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Nas seguintes liñas presentamos o traballo levado a cabo a partir da enquisa realizada a 28 explotacións 
de leite en ecolóxico en Galicia en 2019, cando esta comunidade tan só tiña 4,2 % de superficie 
certificada, co fin de caracterizalas desde o punto de vista produtivo e socioeconómico, nun contexto 
marcado polas novas políticas ambientais europeas.
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INTRODUCIÓN

Galicia é unha das 10 principais 
rexións produtoras de leite a 
nivel europeo (López, 2015). 

Os últimos datos do sector confirman 
que actualmente hai nesta comunida-
de 6.251 ganderías de vacún leiteiro e 
que a produción de leite cru acumu-
lada nos últimos 12 meses (de xuño 
de 2021 a maio de 2022) ascende 
a 3.006 millóns de kg, o 40,2 % do 
conxunto de España (MAPA, 2022). 

Ademais, o vacún de leite é un sector 
que nas últimas décadas experimen-
tou un intenso proceso de axuste es-
trutural, dando como resultado unha 
forte redución no número de gande-
rías e ocupados, un incremento da 
dimensión produtiva e do grao de in-
tensificación (García, 2021). 

Pola súa contra, as ganderías de 
leite certificadas en ecolóxico, que se 
atopan reguladas polo Reglamento 
Europeo (UE) 2018/848, rexistraron 

nos últimos anos un importante cre-
cemento, de maneira máis relevante 
a partir do ano 2015 (Soto e Pérez, 
2022). No caso de Galicia, se ben as 
granxas leiteiras certificadas no ano 
2020 son 122, unha porcentaxe in-
ferior ao 2 % en relación ás que hai 
en convencional, equivalen ao 52,1 % 
do total de ganderías certificadas no 
conxunto de España. Ademais, cons-
tátase un elevado crecemento desde 
o ano 2015, no que había en Galicia 
40 explotacións certificadas (MAPA, 
2016; 2021).

Na nosa opinión, este incremento 
tan importante atribúese principal-
mente a dous factores. O primeiro 
deles refírese ao crecemento que 
está habendo nos últimos anos da 
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BEN AS GRANXAS LEITEIRAS 
CERTIFICADAS NO ANO 2020 
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AO 52,1 % DO TOTAL DE 
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preocupación do consumidor pola 
calidade e a seguridade dos alimen-
tos (Hughner et al., 2007; Olaizola 
et al., 2012). O segundo garda rela-
ción cos mercados, caracterizados 
por unha elevada volatilidade do 
prezo do leite líquido convencional 
e os insumos, unido á inseguridade 
na comercialización tras a elimina-
ción das cotas leiteiras e a un maior 
prezo pagado ao produtor ecolóxico 
(sobre 15-20 céntimos por litro). 

O contexto marcado polas no-
vas políticas ambientais europeas 
(Pacto Verde Europeo, Estratexia 
“Da granxa á mesa” ou a Estratexia 
sobre biodiversidade), que entre 
outros obxectivos propoñen incre-
mentar ata o 25 % a SAU certi� ca-
da en ecolóxico para o ano 2030 
(Comisión Europea, 2020), permite 
supoñer que o número de ganderías 
certi� cadas vai a seguir crecendo. 
Considerando que Galicia tiña só un 
4,2 % de super� cie certi� cada no ano 
2019, parece urxente caracterizar 
desde o punto de vista produtivo e 

socioeconómico ás explotacións lei-
teiras de vacún ecolóxico en Galicia 
para enfrontar este novo contexto. 

MATERIAL E MÉTODOS
O material analizado procede dunha 
enquisa a 28 titulares de explota-
cións con vacas de leite en ecolóxi-
co en Galicia, realizadas entre abril 
e maio do ano 2019, seleccionadas 
mediante unha mostraxe aleatoria 
estrati� cada, de a� xación proporcio-
nal, segundo super� cie agraria útil 
(SAU): <20 ha (4 enquisas); 20 <40 
ha (14 enquisas); 40 <60 ha (5 enqui-
sas); ≥60 ha (5 enquisas).  
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A enquisa contén 330 rexistros de 
información estruturados nos se-
guintes 7 bloques: 
1. Identificación e titularidade
2. Estrutura produtiva e manexo: base 

territorial; gando; alimentación; in-
vestimentos: construcións e instala-
cións, maquinaria…

3. Estrutura familiar
4. Período de transición (reconversión) 

(motivantes; Pp. cambios; limitantes) 
5. Situación actual (produción, satis-

facción)
6. Perspectivas futuras
7. Estrutura económica

Neste traballo utilizouse a infor-
mación relativa á titularidade, a es-
trutura produtiva (base territorial, 
gando, alimentación e traballo), fa-
miliar e económica. Os resultados 
preséntanse en valores medios e 
porcentaxe sobre o total, segundo 
estrato de mostraxe.

RESULTADOS
Estrutura produtiva
Entrevistáronse un total de 28 gan-
derías. A maioría (61 %) localízase 
en Lugo, a provincia con maior su-
perficie agraria útil (SAU) certificada 
en ecolóxico, con aproximadamente 
a metade de Galicia. En relación coa 
condición xurídica do titular, unha 
cuarta parte son entidades asociati-
vas (1 SAT e 6 sociedades civís) sen-
do este tipo de explotacións as que 
teñen un maior tamaño en termos 
de superficie: son o 40 % das que 
dispoñen de máis de 40 ha (cadro 
1). Esta relación entre maior dimen-
sión produtiva e relevancia de fór-

Estrato SAU (ha) <20 20<40 40<60 ≥60 TOTAL

N.º de explotacións 4 14 5 5 28

Expl. en Lugo (% s. total) 75,0 64,2 40,0 60,0 60,7

Exp. societarias (% s. total) 0,0 21,4 40,0 40,0 25,0

Exp. reconv. post 2015 (% s. total) 50,0 64,3 40,0 20,0 50,0

Base territorial

SAU (ha) 12,5 32,4 47,8 69,0 38,8

N.º de fincas (parcelas) 19,0 30,7 72,8 100,2 48,9

Tamaño medio de parcela (ha) 0,66 1,06 0,64 0,69 0,79

SAU arrendada (% s. total) 23,4 38,9 35,7 43,1 36,9

Custo anual arrendamento (€/ha ano) 333,3 (3) 271,0 (10) 232,0 (5) 272,0 (5) 270,9 (23)

SAU a menos de 3 km (% s. total) 81,5 82,8 63,0 63,4 75,6

Aproveitamento herba (% SAU) 100,0 97,2 92,1 96,1 96,5

Outra superficie arbórea (ha) 1,0 (2) 2,2 (9) 1,0 (3) 5,4 (4) 2,6 (18)

mulas societarias obsérvase noutros 
traballos relativos á produción con-
vencional de leite de vaca na cornixa 
cantábrica (Flores et al., 2017; Gar-
cía et al., 2021).

O total das ganderías enquisadas 
proveñen da conversión dunha ex-
plotación láctea convencional, que 
na metade dos casos se certificaron 
en ecolóxico con posterioridade ao 
ano 2015. Este feito ten maior inci-
dencia nas explotacións pertencen-
tes ao estrato de SAU comprendido 
entre 20 e 40 ha, e afecta a 2 de 
cada 3.

A SAU media por explotación, de 
38,8 ha, presenta grandes diferenzas 
en función do estrato de SAU. Vai des-
de as 12,5 ha no estrato máis peque-
no (<20 ha), ata as 69 ha no de maior 
dimensión (≥60 ha). O número medio 
de parcelas por explotación ascende 
a 48,9 unidades, de tal maneira que 
a superficie media por parcela é de 
7.934 metros cadrados. As parcelas 
máis grandes encóntranse nas gan-
derías que teñen entre 20 e 40 ha de 
SAU, de media con 10.554 metros ca-
drados. A porcentaxe media de SAU 
arrendada (36,9 %) é indicativa de 
que a terra en propiedade (59,4 %) é 
o principal réxime de tenza en gan-
derías de vacún de leite ecolóxicas 
galegas. Botana et al., (2018) nunha 
mostraxe de 10 ganderías ecolóxicas 
en Galicia obteñen similar relevancia 
da SAU arrendada (34,9 %). Estudos 
algo máis antigos para explotacións 
convencionais de vacún leiteiro en Ga-
licia (Sineiro et al., 2012; Flores et al., 
2017) confirman que a SAU en propie-

Nota: os valores entre parénteses refírense ao número de enquisas que responden a esta pregunta

Cadro 1. Titularidade e base territorial

dade é tamén o principal réxime de 
tenza, ao redor do 70 %; porén, a por-
centaxe de SAU arrendada tería unha 
menor relevancia que en produción 
ecolóxica. Ademais, nas explotacións 
de menor tamaño a fórmula de arren-
do está menos estendida (23,4 % da 
SAU), o que parece gardar relación co 
maior custo anual do arrendamento 
(333 € ha) e quizais coa maior dificul-
tade para acceder á terra por esta vía. 
En relación coa distribución da super-
ficie, cabe dicir que 3 de cada 4 ha se 
encontran a menos de 3 quilómetros,  

 A MAIORÍA (61 %) LOCALÍZASE 
EN LUGO, A PROVINCIA CON SAU 
CERTIFICADA EN ECOLÓXICO, CON 
APROXIMADAMENTE A METADE 
DE GALICIA
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www.rocalba.com Expresión vegetal

Gama SECMIX, 2 tipos de pradeiras 
perennes para secano

Gama REGMIX, 3 tipos de pradeiras 
perennes de regadío

Gama PLURIMIX, 4 tipos de pradeiras 
perennes para secanos frescos

Gama SPEEDYLMIX, 6 tipos de pradeiras 
anuais de sega ou pastoreo

Alfalga TIERRA DE CAMPOS, rústica 
e adaptada ao secano

VICTORIA, a Alfalfa mellorada, para 
secano ou regadío

Alfalfa SAN ISIDRO, elevada produ-
ción, gran perenidade, secano ou regadío
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Estrato SAU (ha) <20 20<40 40<60 ≥60 TOTAL

Vacas totais (número) 15,0 34,6 53,2 68,0 41,1

Vacas produción (% s. total) 73,9 73,6 83,8 76,2 75,9

Taxa recría (%) 15,9 23,8 27,7 34,4 25,2

Touros (% explotacións) 0,0 14,3 40,0 60,0 25,0

Carga gandeira (vacas/SAU) 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1

Exp. outros animais (%) 25,0 7,1 40,0 20,0 17,9

Produción anual leite (mil litros) 55,0 151,5 305,2 292,0 190,2

Produción anual leite vaca (mil litros) 3.090 4.298 5.746 4.061 4.341

Produción anual leite ha SAU (mil litros) 3.812 4.641 6.445 4.187 4.764

Consumo de concentrado (kg vaca día) 5,7 4,2 5,2 3,8 4,5

N.º de meses que as vacas se manteñen en base a pasto 9,8 6,2 7,2 7,5 7,2

Cadro 2. Gando, produción de leite e alimentación

distancia máxima esta que se con-
sidera compatible coa realización do 
pastoreo en vacún leiteiro. Son as ex-
plotacións con maior SAU (≥40 ha) as 
que presentan unha menor porcenta-
xe de superficie dentro desta demar-
cación (63 %).

O principal aproveitamento da SAU 
é a herba dos prados, pradeiras ou 
pasteiros (96,5 % do total), fundamen-
talmente para a acción do pastoreo 
do gando, pero tamén como forraxes 
conservados (ensilados e herba seca). 
Ademais, 2 de cada 3 explotacións 
dispoñen de media de 2,6 ha de su-
perficie arbórea, sendo común en to-
das elas o aproveitamento gandeiro 
desta como zona de refuxio.

A dimensión gandeira media das ex-
plotacións enquisadas que ascende a 
41 vacas (75,9 % en produción) é moi 
similar á que presentaban o conxunto 
das explotacións leiteiras en Galicia no 
ano 2019 (42,7 vacas) [MAPA, 2020]. 
Como é lóxico, a dimensión gandeira 
increméntase co estrato de mostraxe, 
desde as 15 vacas nas máis pequenas 
ata as 68 unidades nas maiores. En 
consecuencia, a carga gandeira reflic-
te valores similares nos catro estratos 
analizados, moi próximos ao valor 
medio (1,1 vacas por ha SAU). A taxa 
de recría, definida como a porcentaxe 
de xovencas (≥ 12 meses) sobre o to-
tal de vacas, é do 25,2 %; obsérvanse 
porcentaxes máis elevadas a medida 
que se incrementa o estrato de SAU, 
o que pode gardar relación con varios 
factores como unha menor lonxevi-
dade das vacas; que son granxas en 
crecemento, que necesitan de recría; 
que son granxas novas, cunha estra-
texia de reprodución non acorde coa 

produción ecolóxica, que teñen un ex-
ceso de recría.

No que á reprodución se refire, dé-
bese sinalar que o que predomina é a 
inseminación artificial, pois tan só 1 
de cada 4 explotacións dispón de tou-
ros. Apréciase unha maior presenza 
de touros nas explotacións con maior 
estrato de SAU, o que pode gardar re-
lación coa maior dispoñibilidade de 
superficie para manexar o gando e 
que sexan granxas máis convencio-
nais, que estean acostumadas a traba-
llar con hormonas e, ao non dispoñer 
delas, a súa reprodución empeora e 
por iso empregan touros (cadro 2). 
Outra característica destacable é que 
5 ganderías (18 %) teñen outras espe-
cies gandeiras distintas das vacas de 
leite, tales como as vacas de carne (2), 
ovellas (1), burros (1) ou polos (1).

A produción anual media de leite 
ascende a 190 mil litros por explota-
ción, o que é un 47 % inferior á media 
das explotacións leiteiras en Galicia no 
ano 2019 (361,7 mil litros); esta me-
nor produción de leite vén derivada da 
menor produción unitaria, de 4.341 li-
tros por vaca e ano fronte aos 8.469 
mil litros de produción en convencio-
nal (MAPA, 2020). Existen importan-
tes diferenzas en función do estrato de 
SAU: así as explotacións pertencentes 
ao estrato 3 (40 a 60 ha de SAU), te-
ñen unhas maiores producións por 
explotación e vaca (305.000 e 5.746 
litros respectivamente); pola súa con-
tra as do estrato 1 producen de media 
55.000 e 3.090 litros respectivamente. 

En relación coa alimentación, a nor-
mativa impón a obrigatoriedade de 
realizar o pastoreo do gando durante 
todo o ano, sempre que as condicións 

climatolóxicas o permitan. Porén, o 
número de meses que as vacas se ali-
mentan principalmente de pastos é 
menor (7 meses), o cal indica que as 
vacas teñen que recibir suplemento 
alimentario, pola vía de forraxes e/ou 
concentrado. O consumo de concen-
trado é por termo medio de 4,5 kg por 
vaca e día, e apréciase un maior con-
sumo nas explotacións con menos de 
20 ha de SAU, o que está relacionado  

 DÉBESE SINALAR QUE O QUE 
PREDOMINA É A INSEMINACIÓN 
ARTIFICIAL, POIS TAN SÓ 1 DE 
CADA 4 EXPLOTACIÓNS DISPÓN 
DE TOUROS
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VANTAXES
  Melloran a estrutura do solo, dre-

naxe, retención de auga e aireación, 
proporcionando un mellor ambiente 
de enraizamento das plantas.

   Posúen calidades de liberación de 
nutrientes lenta. O material conti-
núa a súa descomposición dentro 
do solo, reducindo a cantidade de 
nitróxeno e fosfato que pode orixi-
narse cos fertilizantes químicos.

   Melloran a capacidade de traballo 
dos chans, especialmente arxilosos 
pesados.

   Melloran a retención de auga nos 
solos lixeiros.

   Melloran a resistencia á compacta-
ción do solo e á erosión.

   Reducen a necesidade de fertilizan-
tes artificiais.

   Regulan o pH do solo, ao achegar cal.

FERTILIZANTES AUTORIZADOS
CÓDIGO TIPO NOME COMERCIAL
F0001757/2022 Fertilizante orgánico NPK de orixe animal e vexetal AGROTHAME ORGANITE START
F0001894/2022 Emenda orgánica compost AGROTHAME ORGANITE COMPOST
F0001895/2022 Emenda orgánica compost AGROTHAME ORGANITE COMPOST START
F0001896/2022 Emenda orgánica húmica AGROTHAME ORGANITE HUMICO START
F0001897/2022 Emenda orgánica húmica AGROTHAME ORGANITE HUMICO
F0001919/2023 Fertilizante órgano-mineral nitroxenado líquido AGROTHAME ORGANITE N-LIQ
F0001925/2023 Fertilizante órgano-mineral NK líquido AGROTHAME ORGANITE PURINE
F0001926/2023 Fertilizante órgano-mineral NP líquido AGROTHAME ORGANITE LIQUID
F0001980/2023 Emenda orgánica húmica AGROTHAME ORGANITE HUMICO ZEN
F0002420/2025 Fertilizante órgano-mineral NPK AGROTHAME ORGANITE AGRO
F0002421/2025 Fertilizante órgano-mineral NPK AGROTHAME ORGANITE SULFAGRO
F0002422/2025 Emenda orgánica húmica AGROTHAME ORGANITE HUMOST

O seu contido en materia orgánica, nitróxeno e 
fósforo fanos especialmente atractivos para a 
elaboración de fertilizante no sector agroforestal. 
Entre as súas variadas vantaxes hai que destacar 
que melloran a estrutura do solo, o seu grao de 
porosidade e a capacidade de retención de auga 
debido fundamentalmente á achega de materia 
orgánica. Ademais, proporciónalle ao solo 
nitróxeno, fósforo e potasio de liberación lenta, 
e, ao achegar cal, permite regular o pH do solo.
AGROAMB ten inscritos os diferentes produtos 
fertilizantes que elabora no Rexistro de Produtos 
Fertilizantes do Ministerio de Agricultura, 
Alimentación e Medio Ambiente.

PRODUTOS
FERTILIZANTES
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coa menor dispoñibilidade de terras 
para a produción de forraxes.

A sala é o principal sistema de mu-
xido (67,9 %), seguido polos circuítos 
de muxido (21,4 %). Ademais, encon-
tráronse avances tecnolóxicos pouco 
frecuentes en ganderías asociadas ao 
pastoreo, como os robots de muxido 
(7 %). Como era de esperar, o sistema 
de muxido está relacionado co estra-
to produtivo; así en explotacións de 
menor dimensión (estrato 1), predo-
minan as salas, pero tamén teñen 
presenza o circuíto e as muxidoras 
(25 % cada unha delas), mentres que 
o robot aparece nas de maior dimen-
sión (cadro 3). 

Encontramos múltiples sistemas 
de estabulación, sendo o máis co-
mún o sistema libre (75 %). Tamén 
encontramos un 17,8 % das explota-
cións co sistema trabado (a pesar de 
que se trata dun sistema unicamente 
permitido para o muxido) e un 7,2 % 
con ambos os sistemas. 

O número de cornadizas e camas 
é moi variable, de media hai 47 cor-
nadizas e 42 camas. Ademais, hai 
4 ganderías que non responden ao 
número de camas e un 28,6 % das 
ganderías contan con cama quente. 
Os ratios de números de cornadi-
zas/vaca e número de camas/vaca 
supera amplamente a unidade nas 
explotacións de menor superficie, 
mentres que no resto se aproxima 
á unidade, con valores superiores 
para o primeiro dos ratioss. 

Existe unha forte mecanización 
nas ganderías de vacún de leite eco-

lóxico, pois teñen de media 2,2 trac-
tores e unha ratio potencia total por 
SAU de 6,7 cv por ha. Cremos que 
esta forte mecanización está rela-
cionada coa orixe das explotacións, 
que na maioría dos casos cambiaron 
de convencional a ecolóxico sen des-
prenderse da maquinaria existente.

Estrutura familiar e económica
As necesidades anuais de traballo, 
medidas como o número de persoas 
ocupadas a tempo completo ascen-
den por termo medio a 2,1 UTA, das 
que un 23,8 % son de tipo asalariado. 
A gran maioría (91,3 %) da man de 
obra familiar (1,59 UTA) é realizada 
por membros que residen na propia 
unidade familiar, e a man de obra 
asalariada (0,5 UTA) é fundamental-
mente de tipo fixo (85 %). No cadro 
4, obsérvase como as necesidades 
anuais de traballo ascenden segun-
do estrato produtivo. Deste xeito, as 
que as explotacións con menos SAU 
requiren menos de 2 UTA e as de 
máis de 60 ha superan as 2,6 UTA; 
tamén se observa un incremento da 
UTA asalariada nas explotacións de 
maior dimensión (cadro 4).

As características relativas á ida-
de e ao nivel de formación do titu-
lar determínanse para un total de 
37 titulares: 21 deles titular persoa 
física e os outros 16 pertencen a 7 
explotacións societarias (5 explota-
cións teñen 2 socios cada unha e 2 
explotacións teñen 3 socios). A idade 
media dos titulares ascende a 48,6 
anos e obsérvase unha maior ida-

Estrato SAU (ha) <20 20<40 40<60 ≥60 TOTAL

Sistema muxido (% de explotacións)

Circuíto 25,0 14,3 0,0 20,0 21,4

Sala 50,0 75,7 80,0 60,0 67,9

Robot 0,0 0,0 20,0 20,0 7,1

Muxidora 25,0 0,0 0,0 0,0 3,6

Sistema de estabulación 

Estabulación libre (% explotacións) 75,0 64,3 100,0 80,0 75,0

N.º cornadizas 27,3 41,1 57,8 69,8 47,3

N.º camas 21,8 (4) 39,6 (13) 53,4 (5) 76,0 (2) 42,5 (24)

N.º cornadizas/vaca 1,81 1,19 1,09 1,03 1,15

N.º camas/vaca 1,45 (4) 0,94 (13) 0,92 (5) 1 (2) 0,93 (24)

Cama quente (% explotacións) 25,0 14,3 40,0 60,0 28,6

Número de tractores 2,3 1,9 2,0 3,2 2,2

Potencia/SAU (cv/ha) 15,6 5,5 4,3 5,4 6,7

Cadro 3. Instalacións de muxido e maquinaria

de media en estratos de menor SAU 
(<20 ha); polo contrario, a idade é 
inferior en explotacións que teñen 
entre 40 e 60 ha de SAU, estrato que 
presentaba unha maior produción 
de leite total e unitaria. 

Con respecto ao nivel de forma-
ción, destaca a elevada porcentaxe 
de titulares cun nivel de formación 
superior (39,5 % do total), conside-
rando como tales os estudos univer-
sitarios ou un FP superior. Ademais, 
detéctase un maior nivel de forma-
ción naquelas explotacións per-
tencentes ao estrato de maior SAU 
(54,5 %). 

 A SALA É O PRINCIPAL 
SISTEMA DE MUXIDO (67,9 %), 
SEGUIDO POLOS CIRCUÍTOS 
DE MUXIDO (21,4 %)
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En relación coa idade, un 32 % das 
explotacións enquisadas ten unha 
idade do titular igual ou superior a 55 
anos. A taxa de non sucesión, definida 
como a porcentaxe de explotacións 
sen sucesor sobre o total das que te-
ñen un titular con idade ≥ 55 anos, é 
baixa (11,1 %) e só aparece sen suce-
sor algunha gandería do estrato entre 
20 e 40 ha.

Na enquisa tratouse de cuantificar o 
nivel de ingresos da unidade familiar, 
considerando todas as entradas de 
diñeiro, procedentes tanto da activi-
dade agraria como a non agraria, me-
diante 6 niveis: 1 menos de 6.000€; 2 
de 6.000 € a menos de 30.000 €; 3 de 
30.000 € a menos de 60.000 €; 4 de 
60.000 € a menos de 120.000 €; 5 de 
120.000 € a menos de 240.000 €; 6≥ 
240.000 €. 

O nivel medio de ingresos é de 
4,6 unidades, o que, traducido en 
cifras económicas, achegaríase aos 
135.000 €. Existen diferenzas en fun-
ción do estrato de SAU, presentando 
as de maior superficie un maior nivel 
de ingresos. 

O principal ingreso da unidade fa-
miliar é o leite (58,4 %), seguido po-
las subvencións (17 %), as pensións 
(14,1 %), outras actividades lucrati-
vas (6,1 %) e en último lugar outros 
ingresos agrarios (4,4 %). Existe 

Estrato SAU (ha) <20 20<40 40<60 ≥60 TOTAL

UTA total 1,6 2,1 2,1 2,6 2,1

Asalarización (% total) 0,28 26,0 24,2 29,7 23,8

Idade titular 52,5 (4) 49,3 (17) 44,6 (7) 47,3 (9) 48,6 (37)

% Tit. est. superiores 0 43,8 28,6 54,5 39,5

% Expl. titular >= 55 anos 25,0 35,7 20,0 40,0 32,1

% Exp. sen sucesión (s. tit >= 55 anos) 0,0 20,0 0,0 0,0 11,1

Estrato SAU (ha) <20 20<40 40<60 ≥60 TOTAL

Nivel ingresos 2018 3,5 4,6 5,5 5,0 4,6

I. leite (% s. total) 37,5 57,9 72,2 62,8 58,4

I. subvencións (% s. total) 10,5 18,1 17,4 19,0 17,0

O. ingresos agrarios (% s. total) 11,0 2,9 3,0 4,4 4,4

I. outras actividades lucrativas (% s. total) 22,5 4,0 0,0 4,8 6,1

I. pensións (% s. total) 18,5 17,1 7,4 9,0 14,1

Custos de produción (€/100 litro) - 39,3 (71,4) 30,0 (40) 33,8 (80) 36,8 (57,1)

Cadro 4. Traballo, idade, estudos e sucesión 

Cadro 5. Estrutura económica (ingresos de unidade familiar)

O valor numérico entre parénteses indica o número de enquisas ao que está referido
Fonte: elaboración propia

Valores entre parénteses (% enquisas)

diferenza na súa composición en 
función do estrato de SAU; así, nas 
explotacións con menor superficie 
(<20 ha), o leite ten un peso máis 
reducido (37,5 %), inferior ao que 
achegan no seu conxunto as outras 
actividades lucrativas (22,5 %) e as 
pensións (18,5 %), o que é indicati-
vo da diversificación (cadro 5).

En referencia aos custos de pro-
dución, un 57 % dos entrevistados 
afirma coñecer o seu custo de produ-
ción, que, por termo medio, ascendeu 
no ano 2018 a 37 céntimos por litro. 
Existe un diferencial de case 10 cénti-
mos por litro entre as que teñen custos 
máis elevados (20 a 40 ha) e as que os 
teñen máis reducidos (40 a 60 ha.

CONCLUSIÓNS
Se ben aínda nos atopamos nunha fase 
preliminar da análise dalgunha das va-
riables recollidas no traballo de campo, 
podemos sinalar algúns primeiros re-
sultados interesantes. A produción lei-
teira certificada en ecolóxico ten a súa 
orixe na produción convencional; foi 
con posterioridade ao ano 2015 cando 
se produciron boa parte das reconver-
sións. 

A condición xurídica que predomi-
na é a de titular persoa física e destacan 
os seguintes aspectos produtivos e de 
manexo: 

En relación á base territorial, quere-
mos destacar o tamaño relativamente 
amplo das parcelas, a súa proximidade 
ás instalacións, o predominio da SAU 
en propiedade, o aproveitamento maio-
ritario en forma de herba para o gando 
e a disposición de superficie arbórea 
para resgardo do gando.

Con respecto ao gando e a alimen-
tación, cabe sinalar que teñen unha di-
mensión gandeira similar ás ganderías 
en convencional, unha inferior carga 
gandeira e nalgúns casos posúen ou-
tras especies gandeiras. A produción 
anual de leite por explotación é baixa, 

 EXISTE UNHA FORTE 
MECANIZACIÓN, POIS TEÑEN 
DE MEDIA 2,2 TRACTORES E 
UNHA RATIO POTENCIA TOTAL 
POR SAU DE 6,7 CV POR HA
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da orde da metade que en convencio-
nal, fundamentalmente debido aos me-
nores rendementos produtivos do gan-
do. A base da alimentación é o pasto, 
aínda que nalgunhas épocas do ano 
é necesario complementar con ou-
tros alimentos. 

O principal sistema de estabula-
ción e muxido é a estabulación libre 
e a sala de muxido, se ben é posible 
observar innovacións tecnolóxicas 
como os robots de muxido. Existe 
unha forte mecanización, condicio-
nada pola orixe das ganderías, que 
se converten a ecolóxico sen des-
prenderse da maquinaria existente.

En relación á estrutura familiar, 
predomina a man de obra familiar, 
un elevado nivel de formación dos 
titulares, un reducido número de 
explotacións que deba afrontar a xu-
bilación nos próximos 10 anos (1 de 
cada 3) e unha moi baixa taxa de non 
sucesión nelas. 

No que á estrutura económica se 
refire, hai que destacar que o leite 
é o principal ingreso, aínda que en 
menor medida que nas explotacións 
convencionais; sobresae o elevado 
grao de descoñecemento dos custos 
de produción e a súa variabilidade.

Finalizamos destacando que as an-
teriores características, ao igual que 
en produción convencional, varían en 
función da dimensión produtiva. Así, 
nas ganderías con maior base terri-
torial hai unha maior relevancia de 
formas societarias, tamaño produtivo, 
maiores necesidades de traballo, es-
truturas familiares máis novas e for-
madas e un maior nivel de ingresos.

Se ben este traballo non é un estudo 
de tipificación de ganderías, a carac-
terización en función da dimensión 
produtiva evidencia a existencia de 
diversas ganderías tipo. Así as máis 
pequenas, con menos de 20 ha de 
SAU, son ganderías que se encontran 
en transición cara a retirada; estas te-
ñen unha menor dimensión produtiva 
e rendementos, unha maior idade do 
titular, unhas instalacións infrautili-
zadas e unha economía familiar onde 
os ingresos procedentes de outras ac-
tividades lucrativas e pensións teñen 
unha maior relevancia que os da ac-
tividade agraria. As do estrato com-
prendido entre as 40 e 60 ha, pode-
ríanse denominar como profesionais 
con futuro, pois amosan un compor-
tamento máis dinámico; teñen maior 
dimensión produtiva, rendementos, 
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titulares máis novos e menores custos 
de produción.
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