
  



  



  

“É un feito coñecido que en España, 
como noutros países 
industrializados, a agricultura foi 
perdendo importancia no conxunto 
económico do país. Os datos de 
poboación ocupada na agricultura e 
dos ingresos derivados desta 
actividade son suficientemente 
significativos da súa perda de peso 
económico. […] o sector agrario non 
só perdeu importancia na 
participación do sector da renda e 
no emprego do país, senón que o 
fixo tamén na súa renda per cápita, 
acentuándose as diferenzas entre 
os ingresos per cápita dos 
agricultores e dos outros 
traballadores.”

J.M. NAREDO: “A evolución da 
agricultura en España (1940-1990”.



  



  

“A agricultura a tempo parcial foi ensanchando progresivamente a súa base, superando o 
50% dos agricultores.”

“A actividade agraria que [nos anos 1990] producía gran cantidade de excedentes,  
refuxiarase pouco a pouco en zonas favorables desde o punto de vista ambiental, e será alí 
onde a actividade agrícola seguirá a constituir a ocupación principal.”

“Entre os países da Unión Europea, España  é, despois de Francia, o que dedica unha 
maior superficie á agricultura, mais, pola contra, o valor da súa produción final queda non 
só por detrás desta, senón tamén por detrás de Italia, Alemaña e Reino Unido.”

J. NAREDO, op. cit.



  

A específica configuración orográfica de España, unida á súa condición peninsular e insular, e a súa 
situación xeográfica, exposta á influencia atlántico-cantábrica e mediterránea, orixinou unha notable 
diversidade de medios agroclimáticos que, xunto á acción antrópica, configuraron unha variedade de 
sistemas agrarios e de formas de asentamento humano. A escala da Península Ibérica e dos arquipélagos, 

o factor agroclimático ou ecoclimático constitúe a base da diferenciación dos grandes sistemas agrarios. O 
réxime de humidade, matizado significativamente polo réxime térmico, á marxe doutros factores 
topográficos e edáficos, permiten diferenciar tres grandes ámbitos agroecolóxicos: o dos sistemas 
atlántico-húmidos, con superávit anual de humidade;  mediterráneo seco, con déficit anual e cun verán 
seco moi marcado de entre tres e cinco meses; e o semiárido, case sempre de degradación 
mediterránea, cun número de meses secos que igualan ou superan a metade do ano. O primeiro 
confórmao o dominio potencial da pradería natural, da matogueira higrófilo e do bosque caducifolio; o 
segundo constitúeo o ámbito dos cultivos tradicionais de secaño nas nosas latitudes, dos pasteiros con 
agostamento e do 
monte de aciñeiras e doutras quercíneas; o ámbito semiárido (do sueste, de certos enclaves das cuncas 
do Ebro, do Douro e da Mancha  de boa parte das Illas Canarias) está no límite da agricultura de secaño e 
das posibilidades do monte arboledo. 
Xunto á temperatura, á calor e á humidade, factores agroecolóxicos de carácter zonal, o relevo é o outro 
compoñente esencial do medio físico implicado nos sistemas e paisaxes agrarias. Altitude e altura, 
litoloxías superficiais, pendentes e orientación matizan ou ata modifican, a maior escala, as características 
agroclimáticas zonais e interveñen tamén na constitución e propiedades físico-químicas dos chans e no 
seu potencial produtivo. 
Estes condicionantes físicos, xunto a variables históricas, económicas e sociais configuraron distintos 
ecosistemas agrarios e agriculturas plurais radicalmente diferentes, tanto desde o punto de vista estrutural 
como produtivo. Así mesmo, estas limitacións físicas inciden en grande medida en que unha gran parte do 
territorio nacional (76%), da superficie agrícola utilizada (80%) e da súa poboación (38%) áchense 
incluídas 
dentro de zonas desfavorecidas (de agricultura de montaña, con risco de despoboamento ou limitacións 
específicas). 
As zonas de montaña e zonas desfavorecidas, basicamente espazos rurais, en España, amosan un 
notable grao de heteroxeneidade nas súas estruturas económicas, sociais e culturais, ademais de 
caracterizarse 
por unhas estruturas ecolóxicas igualmente dispares. 



  

CARÁCTER ANUAL DA PRECIPITACIÓN. ANO AGRÍCOLA 2004-05



  



  

MAPA DE XEADAS DO ANO AGROMETEOROLÓXICO 2004-05



  

MAPA DO RELEVO DE ESPAÑA



  

MAPA DE ZONAS DESFAVORECIDAS DE ESPAÑA



  



  

PRINCIPAIS USOS AGRARIOS DO SOLO EN ESPAÑA



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

OS PROBLEMAS DO AGRO ESPAÑOL: EROSIÓN E DESERTIZACIÓN



  

Desertización 
Chámase desertización á transformación de terras usadas para cultivos ou pastos en terras desérticas ou case 
desérticas, cunha diminución da produtividade do 10% ou máis. A desertización é moderada cando a perda de 
produtividade está entre o 10% e o 25%. É severa se a perda está entre o 25% e o 50% e moi severa se é 
maior. 
O proceso de desertización obsérvase en moitos lugares do mundo e é unha ameaza seria para o ambiente e 
para o rendemento agrícola nalgunhas zonas. Cando está provocado pola actividade humana adóitaselle 
chamar desertificación. 

Desertización natural 

A maior parte da desertización é natural nas zonas que bordean aos desertos. En épocas de seca estes lugares 
se deshidratan, perden vexetación e boa parte do seu chan é arrastrado polo vento e outros axentes erosivos. 
Con todo, este fenómeno natural vese agravado por actividades humanas que debilitan o chan e fano máis 
propenso á erosión 

Actividades humanas que aceleran a desertización 

Entre as accións humanas que debilitan o chan e aceleran a desertización están: 
Sobrepastoreo.- É o intento de manter excesivas cabezas de gando nun territorio, co resultado de que a 
vexetación é arrancada e pisada polos herbívoros e non se pode repor. O chan espido é moitos máis facilmente 
erosionado. É a principal causa humana de desertización no mundo. 
Mal uso do chan e da auga.- A rega con auga con sales en lugares secos e cálidos termina salinizando o chan 
e isto impide o crecemento da vexetación. Algunhas técnicas de cultivo así mesmo facilitan a erosión do chan. 
Tala de árbores e minería ao descuberto.- Cando se quita a cuberta vexetal e non se repón a perda de chan é 
moito máis fácil. 
Compactación do chan.- O uso de maquinaria pesada ou a acción da auga en chans espidos de vexetación 
(procesos de laterización) producen un chan endurecido e compacto que dificulta o crecemento das plantas e 
favorece a desertización. 



  

Erosión do chan en España 

Unha gran parte do territorio español sofre problemas de erosión máis ou menos graves. Máis de 
1000 millóns de toneladas de chan da península son movidas cada ano polos fenómenos erosivos 
e en diversas ocasións apareceu en informes das Nacións Unidas que España é o país europeo 
con máis extensión de zonas con risco de desertificación. 
Segundo estudos feitos por organismos oficiais, uns 13 millóns de hectáreas, é dicir, o 26% dos 
chans españois, sofren erosión grave, con perdas de chan superiores a 100 tm ao ano por 
hectárea. Nestas zonas obsérvanse abundantes cárcavas e barrancos. Ademais outros 14 
millóns de hectáreas sofren erosión notable con perdas de entre 50 e 100 tm de chan ao ano por 
hectárea. En total supón que o 53% do territorio sofre perda do chan que hai que cualificar de 
importante a alarmante. 
Este fenómeno dáse especialmente na zona mediterránea, onde Almería, Murcia e Granada, por 
orde de gravidade teñen máis da metade da súa superficie con fenómenos alarmantes de erosión. 



  



  Deserto de Tabernas - Almería



  



  



  



  



  



  



  

Estrutura por idades da poboación activa agraria 
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Réxime de tenencia da terra en España                    
(Censo Agrario 1989)
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A actividade gandeira achega en España ao redor dun 40% da Produción Final Agraria. Devandita porcentaxe, 
que creceu significativamente no decenio dos sesenta, mantívose practicamente inalterado desde os primeiros 
anos setenta no citado valor. 
O sector bovino nacional, na súa dobre aptitude cárnica e leiteira, constituíu historicamente un dos alicerces da 
gandería nacional, estando ademais intimamente ligado ao tecido social do medio rural. 
A tendencia rexistrada reflicte nos últimos anos unha progresiva profesionalización dos gandeiros, aínda que 
en detrimento de o seu número, e dunha constante diferenciación na súa orientación produtiva. 
O censo actual de gando bovino sitúase en 6.463.547 animais, sobre unha cifra aproximada de 1300 millóns de 
reses a nivel mundial. Devandito valor sitúa a España como o terceiro país da UE-25 en número de bovinos. En 
España a carne e o gando bovino supón aproximadamente un 6,2% da Produción Final Agraria (PFA), valor ao 
que hai que engadir o dos produtos que do bovino obtéñense destacando o leite, que constitúe un 6,6% da 
P.F.A. 
A capacidade do gando bovino de aproveitar recursos pastables achegando carne, leite, coiro e traballo foi 
aproveitada polo ser humano desde os albores da humanidade. Así aínda no mundo actual e no noso país 
intégranse sistemas de produción tradicionais baseados no emprego de razas autóctonas adaptadas ao medio 
con modernas formas de produción intensiva coas máis avanzadas tecnoloxías. 
A relevancia do gando lanar radica na súa tripla aptitude produtiva (leite, carne e la), a súa frugalidade, 
resistencia e capacidade de adaptación. Nos últimos anos rexistrouse unha progresiva profesionalización 
do sector, na que a produción de la quedou relegada a termos residuais e na que se profundou na 
especialización produtiva carne/leite. 
O gando ovino español preséntase como un dos máis relevantes dentro dos países comunitarios pola súa 
importancia censal. En España, o gando caprino estivo sempre intimamente relacionado co ovino tanto desde o 
punto de vista produtivo como socioeconómico, o cal explica o que en múltiples foros sexan frecuentemente 
analizados de xeito conxunto. Existen no entanto notables diferenzas produtivas dadas as particularidades 
fisiolóxicas desta especie. As cabras foron tradicionalmente explotadas para a obtención de carne, 
leite e coiro. Como no caso do ovino, nos últimos anos asistimos a unha progresiva profesionalización do sector, 
na que se profundou na especialización produtiva carne/leite, aproveitándose no entanto igualmente a pel. As 
producións nacionais roldan as 500.000 t de leite empregado principalmente para a elaboración de queixos 
puros ou de mestura na súa maioría mediante venda a industrias, e ao redor de 15.000 t de carne para 2005, 
fundamentalmente procedente do sacrificio de cabritos leitais. 



  

Tradicionalmente, en toda España, o porco estivo intimamente ligado á economía familiar do medio 
rural, constituíndo a cría dun escaso número de animais, unha importante actividade 
complementaria da mesma. Tal relevancia reflíctese na propia gastronomía de todas as rexións do 
país, onde o consumo de carnes frescas e de múltiples produtos cárnicos forma parte do noso 
acervo cultural.

Dadas as súas características zootécnicas (fisiolóxicas, patolóxicas, nutricionais, de manexo, etc.), 
a porcinocultura alcanzou, xunto coa avicultura, o maior grao de industrialización e de 
intensificación produtiva das distintas especies de abasto. Iso carrexou a desaparición ou case 
desaparición das distintas razas autóctonas pertencentes ao tronco céltico -de capa branca- e do 
tronco ibérico -de capa negra-. No entanto, este último tronco racial logrou recuperarse ata 
alcanzar aproximadamente o 10% do censo nacional grazas á elevada calidade dos produtos 
cárnicos derivados e á superación de antigas barreiras sanitarias que limitaban o noso acceso aos 
mercados exteriores. Pola contra, o tronco céltico foi completamente substituído por híbridos 
industriais obtidos a partir de razas brancas de orixe europea. 
Actualmente, España é, tras Alemaña, o segundo produtor comunitario cunha cabana en decembro 
de 2005 de 24.884.022 cabezas. É ademais un sector fortemente vertebrado (cun alto grao de 
integración vertical), industrializado e cun alto grao de asociacionismo, en ocasións 
moi ligado á industria transformadora, e que supón ao redor do 31,34% da Produción Final 
Gandeira (P.F.G.) e do 10,/% da Produción Final Agraria (P.F.A.), contribuíndo a ambas as 
producións cuns 4.213 millóns de euros.



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  


