
x
a

n
e

ir
o

 -
 f

e
b

r
e

ir
o

2
0

1
5

NO 112

Compromiso 
activo das socias 

na cooperativa

I Encontro 
para Directivos 

Líderes



Cando  

falamos do agro,

sabemos ben  

de que falamos.

Tramita a túa PAC 2015 connosco.

Ademais, co noso ANTICIPO PAC,

poderás dispoñer das axudas por adiantado.

Infórmate das condicións  

nas nosas oficinas.
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Presidente de FEIRACO

Fin dunha 
etapa

José S. 

Montes Pérez

Acabar unha etapa significa o inicio doutra, evi-
dentemente. As actividades cotiás normalmente 
non se interrompen por rematar un mes ou aca-
bar un ano, pero suponse que hai algunha situa-
ción cambiante, sobre todo se vai acompañada 
dun novo proxecto. Iso si, sempre se fai un balan-
ce para saber como chegamos e facemos plans 
para ver canto podemos mellorar na nova etapa.

A actitude persoal de cada produtor debe mello-
rar para facer as cousas ben e conseguir a máxi-
ma rendibilidade en base a unha xestión empre-
sarial. Dentro das explotacións leiteiras, temos 
varios elementos que debemos ter presentes e 
nos son comúns:

• Explotacións máis dimensionadas.

• Calidade óptima do leite e da mellora notable 
das forraxes.

• Animais produtores de moita mellor xenética e 
conformación.

• Gandeiros moi profesionalizados e verdadeiros 
empresarios.

• Ganderías mellor manexadas e máis rendibles.

Todo isto quere dicir que neste período limitado 
polas cotas lácteas (1984-2015) que estabilizou a 
produción e que a España –e máis a Galicia– lle 
impediu medrar, foi unha oportunidade para pro-
fesionalizarse e acadar apoio da UE; aínda que é 
verdade que, polas limitacións de cota, non po-
díamos sequera producir para atender o consu-
mo interno. 

Especulouse moitas veces co producido noutros 
países europeos, con cota moi superior ao seu 
consumo, que colocaban os seus excedentes no 
noso territorio debilitando os prezos do leite dos 
nosos produtores. Foi algo que consideramos 

inxusto e mal negociado en Europa, moitas veces 
reivindicado nesta revista polo noso presidente 
fundador. 

Pero como as cotas axudaron a acadar unha certa 
estabilidade nos prezos do leite, agora –despois 
do investimento que os nosos produtores fixeran 
en cota– xa eran aceptadas, ata o punto de que 
non hai moitos meses aínda se quería influír en 
Bruxelas para que alongase o prazo con cotas.

Sermos os mellores
Agora non hai volta atrás e temos a impresión de 
que os nosos gandeiros están profesionalmente 
preparados para competir nos mercados libera-
dos de cotas. Neste caso, referíndonos a Galicia 
–primeira rexión produtora de leite, con case o 
40% da produción nacional–, temos algúns de-
beres sen facer que teremos que ir valorando nos 
meses próximos.

Non hai volta atrás e 

temos a impresión de que 

os nosos gandeiros están 

profesionalmente preparados 

para competir nos mercados 
liberados
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Presentación

Na penúltima revista, na súa presentación, de-
fendiamos “O cooperativismo como solución”, 
por parecernos a mellor fórmula de integración, 
como volviamos sinalar no último número afir-
mando que “o camiño estaba marcado” ao com-
probar que foi o que escolleron os países do nor-
te de Europa con resultados moito máis positivos 
ca nós. O que fixemos non foi suficiente –tal vez 
por iso nos viría ben seguir coas cotas– e aínda 
temos cousas por facer. Xa é moi reiterativo o que 
se escoita en todos os foros gandeiros e, dende a 
Cooperativa, propoñémosvos mellorar en dimen-
sión e en calidade do leite e das forraxes.

Máis calidade do leite e de 
forraxes? Pois si, aínda máis
A calidade A ,que é a mínima esixida para poder 
comercializar o leite, (menos de 400.000 células 
somáticas e menos de 100.000 xermes), cúmpre-
na todos os nosos socios. O paso seguinte, que é 
a calidade SU (menos de 250.000 células somáti-
cas e menos de 50.000 xermes), cúmprena o 76% 
dos socios. Co cal podemos dicir que estamos 
ben situados. Pero é moi mellorable noutros as-
pectos, como poden ser o contido en proteína e 
graxa. 

O leite enteiro está estandarizado nos briks en 
3,1% de proteína e 3,6% de graxa, pero a Coope-
rativa prima os socios a partir de 3,2% de proteí-
na e 3,7% de graxa, o cal quere dicir que valora 
moito esta superior achega. Entón é evidente 
que os gandeiros tamén teñen que ser excelentes 
agricultores para conseguir forraxes propias que 
enriquezan o valor do noso leite para producir 
outros derivados lácteos. 

Na calidade do leite é onde está a posibilidade 
de fabricar produtos de maior valor engadido e 
onde, por tanto, está o noso futuro se sabemos 
acompañalo coa correspondente potenciación 
do tecido industrial, rede comercial e marca.

Con esta situación chegamos ao nivel indus-
trial-comercial, que vai ser clave nesta nova eta-
pa. Necesitaremos conseguir recursos públicos 
–se os houber– pero tamén que fagamos inves-
timentos propios para industrializar o leite como 
facemos nas nosas explotacións.

Sermos protagonistas
Non nos cansaremos de repetir que é imprescin-
dible buscar fórmulas de integración, xa que é 
outro traballo que nos queda por facer e que nos 
está custando moito, máis do que en boa lóxica 
sería previsible. 

Cooperativas Agro-Alimentarias de España pre-
sentou hai uns días as súas propostas para mello-
rar a competitividade do sector lácteo coa parti-
cipación dos principais grupos representados na 
Comisión de Agricultura do Parlamento Europeo. 
Centrándose en cuestións vitais para este futuro, 
que algúns consideran incerto e que eu me atre-
vo a denominar esperanzador –porque os nosos 
produtores están á altura dos mellores de Euro-
pa– mais o que nos falta por facer deberá facerse 
xa, porque os prazos acúrtanse.

En primeiro lugar cómpre modificar a regulación 
comunitaria do paquete lácteo para mellorar a 
definición do concepto de organizacións de pro-
dutores (OPs), para que sexan organizacións de 
carácter económico e empresarial cun tamaño 
mínimo que lles permita ser relevantes no merca-
do. O obxectivo é que estas organizacións sexan 
capaces de aumentar a xestión da produción nun 
contexto onde os mecanismos de intervención 
pública son case inexistentes. 

En segundo lugar, Cooperativas Agro-Alimenta-
rias indicou a necesidade de reequilibrar a cadea 
alimentaria, de modo que haxa un aumento de 
poder real de negociación dos produtores. En 
terceiro lugar, mellorar os aspectos que dificultan 
a súa xestión e impedir prácticas que van contra 
o espírito dos contratos establecidos no paquete 
lácteo, é dicir, dar transparencia e posibilidades 
de planificación de prezos e volumes.

Perdoade que insistamos tanto, pero non deixa-
remos de facelo mentres non haxa unha verda-
deira integración dentro da Cooperativa.

Os gandeiros tamén teñen que 

ser excelentes agricultores para 

conseguir forraxes propias que 

enriquezan o valor do noso leite
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“A nosa produción ten de media uns 38 litros de 
leite por vaca”, explica José Manuel Dubra. Esta 
explotación, Ganadería Dubra S.C., como tantas 
outras, seguiu o camiño trazado pola orixe fami-
liar. “Témola en marcha dende o ano 1996, can-
do fixemos a nave nova, pero os meus pais em-
pezaron con ela no ano 1981 nunha corte, onde 
chegaron a ter 20 vacas”. Unha nova xeración 
chegou con ganas de seguir traballando no cam-
po e, en 1997, decidiron levantar unha nave para 
modernizar as instalacións e acoller en mellores 
condicións o gando, xa que pouco a pouco foron 
aumentando os animais e cumpría dar comezo a 
unha nova etapa. 

“Traballei na explotación xunto cos meus pais 
ata o ano 2005, cando faleceu o meu pai. Des-
pois puidemos contar coa axuda duns servizos de 
substitución con xente contratada entre catro ex-
plotacións da zona. Pero o ano pasado xa puide-

mos contratar un obreiro a tempo completo para 
nós”. A día de hoxe traballan tres persoas nesta 
gandería próxima a Compostela, que alimenta 
os animais –se sumamos as vacas en lactación e 
muxido que hai nesta explotación de leite dá un 
total de 68– a base de silo de millo, silo de herba 
e palla mercada.

Expectantes ante os cambios
No momento que comezaron coas obras da 
nova corte, e vendo que ía aumentando o núme-
ro de cabezas de gando, decidiron ir mercando 
cota para evitar problemas. “Entre 1997 e 2003 
fomos comprando cota pouco a pouco; a última 
mercámoslla a un veciño, xunto coa súa terra. De 
feito, aínda rematamos no mes de agosto deste 
verán pasado de pagar a última letra do crédito 
que tiñamos de cota: 72.000 euros”. 

Como tantos gandeiros de leite, o próximo fin 
do sistema de cotas no mercado europeo failles 
dubidar e fanse as mesmas preguntas que o res-
to,“aínda non se sabe moito como vai ser”. “Supo-
ñemos que un par de meses ao ano haberá bos 
prezos, a partir de mediados da campaña, quizais; 

“O apoio do veterinario de 
Feiraco sempre foi moito, 
sempre se involucrou”
Hoxe falamos con José Manuel Dubra, un dos gandeiros de Feiraco que 

seguiu a tradición familiar, xa que os pais tamén foron cooperativistas. 
Na súa explotación, Ganadería Dubra S.C., en Restande (concello de 
Trazo), na comarca de Ordes, manexan a diario 162 cabezas de gando 

(entre vacas e tenreiras) e traballan tres persoas.

“Aínda rematamos no mes de 

agosto de pagar a última letra 
do crédito que tiñamos de cota: 

72.000 euros”
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e despois haberá altos e baixos. A verdade é que 
non se ve moi claro o que pasará, pero tampouco 
se vía claro antes, é certo”.

Un traballo duro
José Manuel non está seguro de que os seus fillos 
vaian seguir coa explotación familiar, cousa que 
el si que fixo no seu día. “Non o vería como un 

bo futuro para os meus fillos, porque tes que es-
tar todo día enriba dela, coma quen di, case non 
podes facer máis. Aínda que temos un operario e 
nos liberamos un pouco… pero ao final temos o 
mesmo problema que ten calquera autónomo, o 
que pasa é que neste sector é imposible parar”. A 
enorme implicación persoal en tempo coida que 
é o principal problema nun traballo que os prezos 
do leite apenas axudan a compensar cando po-
derían facelo. 

Asegura que co ritmo e a produción que teñen na 
explotación cumpriríalles ter outro operario máis, 

Co ritmo e a produción que teñen 

na explotación cumpriríalles ter 

outro traballador máis, farían 

falta catro persoas 



unha entrada extra de cartos coa que van tirando. 
“Se non, só co leite xa case non podería ter nin ao 
traballador que teño hoxe”. 

O apoio de Feiraco
“Estamos en Feiraco dende que temos vacas, xa 
estaban os meus pais e despois seguimos nós. 
A experiencia coa cooperativa é boa, a verdade, 
penso que moi ben.” Din estar ben informados 
dos temas que lles afectan, e cando fai falta “hai 
xa moita confianza, e chamo e pregunto a cal-
quera dos de Feiraco cando preciso saber algo”. 
Pero sobre todo, quere destacar o traballo do ve-
terinario da cooperativa, Alfonso Goris, pola súa 
implicación. “Non sei se saberá el máis ca min 
desta explotación”, bromea. “O apoio de Alfonso 
sempre foi moito, sempre se involucrou tanto a 
nivel de asesorarme en tratamentos como a nivel 
de prevención; sempre me axudou e sígueo fa-
cendo, claro está”. 

farían falta catro persoas traballando en vez de 
tres. “Con este volume de traballo non chega coa 
xente da casa, non se dá feito. Por iso hai xen-
te que se está quitando disto, aínda que tamén é 
certo que tampouco se sabe como irán as cousas 
de aquí a uns anos… Aínda que os cambios non 
coido que sexan moi grandes, ás vacas haberá 
que muxilas todos os días”. 

De todos os xeitos, este gandeiro cooperativista 
de Feiraco coida que, cun pouco máis de marxe 
de beneficio, pensaría ter outro operario axudan-
do co traballo, aínda que fose a media xornada; 
“de feito esa é a miña idea, coller a alguén máis 
neste ano se podo”. Pero engade que, de conside-
rar facelo, sería porque ademais de vender leite, 
venden animais novos para outras explotacións, 

A importancia de ter 
o mellor gando

Nesta explotación leiteira os investi-
mentos en maquinaria que se fan son 
os xustos e precisos. “Para as campa-
ñas case o contratamos todo. Si que 
mercamos un mesturador no ano 
2000 e máis un carro arrastrado ver-
tical, e cargámolo coa pa do tractor”. 
Tractores teñen dous: un máis vello 
de finais dos anos 90 e unha nova ad-
quisición feita o ano pasado, xunto a 
unha cisterna. “O resto da maquinaria 
que precisamos xa estaba na explota-
ción e seguimos utilizándoa, son má-
quinas pequenas”, indica. “Onde si que 
fixemos investimento é en xenética” 
–engade José Manuel–, “en comprar 
embrións xunto a algúns animais en 
poxa a medias con outras ganderías. 
Mercamos entre dous para conseguir 
as mellores vacas. E seguimos mer-
cando embrións de vez en cando; aí si 
que investimos”, afirma. 

“Onde facemos investimento 
é en xenética”, engade José 
Manuel, “en comprar embrións 

xunto a animais en poxa a 

medias con outras ganderías”

A voz dos socios
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I Premio Jesús 
García Calvo

Aínda que na revista anterior demos conta dos 
premiados na primeira edición da convocatoria 
que no seu día fixo o Instituto Universitario de Es-
tudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA) nas 
súas dúas modalidades de “Textos publicados en 
revistas científicas” e de “Traballos Fin de Máster e 
Fin de Grao”, neste número queremos afondar no 
acto de entrega.

O acto celebrouse o 16 de decembro con toda a 
solemnidade no Salón Nobre de Fonseca da Uni-
versidade de Santiago de Compostela, baixo a 
presidencia do seu Reitor.

A iniciativa conxunta da Fundación Feiraco e o 
IDEGA deu forma a un anhelo que tiña a Coope-
rativa de facer memoria do primeiro presidente e 
fundador de Feiraco, D. Jesús García Calvo, que 
tamén fora, no seu día, alumno desta Universida-
de e presidente do seu Consello Social, así como 
impulsor dun convenio de colaboración entre a 
Fundación Feiraco, da que tamén era presidente, 
e o Instituto Universitario de Estudos e Desenvol-
vemento de Galicia.

Motivos suficientes para a homenaxe
Había motivos suficientes para promover conxun-
tamente esta homenaxe establecendo un Premio 
que motivara aos máis novos na investigación 
sobre o mundo rural ou o sector agrogandeiro. 
Non hai dúbida de que os traballos presentados 
–un total de nove na modalidade A e sete na B– 
resultaron de alto nivel.

A Fundación Feiraco e o IDEGA pretenden conso-
lidar en sucesivas edicións, con carácter bianual, 
a convocatoria do Premio Jesús García Calvo, 
para destacar e facer memoria da súa coopera-
ción; para poñer en valor e recoñecer a súa ache-

A iniciativa conxunta da 
Fundación Feiraco e o Idega deu 

forma a un anhelo que tiña a 
Cooperativa de facer memoria 
do primeiro presidente e 

fundador de Feiraco

Reportaxe
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ga persoal ao desenvolvemento do rural e para 
seguir resaltando a importancia do rural dentro 
da economía galega.

Nesta primeira edición fíxose coincidir no mesmo 
acto esta entrega de premios coa do Premio Va-
lentín Paz Andrade, igualmente promovido polo 
IDEGA. Por iso a lección maxistral do profesor 
Juan Carmona –que transcribimos– fixo repeti-
das referencias aos dous homenaxeados.

Na Presidencia do acto, ademais de Juan Viaño, 
reitor, estiveron Corina Porro, presidenta do Con-
sello Económico e Social; Xaquín Fernández, di-
rector do Idega; e Juan Carmona, profesor. 

Intervención de José Montes
Ademais, estivo o presidente de Feiraco e Funda-
ción Feiraco, José Montes, que no seu relatorio 
dixo que este acto que sela a colaboración entre 
Empresa e Universidade significa:

• Aproximación da Universidade ao mundo rural 
e ao cooperativismo.

• Apoio ao desenvolvemento do primeiro sector.

• Enxalzar a figura de D. Jesús e a súa obra.

• Estimular a innovación e poñer en valor os pro-
dutos da terra.

Xunto a isto, destacou que desde hai moitos anos 
a relación entre o Idega e Feiraco foi intensa, fru-
tificando en varias fórmulas de cooperación:

• Participación na Xunta de Goberno do Idega.

• Intercooperación en estudos de investigación e 
cooperativismo.

• Proxectos de comercialización de produtos.

• Colaboración en estudos de posgrao ou máster.

“Por riba de todo, pretendemos institucionalizar 
un Premio que dalgún xeito manteña e fomente 
aquel espírito emprendedor, innovador e científi-
co de D. Jesús García Calvo e, dese xeito, manter 
a súa memoria”, explicou José Montes.

Xunto a isto, engadiu que García Calvo sempre 
tivo moi clara a simbiose que debía existir entre 
a Universidade e o rural, entre a investigación 
científica e o desenvolvemento rural para poder 
avanzar na mellora das condicións de vida da 
xente do rural e na produción de alimentos sans 
e de calidade.

Neste sentido, apuntou que o modelo coopera-
tivo entendeuno como a mellor saída ás sucesi-
vas crises e ao atraso que se vivía no rural. Foi, 
por tanto, precursor para estes tempos nos que 
non se pode entender desenvolvemento rural 
sen cooperativismo. Finalmente, quixo saudar a 
todos os que participaron nestes traballos, espe-
cialmente aos premiados:

• Araceli Freire Cedeira, pola súa excelente tese 
sobre a cooperación na contorna dos montes en 
man común.

• Francisca Gago Guillán, sobre o Programa Lea-
der (2007-2013) que tan ben idealizou as bases 
do desenvolvemento rural coa participación dos 
protagonistas.

Rematou agradecendo, en nome de Feiraco e da 
Fundación Feiraco, a súa colaboración á Universi-
dade –a través do IDEGA– e aos participantes, así 
como a presenza de membros do Consello Reitor 
de Feiraco e directores, e mesmo a concorrencia 
de profesores e alumnos.

11
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En Galicia temos múltiples premios de poesía, de 
novela curta, de novela longa, de xornalismo, de 
etnografía... Ben é que por fin teñamos algúns 
de economía. Porque a economía e a empresa 
forman parte tamén da cultura dun país. Nunca 
entendín por que a identidade de Galicia habi-
tualmente se establece en torno a elementos 
simbólicos como o hórreo, o carro ou o castro e 
non en torno á furgoneta C-15, ao tractor ou ao 
atún en aceite. Tamén é bo, igualmente, que es-
tes dous premios leven os nomes de Valentín Paz 
Andrade e Jesús García Calvo, dúas persoas que 
prestaron unha contribución relevante ao desen-
volvemento económico de Galicia. 

Os dous premios son resultado da colaboración 
entre o Instituto de Desenvolvemento Econó-
mico de Galicia (Idega) e institucións relevantes 
do país. O primeiro deles, o Jesús García Calvo, 
entre Idega e a Fundación Feiraco; o segundo, o 
Valentín Paz Andrade, entre o Idega e o Consello 
Económico e Social de Galicia. 

O Idega é un dos máis antigos institutos de in-
vestigación de Galicia e ten desenvolvido unha 
amplísima tarefa de investigación e divulgación: 
o máis coñecido dos seus resultados é probable-
mente o Informe Anual sobre a Economía Galega, 
que cumpriu xa os 25 anos e que é a obra de refe-
rencia para quen queira seguir de preto a evolu-
ción da nosa economía. 

A colaboración Idega-Fundación Feiraco vén 
de moi atrás, e cómpre dicir que foi un dos pa-
tróns máis fieis e máis activos do Idega –recordo 
a Xesús García Calvo, que foi tamén presidente 
do Consello Social da USC, asistindo a consello 
tras consello do Idega e expresando ideas e opi-

nións sobre as contas e outros extremos das me-
morias–. Cómpre salientar que non poucos dos 
proxectos de investigación do Idega contaron 
coa axuda económica da Fundación Feiraco. A 
colaboración Idega-Ces é mais recente, pero moi 
intensa; e temos que agradecer á súa actual pre-
sidenta o impulso dado a esta relación.

Estudantes de dereito
Valentín Paz Andrade e Jesús García Calvo estu-
daron ámbolos dous Dereito en Santiago, dúas 
décadas antes o primeiro deles, que comezou a 
estudar no medio da Primeira Gran Guerra (1917) 
e rematou no 1921. Dúas décadas despois, come-
zaría a estudar Dereito Jesús García Calvo, que o 
fixo ao remate da Guerra Civil (1940), dando cabo 
aos seus estudos no 1944. 

Dúas décadas moi significativas, cunha guerra de 
por medio e cunha Universidade de Santiago moi 
diferente. Se cando chegou a ela Valentín esta-
ban naquela facultade homes como o propio Lois 
Porteiro Garea –que morrería poucos meses máis 
tarde coa gripe de 1918–, o ambiente da inme-
diata posguerra estaba marcado por personaxes 
tan contrarias a aquel como Luis Legaz Lacam-

Algunhas reflexións sobre 
emprendemento en Galicia 
Xoán Carmona Badía, Catedrático de Institucións Económicas da USC, 
referiuse no seu discurso aos homenaxeados Jesús García Calvo e Valentín 
Paz Andrade
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bra, ideólogo nacional sindicalista, catedrático 
de Filosofía do Dereito, e reitor da Universidade 
entre 1942 e 1947. Jesús García Calvo recordou 
en varias ocasións que, en todo caso, no medio 
daquel aparato reaccionario había catedráticos 
como Carlos Ruiz del Castillo, que chegou orde-
nar aos conserxes que arrincaran os carteis dos 
falanxistas, tan incomodados por aquel incidente 
que remataron por conseguir que o profesor tive-
ra que pedir o seu traslado a Madrid.

O nacemento de Industrias Pesqueras
Valentín Paz Andrade (Lérez, 1898) mesturou nos 
comezos da súa actividade o dereito co xorna-
lismo, exercendo de director do vigués Diario 
Galicia, e deu en empresario por abandono do 
seu propietario. A partir de aí, foi conquistando 
a confianza como avogado e como xornalista 
do sector marítimo vigués, o máis dinámico da 
Galicia da época durante os anos vinte, ata che-
gar a converterse no seu altofalante, a través de 
conferencias, escritos e, diría que sobre todo; a 
través da revista ‘Industrias Pesqueras’, da que foi 
fundador no ano 1927, e que hoxe, 80 anos máis 
tarde, é unha das dúas máis antigas do mundo 
no sector. 

Pero por detrás, na discreción dun despacho que 
foi peregrinando ata chegar a un escuro primeiro 
andar da rúa Policarpo Sanz, aconsellaba sobre 
como organizar a sucesión a pequenos empresa-
rios en transo de xubilación, ou sobre a forma so-
cial que debería adoptar unha iniciativa pesquei-
ra. Contribuía a arranxar, en definitiva, moitos dos 
problemas das empresas marítimas locais. 

Pequenas-grandes empresas
Nun mundo de pequena empresa, nun sector 
onde o risco era grande, os axentes poñían ovos 
en moitos cestos e a multiplicidade de pequenas 
empresas podía encubrir a non tan pequenos 
empresarios. Teño para min que temos vivido os 
economistas un chisco enganados polas estatís-
ticas ao dicir que Galicia era idiosincraticamente 
un país de pequena empresa. Pero naquel mundo 
de transaccións multiplicadas, o capital relacio-
nal resultaba fundamental. 

Valentín Paz Andrade xogou ese papel de posi-
bilitador de relacións e de iniciativas, máis que 

de empresario el mesmo, aínda que tamén o foi. 
Ao tempo, foi converténdose en experto nun 
sector singular, atesourando uns coñecementos 
que poucos posuían, e o seu papel de xerador 
de confianzas completouse co de asesor, non 
só xurídico, senón tamén económico. Valentín 
foise convertendo en economista do sector pes-
queiro. Por iso foi posteriormente chamado pola 
FAO, e por iso foi parte substancial no proxecto 
de Pescanova.

Un rexistrador especial
Pola súa banda, Jesús García Calvo (parroquia de 
Logrosa, 1921), tras rematar brillantemente Dere-
ito, fíxose rexistrador no 1949 e foi dando tombos 
naquel traballo dende Torrecilla de Cameros (por 
certo, lugar de procedencia de moitos empresa-
rios asentados en Galicia no século XIX) ata Qui-
roga, pasando por El Barco de Ávila, ata chegar 
a Negreira en 1959, onde ata 1973 estivo como 
rexistrador. 

O Val da Barcala ao que regresaba Jesús García 
Calvo converteríase pouco máis tarde nunha das 
dúas primeiras comarcas de Galicia en contar 
cun servizo de Extensión Agraria e, por este mo-
tivo, nun dos lugares primeiros onde se desen-
volvería a concentración parcelaria. Alí tivo o seu 
primeiro contacto co mundo da empresa como 
asesor xurídico e como vogal do Consello de Ad-
ministración de Finsa (1963-1980) , que dirixía o 
seu curmán Manuel García Cambón. Non é ocio-
so recordar que Finsa non naceu da nada, senón 
que tivo as súas orixes no serradoiro que Gar-
cía Cambón tiña en Portanxil, preto de Logrosa. 
E tampouco é ocioso recordar que foi naqueles 
anos (en torno a 1965) cando se produce naquela 
empresa o salto da madeira ao aglomerado, que 
foi o que diferenciou a Finsa do resto do sector, 
ademais de clave do seu éxito. 



Jesús García Calvo impulsou a vida asociativa en 
Negreira, foi presidente do Casino, e alí foi no-
meado presidente do Consello Interparroquial de 
Cáritas. Entre a súa profesión de rexistrador e a 
actividade nestes círculos foi tecendo un lidera-
do social que é condición sine qua non para em-
prender proxectos que precisen de xuntar moitas 
vontades. Gran lector, entre outras cousas da lite-
ratura económica do desenvolvemento daquela 
época, e preocupado polo estancamento da agri-
cultura galega e, máis en concreto, do Val do Bar-
cala, enfróntase á política dos Plans de Desenvol-
vemento, orientada a agudizar os desequilibrios 
entre o urbano e o rural, e que, na súa opinión 
–apoiada polo tempo– condenaba ao ostracismo 
as bisbarras rurais . 

Era preciso –e nisto contaba con moitos dos seus 
tertulianos– buscar o desenvolvemento rural e 
poñelo en marcha de xeito que os propios labre-
gos tiveran a palabra. Dende abaixo. Concitado o 
acordo, coas ideas claras e cos apoios necesarios, 
impulsaría a creación da “Cooperativa Forraje-
ra de Negreira” no 1968, que daría lugar ao ano 
seguinte a Feiraco propiamente dito, a fábrica de 
pensos, ao comezo da recollida de leite tras 1971, 
etc. En definitiva, a esa realidade cooperativa e 
transformadora da comarca que hoxe segue viva 
elaborando produtos innovadores nos que a USC 
ten tamén colaborado. 

Unha realidade na que Jesús García Calvo deixou 
a pel ata o último momento, porque cumpría estar 
alí nun sector leiteiro con poucos instrumentos 
para resistir a esmagadora presión da gran distri-
bución, especialmente sangrante no caso do leite.

Persoas catalizadoras
Valentín Paz Andrade e Jesús García Calvo tive-
ron, polo tanto, unha segunda cousa en común: a 
de ser personaxes catalizadores, depositarias dun 
enorme capital social que lles permitiu organizar 
recursos ao servizo da modernización e da indus-
trialización do agro e das actividades marítimas. 
Ámbolos dous impulsaron o aproveitamento de 
recursos naturais, as industrias marítimas Valen-
tín Paz Andrade, e as rurais, Jesús García Calvo; 
nos que Galicia tiña vantaxes comparativas. 

Neste sentido foron emprendedores e fórono 
en todo o sentido da expresión. Probablemente 
máis kirznerianos que schumpeterianos. E fóro-
no nunhas circunstancias moi difíciles nas que o 
éxito na creación de empresas –capitalistas pro-
piamente ditas ou cooperativas– esixía moita di-
plomacia e moitas relacións, mesmo con cargos 
e institucións coas que non se concordara. 

Valentín Paz Andrade sería un dos arquitectos 
dunha fase da historia económica e empresa-
rial de Galicia onde o impulso estaba no mar, o 
primeiro sector industrial e verdadeiro primeiro 
pulmón da Galicia moderna. Jesús García Calvo 
sería un dos arquitectos da reacción do interior, 
da modernización serodia, pero moi rápida do 
mundo rural, dun intento de catching up no que 
tamén participarían Euloxio Gómez Franqueira 
(de talante e actuación moi distinta en todo a Je-
sús García Calvo), José Rodríguez López, a familia 
Fernández López, Álvaro Gil…

Un terceiro trazo común
Os dous tiveron unha forte confianza na virtuali-
dade da cooperación. Jesús García Calvo dunha 
forma evidente, o cooperativismo agrario como 
solución para o supostamente tradicional indivi-
dualismo rural de Galicia. A idea cooperativa viña 
en Galicia de moi atrás e foi unha das palabras de 
orde non só do galeguismo da preguerra, senón 
tamén do catolicismo social do que Armando 
Castroviejo, profesor de Jesús García Calvo, fora 
un dos máis destacados divulgadores. 

En Valentín Paz Andrade dunha forma menos 
evidente: a da cooperación entre empresas como 
xeito de conseguir dinamizar un determinado 
territorio. O Vigo dos anos vinte a trinta –axus-
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tárase ou non ao concepto estrito de distrito in-
dustria– era un mundo que se podía caracterizar 
por dous trazos: as estratexias colectivas para di-
versificar o risco (empresas pequenas vs. empre-
sarios non tan pequenos) e cooperación para a 
provisión de servizos colectivos. E aí está Valentín 
Paz Andrade en Industrias Pesqueras, redactando 
estudos e folletos en defensa do porto pesqueiro 
de Vigo, os Estatutos da Unión de Fabricantes de 
Conservas, etc.

E aínda sinalaría un cuarto trazo en común: son 
persoas que cando emprenden teñen un gran 
coñecemento dos sectores onde o fan así como, 
ademais, unha posición persoal consolidada. 
Quere isto dicir que están nunha posición de to-
mar iniciativas empresariais de calidade. Hoxe 
en día, na literatura empresarial, arguméntase a 
existencia de dous tipos de emprendemento: o 
de aqueles que, por falta dunha alternativa labo-
ral vénse forzados a crear o seu propio traballo en 
forma de empresa –os emprendedores por ne-
cesidade–; e a de aqueles que, tendo un traballo 
ou posición económica consolidada, teñen unha 
idea que consideran explotable, e lánzanse a fa-
cela. Serían os emprendedores por oportunidade. 

E a literatura actual insiste teimudamente en que a 
probabilidade de éxito é completamente diferen-
te. Boa formación, posición persoal consolidada, 
familiaridade co sector no que se vai emprender, 
son trazos que se correlacionan positivamente 
co éxito do emprendemento. E que nunha xeira 
coma a actual, na que hai non poucos excesos 
coa cuestión do emprendemento, deberían ser 
tomados en consideración. 

Un “exceso” de emprendemento
Demasiado emprendemento pode representar 
baixa calidade das iniciativas, que remate nun 
discutible uso dos recursos así coma na xeración 
dun estado de frustración e descrenza. E se, ade-
mais, o contorno non é favorable, estas febles ini-
ciativas reducen aínda as súas probabilidades de 
éxito. E vou citar só dúas cuestións. 

A primeira, os recursos financeiros: nunha épo-
ca na que o crédito está baixo mínimos, os peri-
gos de mortalidade son maiores. A segunda: que 
resulta que a maior parte do emprendemento 

–entendido como o fai, por exemplo, a rede de 
Global Entrepreneurship Monitor– é autoempre-
go, por necesidade, e no sector servizos. Ollo!!, 
que o auxe da gran distribución non é unha brin-
cadeira. Dá a sensación de que cando os máis 
importantes teóricos do primeiro quinquenio 
do século XXI, como Scott Shane, por exemplo, 
están de volta da retórica do emprendemento, e 
son absolutamente críticos con moitos dos seus 
elementos, nós estamos comezando o camiño de 
ida. Deberíamos coller un atallo e saír da ringlei-
ra. A experiencia de Valentín Paz Andrade e Jesús 
García Calvo orienta máis ben á necesidade de 
creación dun contorno favorable ao emprende-
mento de calidade, do que sen dúbida forman 
parte as universidades.

Precisamos de máis Valentíns Paz Andrade e Je-
suses García Calvo. Precisamos crear ámbitos 
favorables ao emprendemento de calidade. Para 
que as oportunidades se perciban necesitamos 
xente formada. Mesmo doutores. Que para iso é 
precisa unha universidade pública ben dotada, 
que ofreza aos estudantes graos, másters e dou-
toramentos, e non se vexa condenada a ser a par-
te máis masiva da formación, cedendo o resto a 
títulos privados ou públicos doutras comunida-
des ou países, que non están ao alcance de todos. 

E que Idega, e a universidade en xeral, son ele-
mentos centrais dese capital social e relacional 
que é tan importante en territorios como Galicia. 
Que se a USC non consegue manter o rumbo non 
aparecerán eses Valentín Paz Andrade nin Jesús 
García Calvo, nin tampouco académicas tan só-
lidas como as autoras –e algún autor– dos tra-
ballos premiados hoxe, aos que quero rematar 
felicitando da forma máis cordial. 

Reportaxe

16

A experiencia de Paz Andrade 

e García Calvo orienta a 

necesidade de creación 
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Neste tempo de tanta competitividade é necesa-
ria máis formación e, por suposto, máis desen-
volvemento do papel da muller na sociedade. E 
máis aínda no ámbito rural, onde foi, é, e será un 
motor moi importante a todos os niveis: familiar, 
económico e social. 

Por iso, dende a nosa cooperativa consideramos 
que é de gran valor potenciar o emprego femini-
no mediante políticas activas de desenvolvemen-
to rural, diversificando a actividade económica 
a partir da capacitación profesional e facilitando 
o acceso a novas oportunidades. Feiraco é unha 
EFR (Empresa Familiarmente Responsable), polo 
que aplicamos políticas de igualdade e concilia-
ción acollendo a todo o colectivo, dende os so-
cios ata os traballadores.

En liña con esta filosofía, o pasado mes de feb-
reiro un grupo de mulleres participou nunha 
xuntanza sobre a importancia dunha correcta in-
seminación para obter maiores beneficios nas ex-
plotacións lácteas. Decidimos organizalo despois 
de ver o resultado da enquisa realizada o día da 
visita a ACOLAT (CLESA), na que as socias amosa-
ban especial interese polos cursos en xeral, pero 
un dos máis solicitados era o de inseminación. 

Aprendendo as mellores técnicas
Este primeiro curso fíxose para un grupo redu-

cido, debido a que os grupos teñen que selo 
para poder realizar as prácticas axeitadamen-
te. Pero tendo en conta a demanda das socias, 
barallamos a posibilidade de novos cursos ao 
longo do ano, aproveitando a experiencia dos 
nosos profesionais. 

As cooperativistas recibiron coñecementos so-
bre a anatomía do aparato reprodutor da vaca, 
así como nocións de fisioloxía e do sistema hor-
monal que regula o ciclo reprodutivo do animal. 
Tamén se explicou, xa na parte práctica, cal é a 
técnica de inseminación artificial a través da ma-
nipulación do útero da vaca vía rectal, así como 
os pasos a seguir para unha manipulación co-
rrecta do instrumental preciso e as indicacións 
para a conservación e desconxelación do seme. 
Ademais, ofreceuse unha breve explicación so-
bre os distintos produtos que existen no mer-
cado xenético (touros xenómicos, seme sexado, 
fecundación in vitro...). 

Compromiso activo das socias na 
cooperativa

Este primeiro curso de 

inseminación artifical de gando 
fíxose para un grupo reducido, 

para poder realizar as prácticas 
axeitadamente
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- A elaboración do proxecto, no cal aproveitamos 
todas as oportunidades que se presenten, como a 
Fundación Feiraco, as actividades sociais da pro-
pia cooperativa, o cadro de persoal, a Redeusumo 
e Agaca. 

- Organización do plan de formación con comu-
nicación constante coas socias mediante reu-
nións periódicas. 

O máis importante é poder contar coa vosa co-
laboración, pois cada día necesitamos ser máis 
as socias que loitemos por mellorar en todos os 
ámbitos posibles, tanto persoais, como dentro da 
cooperativa. 

Texto: Carmen Rodríguez Rodríguez. Vicepresi-
denta de Feiraco

Máis cursos de interese 
Outro dos cursos solicitados –que comeza a im-
partirse o 5 de marzo nas instalacións de Ponte 
Maceira– é o relacionado coa mellora da autoes-
tima da muller, cofinanciado pola Secretaría Xeral 
de Igualdade da Xunta. 

Temos tamén en mente organizar outro curso de 
formación xeriátrica, un de informática, así como 
outro de conciliación con grupos de apoio ou de 
relevo nas explotacións. Tamén consideramos 
importante realizar saídas didácticas para coñe-
cer novas experiencias en cooperativas das que 
podemos aprender. 

Estas accións forman parte do plan de Feiraco 
de dar a coñecer ás mulleres da nosa cooperati-
va onde poden e deben integrarse cada día máis 
e ser un apoio fundamental acadando, se cabe, 
unha maior fidelización; ademais de medrar o 
seu propio enriquecemento persoal. 

Para chegar a estes obxectivos organizamos un 
plan de traballo tendo en conta: 

- A súa presentación a todas as socias a través de 
circulares, charlas, folletos informativos, comunica-
ción telefónica e mediante a revista da cooperativa. 

As mulleres da nosa cooperativa 
poden e deben integrarse 

cada día máis, e ser un apoio 

fundamental
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II Xornada Técnico 
Económica 

O vindeiro día 1 de abril ábrese un novo escena-
rio para o sector lácteo na Unión Europea coa 
desaparición do sistema de cotas que regulaba 
a produción do leite. A partir desa data a maior 
protección que vai ter o produtor de leite vai ser a 
súa eficiencia, que o vai a facer competitivo e así 
poder saír adiante.

O próximo 10 de marzo, Feiraco organiza a II Xor-
nada Técnico Económica baixo o título ‘A produ-
ción láctea ante un novo escenario’. Esta xornada 
pretende reunir a máis de 500 gandeiros e pro-
fesionais relacionados con sector agrogandeiro, 
co fin de adecuar métodos e sistemas de traballo 
acordes a un futuro sen cotas e así rendibilizar 
e maximizar os recursos, en definitiva, a todos 
aqueles interesados en coñecer o futuro do sec-
tor lácteo.

Constará de tres relatorios e unha mesa redon-
da pola mañá, e doutra mesa redonda pola tarde. 

Os relatorios versarán, o primeiro, sobre o mundo 
cooperativo, a influencia das cooperativas no sec-
tor lácteo europeo e mundial, o papel que repre-
sentan e a influencia que exercen sobre os prezos. 
A disertación será a cargo de Fernando de Anto-
nio, Responsable da Área de Gandería de Coo-
perativas Agroalimentarias de España, persoa de 
contrastada experiencia no mundo cooperativo.

A segunda conferencia centrarase na situación 
do mercado lácteo mundial: presente e futuro 

Co título ‘A produción láctea ante un novo escenario’, a xornada 
celebrarase o vindeiro 10 de marzo en Santiago de Compostela

Esta xornada pretende reunir 

a máis de 500 gandeiros e 

profesionais relacionados co 

sector agrogandeiro
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do sector lácteo, prezos, demanda, posibilidades 
e como nos afecta; impartida por Pedro Ramos, 
moi ligado sempre ao sector; na actualidade é 
Coordinador da Asociación de Industrias Lácteas 
de Galicia, da que Feiraco forma parte.

O último relatorio da mañá tratará sobre a ind-
exación e estabilidade dos prezos. O obxectivo é 
ofrecer unha visión de como se constrúen, a que 
é debida a volatilidade que está acontecendo. 

Co fin de entender que está ocorrendo nos mer-
cados, tamén se presentará unha visión cara ao 
futuro, sobre todo para establecer unha estratexia 
a desenvolver. O encargado de impartir o relato-
rio será Juan Manuel Fiz, Director de Xestión de 
Leite de Senoble.

Mesas redondas
A continuación celebrarase a mesa redonda da 
mañá, composta polos tres anteriores relatores e 
polo noso Director Xeral, José Luis Antuña, que, 
baixo o título ‘O novo escenario dende a óptica 
da industria’, debaterán a visión da industria ante 
a nova situación e proporcionarannos ideas sobre 
como temos que afrontar este novo reto, como 

nos debemos implicar e que podemos achegar 
para lograr un mercado máis competitivo e unha 
mellor saída ao noso produto.

A mesa redonda da tarde, baixo o título ‘O novo es-
cenario dende a óptica do produtor’, estará integra-
da por cinco gandeiros de distintas zonas de Espa-
ña e Portugal, que darán a súa visión sobre a nova 
situación, e como se foron preparando para ela. 

Os gandeiros participantes son: José Ramón 
Arronte Diego da Sat Arronte de Cantabria; Enri-
que Jiménez Heredero da SAT Los Castillotes, de 
Turégano, Segovia; Miguel Ángel Elvira Vázquez 
da Granxa Elvira de Talavera, Toledo; Luis Aires 
Gomes da Granxa Vale dos Cerdeiros, Seda, Por-
tugal; e Javier Fraga Landeira da SAT San Vicente 
de Niveiro, Val do Dubra, A Coruña.

O lugar de celebración da xornada será o Palacio 
de Congresos de Santiago de Compostela, en San 
Lázaro.

Patrocinadores: AgroBank (La Caixa), Breedibg 
your profit, Bunge, Ceva, Elanco, Fitó, Galical, 
S.L., Hipra, MSD Animal Health, Santander-agro, 
Smartamine & MetaSmart, Soaga, Ucoga e Zoetis.

Colaboradores: Abanca, Boehringer Ingelheim, 
Grupo Nogar e Proquimia.

Terán lugar dúas mesas 

redondas que analizarán o 

novo escenario do sector lácteo 

dende a óptica do produtor e 
tamén da industria
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Introdución
A. Importancia do leite
“O leite é a secreción normal da glándula mama-
ria das femias de bovinos sans, obtida por unha 
ou varias muxiduras diarias, hixiénicas, comple-
tas e ininterrompidas”. Convén antes de nada 
facer unha pequena reflexión en contra dalgúns 
gurús, supostamente mediáticos, contrarios ao 
consumo de leite, que pretenden contradicir os 
informes médico-científicos que avalan as ca-
lidades do leite das nosas vacas, baseándose en 
reflexións que non pasan de ser pensamentos 
superficiais pseudofilosóficos sen ningunha base 
científica, cuxo fin último parece ser protagonizar 
titulares ou chamar a atención.

É o alimento máis completo para o ser humano 
polas súas incomparables características nutri-
cionais, e constitúe por iso un alimento de pri-
meira necesidade. É considerado un alimento bá-
sico na dieta de nenos, anciáns e enfermos, e, en 
xeral, de toda a poboación.

O leite contén proteínas enteiras de alto valor 
biolóxico, vitaminas e é fonte por excelencia de 

calcio. Esencial para a formación e mantemento 
dos ósos polo aporte de calcio, vitamina D, fósfo-
ro e magnesio. 

Ademais, hidrata polo seu alto contido en auga; e 
é vehículo de vitaminas, minerais e ácidos graxos 
esenciais. Ten moita relación coa prevención e 
o tratamento de diversas patoloxías metabólicas 
coma a obesidade, a hipertensión arterial, a dia-
bete, as dislipemias e a osteoporose.

B. Composición química
O leite é un produto nutritivo complexo que con-
tén máis de 100 sustancias que se atopan en for-
ma de solución: minerais e azucres, suspensión: 
as proteínas, e en emulsión: as graxas.

A auga é o seu principal compoñente: 87 %; o res-
to constitúe o extracto seco que supón uns 130 
grs/l.

Materia graxa: 35-40 grs/l

Materias nitroxenadas totais: 30-35 grs/l

-caseína: 27-30 grs/l

-albumina: 3-4 grs/l

Azucres: lactosa 45-50 grs/l

Minerais: 8-10 grs/l

A caseína e os glóbulos graxos danlle ao leite a 
maioría das súas características físicas. Ademais 
outórganlle o sabor e olor aos produtos lácteos 
como a manteiga, o queixo, o iogur. A lactosa, 
a proteína e parte da graxa son sintetizados na 
glándula mamaria; outra parte da graxa absórbe-
se directamente do sangue.

Por que teño a calidade 
de leite que teño
Primeira parte
Alimentación e calidade do leite
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Moitos dos parámetros da composición química 
non son susceptibles de variación coa alimenta-
ción, aínda que, como veremos, si poden verse 
afectados por outros factores de manexo, am-
bientais, variacións individuais, xenéticos, etc.

Os parámetros fundamentais nos que máis po-
demos influír vía alimentación e manexo son a 
materia graxa e a proteína.

1. Punto crioscópico 
Defínese como o punto de conxelación do leite. 
Constitúe un dos procedementos máis exactos 
para determinar unha posible adulteración con 
auga engadida. Canto máis alta é a concentra-
ción de solutos que contén o leite máis baixa é 
a temperatura á que conxela; se se lle engade 
auga, diminúe a concentración de solutos e au-
menta o punto crioscópico (pensar que o valor 
está en negativo polo que o valor máis alto é o 
que ten o valor absoluto máis baixo). O valor re-

ferencia en Feiraco sitúase en -519, valores por 
encima como -518, -517, etc. indicarían posibili-
dade de auga engadida.

Onde A: é a porcentaxe de auga engadida. PC1: 
punto crioscópico leite normal. PC2: punto crios-
cópico leite analizado. Considérase 520 o punto 0.

Os parámetros fundamentais 

nos que máis podemos influír 
vía alimentación e manexo son 

a materia graxa e a proteína



Sería conveniente facer unha revisión do baleira-
do dos circuítos da muxidoira e da unidade final, 
pois puideran quedar restos de auga da limpeza 
que logo pasarán ao tanque.

 2. Lactosa
O contido de lactosa é relativamente constan-
te no leite (50 grs/l) e mantense independente 
da dieta, xunto cos minerais regulan o fluxo de 
auga na glándula mamaria e polo tanto a pro-
dución de leite. Prodúcese a partires da glucosa, 
polo que unha carencia no aporte enerxético na 
ración traerá como consecuencia unha baixada 
na produción.

3. Proteína
O contido proteico do leite, aínda que en mellor 
medida ca graxa, si se pode modificar a través da 
alimentación. O 95% da materia nitroxenada do 
leite está constituída por proteína; o resto son 
compostos non nitroxenados como a urea. Entre 
as proteínas, a principal é a caseína, que repre-
senta o 80% do total.

A proteína sintetízase a partir de aminoácidos 
circulantes no sangue e que pasan á glándu-
la mamaria. Estes aminoácidos necesitan ser 
absorbidos (pasar ao sangue) e canto máis ab-
sorbidos, máis substrato para a produción de 
proteína imos ter. Ademais, estes aminoácidos 
deben de estar en proporcións como os da pro-
teína do leite.

Os aminoácidos proceden da proteína microbia-
na sintetizada no rume ou das proteínas alimen-
tarias que non se degradaron na panza e pasaron 
ao intestino. Poderían proceder en casos extre-
mos de mala nutrición da degradación de proteí-
nas corporais mobilizadas (do propio músculo...).

O nivel enerxético da ración: concentrado-pen-
so-almidón, vai ser determinante no contido pro-
teico do leite por tres motivos:

-aumento de ac. glutámico precursor de aminoá-
cidos esenciais.

-máis enerxía para a flora microbiana, dando lu-
gar a produción de máis proteína microbiana.

-a síntese de proteína é moi esixente en enerxía.

O nivel enerxético do total da dieta é o principal 
limitador do contido de proteína no leite. O nivel 
enerxético pode mellorarse tanto aumentando a 
cantidade de comida que damos ás vacas como 
aumentando a concentración enerxética da ra-
ción (aumento de concentrado...)

A diferenza do que acontece na variación do con-
tido graxo, ao aumentar a produción de leite o 
contido proteico aumenta coa mellora da produ-
ción. O tipo e o nivel de proteína da ración teñen 
pouca influencia cando as necesidades das vacas 
xa están cubertas (suplementar ou subir os ni-
veis de proteína do penso-ración non tería efecto 
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O nivel enerxético do total da 
dieta é o principal limitador do 

contido de proteína no leite



mailto:c_rumiantes@cargil.com


sobre o nivel da proteína no leite, soamente un 
aumento do NNP, nitróxeno non proteico-urea 
no leite). 

A suplementación excesiva de graxa normalmente 
acompáñase dunha baixada no contido proteico do 
leite, pois pode orixinar incremento na produción, 
unha diminución no fluxo plasmático no ubre; ade-
mais, a graxa non aporta enerxía á flora da panza.

As racións débense formular co fin de maximizar a 
síntese de proteína microbiana que ten unha dixes-
tibilidade intestinal e un perfil de aminoácidos moi 
semellante ao das proteínas do leite.Usaranse pro-
teínas non degradables cando estea maximizada 
a proteína microbiana e as necesidades proteicas 
non se atopen cubertas. 

Os dous aminoácidos máis limitadores na síntese 
de proteína son a metionina e a lisina, polo que 
a súa inclusión adicional na ración implica unha 
mellora no contido proteico:%, aínda que non na 
cantidade total de proteína en gr/día. A inclusión 
destes aminoácidos permítenos asemade diminuír 
os niveis de proteína bruta da ración. Polo que aca-
bamos de explicar, formular sen ter en conta o perfil 
ideal de aminoácidos e apoiarse nun só ingrediente 
como fonte de proteína é desaconsellable.

4. Urea
A urea é un produto final do metabolismo das pro-
teínas. A proteína que a vaca non usa para o seu 
mantemento e produción descomponse en amo-
níaco, que é moi tóxico para as células, e convérte-
se en urea no fígado, e logo pode, vía sangue, reuti-
lizarse na panza, eliminarse pola urina ou aparecer 
no leite. A cantidade que aparece no leite é moi se-
mellante á do sangue.

En xeral, un exceso de urea MUN por riba de 
250mg/kg, reflicte excesiva proteína degradable 
na dieta ou baixo nivel de carbohidratos non fi-
brosos CNF degradables no rume. Exemplo típico 
que sucede en vacas en pastoreo e pouco consu-
mo de concentrado.

Un valor baixo de urea MUN por debaixo de 250mg/
kg pode indicar que a proteína da dieta é baixa e/
ou que os niveis de CNF carbohidratos non fibro-
sos na panza son altos. Asemade, un baixo nivel de 

urea pode asociarse a unha diminución da produ-
ción de leite e unha baixada na proteína do leite. 
Estes carbohidratos, xeralmente amidón e outros 
azucres, son pouco dispoñibles cando se dá pouco 
gran (penso, cereais, etc.) ou mal procesado, como 
por exemplo no silo de millo con gran moi vítreo.

Entre os factores que afectan á concentración de 
urea no leite inclúense a inxestión de proteína total, 
a proteína degradable na panza, a enerxía, a auga, 
o funcionamento do fígado e a excreción de urina.

Conclusións
A porcentaxe de proteína no leite pódese modificar 
coa alimentación animal, aínda que en menor me-
dida que o nivel graxo. O incremento enerxético da 
ración, tanto no concentrado como nos amidóns, 
sempre implica un aumento da proteína láctea -xa 
que aumenta o ácido glutámico precursor de ami-
noácidos non esenciais e achega enerxía para a flo-
ra rumial. O suplemento de proteína na ración non 
adoita ter resposta positiva no nivel proteico do lei-
te, salvo casos extremos de carencias de aminoá-
cidos esenciais. Unha alternativa para actuar sobre 
a porcentaxe de proteína é a suplemento con ami-
noácidos limitadores (metionina, lisina). En todo 
caso, o maior limitador é o nivel enerxético.

Cando nos atopemos con niveis altos de urea no 
leite convén revisar o nivel total de proteína na ra-
ción. O nivel alto podería deberse a un alto contido 
de proteína degradable, a un consumo en exceso 
de herba verde no concentrado, ou tamén podería 
deberse a unha carencia de amidón, ben por baixa 
cantidade ou por unha baixa degradadabilidade 
debido a un mal procesado/picado do gran no en-
silado do millo ou a outras causas. 

Texto: Javier Valledor. Veterinario
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SOCIEDAD AGRÍCOLA GALEGA SL

Unha familia ao completo

Parque Empresarial Vilanova I
36614 Baion - Vilanova de Arousa (Pontevedra)
Tf. 986 51 60 30 - soaga@soaga.com
www.soaga.com

Unha familia ao completo 



Directivos galegos detallan as 
súas estratexias para o futuro 
empresarial de Galicia

Fixarse un obxectivo claro, traballar con afán, re-
coñecer o fracaso e facer gala dun “optimismo re-
alista” nun 2015 no que a recuperación empeza a 
activarse, son algunhas das recomendacións que 
os empresarios trasladaron aos asistentes ao I 
Encontro para Directivos Líderes que tivo lugar o 
pasado mércores día 4 de febreiro, no Palacio de 
Congresos e Exposicións de Galicia de Santiago 
de Compostela.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, foi 
o encargo de inaugurar o acto, lanzando aos pre-
sentes unha serie de consellos para o desenvol-
vemento económico e empresarial de Galicia. 

O titular da Confederación de Empresarios de Ga-
licia (CEG), José Manuel Fernández Alvariño, ex-
puxo tras Núñez Feijóo as súas dez reflexións. O 
presidente da patronal galega aconsellou non po-

ñerse límites, pensar e actuar en positivo, apostar 
polo liderado compartido ou evitar a compracen-
cia, como principais estratexias cara ao éxito. 

Tomou o seu relevo o presidente do Grupo Pérez 
Rumbao, José Ramón Pérez Nieto, que apuntou 
ao traballo e tesón para diferenciarse da compe-
tencia, sendo creativo e con autocrítica para al-
canzar maiores cotas de mercados. 

Pola súa banda, Josefina Fernández Miguélez, 
conselleira delegada de Geriatros, receitou “com-
promiso, seriedade, traballo, traballo e traballo”. 

Identificar as oportunidades
Tras a intervención da directiva, o presidente de 
Feiraco, José Montes, tomou a palabra para lan-
zar unha mensaxe de esperanza aos asistentes: 
“Sempre hai unha oportunidade”, asegurou o 
máximo responsable da cooperativa láctea. 
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O pasado 4 de febreiro 

celebrouse en Santiago de 
Compostela o I Encontro para 

Directivos Líderes, organizado 
pola consultoría Libredón e a CEG

No marco do I Encontro para Directivos Líderes organizado pola 
consultoría Libredón e a Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) 
en Santiago de Compostela, o presidente de Feiraco, José Montes, 
destacou a unión por un obxectivo común, o servizo á sociedade, os 
principios cooperativos, a prevención de situacións de crise e a unión 
coa marca Galicia como ferramentas para o éxito empresarial.
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José Montes destacou a unión por un obxectivo 
común, o servizo á sociedade, os principios coo-
perativos, a prevención de situacións de crise e 
a unión coa marca Galicia como camiños para o 
éxito empresarial.

O presidente de Sesega e xerente de Cenor, Ja-
vier González Pereira, recollía o testemuño para 
apostar por “volver ao básico, a traballar e com-
prometerse”. Para o presidente do estaleiro Fillos 
de Barreiras, José García Costas, “aprender dos 
éxitos é economicamente máis rendible”. 

A importancia do liderado
Pola súa banda, o titular do Celta de Vigo, Car-
los Mouriño, sostivo que “o liderado gáñase, non 
se impón” e alertou do perigo de caer nas ob-
sesións. O director xeral de Vegalsa-Eroski, Joa-
quín González, sinalou que o valor da palabra é 
“fundamental nos negocios”, mesmo por encima 
dun contrato.

Finalmente, o presidente de Urovesa, José Sie-
rra, receitou “perder o medo e gañar confianza” 
e “reinvestir todo o xerado” para acadar o éxito 
nos negocios.

José Montes lanzou unha 
mensaxe de esperanza aos 

asistentes: “sempre hai unha 
oportunidade”

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


Os agroheroes da Cooperativa
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• Sacos de 35 quilos
• Big bag de 1.100 quilos
• Camión cisterna ou camión 
volquete

Alta porcentaxe en calcio. Valor neutralizante: > 90 %

Alta porcentaxe de magnesio. Valor neutralizante: 100 %

Gran poder de neutralización. Valor neutralizante: > 90 %

Potencia o rendemento agrícola. De fácil asimilación. 
Valor neutralizante: > 75 %

Achega magnesio. Favorece a actividade clorofílica da planta.
Valor neutralizante: > 80 %

Para terra e camas hixiénicas. Eficaz na redución de mamites 
ambientais e dermatites. Apropiado para a produción de todo tipo de 
pensos. Valor neutralizante: 56 %

Achega magnesio. Valor neutralizante: > 58 %
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Redución da acidez dos solos
Aumento da produtividade das colleitas

SISTEMAS DE PESAXE PARA UNHA 

APLICACIÓN MÁIS PRECISA

Presentadas en:

• Sacos de 35 quilos
• Big bag de 1.100 quilos
• Camión cisterna ou camión 
volquete

Estendidas na propia finca

Transportadas en camións a 
calquera punto de España e 
Portugal

EMENDA DE CAL VIVO GRANULADO (90 % CaO)
Alta porcentaxe en calcio. Valor neutralizante: > 90 %

EMENDA DE CAL VIVO GRANULADO DOLOMÍTICO (35 % MgO / 60 % CaO)
Alta porcentaxe de magnesio. Valor neutralizante: 100 %

EMENDA DE CAL VIVO (90 % CaO) 
Gran poder de neutralización. Valor neutralizante: > 90 %

EMENDA DE CAL APAGADO (75 % CaO)
Potencia o rendemento agrícola. De fácil asimilación. 
Valor neutralizante: > 75 %

EMENDA DE CAL APAGADO + DOLOMITA (50 % CaO / 23 % MgO)
Achega magnesio. Favorece a actividade clorofílica da planta.
Valor neutralizante: > 80 %

EMENDA DE CARBONATO CÁLCICO (56 % CaO)
Para terra e camas hixiénicas. Eficaz na redución de mamites 
ambientais e dermatites. Apropiado para a produción de todo tipo de 
pensos. Valor neutralizante: 56 %

EMENDA DE CALIZA DOLOMÍTICA-GALIMAG (33 % CaO / 17 % MgO)
Achega magnesio. Valor neutralizante: > 58 %

Arieiras s/n P.I. Louzaneta
27294 LUGO

Teléfono 982 22.14.84
Fax 982 22.14.08

E-mail: info@galical.es
Web: www.galical.es

GALICAL, S.L.L.
CALES E DOLOMÍAS AGRÍCOLAS

APLICACIÓN DO PRODUTO SOBRE O TERREO

NOVA 

MESTURA DE 

SERRÍN E 

CARBONATO 

CÁLCICO PARA 

CAMAS DE 

VACÚN!
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Disfrazados de Agroheroe con 
Feiraco

Con motivo da celebración dunha das festas 
máis conmemoradas de Galicia, o Entroido, Fei-
raco animou a tódolos galegos a converterse en 
auténticos agroheroes para vivir esta festividade 
dun xeito especial. Para iso vestimos durante o 
mes de febreiro as nosas caixas agrupadoras de 
leites clásicos cun distintivo que permitiu iden-
tificar a cada consumidor como agroheroe, ade-
mais de poder optar a diferentes premios a través 
das redes sociais da cooperativa.

Para optar aos premios, o consumidor debía re-
cortar o distintivo que figuraba nas caixas e facer-
se unha foto para subir á App Entroido do perfil 
de Facebook de Feiraco. As primeiras 1.000 foto-
grafías subidas ao Facebook recibiron unha ca-
miseta de Agroheroe deseñada en exclusiva pola 
firma Rei Zentolo. E as fotografías máis orixinais 
tamén levaron premio: foron agasalladas con 90 
lotes de produtos Feiraco.

#feiracoagroheroe, o 
novo heroe do século XXI
En liña cos valores estratéxicos de Feiraco, gale-
guidade, naturalidade e cooperativismo, a Coo-
perativa asociou o auténtico agroheroe cunha 
persoa que se identificara, de igual xeito que o 
fai ela, cos valores e tradicións galegas. De aí que 
calquera persoa puidera proclamarse agroheroe 
con tan só consumir leite Feiraco, contar con su-
ficiente sentido do humor e poñer en valor as ac-
cións propias da milenaria tradición e a rica cul-
tura de Galicia.

Para optar aos premios había 

que recortar o distintivo que 
figuraba nas caixas e facerse 
unha foto para subir á App 

Entroido do Facebook de Feiraco
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Feiraco recibe a visita do alumnado do 
CEIP A Maía e do Colexio La Salle

Un brik de leite xigante na Coruña

No mes de xaneiro Feiraco recibiu a visita de dous 
colexios de Santiago e a súa comarca. Un total de 
74 alumnos de 5º curso de Infantil do CEIP A Maía 
de Bertamiráns acudiron ás instalacións da coo-
perativa. Ademais, por parte do colexio compos-
telán de La Salle, participaron na visita 62 alum-
nos de 1º Bacharelato.

Feiraco acaba de poñer en marcha unha enxe-
ñosa acción publicitaria, coñecida como street 
marketing, nun dos principais accesos á cidade 
de A Coruña. Unha lona de dúas caras conver-
te un edificio da Rúa Linares Rivas nun brik de 
leite xigante. 

A peza, de máis de 31 metros de alto, consegue 
achegar aos consumidores de forma directa o 
novo deseño do envase que Feiraco acaba de 
lanzar ao mercado. A súa nova imaxe é o reflexo 
actual da cooperativa láctea líder, que á súa vez 
contén a esencia da súa razón de ser: galeguida-
de, naturalidade e cooperativismo.

Os estudantes puideron coñecer as instalacións que a Cooperativa ten en 
Ponte Maceira
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MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS • SEGUROS GENERALES RURAL • CAJA DE SEGUROS 
REUNIDOS (CASER) • AGROMUTUA-MAVDA, SDAD. MUTUA DE SEG. • PELAYO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA • PLUS ULTRA 
SEGUROS • UNIÓN DEL DUERO, CÍA. DE SEGUROS • ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS • CASER MEDITERRÁNEO SEGUROS 
GENERALES, S.A.  • MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS • HELVETIA CÍA. SUIZA S.A. DE SEGUROS • BBVASEGUROS, S.A., DE 
SEGUROS • GENERALI DE ESPAÑA, S.A. SEGUROS • AXA SEGUROS GENERALES • ASEFA, S.A. SEGUROS • SEGUROS CATALANA 
OCCIDENTE • FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS • MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. • REALE SEGUROS GENERALES      
• CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. • MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS• SANTA LUCÍA, S.A. CÍA. DE SEGUROS

El seguro de los que están más seguros

Feiraco decora a cidade herculina cunha novidosa acción publicitaria 
coñecida como street marketing

O brik xigante estará varios meses instalado nesta 
zona estratéxica da cidade herculina transmitin-
do a súa mensaxe de forma colorista e creativa.
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PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS • SEGUROS GENERALES RURAL • CAJA DE SEGUROS 
REUNIDOS (CASER) • AGROMUTUA-MAVDA, SDAD. MUTUA DE SEG. • PELAYO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA • PLUS ULTRA 
SEGUROS • UNIÓN DEL DUERO, CÍA. DE SEGUROS • ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS • CASER MEDITERRÁNEO SEGUROS 
GENERALES, S.A.  • MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS • HELVETIA CÍA. SUIZA S.A. DE SEGUROS • BBVASEGUROS, S.A., DE 
SEGUROS • GENERALI DE ESPAÑA, S.A. SEGUROS • AXA SEGUROS GENERALES • ASEFA, S.A. SEGUROS • SEGUROS CATALANA 
OCCIDENTE • FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS • MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. • REALE SEGUROS GENERALES      
• CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. • MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS• SANTA LUCÍA, S.A. CÍA. DE SEGUROS

¡Estoy agroseguro!
Estoy más que seguro...

Las enfermedades, los accidentes... son 

muchos los riesgos a los que está expuesta 

una explotación ganadera. Riesgos que pueden 

arruinar tu negocio de la noche a la mañana. 

Por eso cuando me preguntan si estoy seguro, 

yo siempre respondo... ¡Estoy AGROSEGURO!

El seguro de los que están más seguros

Incluye como garantía adicional
el saneamiento ganadero

Consulte con su mediador de seguros



Reportaxe

36

A sementeira do millo é un momento clave, xa 
que unhas malas prácticas á hora de realizala 
supoñen unha perda importante no rendemen-
to; e ter que facer unha resementeira é custoso 
en diñeiro e en rendemento, xa que sempre de-
beremos de reducir o ciclo.

O momento da sementeira sempre é un mo-
mento delicado, ben polas condicións meteo-
rolóxicas ou polas limitacións en tempo. Aínda 
con estes inconvenientes, sempre debemos pro-
curar unha sementeira homoxénea e lembrando 
que as présas nesta fase, adoitan provocar un 
descenso da produción. 

A continuación imos dar unhas pequenas regras 
básicas que sempre deberiamos de respectar 
para conseguir unha sementeira de calidade.

Profundidade de sementeira
A profundidade debe de ser homoxénea para 
asegurar un correcto e homoxéneo crecemento 

do millo. A profundidade normal de sementeira 
é de 4 centímetros. Se as condicións son frías 
e co chan húmido pódese reducir a 3 cm, para 
favorecer a xerminación. 

Pola contra, en condicións de chan seco e eleva-
das temperatura do chan, débese soterrar un pou-
co máis, 6 cm, para asegurar unha humidade que 
garanta a xerminación da semente.

Unha sementeira máis profunda de 6 cm provo-
ca un gromo lento e irregular, e unha profundi-
dade inferior a 3 cm favorece máis grans expos-
tos ás aves e a condicións secas que poida que 
lles impidan xerminar, ou que dificulten moito 
o enraizamento. 

Boas prácticas na 
sementeira do millo

As présas nesta fase adoitan 

provocar un descenso da 

produción

Unha sementeira máis profunda 

de 6 cm provoca un gromo lento 

e irregular, e a inferior a 3 cm 

favorece máis grans expostos 

Unha sementeira a diferentes profundidades leva consigo 
millos de diferentes alturas e unha menor produción.
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Temos que pensar que un dos maiores com-
petidores que ten unha planta de millo son 
as plantas de millo que ten ao lado; un nace-
mento desigual acentúa esta competencia con 
plantas de menor tamaño, e, polo tanto, un 
rendemento inferior.

Velocidade de sementeira
A velocidade de sementeira é un factor a ter moi 
en conta. Débese sementar sen precipitación 
para conseguir unha maior precisión. A velo-
cidade depende da sementadora utilizada e da 
preparación do terreo:

. A velocidade recomendada para a maioría das 
máquinas está entre 4-6 Km/h.

. A sementadora debe colocar de 9 a 10 grans/
segundo.

. A velocidade excesiva provoca que os grans 
caian do disco de sementeira e, polo tanto, pro-
voque unha redución do número de grans/hec-
tárea. Isto agrávase canto peor estea preparado 
o terreo, xa que a máquina salta máis.

Débese ter en conta a seguinte táboa, que repre-
senta a perda de sementes e diñeiro segundo a 
velocidade de sementeira. 

Velocidade 

Data de sementeira
A data de sementeira case sempre nos vén mar-
cada polo cultivo precedente e as condicións 
meteorolóxicas, pero aínda así debemos respec-
tar sempre os seguintes puntos:

Temperatura do chan: o millo non xermina a 
unha temperatura de chan inferior a 8-10º C; e 
unha temperatura idónea para un nacemento 
rápido é a partir de 14º C.

Xerminación: buscar variedades cunha boa xer-
minación e bo vigor de partida, principalmente 
nas primeiras sementeiras, xa que o chan adoita 
estar máis frío.

Ciclo: acomodar sempre o ciclo á zona e data 
da sementeira. O mellor consello é seguir a vosa 
experiencia, ninguén coñece mellor ca vós as 
vosas parcelas.

Aínda así, hoxe en día temos ferramentas infor-
máticas que nos poden axudar. Unha delas po-
démola atopar en www.lgseeds.es/utilidades/
lg-vision/simulador-maiz. Este é un simulador 
onde, poñendo a zona onde nos atopamos e a 
data de sementeira, calcula a data prevista de 
colleita para millos de diferentes ciclos.

Densidade de sementeira: non existe unha den-
sidade ideal de sementeira, depende do ciclo 
que sementar e das condicións da parcela. Unha 
recomendación xeral podería ser a seguinte:

. Ciclos 200: 90.000 -95.000 plantas/ha

. Ciclos 300: 90.000 plantas/ha

. Ciclos 400: 85.000 plantas/ha

. Terreos pobres ou moi lixeiros: -5.000 plantas/ha

. Terreos ben fertilizados e fondos: +5.000 plantas/ha

Texto: Gustavo García Riveiro. Enxeñeiro Agró-
nomo. Responsable de millo ensilado en Lima-
grain Ibérica

Velocidade 

km/h

 Pérda de se-

mentes %

Pérda 

económica €/ha

4 - 6 0% 0 €

9 2% - 5% 60 €

12 10% 200 €
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Especial cubertas, 
aceites e baterías 
para cooperativistas
CUBERTAS MICHELIN
195-65-15 91V ENERGY SAVER 70 €
205-55-16 91V ENERGY SAVER 81,5 €
225-45-17 91W PRIMACY 3 117 €

CUBERTAS BFGOODRICH
185-60-14 82H G-GRIP 51 €
175-65-14 82T 47,9 €
235-45-17 94Y G-GRIP 109 €

CUBERTAS TRACTOR TAURUS
 POINT 8  
13.6R28 123A8/120B 452 €
 POINT 8
18.4R30 142A8/139A 767 €*
 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 €*

Regalo seguro!!! 
en toda a gama Michelin, BFGoodrich e Tigar
Alta Gama 14”  3 € nun vale de gasóleo por cuberta

Lamia 15-16”  3 € nun vale de gasóleo por cuberta

Lamia 17”  3 € nun vale de gasóleo por cuberta

ACEITES 
ACEITE AGIP 15W40 SHPD SUPER TURBO 

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

• Autocargador BEERMAN, 27 m3 e 
dobre eixe.

• Fresadora 2 m. con coitelas novas.
• Fertilizadora VICON de 600 k.
• Remexedor grande e reforzado. 

Seminovo.
• Ringleirador con dous rotores de 

7,5 m. Seminovo.

Maquinaria reparada e en moi bo estado

Chama ao 636 054 759

CAIXÓN DE XASTRE

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

(IVE incluído) ofertas válidas ata o 31 de marzo
*NFU excluído
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