
 

1 
 

 

  

2018 

Publica 

APAG 

 

O COIDADO DO OLIVEIRAL 
GALEGO 

NÚMERO 2 



 

2 
 

 

INDICE XERAL 

1 Un breve recordatorio de interés      5 

1.1 Comprar oliveiras        5 

1.2 Terreo para plantar oliveiras       5 

1.3 Ás oliveiras encantalles o sol e a calor      5 

1.4 Rega das oliveiras        5 

1.5 Poda das oliveiras        5 

1.6 Vixiar as pragas         6 

2 O Virus          8 

2.1 Introducción         8 

2.2  Sintomatoloxía         8 

2.3 Desenvolvemento da enfermidade      9 

2.4 Estratexias de control        9 

3 Recomendacións técnicas sobre a fertilización e tratamentos contra 

enfermidades e pragas no oliveiral.      11 

3.1  Nocións sobre a fertilización vía foliar      11 

3.2 Controlar o estado nutricional do oliveiral     14 

3.3 Recomendacións para correxir deficiencias ou valores nutritivos baixos  14 

3.4 Descripción de Macroelementos e microelementos    14 

Nitróxeno         14 

Fosforo          15 

Potasio          15 

Boro          15 

Ferro          15 

Calcio          16 

Magnesio         16 

4 Planificación da rega no oliveiral.      17 

4.1 Introdución         17 



 

3 
 

4.2 Factores que inflúen nas necesidades de auga de rega do oliveiral  19 

4.3 Como se calcula cando e canto hai que regar     19 

4.4 A poda inflúe nas necesidades de auga do oliveiral    19 

4.5 Que sistema de rega elixo       20 

a) Rega optimizada        20 

b) Rega deficitaria         20  

c) Que sistema de rega elixo       20 

 

5 O oliveiral e o frío.        22 

5.1 Efecto das xeadas no oliveiral       22  

5.1.1 Introdución         22 

5.1.2 O oliveiral e o frío        23 

a) Proceso de xeada na oliveira      23 

b) Resistencia da oliveira ás xeadas      25 

 Aclimatación       25 

 Evitación e tolerancia a xeadas     25 

 Factores que afectan a resistencia a xeadas na oliveira  26 

5.2 Descrición de danos por xeadas no oliveiral     26  

5.2.1 Danos nas xemas        26 

 En pleno repouso       26 

 En actividade       27 

5.2.2 Danos na folla        27 

 Temperaturas       27 

 Intensidade do dano      27 

5.2.3 Danos na madeira        29 

 Temperaturas       29 

 Intensidade do dano      29 

6 Unha experta di que hai “bosques de Oliveiras” en Quiroga,  

Valdeorras e outros puntos do sur da comunidade   31 

6.1 Ciencia-CSIC en busca do ADN das variedades autóctonas da oliveira de Galicia 31 

7 Cursos, Reunións e Accións de APAG no 2017    33 

7.1  Cursos de Poda         33 

7.2 Cursos de cata         33 

7.3 Contactos APAG        34 

7.4 Xunta Xeral Extraordinaria na Estrada      35 

7.5 Entrevistas da TVG        35 

8 Hª de la Plantación CONCORDIA de Setecoros-Valga   36 

9 Información sobre a obriga de rexistro das explotacións agrarias 41 

10 Bibliografía         43 

 



 

4 
 

 

 

 

 

Publica: APAG (Asociación de Productores de  Aceite e Aceituna de Galicia) 

Autores: José Antonio García Martínez 

  Paulino Sánchez Rodríguez 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

1. Un breve recordatorio de interés 

 

1.1 COMPRAR OLIVEIRAS 

Para comprar as oliveiras, teriamos que indagar acerca de viveiros especialistas e asesorarnos ben 

para comprar unha planta sa e que teña garantía de arraigue. 

1.2 TERREO PARA PLANTAR OLIVEIRAS 

O terreo ha de estar ben drenado, e nun radio dun metro do tronco, o chan deberá estar aireado e 

libre de todo tipo de herba e maleza, para o que é conveniente realizar un rozado manual para non danar 

as raíces. 

A oliveira soporta todo tipo de chans, pero como lle sucede a todas as árbores, canto máis fértil 

sexa a terra, mellor se desenvolverá. 

1.3 ÁS OLIVEIRAS ENCÁNTALLES O SOL E A CALOR 

Asegurarse que as oliveiras teñan unha exposición ao sol uniforme e que non estean sombreados 

por outras árbores. 

1.4 REGA DAS OLIVEIRAS 

As oliveiras son unha especie de secano, polo xeral coas precipitacións naturais dunha zona de 

clima mediterraneo é suficiente para que se manteña con vida. Agora ben, se queremos ter as nosas 

oliveiras con brillo nas follas, crecemento vigoroso e tupido e que nos dean boas olivas, é desexable 

apoialo cunha rega por goteo. 

1.5 PODA DAS OLIVEIRAS 

Hai varios tipos de poda que se poden facer en oliveiras. 

A primeira delas é a póda de formación da oliveira: que consiste en dirixir o tamaño da árbore 

cando este é novo. Trátase de dirixir a estrutura principal sobre a que logo medrará o resto da oliveira. 

Esta poda débese de facer unha ou dúas veces nos primeiros anos da oliveira. 

Poda de aclareo da oliveira: consiste en podar aquelas ramas que non permiten o paso da luz ao 

resto da copa da oliveira impedindo o seu adecuado desenvolvemento. 

Poda de pinzamiento: Esta poda débese de realizar cada un ou dous anos. Non se trata dunha 

poda drástica, senón unha poda lixeira que consiste en quitar as ramas que sobresaen da forma que lle 

demos á nosa oliveira así como podar os chupóns que crecen na árbore. 

A oliveira é conveniente podala na primaveira, o que xenerará máis brotes e as feridas cicatrizarán 

mellor polo maior fluxo de savia. 
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O mesmo que cas demáis arboles, convén tomar precaucións e non podar cando se aproximen as 

xeadas. 

 

1.6 VIXIAR AS PRAGAS 

Aínda que as oliveiras son unhas árbores moi resistentes, convén observalos frecuentemente para 

detectar a tempo fungos nas follas, parasitos e pragas. En caso de detectar algunha anomalía, debemos 

coller unhas mostras e consultalo cun técnico. 
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2.  O Virus 

 

2.1 INTRODUCIÓN 

Os virus detectados na oliveira en España son ata a data: Cucumber mosaic virus (CMV) virus do 

mosaico do cogombro (pepino), Strawberry latent ring anuncio virus (SLRSV) virus dos aneis latentes do 

amorodo (fresa) e Cherry leaf roll virus ( CLRV), virus do enrolado da cerdeira. 

                                         

 

2.2 SINTOMATOLOXÍA 

Os virus na oliveira poden aparecer sós ou en infeccións mixtas e ata o momento non podemos 

asociar unha determinada sintomatoloxía coa presenza dun virus concreto. Os síntomas que producen as 

virosis en oliveiras son: menor tamaño e deformacións de follas, que presentan forma de fouce e 

lobulización na parte distal ( estes síntomas poden confundirse cos ocasionados por eriófidos ),  froitos de 

menor tamaño e enanismo e clorosis xeral na árbore. 
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2.3 DESENVOLVEMENTO DA ENFIRMIDADE 

Os virus do mosaico do Arabis (ArMV), virus do enrolado da cerdeira ( CLRV) e virus dos aneis 

latentes do amorodo (SLRSV) son transmitidos por nematodos, mentres que o  virus do mosaico do 

cogombro (CMV), é transmitido por pulgóns. 

 

2.4 ESTRATEXIAS DE CONTROL 

No Regulamento Técnico de Control e Certificación de Plantas de Viveiro de Oliveira especifícase 

que as oliveiras deben estar exentos dos seguintes virus: ArMV, CLRV, SLRSV e CMV. Tamén se esixe que o 

chan este libre de nematodos transmisores de virosis. 
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3.  Recomendaciòns técnicas sobre fertilización e tratamentos 

contra enfermidades e pragas no oliveiral 

 
3.1 NOCIÓNS SOBRE FERTILIZACIÓN VIA FOLIAR. 

 

Co abonado vía foliar téntase restituír parte dos nutrientes que a planta extrae do chan ou ben 

enriquecer con aqueles nutrientes que escaseen. En condicións normais, a fertilización do oliveiral é unha 

práctica rutinaria que se realiza sen avaliar (analizar) para cada parcela homoxénea de chan, plantada 

nunha mesma data coa mesma variedade e aplicando as mesmas técnicas culturais, as súas necesidades 

de elementos nutritivos e o momento da súa aplicación. Probablemente o baixo custo do abonado do 

oliveiral en relación co doutras prácticas culturais e a dificultade para o produtor de establecer unha 

relación causa-efecto do mesmo, motivaron que a esta práctica cultural non se lle deu a importancia que 

ten desde o punto de vista da produción, a calidade, a saúde da árbore e o seu impacto sobre o 

medioambiente. As árbores que se manteñen nun bo estado nutritivo, serán capaces de tolerar mellor as 

pragas, as enfermidades e as condicións adversas, producindo boas colleitas en anos sucesivos. 

Con todo, a finalidade última é conseguir unha boa produción e manter a fertilidade a longo 

prazo. Para realizar o abonado é necesario  realizar un exhaustivo estudo debendo ter en conta multitude 

de factores como: análise foliar e de chan, o tipo de chan e o seu contido en elementos fertilizantes, 

capacidade do chan para eliminar os nutrientes, produtividade, desenvolvemento da planta, outros 

abonados realizados, o estado nutritivo da plantación, posibles deficiencias, etc. 

3.2 CONTROLAR O ESTADO NUTRICIONAL DO OLIVEIRAL . 
 

Xeralmente utilízase a análise foliar, complementado coa observación das árbores e comparando 
os resultados cos niveis que aparecen no cadro. Cando o estado nutritivo da árbore nun determinado 
nutriente estea nun nivel por baixo do adecuado aplicarase un coeficiente que aumente a dose de 
restitución calculada. Mentres que se as concentracións en folla están por encima dos valores 
considerados como adecuados realizarase unha redución da dose calculada. 

 

Niveis Críticos nas Follas da Oliveira. 
 

Elemento Deficiente Baixo Adecuado Alto 

 
Nitróxeno, N (%) 
Fósforo, P (%) 
Potasio, K (%) 
Calcio, Ca (%) 
Magnesio, Mg (%) 
 

 
1.4 
0.05 
0.4 
0.3 
0.08 

 
1.41 - 1.5 
0.06 - 0.09 
0.40 – 0.79 

0.30 – 1 
0.08 – 0.10 

 
1.5 – 2 

0.1 – 0.3  
0.8 – 1 

>1 
>0.1 

 
>2.01 

 
>1 

 

a) A análise foliar 
Para a toma de mostras de follas débense seleccionar parcelas homoxéneas e destas unha mostra 
representativa de árbores. De cada árbore da mostra, tomar dúas follas desenvolvidas e sas da 
metade do brote do ano,  en cada unha das orientacións da copa (N, S, E, W) e á altura do 
operario. 
 

b) Camiñar pola plantación como ferramenta de diagnóstico 
Non é posible un diagnóstico se non se percorre a plantación polo menos en momentos críticos: 



 

12 
 

 Brotación. 

 Despois do callado. 

 Pre-maduración (colleita). 
 

Comprobar: 

 Tamaño e forma de follas. 

 Crecemento anual. 

 Distribución froitos en copa, tamaño e cor. 
 

 
EXEMPLO TOMA DE MOSTRA DE FOLLAS PARA O ANALISIS FOLIAR EN XULLO 

 

 

 

 
 DEFICIENCIA DE FÓSFORO 

 
 DEFICIENCIA DE BORO 

 
 DEFICIENCIA DE POTASIO 

 
 DEFICIENCIA DE MAGNESIO 

 
 DEFICIENCIA DE NITRÓXENO 

 
 
 COLOR E FORMA NORMÁIS. 

“As follas mostran un contido correcto en 
nutrientes.” 

 
SINTOMAS TIPICOS DE DEFICIENCIA EN FOLLA DE OLIVEIRA 
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3.3 RECOMENDACIÓNS PARA CORREXIR DEFICIENCIAS OU VALORES NUTRITIVOS BAIXOS. 
 

A fertilización vía chán no oliveiral de primaveira realizarase á saída do inverno, incorporando o 
abono cun labor. Cando se utilicen sistemas de non laboreo ou laboreo reducido, as achegas faranse 
cando se preveñan choivas que faciliten a súa incorporación ao chan. En condicións de secano e en chans 
calizos e arcillosos, conséguese unha maior eficacia no abonado con fósforo e potasio mediante a súa 
achega por vía foliar, aproveitando para iso os tratamentos fitosanitarios. En anos secos a achega foliar de 
nitróxeno é igualmente recomendable. As aplicacións vía foliar deberanse facer na primavera (febreiro-
abril), verán (xuño-xullo) e outono (setembro-outubro), segundo climatoloxía, pragas, enfermidades e 
recomendación técnica. No cadro, reflíctense as recomendacións para a corrección de deficiencias ou 
valores nutritivos baixos. 

 
PROCEDEMENTO DA MOSTRAXE PARA A ANÁLISE DE CHAN 

 

 
Depende do tipo de cultivo, pero polo xeral sempre se recomenda rexeitar os primeiros 5 cm de 

chan superficial. Para a maioría dos cultivos basta con tomar mostras dos primeiros 20 cm do chan. 
De modo orientativo, considérase adecuado tomar un mínimo de 5 a 10 mostras en cada parcela, 

facéndoo en zig-zag e metendo todas as mostras nunha bolsa común. 
Unha vez terminada a toma de mostras, recoméndase mesturar todas as mostras xuntas para 

obter unha mestura de chan homoxénea. Tomar aproximadamente 1 kg desta mestura, deixala secar ao 
aire e envialo ao laboratorio de análise, especificando ao máximo todos os datos da parcela. 
 

 
 

 

Elemento Recomendación 

Nitróxeno Abonar o chan con doses adecuadas. 
Pulverización foliar e adecuado volume de auga 

Fósforo Pulverización foliar con fosfato monoamóniaco . 
Incompatibilidade con tratamentos fungicidas a base de cobre. 

Potasio Pulverización foliar con nitrato, cloruro ou sulfato potásico (2%). 
Pulverización foliar con carbonato potásico. 
Achegas na primaveira, verán e outono, sempre que as árbores non estean a padecer 
estrés hídrico. 

Boro Pulverización foliar con borato sódico ao 0.5% antes da floración. 

Ferro Inxección ao chan de Quelatos de Fe-EDDHA. 
Incorporación de Quelatos de Fe-EDDHA á auga de rega (goteo). 

Magnesio Pulverización foliar de sulfato de magnesio ao 2% engadindo un mojante. 
Aplicar ao chan en casos extremos. 

Cinc e Magnesio Pulverización foliar con sulfatos de cinc e magnesio. 
Neutralizar o caldo con carbonato cálcico se fose necesario. 

 

Corrección de valores nutritivos baixos ou deficiencias 
 

3.4 DESCRIPCIÓN DE MACROELEMENTOS E MICROELEMENT. 
 

NITRÓXENO 
 

Trátase dun elemento esencial, aumentando a masa foliar, as brotacións e unha maior 
frutificación, e consecuentemente aumentando a produción. Necesítase fundamentalmente desde 
febreiro-marzo a setembro (diferenciación de xemas florais, engorde do froito e endurecemento do óso). 
Bioquímicamente forma parte das proteínas, esenciais para o crecemento de tecidos, intervén na 
formación  da clorofila e na asimilación doutros nutrientes. Promove a reprodución celular. A presenza de 
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Nitróxeno e a súa accesibilidade dependen da dispoñibilidade de auga, de forma que en anos de seca non 
é rendible o abonado con nitróxeno. De acordo con isto é preferible achegar o nitróxeno ao final do 
inverno ou principio de primavera que é cando a humidade aumenta. 

 

DEFICIENCIA: PROBLEMAS EN FLORACIÓN E NO CALLADO DOS FROITOS. 
 

FÓSFORO 
 

É un elemento de vital importancia para a división celular, o desenvolvemento dos tecidos 

meristemáticos e o transporte da enerxía fotosintética. O fósforo só pode ser absorbido na forma iónica 

do ácido ortofosfórico e nos chans calizos o que hai son fosfatos cálcicos que se liberan de forma lenta e 

fosfatos cálcicos insolubles. Inflúe decisivamente na formación de Brotes, Floración e Formación do froito. 

DEFICIENCIA: MENOR DESENVOLVEMENTO RADICULAR E ESCASO INDICE DE FECUNDIDADE. 

POTASIO 
 

É importante porque a súa forma iónica intervén na formación de hidratos de carbono e graxas, 
na asimilación, respiración e movemento da auga e na regulación da apertura dos estomas. Así mesmo 
actúa como catalizador encimático e como regulador do metabolismo hídrico. Como consecuencia a 
diminución de potasio leva maior sensibilidade da planta a ataques por microorganismos e a condicións 
climatolóxicas extremas. É de destacar ademais que conforme o froito vai desenvolvéndose o consumo de 
Potasio aumenta, este elemento inflúe decisivamente na formación e crecemento do froito, 
especialmente na lignificación do óso. A súa evolución na planta é totalmente diferente á do nitróxeno e 
fósforo, aumentado o seu contido ao comezo da vexetación ata Xullo (máx.), descendendo ao longo do 
desenvolvemento do froito e a formación do aceite. Os valores en folla vella son moito menores. É o 
elemento que máis inflúe sobre a calidade do froito e o aceite, ademais de aumentar na árbore a 
resistencia ante xeadas e enfermidades sobre todo de tipo fúngico. 
 

DEFICIENCIA: PROBLEMAS NA FLORACIÓN E NO CALLADO DOS FROITOS. 
 

BORO 
 

É un elemento necesario para a floración, polinización e o callado dos froitos. Só presenta 
problemas en chans acedos e arenosos. 

En floración (Primavera), as esixencias de boro son altas, tamén a súa presenza e importante 
durante o calle (Verán). 
 

DEFICIENCIA: UNHA DEFICIENCIA EN BORO ALTERA A MEMBRANA DA CÉLULA DA RAIZ, REDUCINDO A 
ABSORCIÓN DE FÓSFORO. TAMÉN INTERVÉN NO DESENVOLVEMENTO DO TUBO POLÍNICO, A SÚA FALTA 
ORIXINA PROBLEMAS DE CALLADO E POR TANTO, REDUCIÓN DA COLLEITA. NON CONFUNDIR CON 
SINTOMAS DE FALTA DE POTASIO. 
 

FERRO 
 

A falta de ferro preséntase fundamentalmente en chans calizos xa a calcaria bloquea o ferro, 
producindo a chamada clorosis férrica. Para a corrección pódense aplicar quelatos Fe-EDDHA. Nos 
oliveirais sen rega é máis conveniente inxectar no chan fosfatos de ferro hidratados (livianita). A oliveira 
non é especialmente sensible á falta de ferro. 
 

DEFICIENCIA: A CLOROSIS FERRICA MANIFÉSTASE PRIMEIRO EN FOLLAS XOVENES, ESTAS POÑENSE 
AMARELAS MENOS OS NERVIOS QUE PERMANECEN VERDES, MAIS TARDE QUEDANSE TOTALMENTE 
AMARELAS, TAMEN AMARILLEARAN AS VELLAS, DESPOIS AS FOLLAS ENGÚRRANSE E CAEN. 
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CALCIO 
 

É unha deficiencia bastante común nos oliveirais, aínda que se corrixen co encalado do chan. 
Naqueles oliveirais de rega por goteo pódese aplicar nitrato cálcico. A oliveira é moi sensible á falta de 
calcio, a súa evolución na árbore é contraria ao potasio. 
 
DEFICIENCIA: NECROSIS EN APICES E PUNTAS DE FOLLAS NOVAS, GANCHO DE FOLLA CARA ABAIXO OU A 
FOLLA ADOPTA APARENCIA DENTADA. 
 

MAGNESIO 
 

Aínda que non é común atoparnos a deficiencia pode producirse cando están presentes o potasio, 
o calcio e o amonio en altas concentracións. Para tratar a deficiencia engádese sulfato de magnesio 
(epsomita). É un compoñente da clorofila, é responsable de realizar a transformación de nutrientes 
absorbidos en materia vexetal. 
 

DEFICIENCIA: A SÚA DEFICIENCIA MÓSTRASE CUN ASPECTO E CRECEMENTO DEPRIMIDO NA OLIVEIRA, 
SOBRE TODO NO OUTONO. 
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4. Planificación da Rega no Oliveiral 

 
4.1 INTRODUCIÓN. 

 
A oliveira é unha árbore típica de clima mediterráneo, bastante tolerante á seca, polo que 

tradicionalmente cultivouse en condicións de secano xa que dispón dunha serie de mecanismos 

morfológicos para o devandito fin. 

Aínda que o oliveiral é tradicionalmente un cultivo de secano e que á súa vez era relegado a 

terreos marxinais, debido á presión produtiva á que é sometido, cada vez esíxeselle máis rendibilidade. 

Foi ocupando os mellores terreos, foi incrementando a súa densidade de plantación, foi 

consentido con mellores tratamentos fitosanitarios e de abonado, pero o que certamente lle fixo 

despegar en produtividade é a rega.  

A oliveira é unha especie que pode cultivarse en secano naquelas zonas onde a pluviometría 

media anual non sexa menor de 400 ou 500 mm. Cando as precipitacións caídas son moi inferiores a esta 

cantidade, prodúcense unha serie de efectos nos procesos de crecemento e produción da oliveira, que se 

recollen na seguinte táboa: 

PROCESO PERIODO EFECTO DO DEFICIT HÍDRICO 

Crecemento vexetativo Todo o ano Redución do crecemento e do número de flores ao ano 
seguinte 

Desenvolvemento de xemas 
florais 

Febriro-Abril Redución do número de flores. Aborto ovárico 

Floración Maio Reduce a fecundación 

Callado de froitos Maio-Xuño Aumenta a alternancia 

Crecemento inicial do froito Xuño-Xullo Diminúe o tamaño do froito (menor número de 
células/froito) 

Crecemento posterior do 
froito 

Agosto-colleita Diminúe o tamaño do froito (menor tamaño das células 
do froito) 

Acumulación de aceite Xullo-
Novembro 

Diminúe o contido en aceite do froito 

 

O período crítico en canto a necesidades de auga na oliveira sitúase entre a prefloración e a 

maduración, que coincide practicamente co período de maior escaseza de choivas. 

Con todo, comprobouse como a produción da oliveira aumenta considerablemente cando recibe 

achegas de auga complementarias á choiva, especialmente en zonas e anos de baixa pluviometría. 

Certamente o oliveiral é quizá un dos cultivos tradicionais que máis rendibilidade xenera coa rega, 

chegando a dobrar a súa produtividade. 
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4.2 FACTORES QUE INFLÚEN NAS NECESIDADES DE AUGA DE REGA DO OLIVEIRAL. 
 

As necesidades potenciais de auga do cultivo (demanda evaporativa), dependen da climatoloxía e 
tipo de chan da zona, así como da reserva de auga dispoñible á saída do inverno. Estes parámetros son 
fixos á hora de programar a rega. Con todo, para ditas características edafoclimáticas, o tipo de oliveiral 
(marco de plantación e tamaño das árbores) inflúe sobre as necesidades totais, así como a produción 
media do oliveiral. 

 
Ao aumentar a densidade de plantación, para un determinado volume de copa por hectárea, 

aumenta a superficie de chan cuberta pola copa das árbores, e polo tanto aumentan as necesidades de 
auga do cultivo, e tamén aumentará a capacidade produtiva da plantación. 

 
Así, mentres que en oliveirais de máis de 200 árbores/ha ben regados e pouco podados, estaría ao 

redor de 1, en oliveirais tradicionais (60-80 árbores/ha) en condicións de secano,  pode ser inferior a 0,5. 
Nas localidades con clima máis cálido, as necesidades de auga son sensiblemente superiores ás das zonas 
máis frías. 

 
4.3 COMO SE CALCULA CANDO E CANTO HAI QUE REGAR. 

 
O primeiro que debemos de coñecer son as necesidades de auga que require o noso cultivo, en 

este caso oliveira. 

As necesidades de auga calcúlanse a partir do que se coñece como evapotranspiración de 

referencia. Que é a auga que se evapora do terreo máis a auga que perde a planta pola transpiración das 

follas. Loxicamente está relacionada coa temperatura, canto máis calor faga, máis alta será a evaporación 

de referencia. 

E doutra banda temos as choivas, que se coñece como Precipitación. Pero toda a precipitación 

non é aproveitada na súa totalidade, hai perdas por evaporación e escorrentía. Por tanto chamamos 

precipitación útil ó efectiva á auga que realmente vai tomar o chan e que adoita ser o 75 % da choiva. 

Por tanto, as necesidades de rega ou déficit de auga, ocorrerá cando a evaporación do cultivo sexa 

maior á precipitación efectiva. 

4.4 A PÓDA INFLÚE NAS NECESIDADES DE AUGA DO OLIVEIRAL. 
 

A póda permite regular o tamaño das oliveiras, así como a cantidade de follas ou frondosidad das 
árbores (índice de área foliar). Podas severas que reduzan o volume da copa ou o seu índice de área foliar 
permiten reducir as necesidades de auga da oliveira. Os aforros de auga poden ser importantes, da orde 
do 40%. 

 
Pero esta redución trae consigo unha redución da produción do oliveiral. Este aspecto é moi 

importante xa que cando se presentan anos de seca, os olivareros realizan tradicionalmente podas 
severas que dunha forma moi drástica reducen o tamaño das árbores, polo que cando se presentan anos 
chuviosos ou se dispón de auga suficiente para a rega, non se ten as árbores co tamaño que permite obter 
o máximo potencial de produción, e son as grandes colleitas as que elevan o nivel medio produtivo das 
plantacións. 

 
Aconséllase realizar unha poda con maior aclareo de ramas finas que reduza a área foliar, antes 

que reducir o esqueleto da plantación (volume de copa), pois aumentar a frondosidad da árbore é máis 
rápido que aumentar o tamaño das árbores. 
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4.5 QUE SISTEMA DE REGA ELIXO. 
 

a) Rega optimizada 
 

Corresponde á cantidade de auga necesaria para que as oliveiras crezan en ausencia de tensión 
hídrico. Tras calcular as necesidades de rega en función do tipo de plantación, descóntase a auga de 
choiva que o chan é capaz de almacenar. Para iso é necesario caracterizar previamente o tipo de chan no 
que está implantado o oliveiral, definindo a textura e a profundidade media do mesmo. Aínda que é 
recomendable dispoñer dunha análise de chan, a aplicación ofrece uns valores texturales medios en 
función do tipo de chan para os casos nos que non se dispoña da mencionada análise. 

A auga que se pode almacenar en chans arcillosos e profundos nun ano con pluviometría superior 
á media (especialmente na primavera), pode chegar a reducir as cantidades de rega necesarias para a rega 
óptima ata nun 50% (Pastor, 2005), polo que realizar unha boa caracterización do chan é fundamental 
para conseguir un óptimo aproveitamento da auga. 

 
b) Rega deficitaria 
 

Con todo, incluso considerando a achega de auga de choiva almacenada no chan, na maioría dos 
casos non se dispón da auga necesaria para cubrir a rega optimizada. En tales situacións, ben sexa por 
limitación nas concesións de rega, por custo enerxético elevado e/ou por insuficiente dispoñibilidade de 
auga, é necesario recorrer á denominada rega deficitaria. 

A rega deficitaria é a aplicación dunha cantidade de auga insuficiente para evitar a tensión hídrica 
que, segundo a severidade e a duración da devandita tensión, afectará negativamente en menor ou maior 
grao á produción potencial final. É crucial coñecer o ciclo do cultivo, para ver en que épocas do ano a 
tensión hídrico afecta máis drasticamente á árbore. 

Neste sistema de rega utilizaremos as reservas de auga do chan. Para cuantificar as reservas de 

auga temos que coñecer dous parámetros do chan que se analizan en laboratorio, a capacidade de campo 

e a densidade aparente. Ademais a capacidade de campo vai indicar que cantidade de auga máxima 

podemos regar sen perder auga por lixiviación. (Datos: capacidade de campo 41 %, densidade aparente 

1,32 tn/m3, reserva mínima do chan dispoñible 357 m3/ha). 

 
c) Que sistema de rega elixo 

 
Pola economía de auga, hoxe en día impúxose a rega localizada por goteo, é impensable expor 

unha rega a ferrados e mesmo de aspersión. 
E se hai que elixir un tipo de rega localizada, o mellor sen dúbida é con tubaxes enterradas. 
A rega por goteo subterráneo ten grandes vantaxes: 
 

 Non presenta perdas de auga por evaporación e escorrentía, o que si ocorre con goteros 
superficiais. Pode aforrar ata un 30 % de auga. 

 Ao estar os goteros á altura das raíces, a auga tómase inmediatamente, o que lle fai máis efectivo 
a pequenas doses de auga. 

 Ao dispoñer normalmente de goteros espaciados a un metro, a auga repártese nun maior número 
de puntos por oliveira, é decir, móllase máis superficie. 

 Os goteros sempre están no mesmo sitio e ademais non estorban nos labores. 
 Ao non mollar a superficie, diminúe o crecemento de malas herbas. 
 Permite a utilización de augas máis salinas, pois evita a formación da costra superficial formada 

pola acumulación de sodio. 
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Poñer unha ou dúas liñas de goteros por rúa e elixir o caudal dos goteros xa é cuestión da auga 
que dispoñamos e debe de calculalo un técnico para que o sistema de rega funcione correctamente. 

 
 

 

 
 



 

22 
 

5. O oliveiral e o frío 

 
5.1 EFECTO DAS XEADAS NO OLIVEIRAL 

 

5.1.1 Introdución 

A oliveira é unha especie de folla perenne que se cultiva preferentemente entre 30º e 45º de 
latitude nos dous hemisferios, nas rexións climáticas de tipo mediterráneo, as cales poden presentar 
frecuentes oscilacións térmicas. O dano producido polas temperaturas baixas durante o inverno 
determina o límite norte das especies no noso hemisferio. Aínda que a oliveira require un período de 
baixas temperaturas para a saída do repouso das xemas de flor e posterior floración, a temperatura 
mínima á que se somete a planta no inverno é un dos factores máis limitantes para o crecemento da 
árbore. Doutra banda, as xeadas primaverais ou otoñais limitan a produtividade e/ou calidade das 
plantacións de oliveira. Ademais, nos últimos anos o cultivo   da oliveira está a introducirse en zonas de 
vaguada e de máis latitude debido ao aumento constante da superficie cultivada como consecuencia da 
alta rendibilidade relativa do cultivo. Nestas zonas existe un perigo recorrente de danos por xeadas.  

Por debaixo de -12 ºC as árbores de oliveira sofren severos danos e a -7 ºC producense lesións na 
parte aérea da planta que poden reducir a productividade e ameazar a vida da árbore. Algúns dos 
síntomas máis característicos do dano por temperaturas por debaixo dos 0 ºC son as necrosis apicales de 
brotes, a defoliación, o rachamento da cortiza en ramas, así como danos en xemas e  froitos. 

A supervivencia da árbore dependerá do estado nutritivo e sanitario, idade, grao de aclimatación, 
variedade utilizada e condicións ambientais tales como a temperatura mínima alcanzada e duración da 
xeada, entre outras. Factores que reducen a acumulación de sustancias de reserva e o endurecemento da 
árbore diminúen a resistencia, por exemplo a carencia de potasio ou o exceso de abonos nitrogenados 
aplicados tardíamente, que prolongan a actividade vexetativa dos brotes e atrasan o seu lignificación.  

Os métodos de protección contra as baixas temperaturas pódense diferenciar en directos e 
indirectos. Os métodos directos contribúen á defensa dos frutales mediante unha achega de calor (estufas 
de petróleo sólido, de combustibles líquidos, ou mesmo eléctricas, queima   de leña, restos de poda ou 
outra vexetación), a través da formación de pantallas na atmosfera con nubes de fume ou artificiais e por 
último, tamén se pode levar a cabo a axitación da atmosfera mediante ventiladores de aire para investir a 
temperatura (Foto 2). Os métodos indirectos son moito máis sinxelos de levar á práctica e son, entre 
outros, o seleccionar a situación e orientación da plantación para evitar as masas de aire frío que se 
acumulan en zonas baixas entre outeiros ou vales, empregar técnicas de cultivo e outras prácticas 
culturais para non agravar os efectos da xeada, e por último e máis efectivo, a elección de variedades que 
se distingan pola súa tolerancia a xeadas. 

 

    
 

            (Foto 1) Efecto da xeada   (Foto 2) Protección directa contra baixas temperaturas 
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5.1.2 O oliveiral e o frío 

A oliveira foi un dos primeiros frutales cultivados polo home, do mesmo xeito que a vide, a 
figueira, a palmeira datilera e o granadeiro. A domesticación destas especies tivo lugar en Oriente 
Próximo, entre os anos 4000 e 3000 a.C. A oliveira crece nas rexións climáticas do tipo Mediterráneo, con 
veráns longos, secos e calorosos e invernos suaves.  

Nos últimos anos o cultivo está a introducirse en zonas de máis latitude debido, entre outras 
causas, ao aumento do consumo mundial de aceite e á súa alta rendibilidade relativa o que provoca 
maior número de plantacións.  

Para a maior parte das árbores froiteiras, o frío do inverno é necesario, pero só para superar o 
período fisiológico de repouso da xema, xa que non florece a menos que se expuxo a temperaturas baixas 
durante os meses de inverno, da orde de 10 semanas con temperaturas por baixo de 12,2 ºC. En xeral, na 
oliveira as temperaturas baixas son máis limitantes que as temperaturas altas, tanto no contexto 
ecolóxico como no agronómico. A oliveira presenta unha temperatura óptima de crecemento ao redor 
dos 30 ºC, as temperaturas inferiores a 10-12 ºC retardan os procesos metabólicos, mentres que por baixo 
de -7/-12 ºC determínase a morte de parte da planta por conxelación do tecido. Así, teremos unha 
temperatura óptima, unha temperatura crítica e unha temperatura de dano ou de conxelación. A deter- 
minación da temperatura crítica é vantaxosa se se quere avaliar a posibilidade de ampliar o cultivo da 
oliveira a zonas diferentes da súa área natural. A oliveira non sobrevive a temperaturas por baixo dos -12 
ou -13 ºC, pero mesmo a -7 ºC, os danos producidos na parte aérea da planta (principalmente caída de 
folla e brotes secos) poden reducir a produtividade e ameazar a vida da árbore. 

 
a) Proceso de xeada na oliveira. 

 
A auga é o principal constituínte en peso fresco do tecido vexetal e a súa porcentaxe no tecido 

varía coa estación, diminuíndo no período invernal.  
Coa diminución da temperatura por baixo dos 0 ºC, a auga extracelular conxélase, xa que o mollo 

celular está moito máis concentrado que a savia que sobe desde o aparello radical polo xilema. Debido á 
diferente tensión de vapor entre o xeo e o líquido, a conxelación continúa ata que toda a auga 
extracelular disponible se conxela. Se a membrana e a parede celular teñen suficiente crioestabilidade, a 
presión exercida pola cristalización extracelular non é prexudicial. A conxelación extracelular produce 
unha diferencia de tensión de vapor entre o interior e o exterior da célula, é dicir, entre o xeo en 
formación e a solución citoplasmática e vacuolar, producíndose a deshidratación celular. A -2 ºC o xeo 
determina un potencial hídrico de -25 bares, mentres que a -10 ºC crease un potencial de -118 bares 
respecto ao interior da célula. Durante a sucesiva diminución da temperatura, a posibilidade de sobrevivir 
da célula depende da súa capacidade de transferir calor grazas a esta difusión de auga ao exterior celular. 
Se a velocidade de conxelación é superior á permeabilidade da membrana, o proceso non está en 
equilibrio e prodúcese a conxelación intracelular (cando a temperatura descende por baixo do límite 
específico para cada cultivar) e consecuentemente a morte celular. Debido á saída da auga do citoplasma 
(interior da célula), prodúcese a contracción celular co protoplasto (interior da célula e membrana celular) 
adherido á parede celular, cre- ciendo o xeo no exterior.  

Cando sobe a temperatura prodúcese a desconxelación do xeo extracelular e se a temperatura 
mínima modificou a propiedade elástica da membrana, verifícanse roturas do tecido tanto a nivel da 
membrana plasmática como da vacuolar, producíndose perdas de electrolitos (potasio e aniones 
orgánicos) e glicósidos fenólicos respectivamente, estes últimos desnaturalizando ás proteínas 
citoplasmáticas por coagulación. Visualmente obsérvase un aspecto encharcado da folla, acompañado 
despois da curvatura da lámina foliar. 
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b) Resistencia da oliveira ás xeadas. 

 
Aínda que a oliveira é moderadamente resistente a temperaturas de conxelación, cando estas 

exceden os niveis de resistencia poden causar a morte de brotes, ramas e mesmo da planta completa. 
 As plantas de oliveira expostas a baixas temperaturas poden sobrevivir ao frío principalmente 

desenvolvendo a resistencia por endurecemento da planta ou evitando a formación de xeo nos seus 
tecidos, é dicir, mediante o sobreenfriamiento. 

 
 ACLIMATACIÓN. 

 
No outono, a oliveira percibe os cambios no ambiente que o circunda e cando a temperatura cae 

por baixo dos 5 ºC cesa o seu crecemento e experimenta un elevado número de axustes metabólicos, 
bioquímicos e biofísicos que constitúen a aclimatación ao frío ou endurecemento.  

Por tanto, un período de exposición a baixas temperaturas na oliveira, permite á planta 
adaptarse ao frío e soportar unha posible tensión de conxelación. 

Cando a planta se aclimata, prodúcese un aumento da resistencia intracelular durante o período 
outono-inverno. Devandito aumento débese á perda de auga da célula, á acumulación de azucres 
solubles, os cales diminúen o punto crioscópico (conxelación) da célula, e ás modificacións na composición 
lipídica da membrana plasmática. A aclimatación xoga un papel fundamental na formación de xeo 
intracelular na oliveira. 

A oliveira perde a resistencia ao frío que confire a aclimatación cando se producen períodos 
invernais con temperaturas suaves, ou tras 6 días con temperaturas superiores aos 16 ºC, condición 
bastante frecuente en moitas zonas de cultivo da oliveira. Por tanto, xeadas en oliveira precedidas de 
temperaturas cálidas producen maiores danos (Foto 4) que se non se producisen estas anormais e altas 
temperaturas, xa que promoven o desenvolvemento vexetativo da planta. 

 As raíces, sobre todo as novas e pouco lignificadas, presentan escasa aptitude para aclimatarse, e 
aquelas raíces de máis idade que se aclimatan, o proceso vese afectado exclusivamente pola temperatura 
do chan. A cortiza de oliveira tampouco é susceptible de aclimatarse, con todo téñense evidencias da 
aclimatación das follas, do xilema e medula do brote da oliveira, xa que estudiando a temperatura de 
conxelación dos tecidos (exotermas) obsérvase unha maior resistencia ao frío en meses de temperaturas 
máis frías. 

 
 EVITACIÓN E TOLERANCIA A XEADAS. 

 
Outro mecanismo que posúe a oliveira para impedir a formación de xeo intracelular é o 

sobrearrefriado profundo. Pódese definir este fenómeno como o mecanismo polo cal as árbores soportan 
baixas temperaturas ambientais, mantendo sobreenfriada a auga dos seus tecidos por baixo do punto de 
conxelación, nun estado metaestable sen formar cristais de xeo.   

Na oliveira este fenómeno preséntase na maioría dos seus tecidos e órganos, desde follas a raíces, 
resistindo a conxelación (Foto 3) a temperaturas comprendidas entre os -8,3º e -19,3 ºC, segundo a 
variedade e o tipo de órgano. 

Os órganos da oliveira mostran diferente grao de resistencia ao frío. A orde de sensibilidade é: 
raíces secundarias > raíces primarias > follas apicales > follas basales > brotes > xemas vexetativas. Nun 
estudo realizado en California (Denney et ao., 1993), comprobouse que as follas presentan unha maior 
sensibilidade que o xilema do brote e que en relación coa cortiza, poden ser máis sensibles ao principio do 
período frío, debido a que as follas aínda non se aclimataron. Os autores suxiren que a conxelación 
temperá das follas pode ser importante no estado xeral de danos da árbore, xa que se propaga con 
facilidade polos brotes da planta. 

Con todo, a cortiza de oliveira non sobreenfría (dise entón que a oliveira tolera a xeada). 
Prodúcese a conxelación da auga extracelular cuxo punto difire segundo a variedade. 
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 FACTORES QUE AFECTAN A RESISTENCIA A XEADAS NA OLIVEIRA. 

 
Prácticas culturais tales como a póda, a rega e a fertilización afectan en maior ou menor medida 

a resistencia da planta a unha tensión por conxelación. A póda no outono antes da xeada, produce un 
crecemento vexetativo o cal non ten tempo suficiente para endurecer antes de que chegue o frío intenso. 
Nesta liña ao podar a copa da árbore esta queda máis exposta ao aire glaciar e tensión debido ao vento. A 
rega é importante desde o punto de vista da resistencia, tanto no outono como na primaveira. Pouco ou 
ningunha rega tras a colleita estimula o endurecemento antes da xeada e unha adecuada rega na 
primaveira estimula a recuperación do dano por temperaturas de conxelación. Nesta liña moitos 
agricultores aplican unha rega cando hai risco de xeadas para evitar os posibles danos causados polas 
temperaturas de conxelación.  A fertilización tamén é importante, xa que aplicacións de nitróxeno tardías 
(Xullo), ou en cantidades ou formulacións que persistan no outono, poden xustificar o continuo 
crecemento vexetativo que non endurecerá antes de que chegue o inverno. 

A idade da árbore é tamén importante, posto que árbores novas dánanse máis severamente que 
os máis adultos cando sofren os efectos das baixas temperaturas. 

 

      

(Foto 3) Oliveira xeada    (Foto 4) Danos no froito 

5.2 DESCRICIÓN DE DANOS POR XEADAS NO OLIVEIRAL 

 

5.2.1 Danos nas xemas 

 
 EN PLENO REPOUSO 

 
 Fechas e temperaturas 

Para os meses de Decembro, Xaneiro e Marzo, as temperaturas que poden soportar as 
xemas vexetativas, son aproximadamente -19 ºC, -17.6 ºC e -14.1 ºC respectivamente. 

 Danos 
Aínda que a xema é un órgano máis resistente que outros cando non existe crecemento 

activo na planta, a xeada pode afectar a estes órganos, provocando que disminúa o número de 
inflorescencias futuras e/ou que se produza un desenvolvemento máis lento que as que se atopan 
en ramas non afectadas polas baixas temperaturas. A xeada tamén provoca a necrosis e a morte 
das xemas de flor. Ademais, as xemas en nós de brotes que sufriron defoliación producen froitos 
que son máis pequenos do que se esperaría en ausencia de xeada. Cando as xemas de madeira 
sofren danos por xeada e chegan a sobrevivir prodúcese a deformación das follas novas. Os 
primeiros nós de brotes  en desenvolvemento forman follas deformes, retortas ou baleiradas. 
Estas recobran a súa forma normal nas seguintes estacións de crecemento. 
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 EN ACTIVIDADE 

 
 Fechas e temperaturas 
 

O inicio da actividade da xema á saída do repouso prodúcese en datas diferentes que 
dependen da variedade e do medio de cultivo, aínda que a data media da saída do repouso 
sitúase nos últimos días de Xaneiro. 

 
5.2.2 Danos na folla 

 
 TEMPERATURAS 

 
As temperaturas que poden soportar as follas son diferentes segundo a época do ano. A 

folla da oliveira, como o resto dos órganos, aclimátase ao frío experimentando un proceso de 
endurecemento que se inicia no outono. Debido a esta aclimatación, as follas adquiren unha 
maior resistencia ao frío en meses de temperaturas máis baixas. En novembro prodúcense danos 
a partir de 6 ºC, -7 ºC, diminuíndo a temperatura a medida que progresa o outono, e en pleno 
inverno alcanza a súa máxima tolerancia ás baixas temperaturas. En repouso a folla pode chegar a 
soportar os -14 ºC sen evidenciar danos por xeadas 

 
 INTENSIDADE DO DANO 

 
 Cambio de cor e deformacións 

 
O primeiro síntoma observado en follas é o aspecto”encharcado” que presentan tras unha 

xeada, debido á conversión do xeo en auga. Un dos síntomas máis claros do efecto das xeadas 

constitúeo a coloración marrón da folla e a curvatura transversal cara ao envés. A medida que van 

pasando os días, esta coloración faise   máis intensa, adquirindo a folla unha tonalidade marrón 

escura, que lembra aos síntomas de Verticilosis (Verticillium Dahliae). Doutra banda, tamén é 

usual que se produzan necrosis nas follas da parte apical do brote, fundamentalmente nas follas 

meristemáticas máis tenras que quedan deshidratadas. Estas necrosis apicales poden confundirse 

con carencias de boro ou potasio. Outro síntoma de xeada en folla é a clorosis, como 

manifestación da ausencia de clorofila na  folla, producíndose manchas ou moteados nas follas 

afectadas. A superficie superior das follas preséntase levantada e áspera onde hai clorosis. No 

interior da folla poden aparecer espazos baleiros causados pola morte de células, ao redor do 

nervio central da folla. As follas cloróticas non producen os azucres e outras sustancias necesarias 

para o desenvolvemento normal da árbore e do froito, aínda que outras partes da árbore non 

fosen danadas. 

 Defoliación temperá 

A caída da folla é un dos indicadores principais de extensión do dano por frío. Poden 

existir diferencias en canto á caída das follas dentro do brote. Algunhas variedades perden as 

follas da parte superior do brote e en cambio existen outras variedades nas que a defoliación 

prodúcese na parte basal. 
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 Defoliación tardía 

Xeralmente, a defoliación tardía está asociada a danos máis severos na planta, podendo 

estar afectados os brotes ou ramas da árbore. Neste tipo de defoliación, a caída da folla non se 

produce inmediatamente despois da xeada, senón que se sucede a medida que transcorren os 

meses de frío. Así, as follas que permanecen adheridas ao brote, presentan unha coloración 

marrón escura e quedan completamente deshidratadas. Estas follas adheridas ao brote teñen un 

aspecto parecido ao síntoma provocado pola Verticilosis, aínda que poden distinguirse desta pola 

súa tonalidade máis escura. 

5.2.3 Danos na madeira 

 

 TEMPERATURAS 

Os danos en brotes novos do ano poden ocasionarse a temperaturas superiores a  -10 ºC 

cando a árbore está en repouso, mentres que temperaturas inferiores a -12 ºC poden afectar á  

madeira de maior idade. 

 INTENSIDADE DO DANO 

 

Os danos en ramas pódense manifestar de diferentes formas, segundo a idade da rama e a 

intensidade do frío: oscurecemento interior da cortiza e da madeira, agrietamiento da cortiza e 

separación da cortiza. 

 

 Oscurecemento interior da cortiza e da madeira 

Se realizamos cortes lonxitudinais separando a cortiza da madeira, pódese apreciar que a 

zona de separación (zona de crecemento activo do brote) presenta unha coloración marrón, que 

en condicións normais debería mostrar unha tonalidade de cor crema-verdoso. 

 Agrietamento da cortiza 

A cortiza ábrese en gretas lonxitudinais (Foto 5), deixando o tecido interno exposto á 

posible entrada de fungos, bacterias e/ou insectos que aproveitan a debilidade da planta para 

producir danos adicionais. É recomendable por tanto, realizar os cortes lonxitudinais indicados 

anteriormente para comprobar que o dano que se observa, se produciu realmente como 

consecuencia dunha xeada. 

 Separación da cortiza 

Noutras ocasións só se produce a separación da cortiza (Foto 6), sen que se chegue a 

gretar esta. Pode ocorrer que se produza a separación da cortiza, sen que haxa rotura externa do 

tecido, e que se aprecie ás poucas horas de producirse as baixas temperaturas. 
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     (Foto 5) Agrietamento da cortiza                (Foto 6) Separación da cortiza 
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6. Unha experta di que hai “bosques de Oliveiras” en 

Quiroga, Valdeorras e outros puntos do sur da 

comunidade. 

 
6.1 CIENCIA-CSIC EN BUSCA DO ADN DAS VARIEDADES AUTÓCTONAS DA OLIVEIRA DE GALICIA. 

 
O Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) anunciou un proxecto para determinar as 

características de polo menos sete variedades de olivas que poderían facilitar un produción de aceite 
autóctono de características diferenciadas. 
 

O proxecto do CSIC levarase a cabo durante catro anos en colaboración coa fundación Juana de 
Vega e a Asociación de Produtores de Aceite de Galicia (APAG) co fin de analizar as oliveiras -algúnhas 
delas de douscentos e ata trescentos anos de antigüidade- que aínda persisten en diferentes puntos de 
Galicia. 
 

A investigadora do CSIC Carmen Martínez indicou que Galicia ten "bosques de oliveiras" nas zonas 
de Quiroga, Valdeorras e outros puntos do sur da comunidade con características diferenciadas dos da 
área mediterránea, principal zona de produción mundial de aceite. 

 

 
Juana de Vega, CSIC e APAG 

 
A bióloga indicou que hai indicios de que Galicia xa contaba na Idade Media con oliveiras, pero 

unha subida de impostos por parte do conde de Oliveirais levou a arrincar moitos deles. 
 

A directora do grupo de viticultura da misión biolóxica de Galicia, Carmen Martínez, dixo que 
“está a repetirse a historia” que ocorreu co viño na comunidade autónoma, ao divisar “moitísimo 
percorrido” no que supón “toda unha liña de investigación” para caracterizar e recuperar as variedades 
de oliveira galegas. Aínda que resulta difícil calcular a produción de Galicia, as explotacións agrícolas desas 
zonas elaboraron tradicionalmente aceite para consumo propio con variedades que "oficialmente non 
existen, ese é o gran problema", indicou a bióloga. 
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Por iso salientou que as conclusións da investigación xenética poderían permitir no futuro tramitar 
ante as autoridades españolas e da Unión Europea unha denominación de orixe propia de variedades de 
aceite galego (DOP). 
 

As empresas que comercializan aceite galego producen unha mestura de variedades con polo 
menos sete olivas autóctonas, entre a cales figuran como as máis coñecidas a brava galega e a mansa 
galega, comentou Martínez. 
 

Os primeiros resultados da investigación toman como base de mostras recollidas polo CSIC no 
medio centenar de oliveiras. 
 

O director da fundación Juana de Veiga, José Manuel Andrade, enumerou diversos proxectos que 
levou a cabo co CSIC en Galicia, ao que incorpora agora o dedicado a variedades autóctona de oliveira, e 
sinalou que a pesar de que nesta comunidade "non hai tradición olivarera por razóns históricas" o sector 
está a desenvolverse con "variedades foráneas", como picual ou arbequina. Sinalou que este proxecto 
pode "sentar as bases para o desenvolvemento do sector olivarero en Galicia" e experimentar un 
fenómeno parecido ao vitícola. 
 

Andrade precisou que tras unha serie de pasos para determinar con carácter científico as 
especificidades das oliveiras en Galicia, poderán coñecer o potencial de "rendemento" das variedades. 

 

 
Carmen Martínez (CSIC) e José Antonio García (APAG) 

 
O presidente de APAG, José Antonio García, subliñou que esa asociación de produtores galegos 

agrupa a 71 socios que dispoñen de 84 hectáreas con 112.000 oliveiras, "case todos de variedades 
foráneas".  

 
Pola súa banda, o presidente da Fundación Juana de Veiga, Enrique Sáez, reivindicou a 

colaboración público-privada, ao partir deste ente o financiamento desta iniciativa (250.000 euros). 
E o delegado do CSIC en Galicia, Eduardo Pardo de Guevara, felicitouse por abrir   “unha fronte 

nova”. 
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7.  Cursos, Reunións e Accións de APAG no 2017. 

 

 
7.1 Curso de Poda. 

                                                                                        A ESTRADA 
 

                          
 
 
 
                                                                                         OURENSE 
 

                          
 
 
 

 
7.2 Cursos de cata.  

 
                                                                A ESTRADA 
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                                                                                       OURENSE 
 

                           
 
 

 
7.3 Contactos APAG 

 

                               
Concello de Ourense                                                                 Consellería de Medio Rural 

 

 
Deputación de Ourense 
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7.4 Xunta Xeral Extraordinaria na Estrada 
 
 

                        
 
 
 

7.5 Entrevistas da TVG 
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8. Hª de la Plantación CONCORDIA de SETECOROS-Valga 

(Pontevedra). 

 

 

 

Setecoros, a viernes, 2 de febrero de 2018.  
 
La Plantación de olivos Concordia de 

SETECOROS es una superficie de dieciocho mil 

metros cuadrados (18.000 m2) que acoge a 

ochocientos (800) olivos en un marco de 

plantación de 4 x 4, por lo tanto olivos 

individuales de tres variedades distintas: 

Arbequina, Frantoio y Cobransosa. Plantación 

que el próximo 29 de abril de 2018 cumplirá 

tres años de vida, y no obstante, el 23 de 

octubre pasado, 2017, con treinta (30) meses 

de existencia y de manera improvista y 

adelantada, 100 arbequinas (12,5 % de la 

plantación) ofrecieron ciento ochenta (180) 

kilos de aceituna que se transformaron en 

veintiocho (28) litros de oro verde, de aceite 

virgen extra, mejor zumo de aceituna.  

La ratio kg/l resultó del 6,5 %. Es de desear 

que esta ratio represente el mínimo de 

producción para el futuro. 

 

El olivar Concordia se localiza en la comarca 

del Bajo ULLA, en el lugar Igrexa de la 

parroquia de SETECOROS, en el concello de 

VALGA, provincia de Pontevedra. Nos 

encontramos, en consecuencia, en el NorOeste 

de la Provincia de Pontevedra.  

La Plantación se descubre en la ladera baja 

NorEste del monte Xiabre que con sus 

seiscientos cuarenta y un metros (641 m.) es el 

segundo vértice más alto de la Región del Ulla. 

El olivar se halla entre 100 y 125 m. de altitud.  
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Por tanto dos terceras partes de la plantación 

es un plano inclinado. No obstante el 85 % de 

su superficie permite el trabajo mecanizado.  

El olivar Concordia es una realidad viva, muy 

joven, la última iniciativa agroalimentaria en la 

comarca del Bajo Ulla y la primera plantación 

de olivos. Comparte espacio geográfico con los 

demás cultivos tradicionales: los cultivos de 

maíz, los viñedos de uva blanca catalán y 

albariño, y de uva tinta hoja redonda, 

espadeiro, barrantes y mencía, las praderas de 

pasto y las huertas de hortalizas, con su 

diadema de árboles frutales, para el consumo 

familiar. Algo más alejados en la distancia, 

ascendiendo en altura, se vislumbran los 

montes comunales habitados, mayormente, 

de pinos y eucaliptos, vestidos de luto, en 

negro de rigor, debido al factor humano de los 

incendios provocados en los años 2015 y 2017.  

“Mirando hacia atrás, se ve el camino 

andado”. El 29 de abril de 2015 los plantones 

de olivos tenían 4 cm de perímetro al tronco y 

70 cm de altura. Hoy, treinta meses después, 

los más avanzados, presentan 25 cm. de 

perímetro al tronco y tres metros de altura. Lo 

que representa un crecimiento en el perímetro 

del tronco de 7 cm por año.  

Estos resultados estimulantes y satisfactorios, 

hasta el momento, quizás estén en relación 

directamente proporcional con las más de 200 

actividades realizadas en la plantación entre 

los diferentes trabajos efectuados siguiendo 

un preciso cronograma planificado: aplicación 

de tratamientos foliares y en tierra, mejoras en 

el riego a goteo, desbroces, podas de 

formación, sustitución de tutores,… Sumadas 

todas las actividades realizadas contabilizan, 

en torno, a dos mil (2.000) horas de trabajo, 

realizadas entre dos personas según la 

naturaleza del trabajo. Traducido en días de 

trabajo y presencia en la Plantación resulta 

una media de 10 a 12 horas por semana.  

El olivar Concordia nació el 29 de abril de 

2015, pero se concibió durante los dos años 

anteriores, de 2013 a 2015. El Proyecto de la 

Plantación resultó la alternativa al abandono 

en el que se encontraba la finca que hoy es la 

Plantación.  

Un grupo de vecinos no nos resignábamos a 

seguir viendo una finca disponible de labradío 

invadida por la maleza y las silvas. La tierra, 

sector primario de la actividad económica, 

debe ser un factor productivo y de renta. 

Iniciamos una reflexión comunitaria y 

búsqueda de cultivos posibles para la finca. 

Para ello nos reuníamos, y además de nuestros 

debates domésticos, como de la consulta a la 

documentación que podíamos ir conociendo 

en diversas fuentes, invitamos a algunos 

técnicos en agronomía y plantaciones agrarias 

que nos visitasen, observaran la finca y nos 

hicieran propuestas de cultivo con el 

consiguiente proyecto de perspectivas de 

rentabilidad. Consecuencia del conjunto de 

informaciones que íbamos obteniendo, 

considerando las características de la tierra y 

su contexto medio-ambiental, así como la 

relación “inversión, trabajo y rentabilidad”, 

nos orientamos hacia la plantación de olivos, y 

no a otro cultivo.  

Sentíamos que no era ni suficiente ni 

determinante lo que escuchábamos y leíamos; 

sentíamos la necesidad de hacer visitas de 

campo a plantaciones en curso. De esta 

manera una delegación del grupo de vecinos 

realizó tres visitas a otras tantas plantaciones 

de olivos. A la tercera visita nos reafirmemos 

en la plantación de olivos y comprendimos que 

el marco de plantación sería el de 4 x 4 para 

tener olivos independientes y no olivos en 

seto. Es decir que optaríamos por un marco de 
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plantación intensivo y descartábamos el marco 

superintensivo. 

 

Resultó ser esta tercera visita de campo que 

también nos facilitó el contacto con Aceites 

José Galán que ha sido quien dirigió, primero, 

las obras de preparación del terreno y, a 

continuación, la plantación de los 800 

plantones de olivos. En este momento José 

Galán nos propuso la segunda nota diferencial 

de la Plantación Concordia, una plantación 

plurivarietal (no entro en la fundamentación 

de esta opción plurivarietal para no 

extenderme) con tres variedades: la española 

arbequina, la portuguesa cobransosa, y la 

italiana frantoio. La primera nota diferencial es 

la del marco de plantación: 4 x 4, cuando la 

tendencia preponderante, entonces, del marco 

de plantación era 4 x 1,35, conocido como el 

marco con la finalidad de obtener un seto.  

Resulta reiterativa la pregunta: ¿Cuál de las 

tres variedades se adapta mejor y se desarrolla 

óptimamente? Considerando los resultados 

obtenidos, debo responder que las tres 

variedades se han adaptado bien y se están 

desarrollando excelentemente. Si bien la sub-

parcela de los cobransosa es la que presenta 

un desarrollo más igualitario, y que la sub-

parcela de las arquebinas tiene un alto número 

de árboles frondosos y productivos, sin 

embargo, el mejor olivo de la plantación es un 

frantoio. Entran en juego una pluralidad de 

factores, conocidos unos y desconocidos otros 

(el olivo es un ser vivo y como tal también 

sufre patologías raras y desconocidas).  

 

La convergencia y articulación de todos ellos 

determina el aspecto y éxito de los olivos. 

Confío que con los análisis de la tierra y de las 

hojas lleguemos a elaborar unos tratamientos 

específicos y adaptados a los resultados que 

nos ofrezcan los análisis mencionados.  

En la actualidad la asesoría técnica para el 

seguimiento de la Plantación la realizo con 

José Antonio García Martínez. En cuanto a los 

trabajos de cuidado y tratamientos, éstos se 

realizan de forma unipersonal. La dimensión 

comunitaria inicial del Proyecto concluyó con 

la fase de la concepción del mismo.  

Para concluir esta presentación me referiré a 

la denominación “Concordia” de la 

plantación”. Fue propuesta por la periodista de 

La Voz de Galicia, edición Arosa, Rosa Estévez, 

al descubrir la característica plurivarietal de la 

Plantación. La rentabilidad de la plantación no 

se mide, exclusivamente, por las aceitunas y el 

consiguiente aceite, sino también por el 

posible impacto de su simbolismo y mensaje; 

es decir, la coexistencia armónica y 

complementaria de tres variedades de olivo 

distintas (arbequina, cobransosa y frantoio), 

con orígenes bien distintos (España, Portugal e 

Italia). Las diferencias sociales identitarias 

nunca justifican ni justificarán las exclusiones y 

muros que separan y reducen a las personas, 

colectividades y pueblos; antes bien, es real la 
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posibilidad de la complementariedad con la 

que ganamos todos.  

Tampoco pasa desapercibida la correlación del 

nombre Concordia con una de las propiedades 

del aceite, como lubricante que suaviza y 

facilita la fricción y movimiento (de los 

engranajes y cerrajería, por ejemplo). Es de 

desear que el visitar, observar y cruzar la 

plantación (puesto que una carretera 

provincial la atraviesa, la PO- 8504 Fornos-

Cernadas) facilite la concordia en las relaciones 

humanas y facilite la apertura de los cerrojos 

que impiden ver la luz a las ideas y voluntades 

que se requieren para gestionar con éxito los 

retos y desafíos actuales.  

 

 

Fdo.: Paulino Sánchez Rodríguez. 
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9. Información sobre a obriga de rexistro das explotacións 

agrarias. 

O Decreto 200/2012, do 4 de outubro, polo que se regula o Rexistro de Explotacións Agrarias de 

Galicia establece o seguinte: 

Artigo 1. Obxecto 

O obxecto deste decreto é: 

a) Organizar e regular o funcionamento do Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia 

(Reaga), como instrumento público que permita dispoñer, de maneira permanente, 

integrada e actualizada, de toda a información precisa para un desenvolvemento 

adecuado do sector agrogandeiro galego e a súa planificación e ordenación, así como o 

emprego dos datos rexistrais para a súa explotación con fins estatísticos. 

b) Determinar os requisitos para a cualificación das explotacións como prioritarias e 

establecer o modo de acreditación das restantes explotacións agrarias. 

c) Crear unha sección específica para o Rexistro de Titularidade Compartida das 

Explotacións Agrarias na Comunidade Autónoma de Galicia en atención á Lei estatal 

35/2011, co fin de promover e favorecer a igualdade real e efectiva das mulleres no 

medio rural. 

Artigo 2. Ámbito de aplicación 

1. Este decreto será de aplicación ás explotacións agrarias situadas no ámbito territorial 

da Comunidade Autónoma de Galicia. 

2. Nos casos en que unha explotación estea integrada parcialmente por elementos 

territoriais situados noutra comunidade autónoma, considerarase dentro do ámbito de 

aplicación deste decreto cando a maior parte da súa base territorial estea situada na 

Comunidade Autónoma de Galicia.  

Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la 

normativa comunitaria en materia de higiene en la producción primaria agrícola 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

1. Este real decreto tiene por objeto regular las condiciones de aplicación de la normativa 

en materia de higiene de los productos alimenticios en la producción primaria agrícola, 

previstas en el Reglamento (CE) n.º 852/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

29 de abril, relativo a la higiene de los productos alimenticios, y en el Reglamento (CE) n.º 

183/2005, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de enero, por el que se fijan 

requisitos en materia de higiene de los piensos. 

2. El presente real decreto será de aplicación a las explotaciones que realicen su actividad 

en el ámbito de la producción primaria agrícola. 

Artículo 5. Registro General de la Producción Agrícola. 



 

42 
 

1. Se crea el Registro General de la Producción Agrícola, en lo sucesivo el REGEPA, en el 

que se inscribirán las explotaciones agrícolas que se encuentren dentro del ámbito de 

aplicación del presente real decreto. Dicho Registro se nutrirá de los datos de los 

diferentes Registros autonómicos ya creados. 

2. Los órganos o entes competentes de las comunidades autónomas y de las ciudades 

con Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla, inscribirán a las explotaciones agrícolas 

que correspondan, asignando a cada explotación agrícola un código para garantizar su 

identificación única con la siguiente estructura: 

a) Dos dígitos que identificarán la comunidad autónoma o las ciudades con Estatuto de 

Autonomía de Ceuta y Melilla, donde se inscribe. 

b) Dos dígitos que identificarán la provincia donde tenga mayor base territorial la 

explotación agrícola. 

c) Seis dígitos correlativos para la numeración identificativa. 

Quere isto dicir que todas aquelas persoas que leven a cabo unha actividade agraria, e como tal 

está definido o cultivo de oliveiras, deben solicitar á Consellería do Medio Rural a súa inscrición. 

O procedemento está establecido no código de procedemento MR408B (regulado no Decreto 

200/2012): 

https://sede.xunta.gal/detalle-

procedemento?codtram=MR408B&ano=2015&numpub=1&lang=gl 

 

 

Os requisitos máis importantes que debe manter unha explotación agraria en canto ó uso de 

fitosanitarios están definidos no Real Decreto 1311/2012, do 14 de setembro, polo que se 

establece o marco de actuación para acadar o sustentable de produtos fitosanitarios. 

O incumprimento da obriga de inscrición das explotacións agrarias considérase unha infracción 

leve segundo o establecido no artigo 54 da Lei 43/2002, de 20 de novembro, de Sanidade 

Vexetal: 

“O exercicio de actividades de produción, comercialización ou de servizos, suxeitas ó requisito de 

autorización oficial, despois de expirar a mesma sen ter solicitado en prazo e forma a súa 

actualización ou renovación, sempre que o dito incumprimento non se atope tipificado como 

falta grave ou moi grave” 

A sanción que corresponde á sanción leve vai dende 300 a 3000 euros. 

 

Se tendes calquera dúbida sobre estes aspectos consultar con Medio Rural sen problema. 

Un saúdo. 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR408B&ano=2015&numpub=1&lang=gl
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR408B&ano=2015&numpub=1&lang=gl
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