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2. SISTEMAS AGRARIOS NA GALIZA

2.1. INTRODUCCIÓN2.1. INTRODUCCIÓN

O gran auxe do ambientalismo na actualidade é máis cunha moda unha necesida-
de palpable. Así no eido da agronomía existe a nível mundial un crecente move-
mento que pula por unha agricultura de calidade. Este afán de ecocompatibilizar as
prácticas agrícolas comenzou nas zonas máis desenvoltas do planeta por seren tamen
as primeiras en sufrir as suas consecuencias. Como consecuencias refírome as locais
xa que logo, dada a internacionalización dos mercados e a globalización dos proble-
mas ecolóxicos fan que estas sexan percibidos tamen en áreas da periferia, dun xeito
máis positivo pero non menos grave. Este é o caso galego, onde a tardia incorpora-
ción ao capitalismo fai que nos topemos con moitos dos problemas da intensificación
industrial do agro e con poucos dos seus beneficios. Desde aqui somos conscientes
do nocivo que é para o medio o agro industrializado e tamen do pouco solidario cos
demáis que tamen queren producir.

Esta posición de media ladeira permítenos axexar o modelo industrial e, a un
tempo, percibir modelos tradicionais proprios que demostran a sua sustentatibilida-
de co tempo que teñen, mantendo valores indudables de biodiversidade, paisaxe e
procesos ecolóxicos que os vertebran. Aqui é onde encaixa a Agroecoloxía como
particular contribución á búsqueda de estratexias de modernización do agro a partir
do manexo adecuado da natureza e o recoñecemento (non a destrucción) dos fun-
damentos no manexo dos recursos na agricultura labrega. 

Para atallar o estudo agronómico que esto esixe, debémolo facer comezando por
trocar o punto de vista científico desde a visión parcelaria e especializadora ata a
integral e multidisciplinar. Faise pois, imprescindible a análise desde o enfoque
sistémico, introducindo nel non só os factores de producción comercializables,
senon tamen os ambientais e sociolóxicos.

2.2. AS BASES P2.2. AS BASES PARA UN SISTEMA AGROECOLÓXICOARA UN SISTEMA AGROECOLÓXICO
DESDE GALIZADESDE GALIZA

Debido á diversidade do pais a necesidade de xeneralizar é máis que a desexable.
Cun tempo e espacio limitados preténdese abrir o abanico para suxerir posteriores
traballos máis concretos, discutir estratexias xerais e dar a coñecer criterios de aná-
lise diferentes ós que hai ó alcance facilmente.

2.2.1 Os sistemas agrarios.

Cando se intenta solapar a disciplina agronómica clásica co que ocurre nunha
explotación agraria, a localización desta nun determinado ecosistema e as interac-
cións que con él ten son sempre un escollo para o técnico. De aqui sae a necesiada-
de de referirse a un Agroecosistema “como a unidade ambiental na que se desen-
volve a actividade agraria con unha serie de interaccións e sinerxismos co medio e
que interveñen necesariamente no proceso productivo” (Segundo varios autores). É
pois, un ecosistema modificado polas persoas e que ten sempre unha finalidade ou
propósito (cousa que non ten o ecosistema natural).
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Ademáis desta diferencia básica cos sistemas naturais o sistema agrario ten
outros (Odum 1972):

- ”Os Agroecosistemas precisan de fontes auxiliares de enerxía, segundo artificia-
lización e pode ser humana, animal ou combustible.”

- A biodiversidade é moi reducida (exemplo monocultivos)

- A selección de plantas e animais é artificial .

- Os controles do sistema son na sua maioria externos, feitos polas persoas.

- A producción de biomasa destínase para o consumo externo polo tanto hai pouca
reinversión de biomasa. 

“Estas diferencias son máis evidentes para os sistemas agrícolas convencionais e
sin embargo non o son para a maioria dos sistemas agrícolas tradicionais que incor-
poran mecanismos de manexo de cultivos reciclado de materiais orgánicos, conser-
vación de solos e auga e mantemento da biodiversidade de xeito semellante ós sis-
temas naturais que os rodean”. (Altieri 1995)

Tamén é imprescindible decir que a investigación con agroecosistema, casi por
definición, ten que ser feita en finca de agricultores, xa que “é imposible duplicar
nun campo experimental os solos, malezas, insectos e organismos do agroecosiste-
ma” (Hart 1985).

2.2.2 A importancia da biodiversidade.

A ligazón entre a simplificación dun sistema e seu grado de explotación é simé-
trica, sendo fundamental de cara á sustentatibilidade o grado de diversidade de
organismos que a conforman. Desde logo a biodiversidade é a base do equilibrio
dos ecosistemas naturais. Véxase a complexidade de organismos nun bosque climax
ou nun eucaliptal. A biodiversidade dos agroecosistemas ten que ser percibida non
só a nível de finca (secuencia de cultivos, asociacións) senon tamén a vexetación
circundante non sendo propriamente cultivos (sebes, prantas mediciñais, bosquetes)
e tamen a da comarca onde nos topamos.

Desde logo a agricultura convencional é tremendamente simplificadora destes
aspectos tendo como resultado un ecosistema máis artificializado que na orgánica e
tradicional, e máis inestable. Esta falta de equilibrio é a que fai que aumente tre-
mendamente as necesidades de intervencións humanas e de imputs (correctores, fer-
tilizante, plaguicidas...) externos.

Agora ben, os sistemas agrario son construidos. A complexidade dos fluxos de
enerxía e imputs, a dinámica en xeral e as interaccións entre todos os seus compo-
nentes son moi complicados de estudar. A diversidade biolóxica foi eficazmente
conservada en sistemas agrarios tradicionais estudados (Bernaldez, 1991).

O complexo tradicional agro-gandeiro galego sustentaba-se na estratexia multiu-
so do solo que xestionaba o coñecimento labrego. Así tiñamos distintas rotacions
segundo as aptitudes ecolóxicas (Milho-Raygras; Milho/Patacas-nabos-trigo/ceba-
da; cereais-barbeito; cereais-ferrañas; etc.), tiñamos unha división multifuncional
do espacio e isto reflectia-se nas taxonomias populares (Hortas, Agras, Cortiñas,
Nabais, Prados, Herbais, Bouzas, Devesas, Coutadas, Brañas, Touzas, Fragas,
Carballeiras, Soutos, Pomares, etc.).

É fundamental pois o atallo que supoñen estes sistemas tradicionais de cara ó
estudo e modelización de estratexías locais. Vexamos pois certos aspectos sustenta-
dores de biodiversidade presentes no agro galego que poden seren de interese:

SISTEMAS AGRARIOS NA GALIZA20



SISTEMAS AGRARIOS NA GALIZA

OS BOSQUES E SEBES.

A heteroxeneidade espacial: Debida en grande medida a unha paisaxe onde se
intercalan prados, cultivos, bosquetes, sebes, monte baixo, monte forestal, bosques
de ribeira etc. Asi, en términos xerais, o valor máximo de diversidade dun lugar vai
estar en consonancia co fluxo de enerxía que atravesa o ecosistema e pola propria
complexidade espacial. Canto máis aceleramos un ecosistema menor vai ser a
diversidade (maior taxa de renovación) e sustentatibilidade. Nunha explotación
intermedia con zonas moi explotadas (ou medias) e outra con pouca taxa de reno-
vación, vai supoñer un fluxo de enerxía horizontal favorable ó medio máis intensi-
vo. Estes fluxos ademáis poden ser máis intensos cando as zonas en contacto teñen
grados de madurez ecolóxica moi diferente, como un prado e un bosque. Non fai
falta insistir que a paisaxe agraria tradicional galega baséase no mantemento de
mosaicos e estructuras reticulares. Noutras zonas é importante a combinación de
zonas sen cultivar (monte baixo) con veigas intensivas. 

Amáis desta relación de fluxos enerxéticos está a “infraestructura ecolóxica” que
constituen sebes, soutos, etc. teñen outras vantaxes que podemos comentar breve-
mente:

- Mellora da producción agrícola. Cortaventos, encamado de pratenses e cereais,
abrasión, estructuras de cultivo (cercas, invernadeiros), polinización etc.

- Disminuen a evapotranspiración e aumentan as reservas de auga.

- Regulan a escorrentia, aumentan a percolación e controlan as crecidas. Son un
factor fundamental no controle da erosión ó constituirse en barreiras físicas da
auga, do vento e das materias erosionadas.

- Controle da contaminación por nitratos e fosfatos e intervención no ciclo de
nutrientes.

- Limitación de plagas e enfermedades. A especialización dun agro tamen favore-
ce a especialización das pragas rompendo o equilibrio praga-depredador e facen-
do o cultivo inestable e dependente da intervención fitosanitaria.

Na vexetación natural desenvólvese unha grande cantidade de fauna útil en xeral
para os nosos fins agrícolas: abellas, polinizadores, depredadores de pragas, musa-
rañas, páxaros insectívoros, sapos etc. Constituen un reservorio natural e gratuito de
loita biolóxica da que hoxe tanto se fala. Inda que a vexetación natural non evite
totalmente o risco de parásitos ou enfermedades si disminuen a sua incidencia.

Hai outros beneficios máis intanxibles como pode ser a riqueza cinexética, diver-
sidade da paisaxe, turismo, froitos silvestres, mediciñais, cogumelos, etc.
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A importancia aqui especificada está xa recoñecida a nível científico, con diver-
sos estudos e publicacións, existindo xa bibliografía ata da enxeñería vexetal para a
construcción de sebes, plantacións, etc., para ter incrementados estos beneficios.
Tamén a nível institucional está recoñecida a importancia das sebes, estando prote-
xidas e subvencionadas.

O POLICULTIVO

Sempre que se caracterizaba o agro galego falábase de policultivo de subsistencia.
Facia referencia a que dentro do sistema agrario introducíase gran cantidade de cul-
tivos diferentes. Ademáis os cultivos medraban ao longo de todo o ano (permanen-
tes) e con variabilidade espacial (varias parcelas con diferentes cultivos) tendo a un
tempo cultivos asociados. En medicións feitas na zona de Mondaríz inda o 70% do
millo é cultivado en asociación con fabas, ás veces calacú, sementada a terra con ray-
gras antes da recollida do millo e rotando con patacas e coles asociadas, levando a
mesma porción de terreo 7 cultivos diferentes en pouco máis de un ano.

A práctica do policultivo é unha estratexía a nível mundial nas agriculturas tra-
dicionais debido a unha serie de rasgos positivos tanto de estabilidade socioeconó-
mica como biolóxica e maior productividade. Os rendementos totais por Ha son
maiores. Á falta de estudos concretos galegos hai algún en Asturias onde se demos-
tra maior producción de millo-feixón que de millo só  (a medición desta producción
debe ser feita en equivalentes de terras RET).

Tamén presenta vantaxes no ciclo de nutrientes, no aproveitamento de luz, auga,
protección contra plagas e enfermedades, controle de adventicias, etc.

A conxunción da agricultura-gandeiria e a introducción do monte no sistema
agrario son a estructura que couta dunha biodiversidade imprescindible  de cara á
sustentabilidade. Vexamos a sua incidencia no ciclo de nutrientes e na fertilización.

2.2.3 O ciclo de nutrientes e a fertilización.

A práctica fertilizante feita a partir de conceptos universalistas como a extracción
por colleitas ou analise de solos fai que o abonado se conciba como algo extraam-
biental e puntual e non introduce a dinámica dos ecosistemas, tanto os bióticos
como climáticos e intrazonais (relevo, vexetación, roca).

Dende este punto de vista temos que situar Galiza nunha zona maioritariamente
granítica e de esquisto (rochas ácidas) e un rexime de humedade do solo “Údico”,
quere isto decir que o exceso de auga, lavado, é alto (na provincia de Pontevedra a
diferencia entre pluviometria e ETP é de 899 mm/ano).

Por outra banda os minerais extraidos polas plantas proveñen (menos o N2) da
meteorización de rochas do solo. Así o balance xeoquímico nas zonas údicas é
negativo, quérese dicer que se lavan máis minerais dos que son meteorizados das
rochas. O resultado é un solo ácido pobre en catións e teoricamente insustentable.
O equilibrio mantense gracias á transformación da matéria orgánica fresca en
humus e a conseguinte liberalización de nutrientes. 

O humus constitue unha matriz que dá cohesión ás partículas de terra e permite
que esta teña estructura, asi a terra pode actuar como unha esponxa que retén a auga,
favorece a vida microbiana, é un factor básico de previr a erosión e ademáis é o único
sistema de aumentar a capacidade dos solos en almacenar e reter os alimentos ferti-
lizantes. Se ao exceso de auga, a acidez das rochas de partida e a alta oxidación das
terras de labor galegas engadimos a extracción por colleitas, constatamos a alta
dependencia que temos dos aportes en humus. O contrario do que se pensa moitas
veces xa que as análises de solos dan altos contidos en matéria orgánica. 
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A degradación por acidificación fai que o retorno de minerais ás terras sexa o
único xeito de facer o sistema sustentable. A agricultura tradicional solucionou este
problema diferenciando dous espacios diferentes, un forestal ou de monte baixo,
exportador de nutrientes (a través do estrume e do gando que pace nel) e outro con-
sumidor: pradeiras e labradios. Dun xeito máis concreto podemos analisar as
seguintes cuestións:

O gando é un vehículo que é capaz de concentrar e captar gran cantidade de
nutrientes das zonas exportadoras, monte, ás zonas de cultivo, permitindo que non
se perdan por lixiviaciòn. É ademáis a base para o esterco, fertilizante e enmendan-
te de solos ácidos e pobres. Estas son as claves ecolóxicas para que o sistema pecua-
rio triunfara en Galicia.

A importancia da fertilización e dos nutrientes fai que prácticas inerentes aos
policultivos en Galiza estexan máis que xustificadas. As asociacións cereal-legu-
minosa (millo-faba, avea-serradella) fai non só que o cereal dispoña de máis N2
senon tamen que aumente a sua capacidade nutritiva. As asociacións compostas por
plantas de altura e demanda de nutrintes diferentes fai que a utilización destes sexa
máis eficiente. A combinación de cultivos perennes, frutais, viñas con cultivos
anuais fai que os altos nutrimentos que precisan estes últimos e que se perden por
lavado en parte, sexan asimilados polos perennes. Tamén neste senso teñen accións
benéficas sebes, bosques e a vexetación natural dos bordes dos cultivos.

Tanto o matorral como o arborado son a vexetación que máis favorecen a posta
en disposición de minerais das rochas. Seu sistema radicular contribue á meteori-
zación de nutrientes nos horizontes inferiores, compensando asi o balance de
nutrientes.

A práctica do cultivo permanente con especies capaces de medrar en Outono-
Inverno (nabo-cereal, ferraña, berzas), ten un doble beneficio. Un físico ao diminuir
a erosión pola cantidade de auga que cae e outro bioquímico ao conseguir captar
elementos fertilizantes e pasarllos ó ciclo do sistema agrario, de outro xeito serían
lixiviados. 

En xeral un ciclo de nutrientes ideal debe caracterizarse pola presencia de
nutrientes de xeito “disponible e sincronizada de acordo coas necesidades do culti-
vo, unha baixa cantidade de nutrientes de forma soluble en épocas de lixiviación e
pola provisión biolóxica de nutrientes mediante a acción de organismos especifícos
como fixadores de N2 e micorrizas”. (Altieri, 1995).
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Figura 2.2. Horta mixta con berzas, chícharos e leituga combinados coa viña.
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2.3. A IMPOR2.3. A IMPORTTANCIA DOS SISTEMAS AGRARIOS TRADIANCIA DOS SISTEMAS AGRARIOS TRADI--
CIONAISCIONAIS

Segundo estudos (Díaz-Fierros, 1986) hai constancia por restos polínicos do cul-
tivo de cereais en Galicia ao redor do 4000 antes de Cristo. Ata hoxe son moitos
séculos de experimentación sistemática que permitiron o desenvolvemento de
estratexias de subsistencia e a adaptación ás condicións locais. Incluso en condi-
cións adversas estes complexos sistemas agrícolas conseguiron satisfacer necesida-
des sen depender de insumos e mecanización. Máis que síntoma de atraso parece
síntoma dun trunfo frente ás necesidades.

A reproducción da unidade galega dependía, depende da propria reproducción do
medio (Fdez. Prieto 1992). Esta íntima ligazón fixo que desenvolveran sistemas
agrícolas sustentables (ou máis sustentables que os actuais) con base a recursos
locais. É importante ter en conta que “As culturas tradicionais tenden a implemen-
tar e a xestionar sistemas ecolóxicamente correctos concluindo en que existe unha
certa racionalidade ecolóxica nas produccións tradicionais” (Toledo 1993). Tamén
hai que resaltar a capacidade de innovación dos labregos, e a sua capacidade de
adaptarse ao cambio tecnolóxico (Fdez. Prieto e outros) xa que sempre se falou do
contrario (e inda se fala, Gonzalo Fernandez). 

Sen máis consideracións proponse desde a agroecoloxía utilizar os fundamentos
da agricultura tradicional e as tecnoloxías que as sosteñen como fonte de inspira-
ción ante os problemas medioambientais, contribuindo desde o sector onde traba-
llamos a facer unha agricultura máis compatible co medio.
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