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Presentación4

Moita actividade sen resultados

Se pretenderamos recoller todos os acontecemen-

tos que ocorreron nos últimos tempos no ámbito 

cooperativo e especificamente no lácteo, non che-

garían todas as páxinas desta revista para facelo.

Neste momento, a nosa atención está centrada 

no sector lácteo que, por outra banda, é o motor 

da actividade económica de Feiraco. Ninguén o 

dubida. Pero aínda máis, cando o sector está ben, 

a Cooperativa vai ben. Pola contra, cando o ámbito 

lácteo vai mal, a Cooperativa vai mal. 

Interrogantes
Cando me preguntan na rúa –é case unha cuestión 

obrigada por parte de cantos me coñecen ou 

recoñecen como presidente de Feiraco– “Como 

vai Feiraco?”, ou “Feiraco vai ben, non?”, respondo 

dun xeito practicamente igual ás dúas preguntas. 

Pero agrádame máis –claro está– a segunda, 

porque supón que os que a fan vennos con bos 

ollos e eu xa os imaxino inmediatamente cun vaso 

de leite Feiraco na man ou tomando un batido 

noso. Ademais de vernos con bos ollos, están 

identificados coa marca, coa Cooperativa, cos 

socios (se eles non o son), cos traballadores… Con 

todo o que representa Feiraco. Sóalles ben todo o 

que xira na contorna da actividade de Feiraco. É de 

agradecer e isto dános folgos para seguir loitando.

Respostas
Pero o que me propoño contarvos é como 

realmente respondo. Dígolles que Feiraco é unha 

Cooperativa que se move no ámbito dunha 

“misión” que ten como obxectivo mellorar a 

calidade de vida dos socios, dentro do sector 

agrogandeiro e no noso territorio de actuación. 

Ademais, distínguese por poñer no mercado 

produtos de calidade diferenciada, ofrecendo 

servizos e asesoramento técnico para conseguir 

melloras continuas e avaliables. 
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José S. Montes Pérez
Presidente de FEIRACO

O que pretende a nosa 

Cooperativa é xerar benestar 
para cada socio

En realidade, non llo digo dun xeito tan solemne, 

pero si afirmo que o que pretende a Cooperativa 

é xerar benestar para cada socio, para cada 

persoa ou familia. Ben entendido que case é unha 

aspiración utópica, porque un estado de benestar 

nunca se acada e sempre aspiramos a máis –

neste caso, a moito máis. E o noso rural aínda 

está lonxe de acadar este benestar, polo menos se 

o comparamos coa cidade. Aínda que ten outras 

compensacións.

Con isto, xa estou adiantando outro aspecto 

do que entendemos por “dentro do sector 

agrogandeiro e no noso territorio de actuación”. 

Na misión de Feiraco sempre estivo presente a 

preocupación polo sector. En canto ao territorio 

debemos considerar a súa amplitude, nada fácil de 

abranguer. Malia que sempre tratamos de chegar 

cos servizos alí onde se sitúan os nosos socios, o 

trato ten que ser para todos semellante.
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Calidade dos servizos
Outro reto importante está na calidade, nos 

servizos e no apoio técnico para conseguir unhas 

explotacións rendibles e sobre as que se fagan 

actuacións medibles.

Volvendo á pregunta, mentres non consigamos 

cumprir esa misión ou nos aproximemos a ela, hai 

que seguir mellorando. Seguramente, iso pase por 

apoiarnos mutuamente dentro do cooperativismo. 

Por iso Feiraco participa en accións de integración. 

Hai moito camiño por percorrer.

O impacto dos baixos prezos do leite está sendo 

moi negativo e desesperanzador porque se alonga 

moito no tempo e sen luz no horizonte. É una crise 

dura e persistente que está obrigando a pechar 

explotacións, xa que ao mesmo tempo coincide co 

descenso no consumo.

A nosa conta de resultados está equilibrada a pesar 

da conxuntura tan complicada, pero lonxe do 

que todos desexamos. Aspiramos a que algunhas 

medidas e a toma de conciencia dos produtores 

nos axuden a cambiar a tendencia. Pero, o dito: 

a Feiraco vaille mal mentres aos socios gandeiros 

lles vaia mal.

A nosa conta de resultados 

está equilibrada a pesar da 
conxuntura tan complicada, 
pero lonxe do que todos 
desexamos

Feiraco distínguese por poñer 

no mercado produtos de 

calidade diferenciada, ofrecendo 

servizos e asesoramento 

técnico para conseguir melloras 

continuas e avaliables

Actuacións
Na sexta reunión de seguimento do acordo de 

estabilidade e sustentabilidade da cadea de 

valor do sector de vacún de leite do pasado 4 de 

abril, revisouse o compromiso dos asinantes e as 

actuacións do Magrama, ao que se chegou sen 

o informe trimestral que se debía presentar. As 

cooperativas de CAE cumpriron puntualmente 

enviando o cuestionario cumprimentado coas 

actuacións.

Chegouse a un acordo para un contrato tipo 

homologado de subministración de leite de 

vaca entre subministradores con código REGA 

(gandeiros) e receptores (primeiros compradores 

non cooperativas), pero sen o resultado positivo 

que se agardaba e cunhas cifras que non chegaban 

ao 4% dos produtores. A comisión de seguimento 

de contratos do INLAC actuou dúas veces ante 

contratos denunciados por incumprimento na 

primeira quincena de abril.

Desde Cooperativas (CAE) volveuse a denunciar 

na Comisión de Seguimento, a través de INLAC, 

que moito leite (especialmente de MDD) se vende 

a un prezo que fai imposible que aos gandeiros 

se lles pague de modo sustentable. Por iso, desde 

Cooperativas (CAE) esíxese:

•	O establecemento dun rexistro con autorización 

previa de todos os primeiros compradores de leite 

cru de vaca.

•	A obriga de que todos os primeiros compradores 

teñan o deber de obter información (a través de 

Infolac) dos volumes e dos prezos de leite cru 

vendido en cisternas.

•	Que a autorización como primeiro comprador 

estea condicionada a un volume mínimo (10 

millóns de quilos o primeiro ano, e 20 millóns ao 

remate do quinto ano).

De momento, cómpre sinalar que os resultados 

son decepcionantes e a situación dos mercados 

mundiais non é nada ilusionante.



De todos é sabido que, ao longo deste anos, as 

nosas explotacións leiteiras viviron un proceso de 

reestruturación e minguaron o seu número: baixaron 

de 100.000 a menos de 10.000, pero, a cambio, as 

ganderías son máis produtivas ca nunca. En 30 anos 

a produción multiplicouse por 1,6.

No sector están a maior parte das explotacións de 

mediana e grande dimensión que constitúen o 

“núcleo duro” do agro galego –tanto nas tendencias 

a medio prazo como na etapa recente. A desaparición 

centrouse nas unidades máis pequenas– aínda 

minoritarias, pero que xogan un papel fundamental 

na xestión do territorio: unhas 10.000, o 13% do 

total, nas que está un cuarto da man de obra agraria 

concentrando o 43% da SAU e máis de tres cuartos 

da produción.

Das 10.000 explotacións existentes, o 65% pertencen 

á Orientación Técnico-Económica (OTE) bovino 

Lácteo6

O valor do leite
O leite ten valor en termos económicos, sociais, culturais, nutricionais e ata organolépticos. 
É un auténtico tesouro branco para a nosa terra e unha deliciosa achega de nutrientes 
esenciais para o corpo en calquera etapa da vida. As modas van e veñen, pero o valor do 
leite permanece.

de leite. E ocupan o 7,5% da superficie agraria 

con 220.000 hectáreas, sendo a principal liña 

de especialización do agro galego, pasando de 

achegar o 24,1% do valor da produción agraria en 

1990 ao 30,8% en 2008, como recolle un informe 

do Consello Galego da Competencia de 2013 sobre 

a problemática cos prezos do leite. Ademais, nas 

últimas cinco campañas, as entregas medias por 

explotación incrementáronse nun 37%, o que pon en 

evidencia a reestruturación e profesionalización dun 

sector en continua evolución.

Líderes no sur europeo
Segundo o informe realizado polo Foro Económico 

de Galicia o pasado outono e coordinado por 

Edelmiro López Iglesias,“O complexo lácteo galego 

nun mercado liberalizado”, a participación de Galicia 

na produción láctea española pasou de case un 27% 

en 1985 a preto dun 39% en 2014: somos a principal 

zona produtora, con moita diferenza, de España. 
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Aínda máis: Galicia figura actualmente entre as 10 

primeiras rexións lácteas da UE (Díez, 2014) sendo 

a única no sur de Europa, xunto coa Lombardía 

e Emilia-Romagna no norte de Italia, parte deste 

grupo. Este experto da USC en economía agraria 

recolle que tamén aquí é onde se produce a maior 

concentración da produción con 350.000 vacas 

leiteiras, se ben só ocupa a unhas 2.000 persoas 

como consecuencia da debilidade da industria. 

Aínda así, en 2012, segundo as Contas económicas 

do Instituto Galego de Estatística, o sector agrario 

achegaba o 2,8% do Valor Engadido Bruto (VEB) 

da economía galega e o o 43,8% correspondía ás 

explotacións leiteiras. Globalmente o complexo 

lácteo supón o 1,54% do PIB.

O valor social
Pero ademais, o mundo que xira arredor do leite 

galego consolida a poboación no rural grazas ao 

conxunto de actividades vencelladas á produción 

e transformación, estratéxicas para o cada vez máis 

delicado equilibrio territorial galego.

A produción galega de leite céntrase 

fundamentalmente en bisbarras das provincias 

da Coruña (Ordes, Xallas, Arzúa e Betanzos), Lugo 

(Terra Cha, Lugo, Sarria e Chantada) e na do Deza en 

Pontevedra, onde é motor socioeconómico e piar do 

sostemento demográfico. 

Galicia figura entre as 10 
primeiras rexións lácteas da UE

A produción céntrase en 
bisbarras de A Coruña, Lugo e 
do Deza pontevedrés, onde é 
motor socioeconómico e 

piar demográfico

O modelo produtivo baséase nun réxime de explotación 

familiar cun 10% da carga de traballo asalariada. A 

evolución avanzou cara a unha redución do censo de 

explotacións, pero medrando en tamaño e capacidade 

competitiva, grazas á mellora xenética dos animais 

e á aplicación de esquemas de manexo que priman 

o aproveitamento eficiente dos recursos propios. 

Este esquema permite alcanzar cifras de custos de 

produción das máis baixas do Estado e perfectamente 

comparables cos mellores estándares europeos.

Moito por facer
Pero estes datos ilustran tamén unha debilidade 

estrutural que cómpre ter presente: a carencia dunha 

industria transformadora á altura do sector produtor. 

Do Valor Engadido Bruto total deste complexo, o 80% 

procede das explotacións, mentres que a industria só 

achega o 20%, unha cadea produtiva que se limita 

a obter materias primas. Aquí hai que apuntar dúas 

notas:

1. A escasa relevancia dos esquemas de valorización 

a través de marcas oficiais de calidade. As catro 

Denominacións de Orixe Protexidas de queixos 

(Arzúa-Ulloa, Tetilla, San Simón e Cebreiro) 

só transforman o 2% do leite, e unicamente 

unha DOP pequena (San Simón) presenta unha 

dinámica sólida. A produción ecolóxica mantén 

unha presenza testemuñal.

2. A debilidade do tecido cooperativo. Unha 

porcentaxe importante das explotacións lácteas 

(ao redor do 25%) pertencen a cooperativas. 

Pero teñen unha estrutura débil, atomización, 

baixo nivel de capitalización dadas as escasas 

achegas de capital e quedan reducidas a actuar 

como primeiras compradoras e ao subministro de 

insumos e servizos.

Deste modo, mentres que en torno ao 25% do leite 

producido en Galicia é comercializado a través 

de cooperativas, o peso que teñen na elaboración 

industrial limítase ao 7%. Porcentaxe claramente 

inferior á media española (21%), e a enorme 

distancia das cifras próximas ou superiores ao 

90% que encontramos en países como Dinamarca, 

Holanda ou Irlanda. A única experiencia relevante de 

transformación industrial continúa sendo Feiraco.

Características organolépticas
Ao consumidor non sempre é fácil trasladarlle toda 

a información nutricional e as vantaxes que o leite 

de vaca ten para a nosa saúde. Pero ten un criterio 

inapelable de valoración dos alimentos que é o sabor 



nos alimentos naturais, pouco procesados e non 

condimentados, un criterio de avaliación da calidade 

nutritiva dos alimentos, perfeccionado ao longo de 

millóns de anos de evolución. E aí podemos dicir sen 

medo que a calidade do leite Únicla de Feiraco e a súa 

contribución á saúde resúmese nisto: foi premiado 

coa máxima distinción dos “Superior Taste Award 

2015” polo Instituto Internacional de Sabor e Calidade 

– iTQi. E repite en 2016 co premio de “Excelencia” 

co Leite Únicla UHT Semidesnatado sen Lactosa, 

logrando 2 estrelas polo seu sabor “Sobresaínte”. Con 

sede en Bruxelas, iTQi é a organización líder dedicada 

a catar produtos alimenticios; organiza as catas coa 

eliminación das interaccións entre os membros do 

xurado, presentando os produtos a cegas a paneis moi 

grandes de xuíces de diferentes nacionalidades.

Lácteo8

As investigacións do noso 
departamento de I+D, xunto con 
universidades galegas, permiten 
sacar ao mercado leites máis 
saudables e novos produtos 

Falsos mitos 

É pouco dixestiva. O leite posúe proteínas 

altamente dixeribles polo ser humano. 

Pero se hai intolerancia existen alternativas 

como leite sen lactosa ou derivados lácteos 

fermentados.

Produce alerxia. Como moitos outros 

alimentos, o leite contén proteínas que 

poden causar alerxia a certas persoas, pero 

a súa prevalencia é apenas entre un 2 e 

un 6% en nenos e tan só un 0,1-0,5% en 

adultos. 

Non é bo tomala despois da lactación. 

Grazas a unha mutación xenética os 

humanos que deron orixe ás poboacións 

europeas actuais adquiriron a capacidade 

de dixerir lactosa máis aló da lactación 

materna. 

Contén restos de antibióticos. Non hai 

datos que asocien problemas de saúde das 

persoas con trazas de antibióticos, pero 

a industria láctea realiza as pertinentes 

probas de control. 

Produce caries. Son os azucres os que 

determinan o poder carióxeno. A lactosa 

(azucre do leite) leva a unha débil 

diminución do pH e a presenza de calcio, 

fósforo, caseína e lípidos protexe os dentes. 

A Organización Mundial da Saúde recoñece 

o papel dos lácteos na prevención de caries.

11 investigadores da USC e de Feiraco. O seu 

resultado foi outro protocolo de alimentación de 

vacas para producir leite máis saudable reducindo a 

saturación da graxa. De momento deu lugar a dous 

produtos que se están comercializando: Leite UHT 

co 1,9% de graxa, en envase Tetrabrik de 1 L marca 

Únicla, e Leite UHT 1,9% de graxa tamén en envase 

Tetrabik de 1 L, pero, neste caso, Únicla sen lactosa.

Valor alimentario
O departamento de I+D+i de Feiraco traballa 

continuamente en colaboración con outros 

centros de investigación na mellora continua das 

propiedades saudables das producións gandeiras e 

na investigación das achegas nutricionais dos nosos 

leites, especialmente dos mellorados, como é o caso 

de Únicla. Os seus traballos nos últimos anos foron 

moitos, pero só por destacar algún citamos aquí:

1. “Estudo da corrección do déficit de selenio na 

dieta de forma natural, a través do leite, mediante 

a suplementación da alimentación das vacas 

con fermentos enriquecidos”. O resultado foi un 

protocolo de alimentación para vacas de leite. 

Participaron 12 investigadores entre persoal de 

Feiraco e o Grupo de Espectroscopía e Elementos 

Traza da USC.

2. “Optimización do perfil de ácidos graxos do leite a 

través da alimentación das vacas”. En colaboración 

co Dpto. de Química Analítica da USC, participaron 
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3. “Estudo da aptitude para a transformación e 

desenvolvemento dunha gama de produtos lácteos 

a partir de leite Únicla con perfil de ácidos graxos 

modificado”. Realizado en tres anos, entre 2008 e 

2010, participaron 15 investigadores entre persoal 

de Feiraco e da Aula de Produtos Lácteos da USC. 

Os resultados evidenciaron que o leite Únicla é máis 

estable que o leite habitual fronte aos tratamentos 

industriais, o cal constitúe un factor de maior 

calidade. E desenvolvéronse protocolos para a 

fabricación de iogur de longa vida, queixo tipo 

Arzúa-Ulloa, queixo de untar, nata e manteiga.

4. . “Efecto do consumo de leite Únicla sobre o perfil 

nutricional do leite materno”, en colaboración con 

CHUAC da Coruña e a Universidade da Coruña. Os 

resultados provisionais non publicados mostran que 

pode existir asociación entre o consumo, por parte 

de nais lactantes, de leite Únicla (P1Ou e P3Ou) 

fronte ao de leite habitual (P2F) e o perfil de ácidos 

graxos do leite que producen. F
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to
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La cuenta que le ofrece las mejores soluciones para que sus gestiones bancarias le resulten cómodas y ágiles.

Una cuenta sin comisiones que ofrece un conjunto de servicios financieros diseñados especialmente para atender las 

necesidades específicas del segmento agrario: agricultores, ganaderos, pescadores y silvicultores. Además, disfrute de  

una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito y una tarjeta de gasóleo bonificado gratuitas por cada titular de la cuenta. 

Infórmese en el 902 323 000 o en cualquier oficina de Banco Sabadell.

Cuenta Expansión Negocio Agrario*
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DESTETA
PROGRAMA  DE
RECRÍA FEIRACO

Da 1ª muxidura
Vacas de + 3 partos
4 litros nas primeiras 6 horas de vida

PARTO

Costro da máxima calidade  

Conxelar costro de reserva

PROGRAMA DE
DESTETA FEIRACO

Trátase dun termo moi en moda ou de actualidade, 

pero que nos afecta moi directamente e do cal 

podemos sacar moito proveito. Non é coñecido en 

profundidade nin se sabe ata onde pode chegar, 

aínda que si temos evidencias xa contrastadas das 

que nos podemos aproveitar para a mellora das 

nosas explotacións.

Definicións
•	A epixenética é o estudo de modificacións na 

expresión de xenes que non obedecen a unha 

alteración da secuencia do ADN e que son 

herdables.

•	Conxunto de reaccións químicas e demais 

procesos que modifican a actividade do ADN sen 

modificar a súa secuencia.

•	Son cambios provocados polo ambiente celular en 

lugar de pola herdanza.

•	Ante un determinado estímulo ou estrés 

nutricional, un organismo pode adaptarse e 

cambiar permanentemente a súa fisioloxía e 

metabolismo; seguir expresándose en ausencia 

do estímulo ou estrés; e mesmo pode transmitilo 

dunha xeración á seguinte. E todo isto sen alterar a 

súa secuencia xenética-ADN.

Exemplos
Como coa definición en si mesma pode non quedar 

moi claro, imos ver exemplos que acontecen 

na natureza e que explican variacións que non 

se acompañan de cambios xenéticos e que son 

inducidos por estímulos nutricionais ou outro tipo 

de estrés.

Epixenética. Por riba da xenética

Tribuna pública10

A ventilación é clave na recría; 
ás veces sen facer grandes investimentos.

Inducidos pola temperatura
As bolboretas cambian a cor da coloración das ás 

de acordo coas estacións do ano. Así, exhiben cores 

claras no verán e escuras no inverno (coma as cores 

escuras absorben mellor a luz solar, aproveitan para 

axudar a manter a temperatura corporal no inverno).

O sexo dalgúns réptiles como tartarugas e crocodilos 

e algúns peixes depende da temperatura do 

desenvolvemento do embrión. Os crocodilos con 

temperaturas máis altas producen máis femias.

Inducidos pola alimentación
Serve este exemplo para introducirnos de cheo no 

que nos interesa. Nas abellas, a produción de abellas 

raíñas depende case exclusivamente da alimentación 

das larvas. As larvas que se alimentan de xelea 

real (contén altas concentracións de proteínas 

e secrecións das glándulas salivares das abellas 

obreiras), durante todo o seu desenvolvemento, 

serán abellas raíñas con ovarios funcionais; pola 

contra, as larvas que son alimentadas con xelea 

real por curtos períodos de tempo convertiranse en 

obreiras sen ovarios funcionais.

O feito de comer a mellor comida e en máis cantidade 

permite que medre máis rápido e sexa máis grande, 

ademais van a ter unha vida moito máis longa que 

o resto das abellas. Todo iso compartindo o mesmo 

material xenético. A efectos prácticos, as abellas 

dunha mesma colonia serían xemelgas idénticas.



 1ª semana  2ª semana  3ª semana  4ª semana  5ª semana  6ª semana  7ª semana  8ª semana

D
ES

TE
TA4  LITROS 4  LITROS6  LITROS

125  gramos/litro 150  gramos/litro

Dende o 3º día: Prestarter R-100 - FEIRACO™© + auga potable, fresca e limpa

Leite Eurovo - FEIRACO™©

(opcionalmente leite de vaca)

PA
R

TO
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Simplemente benestar, auga limpa e R-100.

No que atinxe ás vacas, a influencia da alimentación 

nos primeiros meses de vida –e como esta lle vai 

afectar posteriormente– está suficientemente 

comprobada e contrastada. Resumireino a 

continuación.

O costro
Tradicionalmente asumiamos que a maior 

importancia viña dada pola transferencia de 

Inmunoglobulinas ou anticorpos que lle aportaban 

as defensas necesarias das que carece esta especie 

cando os animais nacen. En cambio, os beneficios 

da alimentación con costro superan esta calidade e 

non son atribuíbles soamente ás inmunoglobulinas: 

Trátase do efecto epixenético. Estes efectos positivos 

a longo prazo inclúen:

•	Maior ganancia de peso aos 180 días.

•	Aumento da produción de leite e de graxa durante 

a primeira lactación.

•	Redución do tempo ao primeiro parto 

(adiantamento da idade reprodutora).

•	Aumento da ganancia de peso diaria pre-desteta.

•	Aumento na eficacia da alimentación.

•	Aumento no consumo post-desteta.

Cabe destacar que nestas probas para comprobar 

o efecto de subministrar diferentes niveis de costro, 

as crías foron alimentadas da mesma maneira trala 

desteta para que o cambio se debera exclusivamente 

ao efecto do costro. A cantidade de costro 

recomendable son 4 litros antes das 6 horas dun bo 

costro e preferible dunha vaca de máis de dous partos 

e da primeira muxidura (da calidade do costro xa se 

falou en repetidas ocasións e seguirémolo facendo). Á 

parte deste efecto colateral, os animais que padecen 

enfermidades respiratorias e diarreas nas idades 

temperás (denantes dos dous meses de vida) –que 

en parte vai depender da toma de costro e en parte 

da ventilación– van producir de media uns 500 kg 

menos de leite na primeira lactancia en relación a 

becerras que non padeceron infeccións respiratorias.

Alimentación nos primeiros 2 meses de vida
Aparte da influencia do costro, comprobouse 

que había unha influencia positiva no epixenoma 

do gando leiteiro de cara á produción leiteira na 

primeira lactancia por parte da alimentación nos 

primeiros meses de vida. Concretamente, viron 

en máis de 1.200 becerras que a ganancia de peso 

antes da desteta influía positivamente de maneira 

moi significativa. Podemos asegurar que por cada 

quilo de ganancia de peso adicional as becerras van 

a producir de media 888 kg máis de leite adicional na 

primeira lactación.

Nesta proba quedou demostrado que o 22% da 

variación da produción na primeira lactación pode 

explicarse pola nutrición nos dous primeiros meses 

de vida. Agora ben, para que estes resultados 

sexan efectivos, as becerras deben alimentarse 

axeitadamente durante todo o seu desenvolvemento.

Javier Valledor
Veterinario de Feiraco

Programa de desteta Feiraco



Verme de arame (Agriotes, spp.)

Vermes grises ou rosquillas (Agrotis, spp.)

Atopámonos no período máis importante do ano 

en canto á implantación do millo como cultivo 

principal para a alimentación das nosas vacas. 

Unha vez realizados os labores de preparación 

do terreo, fertilización e sementeira, entra a fase 

crítica da xerminación e do desenvolvemento do 

primeiro estadio da planta, momento no que se vai 

decidir a lonxitude dos entrenós, o tamaño do gran 

e o número de ringleiras. Neste punto, os grandes 

inimigos do millo son as malas herbas e os ataques 

das pragas, coma o verme de arame e rosquilla, 

principalmente.

Evidentemente, para un control do verme de arame 

(Agriotes, spp.), debe actuarse de forma preventiva, 

xa que ante un ataque ten difícil solución curativa. 

Para isto, o máis recomendable é aplicar insecticidas 

microgranulados no momento da sementeira, 

empregando materias activas coma o clorpirifos 5% 

ou teflutrin 1,5%.

Reportaxe12

Coidados do millo na etapa 
posterior á sementeira

Os grandes inimigos do millo 
son as malas herbas e os 
ataques das pragas, coma o 
verme de arame

Máxima atención
Hai que prestar a máxima atención nos predios de 

millo que proveñan de praderías permanentes. O 

risco é menor en chans areosos e susceptibles de 

sufrir enchentes. Danos producidos nos tempos 

anteriores deben de ser tratados no sucesivo, polo 

menos durante catro anos, que adoita ser o período 

de vida da larva. O seu período reprodutivo coincide 

nos meses de maio e de xullo, onde deposita os 

ovos no chan.

O control da rosquilla ou verme gris (Agrotis, 

spp.) é máis doado que o verme de arame, pero 

debe detectarse axiña, pois a eficacia de contacto 

do insecticida en vermes adultos é insuficiente. 

As materias activas que adoitan empregarse son 

con base de piretorides, tipo lambda cihalotrin, 

deltametrinas, ou combinadas con clorpirifos de 

acción máis persistente.

A súa aplicación debe realizarse pola tarde-noite, 

xa que é o momento no que as larvas teñen a súa 

maior actividade, e, se fora posible, cando exista 

humidade no terreo, pois reforza a súa eficacia.

Un fertilizante microgranulado starter na ringleira da 

sementeira favorece o desenvolvemento radicular 

e a rápida emerxencia, evitando, parcialmente os 

ataques leves de vermes.



Aplicación herbicida post-emerxencia.

Para o control das malas herbas en pre-emerxencia 

ou post-emerxencia empréganse métodos de 

control químicos coa aplicación de herbicidas, 

independentemente de que poidan empregarse 

métodos mecánicos, como a carda e o aporcamento 

do millo con cultivadores.
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malas herbas existentes no predio, co propósito de 

seleccionar a mellor materia activa que elimine o 

seu desenvolvemento.

Pódese realizar unha post-emerxencia temperá ou 

ben unha post-emerxencia normal ou única.

Herbicidas de pre-emerxencia
A aplicación dos herbicidas de pre-emerxencia 

realízase despois de sementar o millo e antes do seu 

nacemento, mediante unha aplicación superficial e 

con previsión de choivas febles (entre 8 mm e 15 

mm) dentro dos dez días posteriores á sementeira 

para a súa correcta incorporación.

As materias activas máis comúns en pre-

emerxencia, segundo o tipo de mala herba son:

•	Malas herbas de folla estreita: S-metolacloro, 

Dimetenamida-p.

•	Malas herbas de folla ancha: Terbutilazina, 

Mesotriona, Sulcotriona e Pendimetalina.

Unha boa aplicación e eficacia do herbicida de pre-

emerxencia protexe o millo da invasión de malas 

herbas durante unhas 5-6 semanas.

Hai que evitar a aplicación en pre-emerxencia se o 

período é seco e non hai humidade no chan, xa que 

este non funciona. Neste período de seca, as malas 

herbas teñen dificultades para nacer, pero unha sola 

choiva pode facer xerminar as sementes.

Herbicidas de post-emerxencia
Aplícanse co millo nacido e en boas condicións de 

crecemento, nunca baixo condicións de estrés ou 

cando se observa seca ou frío.

A vantaxe desta aplicación en comparación coa 

de pre-emerxencia é que se poden identificar as 

Os herbicidas de post-
emerxencia poden afectar 
ao millo e, por iso, deben 
aplicarse en boas condicións de 
crecemento

Post-emerxencia temperá
Realízase co millo ata catro follas e cando as malas 

herbas son pequenas e empréganse herbicidas de 

pre-emerxencia, e segundo os casos mesturados 

con herbicidas propios de post-emerxencia. Cos 

herbicidas de pre-emerxencia, aplicados nesta 

etapa, combátense as herbas presentes (se son 

pequenas, de unha a tres folliñas) e ten un efecto 

residual que impide a xerminación de novas malas 

herbas. É importante que chova nos seguintes 

dez días da súa aplicación para facilitar a súa 

incorporación.

En caso de que as malas herbas sexan máis grandes, 

recoméndase mesturar con herbicidas propios de 

post-emerxencia, con doses baixas (0,3 – 0,5 litros/

Ha) ou o mínimo das doses de rexistro, tales como 

Nicosulfuron, Sulcotriona, Bromoxinil, Tembotriona, 

Dicamba, Foramsulfuron + Tiencarbazona, etc.

Post-emerxencia normal
O momento ideal da súa aplicación é cando o millo 

ten entre catro e seis follas e ata un máximo de oito. 

Neste estadio do millo, as malas herbas presentes 

adoitan ter entre dúas e tres follas as de folla 

estreita, e entre tres e seis as de ancha.

Os herbicidas de post-emerxencia clasifícanse 

en dous tipos: de contacto e sistémicos. Os de 

contacto queiman onde tocan e teñen un efecto 



Para que o efecto sexa eficaz, debe de transcorrer 

un mínimo de catro horas antes dunha previsión 

de choiva, tempo suficiente para que a mala herba 

absorba a materia activa e se trasloque a raíz.

Nos herbicidas sistémicos é fundamental que a 

mala herba se atope en fase vexetativa activa e que 

haxa unha humidade elevada no momento da súa 

aplicación e nas horas seguintes, nunca inferior ao 

50%.

A choiva posterior á aplicación dos tratamentos 

post-emerxencia reduce considerablemente a súa 

eficacia.

Normas básicas
As normas básicas que cómpre seguir polo persoal 

aplicador do produto fitosanitario son:

•	Usar luvas.

•	Utilizar roupa limpa de traballo.

•	Ducharse e mudar a roupa despois de aplicar os 

tratamentos.

•	Aplicar na dirección do vento, evitando que sexa 

moderado ou forte.

•	Non fumar nin beber alcohol durante o tratamento.

•	Comprobar o bo estado e funcionamento da 

máquina de traballo: o estado dos bocais e a 

distancia entre elas, a presión do manómetro, etc.

A continuación detallamos algunhas malas herbas 

que se presentan habitualmente no cultivo do millo:

rápido á vista; os sistémicos entran dentro da planta 

e teñen efectos sobre toda ela, pero á vista tardan 

máis tempo. Poden tardar unhas dúas semanas ata 

ver as herbas queimadas.

As materias activas máis comúns en post-

emerxencia, segundo o tipo de mala herba son:

•	Malas herbas de folla estreita: Nicosulfuron, 

Tembotriona, Sulcotriona.

•	Malas herbas de folla ancha: Bromoxinil, 

Sulcotriona, Dicamba+Prosulfurón, Tembotriona, 

Mesiotriona.

Combinar herbicidas
Emprégase o herbicida máis axeitado en función 

da mala herba máis problemática. Na meirande 

parte dos casos hai que combinar un mínimo de 

dous herbicidas, un para a folla estreita e outro 

para a folla ancha, empregando un deles en maior 

proporción dependendo da herba predominante.

Os herbicidas de post-emerxencia poden afectar o 

millo. Por isto, deben aplicarse en boas condicións 

de crecemento, evitando o estrés por seca, vento, 

frío, pedrazo, etc. As condicións óptimas son as de 

temperaturas suaves.

Tamén é recomendable mesturar un fertilizante 

foliar para amortecer o estrés provocado polo 

herbicida sobre a planta de millo.

Non se recomenda facer tratamentos con 

temperaturas por baixo de 5oC, nin con temperaturas 

superiores a 30oC.

Non se recomenda facer 
tratamentos con temperaturas 
por baixo de 5oC, nin superiores 
aos 30oC

Amaranthus Retroflexus L. (Bledo)

Chenopodium Album (Fariñento)
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Antonio Prieto e Gonzalo Lema
Enxeñeiros técnicos agrícolas de Feiraco

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. 

Polygonum Persicaria L. (Crista)

Abutilon Theophrasti

Convolvulus Arvensis L. (Correvoa)

Anthemis Cotula (Margarita)

Cynodon Dactylon (Grama)

Cyperus Rotundus (Xunca)
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Ganadería Casa Balexo, Coiro (Mazaricos) Ganadería Carreira, Colúns (Mazaricos)

Nome Concello

Cooperativa de Tapia Ames

Ganadería Xirome SC Rois

SAT Pesadoira Negreira

Gandería Carreira SC Mazaricos

Yudes Mercedes Beade Nieto SC Rois

Cesares Holstein SC Lousame

Ganadería Casa Balexo SC Mazaricos

Ganadería Vinculado SC Mazaricos

Gandería Sar de Serráns SC Mazaricos

Celia Mª Maceiras Fernández Dumbría

Cooperativa S. Antonio de Aro Negreira

Lourdes Pombo Cabanas S. de Compostela

Ganadería Casa Dego SC Dumbría

Casa Feles de Niñán SC Mazaricos

Mª del Carmen Sueiro Grille Mazaricos

Nieves Rey Santos Arzúa

Isolina Raña Fraga Cerceda

SAT San Vicente de Niveiro Val do Dubra

SAT Casal Vilar Touro

Busto-Corzón SAT Mazaricos

SAT Cives Mazaricos

Raposo SC Dumbría

SAT Gandería Fernández Mazaricos

Cerdeiras SC Touro

Iniciativa para a identificación 
de granxas
Con ánimo de mellorar a imaxe e a percepción das 

ganderías de leite no rural galego, Feiraco iniciou 

na primavera do ano pasado unha iniciativa única 

e pioneira no sector para identificar as granxas dos 

socios máis comprometidos coa cooperativa.

Tal como se comunicara a través desta revista, 

esta iniciativa xorde a partir do interese do propio 

socio que é quen o debe solicitar á cooperativa. 

Posteriormente, persoal técnico de Feiraco 

fai un estudo en cada granxa sobre o grao de 

cumprimento con respecto ás diferentes normativas 

de instalacións, benestar animal, hixiene, calidade 

do leite, medio ambiente, etc. Tamén se valoran 

aspectos como a contorna xeral da granxa e o 

coidado dos arredores da mesma. 

Con esta iniciativa, Feiraco desexa reforzar a imaxe 

das ganderías de leite no rural galego, pois son o 

motor da actividade económica en moitos concellos 

galegos, fixan poboación, incorporan mozos ao 

mercado laboral, xeran riqueza e, sobre todo, 

coidan e manteñen vivo o medio rural. En total, 

polo de agora xa temos 24 granxas identificadas.

Carmen Rey Carracedo
Xefa de Vendas e Recursos Leiteiros
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Con este proxecto Feiraco desexa reforzar a imaxe das ganderías de 
leite no rural galego

SAT Casal Vilar, Vilar (Touro) Casa Feles de Niñán, Niñán (Mazaricos)
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Máis nubes no mercado?
Nos últimos tempos, a soia iniciou unha 

escalada imparable de prezos. Xunto a isto, está 

encarecéndose o penso e manténdose un prezo 

do leite moi baixo. Trátase da peor das tormentas 

porque nunca se produciu unha situación tan 

dramática e, neste sentido, non é previsible que se 

poidan manter as dúas situacións ao mesmo tempo. 

En Feiraco estaremos moi atentos e tomaremos as 

medidas oportunas e necesarias para axudar a facer 

menos forte o golpe.

A continuación realizamos unha análise detallada 

da situación:

1.- Está a producirse unha importante suba nos 

prezos da soia desde comezos de abril. As causas? 

Segundo os expertos non hai ningún factor que 

o xustifique e limítanse a sinalar unha mera 

especulación do mercado.

3.- O prezo do petróleo, despois de tocar mínimos 

en xaneiro, mantivo a súa recuperación ao longo do 

ano.

Cotización prezo fariña de soia. Chicago, 30 maio

Cotización prezo barril Brent. Chicago, 30 maio

Cotización prezo gando vivo para carne. Chicago, 30 maio

Cotización prezo do millo. Chicago, 30 maio

2.- O prezo do millo tamén está aumentando, aínda 

que a niveis moi inferiores.

4.- O prezo da carne nos Estados Unidos segue á 

baixa.
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Cotización prezo leite en po. Chicago, 30 maio

5.- O prezo internacional do leite en po segue en 

mínimos desde o verán pasado. Tivo unha leve 

recuperación en outono, que durou pouco.

En Feiraco estaremos 
moi atentos á situación e 

tomaremos medidas para que o 
golpe sexa menos forte



Globalmente, a soia iniciou 
unha escalada imparable de 

prezos, encareceuse o penso e 
mantense un prezo do 

leite moi baixo

7.- Europa aínda non chegou aos máximos niveis 

históricos de stocks de leite en po.

Perspectivas de mercado
Como conclusión, temos no horizonte as seguintes 

perspectivas de mercado:

•	Coa chegada do verán, pode aliviarse a presión do 

exceso de leite, pero o alto nivel de stock non fai 

prever que os prezos melloren ata 2017.

•	O prezo da soia dispárase, o que vai encarecer os 

custos de produción de leite e carne e retraer algo 

a produción nos Estados Unidos.

•	É previsible que os prezos da soia volvan baixar 

(salvo que haxa problemas climáticos), pero se 

o barril de petróleo continúa subindo, será o 

prezo do millo o que comece a aumentar (polo 

seu emprego nos Estados Unidos para producir 

etanol).

Alfonso Raffin
Director de Recursos Agrogandeiros de Feiraco

Comparativa dos stocks internacionais de leite en po

Comparativa dos stocks internacionais de leite e po

6.- Os stocks internacionais de leite en po seguen 

aumentando. Os dos Estados Unidos mantéñense e 

os de Europa soben a gran velocidade.

Mercados20





Novidades Renda 2015
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fixa unha rebaixa do índice corrector por pensos 

adquiridos a terceiros, aplicable en método de 

estimación obxectiva do IRPF (módulos) pasando 

do 0,75 de redución ao 0,65.

Novas deducións por familia numerosa e 
persoas con discapacidade:
Unha das novidades da Reforma Fiscal foi a creación 

de beneficios fiscais para familias numerosas 

e persoas con discapacidade, regulándose tres 

impostos negativos (dedución na cota) por:

•	Familias numerosas.

•	Familias con descendentes con discapacidade.

•	Familias con ascendentes con discapacidade.

As deducións poderán alcanzar os 1.200 euros 

anuais por cada descendente ou ascendente con 

discapacidade, 1.200 euros por familia numerosa 

e 2.400 euros en caso de familias numerosas de 

categoría especial.

Lembre que se vostede ten persoas con 

discapacidade a cargo (ascendentes ou 

descendentes) ou son familia numerosa e non 

cobrou anticipadamente as correspondentes 

deducións, pode solicitalas na declaración de IRPF 

que se presenta nos meses de maio e xuño.

Recorde que a Cooperativa ten un servizo de 

Asesoría Fiscal que lle axudará con este e outros 

trámites para a elaboración da súa declaración do 

IRPF.

Mª Carmen Turnes Rey

Responsable Asesoría Fiscal

Facenda rebaixa os módulos do IRPF das 
actividades agrícolas e gandeiras:
O Ministerio de Facenda reduciu os índices 

de rendemento neto aplicables no método de 

estimación obxectiva do IRPF para as actividades 

agrícolas e gandeiras afectadas por diversas 

circunstancias excepcionais para o período 

impositivo 2015. Así o estableceu nunha Orde 

Ministerial que publicou o BOE o venres 6 de maio 

de 2016. Os índices redúcense entre catro e oito 

décimas.

A Cooperativa ten un servizo 
de Asesoría Fiscal que lle 
axudará coa elaboración da súa 
declaración do IRPF

O Regulamento do IRPF permite reducir os 

chamados signos, índices ou módulos con 

carácter excepcional cando o desenvolvemento 

destas actividades fose alterado por incendios, 

inundacións, secas e outras circunstancias 

que afecten a un sector ou zona determinada. 

Facenda, tras recibir un informe do Ministerio de 

Agricultura que pon de manifesto que durante 

2015 producíronse tales circunstancias, decidiu 

proceder á redución dos índices de rendemento 

neto aplicables en 2015.

En concreto, redúcense nas actividades de 

apicultura (de 0,26 a 0,18), froitos cítricos (de 0,26 

a 0,22), cunicultura (de 0,13 a 0,07), produtos da 

oliveira (de 0,26 a 0,22), tomate (de 0,26 a 0,22), 

bovino de leite (de 0,20 a 0,16), ovino e caprino 

de leite (de 0,26 a 0,18); bovino, porcino, ovino e 

caprino de carne (de 0,13 a 0,09); e bovino e porcino 

de cría (de 0,26 a 0,18).

Doutra banda, como consecuencia do elevado 

impacto que tivo a seca no consumo de pensos 

durante o período impositivo de 2015, a Orde 
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Feiraco, presente nas citas máis 
destacadas do sector alimentario

Feiraco volveu estar presente nas grandes feiras 

do sector alimentario do noso país, Alimentaria 

e o Salón de Gourmets. Ademais, a Cooperativa 

levou os seus produtos a China, onde participou a 

primeiros de maio na feira SIAL de Shanghai. 

Alimentaria
En Alimentaria, celebrada en Barcelona entre o 

25 e o 28 de abril e considerada como un dos 

eventos máis importantes a nivel europeo sobre 

alimentación, Feiraco tivo o seu espazo cun stand 

en InterLact, o pavillón lácteo, onde se deron cita os 

fabricantes máis destacados do sector. 

Feiraco tivo o seu espazo en 
Alimentaria cun stand en 

InterLact, o pavillón lácteo, onde 
se deron cita os fabricantes máis 
destacados do sector

A Cooperativa vén de participar en Alimentaria, Salón de Gourmets e SIAL

Tamén a firma de lácteos Clesa (ACOLAT) contou co 

seu espazo propio, no que amosou aos asistentes as 

súas diferentes variedades de iogures e sobremesas 

lácteas, poñendo especial atención nas últimas 

innovacións lanzadas ao mercado: Jelly Milk e a 

Crema Bombón Branco.

Gourmets
Pola súa banda, o Salón de Gourmets converteuse 

nunha das citas gastronómicas máis selectas e 

con maior reclamo para os profesionais do sector 

da alimentación. No evento madrileño, que este 

ano se celebrou entre o 4 e o 7 de abril, Feiraco 

promocionou os seus produtos (Leite Únicla, 

Almond Breeze...), xunto cos de Clesa, entre os que 

se destacaron as últimas novidades. 

Esta feira recibe cada ano unha maior asistencia 

de profesionais internacionais, do mundo da 

alimentación, moi interesados nos produtos 

españois. Feiraco mostrou a ampla gama do seu 

catálogo: leites premium Únicla, leites clásicos, 

natas, Yogu+ e batidos, así como o leite de 

améndoas Almond Breeze.

Ademais, no noso espazo expositivo tivo tamén 

cabida a presentación da nova gama de queixos 

frescos tradicionais “Senso” Alta Queixería 

Tradicional.



Únicla recibe novos recoñecementos 
internacionais ao seu sabor superior 
e calidade diferenciada
Por segundo ano consecutivo, Únicla recibe 

destacados recoñecementos a nivel internacional 

polo seu sabor superior e a súa calidade diferenciada. 

Trátase do Premio á “Excelencia” 2016 do prestixioso 

Instituto Internacional da Calidade iTQi  (International 

Taste & Quality Institute). O xurado valorou o Leite 

Únicla UHT Semidesnatado con tres estrelas, premio 
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SIAL
Ademais destas grandes citas en España, Feiraco 

participou en SIAL, a maior exposición sobre 

innovación no sector alimentario celebrada en 

Asia, concretamente en Shanghai (China). Pola 

feira pasaron nesta ocasión 66.000 visitantes que 

puideron achegarse á oferta de 3.000 expositores. 

Feiraco deu a coñecer neste importante salón 

internacional o leite Únicla, como referente da 

innovación no sector lácteo, que nos foi recoñecido co 

Primeiro Premio Europeo á Innovación Cooperativa. E 

é que Únicla é sinónimo de innovación, resultado dun 

proxecto de investigación que ten permitido mellorar 

de maneira natural o perfil nutricional do leite e obter 

un leite de mellor sabor.

que supón a máxima puntuación e que o cualifica 

como un produto de sabor “Excepcional”. Ademais, 

tamén o Leite Únicla UHT Semidesnatado sen Lactosa 

foi distinguido con este premio, logrando 2 estrelas 

polo seu sabor “Sobresaínte”. As recomendacións do 

iTQi están consideradas como a “Guía Michelin” dos 

produtos alimentarios. 
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Na antesala das vodas de ouro

O próximo día 11 de xuño celebramos unha nova 

Asemblea Xeral, un acto que vai moito máis alá do 

que é unha presentación de contas, memoria e a 

súa aprobación, se procede.

É unha celebración na que manifestamos un 

compromiso de fidelidade a algo que é de todos. 

Fixamos a memoria histórica porque o que facemos 

é dar continuidade a unha idea, un proxecto e unha 

realidade que se foi consolidando cos anos a pesar 

das dificultades nas que viviu o sector produtor 

agrogandeiro.

Esta Asemblea déixanos ás portas da 

conmemoración do 50º aniversario da Cooperativa. 

Unhas vodas de ouro que merecerán toda a nosa 

atención polo que representan de celebración 

festiva, pero, sobre todo, polo que deben significar 

para a marca Feiraco e para o seu futuro. No ano 

2018 celebraremos aquel momento histórico que 

supuxo unha transformación total para a nosa 

comarca e que foi quen de ensanchar os seus 

lindeiros para establecer unha área de influencia 

moito máis alá de Barcala, onde se estableceu a súa 

sede.

Imaxes da 48ª Asemblea xeral de Feiraco

A Asemblea Xeral do 11 de 
xuño déixanos ás portas 

da conmemoración do 50º 
aniversario da cooperativa

Estamos ante unha crise inaudita e longa no sector 

lácteo, que nos fai pisar firme para contactar coa 

realidade actual e, ao mesmo tempo –con moita 

imaxinación–, enfrontar o futuro.

A ver se coa colaboración de todos somos capaces 

de dar un pouco máis de estabilidade ao sector; 

por iso, estamos considerando seriamente todas as 

posibilidades de integración e intercooperación que 

nos ofrecen as circunstancias deste momento.
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Autocargador Pottinger Boss 1
25 m3 – 12 coitelas – 1 eixe

Descarga hidráulica. En perfecto estado

Prezo: 4.000 euros

Rastrillo Hemificador Class Volto 540 H
4 rotores – 5,4 m ancho de traballo

En perfecto estado

Prezo 2.500 euros

CAIXÓN DE XASTRE

Véndese Véndese

Imaxes do xantar de confraternidade do ano pasado 

Na Asemblea deste ano 
correspóndenos elixir 

presidente, tesoureiro e tres 
vogais (1º, 3º e 5º)

Hoxe dámonos conta de que debemos medrar 

en dimensión, tanto para integrar máis socios 

produtores como para aliarnos con outras 

cooperativas. Seguro que vai ser posible, porque 

todos coincidimos nun pensamento común 

de integración para ter máis capacidade de 

industrialización, máis alá do envasado en tetra 

brik, con innovación, e para situarnos con máis 

poder e con voz propia ante os mercados.

A Asemblea e a celebración
Os 1.989 socios e socias de pleno dereito e, sobre 

todo, os case 500 produtores, foron convocados 

para as 10:30 da mañá do sábado 11 de xuño coa 

idea de comezar a Asemblea ás 11:00 horas, previa a 

correspondente acreditación de todos os asociados 

convocados que vaian asistir.

Ademais dos contidos legais ordinarios cara 

a aprobación de contas, informe de xestión, 

etc., correspóndenos este ano elixir presidente, 

tesoureiro e tres vogais (1º, 3º e 5º).

Convidamos a todos e a todas para que participen 

coa súa asistencia, o seu xuízo crítico, se fose o 

caso, e as súas propostas de futuro.

Remataremos co tradicional xantar de 

confraternidade e celebración.

T. 617 999 320
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Todo incluído. Montadas nas nosas instalacións.
Oferta válida ata fin de existencias.

OFERTAS ESPECIAIS

MICHELIN 100,59€
AGILIS 81

205-70-15 106 R - 2 unidades

KUMHO 111,98€
ECSTA SPT

205-50-16 87 W - 2 unidades

CONTINENTAL 130,86€
CONTI SPORT CONTACT 5

215-45-17 91 W - 2 unidades

UNIROYAL 99,60€
RAIN MAX 2

205-65-15 102-100 T - 2 unidades

SUNNY 57,42€
SN 3800

205-50-16 87W - 2 unidades

YOKOHAMA 117,55€
GEOLANDAR A/T-5

215-80-16 103 S - 2 unidades

BF GOODRICH 102,66€
LONG TRAIT

205-70-15  96 T - 2 unidades

KUMHO 70,31€
ECSTA SPT

205-55-15  88 V - 2 unidades

MICHELIN 135,95€
PRIMACY HP

225-55-16  95 V - 2 unidades

TRACTOR FIRESTONE
ALL TRACTION CHAMPION 

13.6.24 - 2 UNIDADES 

308,79€
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Dimensión e modelo Prezo (€)

GENERAL 185/65 R15 88H 
ALTIMAX COMFORT  by Continental 

54,62

GENERAL 195/65 R15 91H 
ALTIMAX COMFORT  by Continental 

49,07

GENERAL 195/65 R15 91V 
ALTIMAX COMFORT  by Continental 

50,33

GENERAL 185/60 R14 82H 
ALTIMAX COMFORT  by Continental 

44,67

GENERAL 185/60 R15 84H 
ALTIMAX COMFORT  by Continental 

56,40

GENERAL 195/60 R15 88H 
ALTIMAX COMFORT  by Continental 

55,33

GENERAL 205/55 R16 91V 
ALTIMAX SPORT  by Continental 

56,40

GENERAL 225/45 R17 91Y 
ALTIMAX SPORT  by Continental 

66,21

GENERAL 225/40 R18 92Y 
ALTIMAX SPORT XL by Continental 

71,96

* Montaxe nas nosas instalacións. 

   T: 981 818 345

Dimensión e modelo Prezo (€)

GENERAL G235/70 R16 106H 
GRABBER TR 4X4 M+S by Continental 

106,24

GENERAL 175/65 R14 82T
ALTIMAX COMFORT  by Continental 

42,30

GENERAL 195/70 R15C 104/102R 
EUROVAN 2  by Continental 

64,63

GENERAL 215/65 R16 98H 
GRABBER GT  Ctra 4x4 by Continental 

79,90

GENERAL 235/70 R16 106H 
GRABBER GT  Ctra 4x4 by Continental 

93,60

GENERAL 155/80 R13 79T 
ALTIMAX COMFORT  by Continental 

40,08

GENERAL 175/70 R13 82 
ALTIMAX COMFORT  by Continental 

42,64

GENERAL 185/65 R14 86T 
ALTIMAX COMFORT   by Continental 

45,97

GENERAL 185/65 R15 88T 
ALTIMAX COMFORT  by Continental 

49,04

GENERAL 185/65 R14 86H 
ALTIMAX COMFORT  by Continental 

53,07

CAMPAÑA GENERAL 
XUÑO-XULLO-AGOSTO  2016

Todo incluído 
(montaxe, 

equilibrado 
e IVE)



A partir do 1 de xuño póñense en funcionamento 

novas modalidades de seguros de gando, a través 

das cales o gandeiro disporá dun amplo abano 

de coberturas e garantías. Ofrecen unha gran 

flexibilidade e capacidade de elección, permitindo 

confeccionar un seguro á medida das necesidades 

de cada explotación.

Seguindo a liña iniciada a mediados de 2011 para os 

seguros agrícolas, agrúpanse varias liñas nunha soa, 

dotando así de maior versatilidade e claridade ao 

proceso de contratación, tanto para os mediadores 

como para o asegurado.

O sistema é moi sinxelo: o gandeiro contrata unha 

garantía básica que, ademais doutras garantías 

(riscos climáticos, ataque de animais, EEB, febre 

aftosa, riscos climáticos, morte masiva) contén 

unha cobertura de saneamento. Esta garantía básica 

poderá ampliarse e mellorarse seleccionando, de 

forma independente, distintas garantías adicionais.

Trátase de garantías adicionais que cobren un 

amplo abano de riscos presentes no día a día das 

explotacións: accidentes individuais, meteorismo 

agudo, mamites individuais, brotes de mamites, 

carbúnculo, SRB, outras doenzas, morte súbita, 

morte da nai durante o parto… Pero hai que 

destacar coma realmente novidosas:

•	A garantía de cría, que cobre estes animais desde 

o seu nacemento ata o primeiro mes de vida.

•	A diminución da prolificidade para as explotacións 

de aptitude cárnica.

•	A perda de calidade do leite para explotacións de 

aptitude láctea.

•	As explotacións lácteas cunha produción media 

anual superior a 10.000 quilos poderán asegurar 

animais a un valor superior, aínda que non estean 

en control leiteiro ou non sexan puros.

Ademais, a garantía de saneamento extra 

complementará o sacrificio necesario por 

tuberculose bovina, brucelose bovina, leucose 

enzoótica bovina e peripneumonía contaxiosa 

bovina (xa incluída na garantía básica).

Ademais da facilidade de elección de garantías que 

ofrece o novo seguro, este incorpora tamén outras 

novidades que sen dúbida facilitan a súa xestión e 

tramitación como:

•	Posibilidade de domiciliar o cobro das primas e os 

pagamentos das indemnizacións directamente na 

conta do gandeiro asegurado.

•	Pódense unir na mesma declaración as garantías 

de vida e a de recollida e destrución de animais 

mortos na explotación (ReD).

•	Posibilidade de contratar o seguro na súa 

modalidade renovable.

•	Poderase fraccionar o pagamento da prima con 

aval de SAECA.

Reportaxe30

Novas modalidades de seguro de gando

En definitiva, estes seguros configúranse como 

unha ferramenta clave para a xestión do risco 

ao que están expostas as explotacións de gando, 

facilitando ao gandeiro a continuidade da súa 

actividade en caso de se produciren sinistros graves.
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Saneamento básico
(franq. danos 20%)
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• Aumento células somáticas
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Feiraco celebra o Día das Letras Galegas 
homenaxeando a Manuel María no seu 
tradicional certame de Microrrelatos
Feiraco amosa, como todos os anos, o seu 

compromiso coa lingua e a cultura galega 

celebrando o seu tradicional Certame de 

Microrrelatos en redes sociais co gallo do Día das 

Letras Galegas 2016, adicado ao poeta lucense 

Manuel María. 

Nesta ocasión, batéronse récords de participación 

entre os seguidores da cooperativa en Facebook, 

que están a piques de chegar aos 20.000 fans, 

nunha iniciativa que contou coa colaboración da 

Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de 

Galicia e da Fundación Manuel María.

Os participantes debían continuar un relato, de non 

máis de 500 caracteres, a partir da frase “Levamos 

toda a vida amando a palabra…” do homenaxeado 

escritor, e compartilo a través da aplicación de 

Facebook. Os gañadores, elixidos por un xurado, 

optan a un lote de produtos Feiraco, á Enciclopedia 

Galega Universal e varios libros escritos en lingua 

galega.

“Vacacións Feiraco” é unha novidosa acción 

promocional que ten como obxectivo premiar 

a fidelidade dos consumidores de leites Feiraco, 

mediante premios orientados ao desfrute vacacional 

das persoas agraciadas. 

Conseguir o soño dunhas vacacións Feiraco é moi 

sinxelo, reunindo dous códigos de barras de dúas 

caixas de leite Feiraco e enviándoos ao Apartado de 

Correos sinalado. Deste modo, poderase optar a un 

dos 10 premios vacacionais que Feiraco está a sortear 

durante as presentes semanas, ata o vindeiro 18 de 

xullo. As bases da promoción están dispoñibles na 

páxina web feiraco.es e na súa páxina de Facebook.

“Vacacións Feiraco” axuda a cumprir os 
soños de moitos consumidores

 Os gañadores optan a un lote de 
produtos Feiraco, á Enciclopedia 

Galega Universal e a varios libros
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Únicla, o leite de mellor sabor, continúa 
o seu posicionamento no mercado 
nacional
Únicla, “O leite de mellor sabor”, continúa coa 

súa campaña de promoción e posicionamento 

nas principais superficies comerciais de ámbito 

nacional. 

Desde comezos de 2016, estanse a levar a cabo 

diversas accións no punto de venda, con diferentes 

materiais deseñados para enxalzar e achegar a 

marca ao consumidor, que busca atopar produtos 

de gran valor engadido como é o caso de Únicla.

Ademais, Únicla está a acadar unha presenza 

destacada no mundo dixital a través das súas redes 

sociais, onde se manifestan as bondades do produto, 

mediante unha actividade continua, e experiencias 

xeradas a partir da proba dos produtos, como por 

exemplo as diferentes degustacións realizadas nas 

plataformas dixitais Dietbox, Qbox e Disfrutabox.  

Actualmente, Únicla tamén colabora nos talleres 

saudables que Gadisa imparte en 30 localidades 

galegas e de Castela-León, onde os asistentes 

teñen a ocasión de comprobar por eles mesmos 

o excelente sabor de Únicla e coñecer de preto as 

súas bondades.

Únicla está a acadar unha 
presenza destacada no mundo 

dixital a través das súas 

redes sociais
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Almond Breeze: “Se é a túa primeira 
vez, sorprenderache. Próbaa”

“Bombonízate”, unha campaña que 
tenta a España a saborear Clesa 

Almond Breeze, o leite de améndoas preferido 

polos consumidores (Test de consumidor 2015), 

producido e comercializado por Feiraco para 

España, posiciónase entre o público nacional 

mediante unha campaña que pretende espertar 

os sentidos e suscitar o interese por coñecer tan 

novidoso produto. 

Bombonízate é a irresistible chamada coa que 

Clesa tentou aos consumidores de toda España a 

probar a súa Crema Bombón. Trátase da primeira 

campaña publicitaria de Clesa a nivel nacional 

e incluíu accións en televisión, como patrocinio 

de programas e telepromocións en espazos tan 

coñecidos como El Hormiguero, El Tiempo e Espejo 

Público de Antena 3. 

Ademais, a campaña tamén chegou á rúa, con 

anuncios en soportes publicitarios habilitados 

en mobiliario urbano, e a grandes superficies 

comerciais como Alcampo e Carrefour.

Almond Breeze posiciónase 
no panorama nacional cunha 

campaña sorprendente en 
revistas, mobiliario urbano, 

contorna dixital e 

puntos de venda

“Se é a túa primeira vez, sorprenderache. Próbaa” 

é o slogan que protagoniza a campaña de comuni-

cación que Almond Breeze está a desenvolver nun 

gran número de revistas de ámbito nacional, mo-

biliario urbano, entorno dixital e puntos de venda. 

Desde a súa aparición en setembro de 2015 no 

mercado español, Almond Breeze estase a converter 

cada vez máis nunha das opcións preferentes para 

os consumidores. 
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Servizos á 
cooperativa

Provedores, colaboradores e empresas 
de servizos do sector agropecuario
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Xema Galicia 

Negreira 

(A Coruña)

Restaurante 

San Lorenzo 

Ponte Maceira - Agrón 

(Ames)

Security World 

A Coruña

Zoonort 

Mosteiro - Pol  

(Lugo)

FRIOR 

Coirós e Ordes 

(A Coruña)

Restaurante 

Pontemaceira 

Ponte Maceira-Agrón 

(Ames)

Actividade: Como novidade, este 2016 impartimos 

cursos de aplicador de produtos fitosanitarios (bási-

co e cualificado).

Persoa de contacto:  

Jesús González 

 

Teléfono: 981 881 769 

info@xemagalicia.com 

www.xemagalicia.com

Actividade: Bautizos e comuñóns. Cociña caseira. 

Menús do día. Fanse comidas por encargo e para 

levar.

Persoa de contacto:  

Pablo Crespo 

 

Teléfono: 981 885 170

Actividade: Empresa de vixilancia e seguridade de 

ámbito estatal dende 1990. Confíe en nós para a 

súa seguridade.

Persoa de contacto: Fernando Mariscal de Gante 

 

Teléfono: 902 221 225 / 677 453 292 

f.mariscaldegante@swseguridad.com 

www.securityworld.es

Actividade: Distribución e venda de produtos 

zoosanitarios, fitosanitarios, sementes de pradeira 

e millo, fertilizantes, alimentación para leitóns e 

correctores e núcleos para a fabricación de pensos. 

 

Persoa de contacto:  

Jesús Trigo 

 

Teléfono: 982 345 901 

info@zoonort.com · www.zoonort.com

Actividade: Venda, instalación, mantemento e repara-

ción de todo tipo de instalacións de muxidura e tanques 

de frío, así como ferraxes, bebedoiros, chans de goma, 

‘arrobaderas’ e todo tipo de accesorios para a corte.

Persoa de contacto:  

José Luis Sánchez Panete 

Teléfono: 981 774 500 / 981 682 195 / 606 943 447

frior@frior.com · www.frior.es

Actividade: Dous ambientes, restaurante á carta 

e mesón con racións e menú. Menús para grupos, 

banquetes e celebracións. Salóns con diferentes 

capacidades. Terrazas con vistas ao río.

Persoa de contacto: José Mª. Gaspar 

 

Teléfono: 981 881 680 

info@restaurantepontemaceira.com

www.restaurantepontemaceira.com 

Servizos á cooperativa37
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Coñecemos a Lidia Otero, da 
Gandería Colorado (Dumbría)

Benvid@s ás Testemuñas das nosas socias! 

Desde este pequeno espazo quero trasladarvos 

esta gran testemuña. A nosa protagonista é Lidia 

Otero quen, xunto co seu home, forma parte 

da explotación Gandería Colorado no lugar de 

Salgueiros, Dumbría; unha explotación que nos 

seus inicios contaba con 30 cabezas de gando e 

que hoxe en día ten arredor das 70 cabezas en 

muxidura. 

A pesar dos momentos complexos nos que nos 

desenvolvemos no noso sector, intentan día a día 

sacar unha marxe para manterse cunha viabilidade 

e rendibilidade propia. A incorporación de Lidia á 

explotación, as melloras das propias instalacións, 

o incremento das reses ou o laborioso axuste de 

custos son pasos que foron tomando a base desta 

explotación. 

A súa nai, un referente na súa vida
Cóntanos Lidia: “Miña nai nunca tivo vacas, si 

unha burra coa que ía ao valume ou ao olgazo 

para enriquecer a terra”. A figura da súa nai foi moi 

notable na súa vida; unha muller moi traballadora, 

moi apegada á familia, que mariscaba, traballaba 

a terra, pero sobre todo, e máis importante, 

potenciaba ao máximo o seu rol de nai, a pesar 

das dificultades do momento; todo un exemplo 

de matriarca que facía de cabeza de familia ante a 

ausencia do seu marido cando estaba embarcado.

A nosa protagonista, cando remata a escola, parte 

da aldea cara á cidade con moitas inquedanzas; 

entre elas, a de seguir formándose, pero por 

circunstancias da vida comezou a traballar moi 

nova. Os anos foron pasando e coñeceu ao seu 

marido, co que tivo dous fillos, Daniel e María, 

formando así unha entrañable familia. Dende que 

casou, en outubro de 1998, a súa vida dou un xiro 

moi considerable, xa que xuntos apostaron polo 

campo. 

Nova vida familiar... gandeira
Para ela todo era novidade, unha vida onde 

o horario está totalmente condicionado polo 

traballo. Tívose que adaptar a unha nova contorna, 

“O paso do tempo fixo 
aumentar a miña implicación e 

o meu sentimento polo campo”, 
explica Lidia 

As orixes de Lidia danse en Noalla, Sanxenxo. No 

berce dunha familia de sete irmáns adicada ao 

mar, cun pai embarcado e unha nai mariscadora; 

sempre tiveron un arraigo co mar e mesmo 

cos produtos da horta que despois vendían en 

Sanxenxo. 
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unha nova familia, un novo fogar, novos costumes 

que pouco a pouco foi facendo seus con respecto 

e paciencia. 

Coméntanos Lidia: “Tiven que perderlle o medo ás 

vacas e facerme respectar polos animais. A día de 

hoxe pínchoas, trátoas; tiven que aprender a andar 

co tractor, sei inseminar... Tamén é certo que me 

gusta facer o traballo soa, aínda que ás veces son 

máis lenta que o meu home.” 

Tras casar, adicouse xunto co seu 
marido á explotación gandeira

Perspectivas de futuro
“A veces el di que temos que buscar unha alternativa 

para mellorar a calidade de vida, como diversificar 

o noso traballo con outros produtos (horta...), pero 

o que nos condiciona é a falta de tempo. Outra 

opción podería ser meter un empregado, pero para 

iso teriamos que ir a un maior volume de produción 

e nós estamos moi limitados polo espazo. Outra 

posibilidade sería a de xuntarse con outra/s 

explotación/s, pero a distancia sería un problema, a 

parte de que ten que haber vontade de xuntar e ter 

un pensamento similar”. 

Todos esperamos que as perspectivas do noso 

sector nos axuden a ter unha visión de futuro 

ao mesmo tempo que nos aseguren unha 

sustentabilidade nas nosas explotacións, polo 

presente que nos toca vivir a nós e por un futuro 

relevo xeracional. 

A verdade, Lidia, é que foi un pracer ter esta conversa 

contigo, porque a pesar de que xa te coñecía, 

lévome unha persoa tremendamente adicada tanto 

ao seu traballo como á súa familia; moi meticulosa, 

metódica, moi ordenada, unha gran profesional 

e unha persoa moi valiosa que posúe unha gran 

calidade humana. Grazas tanto a ti como á túa 

familia por deixarme compartir esta experiencia!

Carmen Rodríguez Rodríguez
Vicepresidenta de Feiraco

Ante a miña pregunta de, se a día de hoxe puideses 

elixir apostarías de novo por este xeito de vida, ela 

dubida e matiza que é unha resposta moi complexa, 

xa que o noso sector é moi cambiante e un sempre 

trata de lograr unha boa calidade de vida, pero os 

anos pasan e o sentimento polo campo crece. “Hai 

uns anos o meu marido preguntábame que faría 

se algún día tivese que estar eu soa á fronte da 

explotación; eu díxenlle: eu vendo as vacas. Agora 

non sería capaz de facelo así, xa non é o mesmo, o 

paso do tempo fixo aumentar a miña implicación e 

o meu sentimento polo campo”. 
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Obradoiros para o empoderamento das 
mulleres socias da Cooperativa
Partindo de que as habilidades e tarefas que temos 

que desempeñar as socias de Feiraco, así como 

as responsabilidades e obrigas que temos que 

adquirir, non dependen do xénero; debemos facer 

un aceno ás competencias emocionais moi fortes 

que posuímos as mulleres como a capacidade de 

escoitar, a empatía ou a anticipación aos problemas. 

Todo isto repercute en que a nosa capacidade de 

liderado arraigue moito máis.

Para salvar a fenda de xénero, hai moitas medidas 

que se deben tomar desde o goberno (horarios, 

diferenzas salariais...) e que son extremadamente 

necesarias. Pero tamén son importantes as achegas 

que poidamos facer cada unha de nós no noso 

ámbito laboral. 

Formación financiada por Eusumo
Para fomentar o empoderamento da muller no 

medio rural temos a posibilidade de poder asistir a 

unha formación financiada pola Rede Eusumo, cuxas 

xornadas serán impartidas por profesionais de Agaca. 

Esta formación está enmarcada dentro do programa 

‘Obradoiros para o empoderamento da muller como 

persoa socia da cooperativa’, dirixida ás socias de 

cooperativas agroalimentarias de Galicia. 

Obxectivos da acción formativa
Os obxectivos marcados desta acción formativa son 

os seguintes:

•	 reforzar as capacidades e o protagonismo das 

mulleres socias das cooperativas agroalimentarias;

•	empoderar as socias das cooperativas para 

que participen nos órganos de decisión destas 

sociedades, desenvolvendo nelas unha confianza 

propia das súas capacidades;

•	empoderar a estas mulleres socias como persoas 

válidas para desenvolver as responsabilidades que 

derivan da pertenza a un Consello Reitor.

Contidos
Os contidos fundamentais desta acción teñen que 

ver cos seguintes puntos:

•	detección e análise dos obstáculos concretos que 

as mulleres socias da cooperativa poidan ter para o 

acceso aos órganos de decisión das cooperativas;

•	establecemento de estratexias de eliminación dos 

estereotipos de xénero;

•	principais retos do mundo cooperativo (tendencia 

do cooperativismo, actualizacións, asemblea xeral, 

conclusións, etc.);

•	 regulación da Cooperativa: análise da Lei 5/98 de 

Cooperativas (clases de cooperativas, estatutos  

sociais,  réxime  económico  e  fiscal, políticas  e  

órganos  de goberno);

•	 conceptos empresariais básicos dunha cooperativa;

•	 fomento das habilidades  directivas  (toma de  

decisións,  reunións  eficaces,  resolución  de 

conflitos, etc.);

•	planificación  estratéxica (plan estratéxico,  análise  

DAFO, desenvolvemento de obxectivos e accións, 

seguimento e control, caso práctico, etc.)

Datas da formación
As datas da formación van ser os seguintes días: 23 e 

30 de xuño; 14 e 21 de xullo; 25 de agosto e 1 e 8 de 

setembro. 

Anímovos a que participedes nestas actividades 

planificadas especificamente para vós. De seguro que 

van ser moi enriquecedoras, xa que tratan de que 

poidamos aprender unhas das outras e desenvolver 

novas habilidades.

Carmen Rodríguez Rodríguez
Vicepresidenta de Feiraco





Salsa de chocolate branco Ingredientes:

•	100 gr. de chocolate branco

•	250 ml de nata para cociñar Feiraco

•	80 ml de iogur grego Clesa-Feiraco

•	1 rama de vainilla

Preparación:
Nun cazo fervemos a nata xunto coa 

vaina de vainilla aberta lonxitudinalmente. 

Vertemos sobre o chocolate. Esperamos 

uns segundos e revolvemos ata que todo 

o chocolate estea derretido. Arrefriamos.

Unimos o iogur grego e remexemos ben 

para que se integre todo.
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Delicia de doce de leite 

Preparación:
O Mosteiro de Sobrado dos Monxes e os seus doces 

inspiran a elaboración desta sinxela, pero saborosa 

receita elaborada con nata de Feiraco. Para 

comezar, cómpre hidratar a xelatina en auga ben 

fría e fundir as follas cun pouco de auga quente. 

A continuación, mestúranse co doce de leite, e 

engádense as xemas de ovo e a nata montada ata 

obter unha especie de crema. Por último, temos 

que engadir as claras montadas a punto de neve.

Para a súa presentación, verteremos o contido en 

flaneiras caramelizadas e refrixeraremos ata que 

callen. Podemos acompañar a sobremesa cunha 

salsa de chocolate branco.

Autora: Berta Castro
www.elsabordelodulce.com

Ingredientes:

•	150 ml de nata para montar Feiraco 

•	1 bote de doce de leite

•	3 ovos

•	3 follas de xelatina
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