sen axustar por materia graxa
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Irlanda, Chipre e Luxemburgo, superaron as súas 
respectivas cotas de venda á industria, polo que 
deben pagar unha supertaxa aproximada de 409 
millóns de euros. 

Se as entregas seguen a este ritmo, España pode 
recordar esta campaña non so por ser a última, 
senón tamén por ser unha campaña na que hou-
bo que pagar unha multa considerable (hai 8 
anos que non hai supertaxa). A taxa equivale a 
27,83 euros/100 kg de leite excedido.

FEGA: hipótese dos modelos A e B
O FEGA emprega dúas hipóteses para estimar cal 
podería ser o volume de entregas de leite ao final 

da campaña. Nas dúas hipóteses apúntase un re-
basamento que podería oscilar entre 106.000 to-
neladas (modelo A) e 186.000 toneladas (modelo 
B) para o periodo 2014/2015. Isto supón un exceso 
de entre o 1,63% e o 2,87%, segundo os datos do 
último informe de monitorización e seguemento 
da produción de leite do sector de setembro de 
2014. 

Puntualizar que os cálculos realizados ata agosto 
reduciron e aproximaron as cifras obtidas por estas 
hipóteses en comparación cos datos de xullo, nos 

A estas alturas a posibilidade de 

adquirir cota “boa” mediante 

cesións a prezos razoables é moi 

limitada

ONDUPACK, S.A.U.

Pol. Ind. Ctra. Arroyo de San Serván

C/ Mecánica, nº 24

06200 - Almendralejo (Badajoz)

T: +34 924 666 329 F: +34 924 666 249

ondupack@ondupack.com

www.ondupack.com

Fábrica de cartón ondulado,
envases y embalajes

http://www.barloworld.finanzauto.es


Abril a xullo 2014/2015 Estimado Modelo A Estimado Modelo B
Cota entrega a industria
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que se estimaba un rebasamento maior. Segun-
do o modelo A, Galicia lidera os rebasamentos 
con 275.000 Tn e co 63% dos gandeiros pasados 
de cota, seguidos de Andalucía, Castela e León, 
Cataluña e Castela A Mancha. As únicas comu-
nidades que se librarían da supertaxa segundo os 
dous modelos son Asturias, País Vasco e Baleares.

A estas alturas a posibilidade de adquirir cota 
“boa” mediante cesións a prezos razonables é moi 
limitada. Para evitar a temida supertaxa o único 
camiño que lle queda aos gandeiros españois é 
–mediante criterios técnicos– reducir as entregas 
co fin de axustarse á cantidade de referencia.

No modelo A, o FEGA toma como referencia os 
produtores que entregaron leite cru a comprado-

Para evitar a temida supertaxa 

o único camiño que lle queda aos 

gandeiros españois é –mediante 

criterios técnicos– reducir as 

entregas co fin de axustarse á 

cantidade de referencia

res nos tres últimos meses. Calcula a media de en-
tregas diarias por produtor nestes últimos 3 meses 
e a media ao longo de todo o periodo, de manei-
ra que se selecciona para cada gandeiro a maior 
destas dúas cifras e se aplica para o número de 
días que quedan para finalizar a campaña.

No modelo B, para estimar as entregas dos próxi-
mos meses, toma como referencia a media do in-
cremento de entregas dos últimos tres meses con 
respecto aos mesmos tres meses do ano anterior 
e por comunidade autónoma. A cada gandeiro 
aplícalle o incremento medio da súa comunida-
de autónoma sobre as entregas declaradas entre 
o 1 de agosto de 2013 e o 31 marzo do 2014.

Texto: Carmen Rey Carracedo
Xefa de Vendas e Recursos Leiteiros
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marzo, hai eleccións o día 24 de maio, e imos ser 
de novo moeda de utilización nunha campaña 
electoral. 

Cal é o gandeiro máis prexudicado pola exis-
tencia de cotas?
O que se endebedou por mercar cota, por me-
llorar a súa explotación, e ese investimento non 
se viu traducido en rendibilidade. Un dos grandes 
problemas que ten o sector lácteo en España é 
o endebedamento, sobre todo na Cornixa Can-
tábrica, tanto pola compra de cota como polas 
infraestruturas que houbo que facer para aumen-
tar a dimensión da explotación. Despois viñeron 
os vaivéns de prezo, e a partir de agora proba-
blemente vaian ser menos prolongados e máis 
frecuentes. Hai que estudar unha fórmula de re-
financiamento do sector a longo prazo. Se non, 
imos pasalo moi mal.

Como valora o traballo que están realizando 
as cooperativas?
Hainas que o fixeron ben e hainas que non. Pode-
mos ollar cara o modelo holandés e mirar cantas 
cooperativas hai en Holanda, e ollar ao modelo 
español e ver cantas temos. Hai que tender cara 
ao modelo holandés. O cooperativismo é impres-
cindible, pero non pode seguir estancado. Hai 
que adaptarse aos novos tempos.

Ramón Artime
Presidente de INLAC 
(Organización Interprofesional Láctea)

“Galicia non pode ter tantos primeiros 

compradores que non sexan transformadores”

Cal é o principal reto do sector galego para 
facer fronte á fin das cotas?
Organizar ao sector produtor. Non pode haber 
tantos primeiros compradores que non sexan 
transformadores. Hai que apostar porque os gan-
deiros poidan participar do valor engadido que 
xera o seu produto e controlalo. Se o sector ga-
lego é quen de organizarse non ten por que ter 
ningún problema de cara aos vindeiros anos.

Temos maior risco de supertaxa láctea que 
noutras comunidades?
Estamos en outubro, temos que chegar a marzo e 
ver o que pasa coas producións. O que si que hai 
é que ser claro. O gandeiro ten que estar informa-
do en cada momento do risco que ten pasándo-
se en cantidades importantes da súa produción. 
Porque se chega a haber algún que teña que 
pagar a supertaxa, finaliza a campaña o 31 de 

“Coas multas polo exceso 

de cota imos ser de novo 

moeda de utilización en 

campaña electoral”
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Presentación en Santiago

AgroBank, unha liña específica 

para o sector agrario
CaixaBank reunía o pasado 7 de outubro en San-
tiago de Compostela a 250 persoas vinculadas 
ao sector agrario nunha Xornada Agraria coa 
que a entidade quixo presentar en Galicia a súa 
nova liña de negocio: AgroBank. Baixo o lema 
“Horizonte 2020”, ao encontro asistiron profesio-
nais e expertos do mundo agrario que compar-
tiron retos, problemas e proxeccións de futuro do 
sector agroalimentario en xeral, e do sector lác-
teo, en particular. 

A celebración da xornada supuxo a presentación 
nun sector onde CaixaBank deseñou unha liña 
de negocio completa para potenciar o seu cre-
cemento. Baixo a marca AgroBank, a entidade 
financeira desenvolve unha oferta específica que 
inclúe a especialización de oficinas e equipos, 
deseño de produtos e servizos á carta, lanzamen-
to dunha liña de financiamento por 2.600 millóns 
de euros e organización de iniciativas como acti-
vidades ou xornadas técnicas. 

O director xeral de CaixaBank, Juan Antonio Al-
caraz, subliñou a importancia do agro en Galicia. 
“Trátase dun dos eixos fundamentais da estrutu-
ra produtiva galega, ao dispoñer do 8% das ex-
plotacións agrarias do país e empregar a máis 
de 50.000 persoas. É, tamén, un dos sectores que 
mellor soportou a crise”, explicou. Acompañado 
polo director territorial de CaixaBank en Galicia, 

Marc Benhamou, e a directora xeral de Produción 
Agraria, Patricia Ulloa; Alcaraz expuxo a importan-
cia do lanzamento dun produto como AgroBank: 
“Reforzamos a especialización, cunha liña de pro-
dutos que paquetiza as prestacións aos clientes e 
unha canle completamente tematizada arredor 
do agro, con 15 oficinas AgroBank en Galicia; e 
reforzamos a innovación tecnolóxica con disposi-
tivos que nos permiten asesorar ao cliente na súa 
casa e completar incluso a contratación. Todo iso 
potencia a nosa achega aos clientes agrarios co 
obxectivo de ser a entidade líder do sector”.

Especialistas de prestixio 
A Xornada “Horizonte 2020” contou tamén coa 
asistencia de Carlos Buxadé, catedrático de Pro-
dución Animal da ETSIA (UPM), que realizou o re-
latorio “Importancia da man de obra nas explo-
tacións agrarias do século XXI”; Ignacio Sánchez, 
presidente do FEGA, que abordou a transición 
do sector lácteo cara a un futuro sen cotas, e, 
finalmente, Ramón Artime, presidente de INLAC, 
que reflexionou sobre a organización interprofe-
sional láctea e os retos aos que se enfronta o sec-
tor, apostando pola “concentración como arma 
principal” en Galicia para afrontar o novo merca-
do sen cotas.

Juan Antonio Alcaraz, director xeral de CaixaBank
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Continúa o curso de 
benestar animal
Dirixido a condutores, coidadores e persoal de granxa

Este mes de outubro comezouse a impartir o ‘Cur-
so Benestar Animal para condutores/as e coida-
doras/es e para persoal de granxas’. Cun contido 
de gran interese para as persoas que desenvol-
ven traballos relacionados coa gandería, é unha 
boa oportunidade para formarse e obter un título, 
que, por outra banda, é obrigatorio para aquelas 
persoas que pretendan transportar animais; ade-
mais, é totalmente gratuíto para os alumnos.

Organizado por AGACA, este curso ten 20 horas 
de duración e está homologado pola Conselle-
ría do Medio Rural e do Mar; está financiado na 

súa totalidade polo Fondo Social Europeo (Pro-
grama Operativo “Adaptabilidad y Empleo”) e 
polo Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente. 

mailto:info@galical.es
http://www.galical.es


Membros da Cooperativa 

Campoastur visitan Feiraco

Varios representantes do Consello Reitor e da Di-
rección Xeral da Cooperativa Campoastur visi-
táronnos o pasado mes de setembro. O director 
xeral de Feiraco, José Luis Antuña, foi o encar-
gado de presentar Feiraco e de facer unha bre-
ve análise do mercado lácteo tanto en España 
como en Europa.

E, pola súa banda, a presidenta de Campoastur, 
Mª Cruz Fernández, comentou a situación do sec-
tor lácteo en Asturias e presentou as diversas acti-
vidades que levan a cabo dende a cooperativa 
que preside, e que ademais de leite comercializa 
fabas, mazás para sidras e pensos.

Por exemplo, teñen un “Programa de Calidade 
do Leite” que inclúe asesoramento en rutina de 
muxidura, toma de mostras, antibiogramas e re-
comendacións de tratamentos, así como a revi-
sión dos equipos de muxidura das granxas.

Durante a xuntanza tamén se abordaron, entre 
outros temas, as necesidades dos gandeiros no 
referente aos programas de substitución e a im-
portancia da integración da muller na coopera-
tiva. A visita finalizou cun percorrido pola granxa 
de Busto-Corzón, en Mazaricos.

Noticias

30

O encontro enmárcase no programa de relacións institucionais que Feiraco puxo 

en marcha para avanzar en proxectos comúns de integración intercooperativa.

Na xuntanza abordáronse as 

necesidades dos gandeiros no 

referente aos programas de 

substitución e á importancia 

da integración da muller na 

cooperativa
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Clesa premia a dez familias 

cunha visita a Galicia

A Agrupación de Cooperativas Lácteas CLESA 
está a descubrir a comunidade galega ás 10 fa-
milias que resultaron agraciadas na súa campaña 
“Vive Galicia”. Unha promoción válida para fami-
lias de ata catro membros, que activou de abril a 
xuño deste ano nos seus envases de produto, coa 
intención dar a coñecer ao consumidor de fóra 
de Galicia a súa orixe galega e familiarizalo coas 
tarefas propias da gandería.

Procedentes de Murcia, Asturias, Girona, Zamora, 
Valladolid, Palencia e Madrid, os gañadores po-
derán gozar ata decembro dunha estanza de fin 
de semana na Mariña lucense ou en Fisterra, e te-
rán a oportunidade de converterse en granxeiros 
por un día.

Expansión nacional
Inmersa no seu plan de expansión nacional, CLE-
SA reforza a súa proximidade cos clientes, poten-
ciando a súa orixe a través desta promoción na 
que os premiados debían atopar o código impre-
so no interior do cartón do produto das gamas 
bombón, grego, bífidus, desnatado, iogures e ca-
llada, e rexistralo na web habilitada para iso.

Os agraciados da promoción “Vive Galicia”, activada pola Agrupación de 

Cooperativas Lácteas, poderán escoller entre gozar dunha fin de semana na 

Mariña Lucense ou en Fisterra. Ademais, terán a oportunidade de visitar unha 

granxa para coñecer a orixe do leite coa que se elaboran as súas sobremesas lácteas.

CLESA aposta por achegar a 

orixe galega da empresa aos seus 

consumidores, reforzando así a 

súa proximidade cos clientes
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Obradoiros para promocionar 
o emprendemento cooperativo

A Fundación 
Feiraco, novo socio 
protector do Museo 
do Pobo Galego

Un total de 16 persoas, cunha media de idade de 
30 anos, participaron no “Obradoiro sobre integra-
ción da mocidade nas cooperativas agroalimen-
tarias” impartido durante o mes de outubro. No 
desenvolvemento desta iniciativa, Feiraco contou 
co apoio da Asociación Galega de Cooperativas 
Agroalimentarias (AGACA), organizadora desta 
acción formativa, cuxa finalidade é impulsar a 
creación de emprego estable no medio rural.

Ademais de expoñerse casos reais de iniciativas 
empresariais de éxito no ámbito rural que serven 
de estímulo, os formadores –técnicos de AGACA– 
motivaron aos asistentes na idea de emprender 
un negocio dende o formato cooperativo, ava-
liando cuestións como as axudas públicas e ob-
tendo coñecementos sobre como elaborar un 
plan de traballo.

O Padroado do Museo do Pobo Galego desig-
nou, o pasado mes de xullo, á Fundación Feira-
co novo Socio Protector. A súa achega e a súa 
vinculación coa entidade fixo á nosa fundación 
acredora desta condición, de acordo coa filoso-
fía da cooperativa de apoio constante á cultura 
de Galicia. 

Tendo en conta que os socios do Museo do Pobo 
Galego son un dos seus alicerces básicos –por ser 

Esta acción formativa desenvólvese no marco 
da Rede Eusumo, unha iniciativa de intercoope-
ración impulsada pola Consellería de Traballo e 
Benestar para fomentar o espírito emprendedor 
no ámbito local, comarcal e transfronteirizo pres-
tando apoio directo á creación e consolidación 
de emprego con base na economía social, no te-
rritorio de actuación.

o xeito de participación da sociedade na vida do 
Museo– os membros do Consello Reitor da Coo-
perativa e os conselleiros de Feiraco Lácteos de-
cidiron celebrar a súa última reunión mensual nes-
te emprazamento, rematando a xuntanza cunha 
visita polas instalacións do museo, que ocupa o 
antigo convento de San Domingos de Bonaval, 
preto da Porta do Camiño, pola que os peregri-
nos do Camiño Francés acceden á cidade do 
Apóstolo.

A súa achega e a súa vinculación coa entidade fixo á nosa 
Fundación acredora desta condición
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CAMPAÑA DE TALLER E GASÓLEOS
CUBERTAS MICHELIN
195-65-15 91V ENERGY SAVER 70 €
205-55-16 91V ENERGY SAVER 81,50 €
225-45-17 91W PRIMACY 3 117 €

CUBERTAS BFGOODRICH
185-60-14 82H G-GRIP 51 €
175-65-14 82T  47,90 €
235-45-17 94Y G-GRIP 109 €

CUBERTAS TRACTOR TAUROS
 POINT 8  452 €
13.6R28 123ª8/120B
 POINT 8
18.4R30 142A8/139A 767 € NFU excluído

 POINT 70
320/740R24 116ª8/116B 375€
 POINT 70 
360/70R24 122A8/122B 446 €
 POINT 70
380/10R28 A8/127B 548 € 
 POINT 70
480/70R34 143A8/143B 853 € NFU excluído

ACEITES 
ACEITE AGIP 15W40 SHPD SUPER TURBO 

PREZOS ESPECIAIS en alineado de 
dirección e cambio de pastillas de freo

BATERÍAS 
  
BATERÍA CECAUTO 45AH (47AH) C3D   43 €
BATERÍA CECAUTO 57AH (62AH) C4D  51 €
BATERÍA CECAUTO 70AH (74AH) C5D  70 €
BATERÍA CECAUTO 125 AH ( 148AH) C9D 134 €
BATERÍA CECAUTO 143 AH (140AH) C7D  139 €
BATERÍA CECAUTO 180AH C8D   166 €
BATERÍA CECAUTO CUADRADA EBRO  195 € 
AH C11D     134 €

(IVE INCLUÍDO)

OFERTAS VÁLIDAS PARA 
NOVEMBRO E DECEMBRO DE 2014

Lotería de Nadal para os socios

Como vén sendo tradicional, Feiraco ten 
reservado o número 36987 da Lotería Na-
cional para o sorteo do vindeiro día 22 de 
decembro de 2014. O número será distri-
buido entre os socios que queiran parti-
cipar e estará á disposición de todos nas 
Axencias e Oficinas de Feiraco, en partici-
pacións mínimas de 5 euros.
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Os Seguros Agrarios 
Combinados
A ferramenta máis eficaz para a axeitada xestión dos animais 
mortos nas ganderías
As liñas de seguros de retirada e destrución de ani-
mais mortos foron creadas en 2002 como conse-
cuencia dunha normativa europea que prohibía 
o enterramento dos animais nunha explotación 
e establecía o procedemento para o traslado e 
destrución. Ante a necesidade de cumprir coa 
dita normativa, o seguro convértese nunha al-
ternativa eficaz e cómoda para o gandeiro, con 
múltiples vantaxes:

1. Cobre os gastos da retirada e a destrución dos 
animais mortos independentemente das carac-
terísticas das explotacións (tamaño, ubicación, 
especie…), absorbendo os excesos de mortan-
dade aínda cando sexan debidos a sacrificios 
decretados pola Administración. 

2. O gandeiro só debe preocuparse por solicitar a 
retirada a través do teléfono ou da páxina web: 
agroseguro.es.

3. Agroseguro aboa, en nome do asegurado, o 
custo da retirada directamente á empresa xesto-
ra e vela para que todo o proceso se faga de 
acordo co procedemento legal.

4. Tamén se encarga de que a calidade coa que 
se fai o traslado dos animais sexa óptima para 

reducir ao mínimo o impacto medioambiental e 
os riscos sanitarios. É importante que o proceso 
se realice con limpeza e coas medidas sanitarias 
que preveñan a transmisión de enfermidades, 
olores e verteduras de líquidos. Por iso, Agrosegu-
ro asegúrase da fiabilidade do peso retirado, de 
que o servizo se realice con camións con caixa 
estanca, peche automático, sistemas de desin-
fección para as rodas e baixos, e insecticida nas 
caixas; para evitar a proliferación de insectos ha-
bitualmente asociados á sucidade e á transmisión 
de enfermidades.

Ademais, no caso de detectar calquera tipo de 
incidencia durante a realización do servizo ou 
con aspectos de impacto medioambiental ou sa-
nitario, Agroseguro pon a disposición un número 
de teléfono: 91.837.32.00, extensión: 2015. E en-
cárgase de mediar coas empresas xestoras e au-
toridades sanitarias. 

A estas vantaxes hai que engadir que Agroseguro 
es as Entidades Coaseguradoras que o compo-
ñen, durante os plans 2013 e 2014 incorporaron 
interesantes novidades para que os gandeiros 
poidan continuar contratando estas coberturas. 

Novidades máis salientables
Permítese fraccionar en tres veces o pago da pri-
ma do seguro aos gandeiros cuxo custo a cargo 
do tomador sexa de 300 euros ou superior, sen 
gasto adicional. É recomendable que os gandei-
ros que queiran seguir contando coas coberturas 
que ofrece o Seguro de Retirada e Destrución de 
Animais Mortos na Explotación acudan ás súas en-
tidades aseguradoras ou mediadores de seguros 
e consulten as condicións para acollerse a esta 
nova modalidade. Ademais, puxéronse en mar-
cha outras iniciativas, como a redución de tarifas 
en función do ámbito e da especie e a mellora 
da táboa de bonificacións e recargos. 
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Tamén se ampliaron as vías de comunicación 
para solicitar a retirada de animais mortos. Póde-
se facer de dous xeitos:
1. A través da web agroseguro.es, dun xeito áxil 
e intuitivo.
2. A través do teléfono, podendo escoller un nú-
mero fixo ou móbil. 

Lembramos que son seguros subvencionados. O 
Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio 
Ambiente concede unha cantidade determina-
da polo animal que varía en función da especie, 
ao que se engade o que poidan conceder as co-
munidades autónomas. 

Os gandeiros, satisfeitos co Seguro de 
Retirada
Segundo o último estudo realizado por Agrose-
guro sobre o Índice de Calidade Percibida sobre 
os Seguros de Retirada e Destrución de Animais 
Mortos na Explotación, o 76,4% dos gandeiros 
amósanse satisfeitos ou moi satisfeitos con eles, 
valorándoos globalmente cun 7,63 entre unha 

puntuación de 0 a 10. Por exemplo: arredor do 
90% dos asegurados valoran moi positivamente 
o trato recibido, tanto no momento de solicitar a 
retirada, como no trato recibido por parte do ca-
mioneiro. Ademais, preto do 70% dos gandeiros 
afirmaron que o animal foi retirado en 24 horas e 
case o 90% confirmou que o camión de recollida 
era o axeitado. 

É interesante coñecer que, en certas comunida-
des representativas no que a seguros de gando 
se refire –como Galicia ou Asturias– se outorgan 
puntuacións moi positivas a estes seguros, 7,99 e 
8,70 respectivamente. Destaca tamén a nota que 
conceden os gandeiros de Castela e León, un 
7,11 sobre 10. Os datos confirman o esforzo que 
realizan todas as administracións, organizacións 
agrarias e entidades aseguradoras, en dar respos-
tas positivas ás necesidades do sector.

Para máis información dirixirse a Seguros Feiraco: 
981 818 248 ou no e-mail: seguros@feiraco.es 
e tamén na web: www.agroseguro.es
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Os seguros de coches
Acender a televisión e ver un anuncio de seguros 
de coches baratos é todo un. Este tipo de anun-
cios acaparan gran parte dos minutos dedicados 
á publicidade. O custo, como en calquera ám-
bito do consumo, é unha das condicións clave 
na decisión do cliente, isto está claro, pero non 
debería ser a única. E vemos que todas as estra-
texias de captación de clientes enfócanse case 
en exclusiva no prezo.

Pero cales son as estratexias utilizadas polas com-
pañías para poder ofrecer prezos competitivos? 
Esta é unha cuestión que o cliente debe analizar 
coa axuda de UCOGA e o equipo do Departa-
mento de Seguros de Feiraco.

Hai compañías que, polo seu volume de clientes, 
e axudadas pola baixada de sinestralidade –é 
obvio que estes anos hai menos accidentes– po-
den axustar as marxes para poder ser moi compe-
titivas e captar clientes cun seguro de calidade a 
un bo prezo. Pero hai outras compañías (algunhas 
que só operan por internet ou a través de oficinas 
bancarias), que buscan venda masiva a cambio 
de ofrecer un prezo moi rechamante pero a cos-
ta de reducir garantías no seguro.

Coberturas que hai que ter en conta
Hai certas garantías nas que os clientes non se 
adoitan fixar, como son os capitais para poder 
designar un avogado en caso de sinistro, os límites 
en quilómetros na asistencia en viaxe ou os capi-
tais de gastos médicos para o condutor. Estas co-
berturas, citadas a modo de exemplo, sofren se-

Hai garantías nas que os clientes 

non se adoitan fixar, como 

os capitais para un avogado, 

os límites en quilómetros na 

asistencia ou a cobertura de 

gastos médicos

Dende Ucoga e o equipo de seguros de Feiraco 
unímonos á idea de ofrecer seguros que poidan 
abaratar custos aos seus clientes e socios, pero 
sempre optando pola alternativa de ir ao límite 
coas nosas marxes e nunca reducindo garantías, 
senón todo o contrario: aumentándoas.

Cando se produce o sinistro non chega con sa-
ber que a compañía vai pagar os danos, tamén 
é importante estar apoiado por un avogado, un 
médico, un fisioterapeuta. Todo o que un poida 
necesitar nese momento. Ucoga traballa para 
que iso non lle falte.

Para máis información dirixirse a Seguros Feiraco: 
981 818 248 ou no e-mail: seguros@feiraco.es 
e tamén na web: www.ucoga.es

veros recortes a cambio de poder con iso baixar 
o prezo do seguro. Pero isto, que pode supoñer 
aforros pouco significativos, pode conlevar unha 
gran dor de cabeza en caso de sinistros. É por iso 
que o barato ás veces sae caro, e máis cando a 
diferenza no seguro caro e o barato é mínima.
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Compartimos horizontes

 
o noso compromiso co sector 
agrario. Para iso, especializamos 

 
en todo o país, formando os seus 
empregados para que poidan 
ofrecer apoio e asesoramento  
aos profesionais do sector.

AgroBank

NRI: 1017-2014/09681. 
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