Caso de éxito de Lúpulo Tecnología Gallega, S.C.G.
A recuperación do cultivo do lúpulo en Galicia
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O lúpulo, o ouro verde …

1.

O lúpulo é unha planta trepadeira, orixinaria de Xapón, utilizada basicamente na
fabricación da cervexa, da que se considera unha das súas materias primas ou
constituíntes nobres insubstituíbles, xunto
coa malta, a auga e a levadura, e cuxas
flores aportan amargor e aroma á cervexa
proporcionándolle

o

seu

característico

amargor ao cocer xunto co mosto. Este
proceso produce a transformación das súas
resinas converténdoas en compostos amargos,
e contribúe á estabilidade da súa escuma e á
conservación

desta

bebida

evitando

a

proliferación de fungos e bacterias. Son
necesarias pequenas cantidades do mesmo entre 40 e 200 g. de lúpulo por hectolitro de
cervexa,

dependendo

das

distintas

formulacións.
A plantación do lúpulo realízase en primavera,
en terreos previamente preparados e aptos

O LÚPULO OURO VERDE
O constante crecemento no
consumo mundial de cervexa (algo
superior ao 5% anual) supuxo que
nos últimos anos se produciuse un
aumento da demanda mundial de
lúpulo, o que se traduce nun alza
de prezos e na crecente
recuperación mundial de cultivo.
No conxunto da agricultura
europea o lúpulo preséntase como
un nicho de mercado, o seu cultivo
ten gran importancia para
determinados estados membros,
especialmente Alemaña e a
República Checa, e para España,
onde déficit de lúpulo é patente e
só se produce cerca do 60% da
demanda das empresas
cervexeiras.

para o cultivo: solos profundos e permeables.
Esta fase faise na primeira quincena de maio. A finais de xuño, alcanza a súa altura
máxima e, dende esa data hasta mediados de xullo, desenvólvense as ramas laterais
e con elas a floración.
A colleita comeza a finais de agosto ou primeiros de setembro, cando a planta alcanza
súa plenitude. As flores deben procesarse con rapidez para que non perdan as súas
propiedades. Para iso, empréganse unhas máquinas denominadas peladoras, nas
cales se separan as flores do resto do material vexetal. Despois procédese ao secado,
para o cal utilízase unha corrente de aire quente xerada mediante un queimador de
gasóleo, proceso que dura unhas dez horas.
Finalmente, despois do secado realizase a transformación e procesado do lúpulo seco
para o seu envasado para usos comerciais. E iniciase co vertido do lúpulo seco nunha
tolva que alimenta un muíño onde as flores son trituradas, paletizadas e envasadas ao
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baleiro na forma de pellet ou lúpulo granulado e prensado. Isto permite unha
importante redución do volume para ser conservado e almacenado.
Para o cultivo do lúpulo, o primeiro investimento é forte, de cerca de 28.000
euros por hectárea, porque antes de plantar o Humulus lupulus é preciso
sementar a finca de arames e postes de madeira duns seis metros de altura. Os
postes ou ben se mercan de segunda man ou hai que encargarllos a un único
fabricante fora de Galicia por un prezo elevado. Logo, terá que plantarse o lúpulo e
finalmente haberá que agardar dous anos para obter a primeira colleita.

Despois de varios anos de caída tanto do volume de produción mundial de lúpulo
como da superficie cultivada, en 2007 produciuse un significativo cambio de tendencia.
Durante a derradeira década, o número de cultivadores de lúpulo nos países
produtores descendeu a un ritmo constante, aínda que o tamaño das explotacións
incrementouse. Esta situación débese a que despois dun forte boom do sector na
década dos oitenta, onde se superaron as 90.000 ha. de superficie mundial
cultivada, desde 1993 produciuse un proceso de axuste da oferta que levou a
unha redución da superficie cultivada nun ± 46% e a produción mundial nun
±33%. Pero esta tendencia reverteuse, e o constante crecemento no consumo mundial
de cervexa (algo superior ao 5% anual) supuxo que nos últimos anos se producisen
problemas para satisfacer toda a demanda mundial de lúpulo, situación que finalmente
levou a un alza de prezos e a recuperación de superficie cultivada. Ademais, as
superficies dedicadas respectivamente ás variedades de lúpulo aromático e de lúpulo
amargo supoñen aproximadamente unha proporción de dous a un.
Aínda que no conxunto da agricultura europea o lúpulo preséntase como un
nicho de mercado, o seu cultivo ten gran importancia para determinados
estados membros, especialmente Alemaña e a República Checa. Alemaña é un
dos principais países produtores a escala global e representa, xunto con Estados
Unidos, máis da metade da produción anual mundial.
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A demanda está determinada basicamente
polo consumo de cervexa elaborada con
lúpulo.

Os

fabricantes

compiten

intensamente entre si para gañar cota de
mercado

e

produciuse

unha

gran

concentración ao longo destes últimos vinte
anos. Os prezos do lúpulo, especialmente
no mercado do contado, están fortemente
influídos pola climatoloxía e polo nivel de existencias. A flor de lúpulo, que se vende
segundo a súa calidade medida en grados alfa, pode alcanzar un valor bruto de 9.000
euros por hectárea ao ano ao chegar aos 12 grados.
En España o déficit de lúpulo é patente e só se produce cerca do 60% da
demanda das empresas cervexeiras1. A outra metade chega a través da importación,
fundamentalmente de Alemaña, cos custos que isto supón. Por iso, para cubrir esta
demanda sería preciso plantar unhas 1.000 hectáreas novas da planta, para non ter
que mercar a flor en América ou noutros países de Europa.
O sector cervexeiro, segundo os datos dos empresarios, da emprego a máis de 8.000
persoas en España. A venta de cervexa supón o 30% dos ingresos dos
establecementos de hostelería e supón o 70% do consumo que se rexistra nos bares.
Ademais do uso do lúpulo na cervexa, esta planta utilizouse na medicina tradicional
para aliviar certas doenzas ou axudar a conciliar o sono. Nos últimos anos apareceron
varios estudos científicos que demostran as súas propiedades positivas na saúde: anti
oxidantes con propiedades anti inflamatorias, efectos cardioprotectores e diminución
dos niveis de colesterol e triglicéridos.
Aínda que foi agora cando se demostrou que a
cervexa

ten

propiedades

antioxidantes

reduce os riscos de padecer

e

patoloxías

crónicas, as vantaxes do lúpulo datan xa do
século IX. E é que foi utilizado desde entón
como planta medicinal e como peza clave na
elaboración da cervexa. A súa incorporación
ao mollo de cebada non só lle achegou o seu
11

Fuente: ASAJA. Na actualidade hai plantadas en toda España unhas 480 hectáreas, a maioría delas na provincia de
León.
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característico sabor amargo a unha bebida ata entón dulzona, senón que supuxo un
paso importante na hixienización da cervexa. Na Idade Media empregábase contra as
lombrigas intestinais e séculos máis tarde foi complemento alimenticio para peregrinos
e enfermos.
Aínda que a maioría do lúpulo é empregado para a fabricación de cervexa,
empezan a xurdir outras actividades alternativas. Grazas a o seu carácter sedante
utilízase no eido da medicina, para toda clase de tranquilizantes, para tratar
taquicardias, xaquecas ou insomnio e véndese en herboristerías como infusión ou
aceites esenciais. Ademais, as ramas e as follas, que en España adoitan desbotarse,
empréganse na fabricación de tinte para o cabelo de tonalidade castaña.
O campo da alimentación tampouco é alleo á utilización do lúpulo. Ao ter propiedades
antisépticas, é apto para aplicar en produtos cárnicos e embutidos, como as
salchichas, para favorecer a súa conservación e evitar o uso de conservantes
químicos, sempre eliminando previamente o seu característico amargor.
Alemaña, Reino Unido ou Francia son os países que dedican máis fondos e materia
prima á investigación de novas aplicacións. En España só se destina a usos
alternativos o 1% da produción
.
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2.

O cultivo do lúpulo en Galicia

e en España
A historia do lúpulo en Galicia podería remontarse a comezos do século XX,
cando o xesuíta Baltasar Merino publicaba a súa Flora descriptiva de Galicia e
contaba que esta planta da familia do cannabis
aparecía por todas partes nas beiras do Sar e no
Ulla, no Miño nos arroios de Caldelas de Tui e
Salvaterra do Miño.
D. Leopoldo Hernández Robredo, director da
Granxa Escola Experimental de A Coruña,
iniciou en 1915 ensaios do cultivo do lúpulo en
Galicia. Estes traballos experimentais foron
pioneiros en España e serviron de base para que
o cultivo chegase a ter gran importancia na
comarca coruñesa de As Mariñas. Despois
estenderíase a outras zonas de España como
León, Asturias, Cantabria, etc.
Durante os anos seguintes continúase o labor
investigador

iniciado

por

H.

Robredo

O LÚPULO EN GALICIA
En España a comarca de Betanzos
foi a primeira produtora de lúpulo
durante os anos cincuenta e
sesenta. Os produtores do
chamado ouro verde viviron
momentos espléndidos, pero o
despoboamento do campo nos
setenta acabou coa man de obra e
os produtores terminaron
arrincando as plantas, deixándose
de cultivar en Galicia en 1982,
como consecuencia do peche do
centro de recepción da SAE de
Fomento do Lúpulo en Betanzos.
Na actualidade practicamente todo
o lúpulo é cultivado na provincia
de León.

e

intensifícase o labor divulgativo. En 1937 créase a Sección de Fomento do Cultivo do
Lúpulo dependendo do Director da Granxa Escola Experimental de A Coruña. Para o
desenvolvemento do programa experimental e de transferencia de coñecementos
Robredo contou coa estreita colaboración dun dos propietarios fundadores da
empresa galega Estrella de Galicia, e dun agricultor da zona de Betanzos, pioneiro do
cultivo do lúpulo na zona.
En plena posguerra española, e con motivo da II Guerra Mundial, as fábricas de
cervexa tiveron problemas de abastecemento de lúpulo, debido á política
autárquica promovida polo goberno español. Este, e tras un tempo, promulga no
ano 1945 un decreto no que se prevé o fomento do cultivo de lúpulo a través dunha
concesión administrativa que recae nunha nova sociedade, a S.A. Española de
Fomento del Lúpulo que ten a súa primeira delegación en Betanzos. A sociedade
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foi constituída pola práctica totalidade das fábricas de cervexa existentes no país nese
momento. Quince anos despois xa se conseguira o obxectivo inicial de abastecer de
lúpulo ao sector cervexeiro español, e o cultivo pasou das zonas iniciais delimitadas
no decreto de concesión do Ministerio de Agricultura, a concentrarse nas provincias de
A Coruña (primeira zona), León (segunda zona) e Asturias (terceira zona).
Galicia e, máis en concreto, a comarca de Betanzos foi a primeira produtora de
lúpulo en España durante os anos cincuenta e sesenta. De feito, os produtores do
chamado “ouro verde” viviron daquela momentos espléndidos grazas a unha elevada
demanda e, xa que logo, alta rendibilidade, alcanzándose un máximo en 1963 de
240.369 kg.
Pero o despoboamento do campo nos setenta acabou coa man de obra e os
produtores terminaron arrincando as plantas. A partir de 1963 iníciase un
imparable descenso do cultivo en Galicia e no resto de España. O lúpulo deixouse de
cultivar en Galicia en 1982, como consecuencia do peche do centro de recepción da
SAE de Fomento do Lúpulo en Betanzos.
A finais da década dos anos sesenta e durante todos os setenta,o lúpulo
convertese no ouro verde de varias comarcas leonesas, especialmente nas
beiras dos ríos Órbigo, Tuerto, Porma e Torío. Tratábase dun cultivo de gran
rendibilidade para o agricultor, que adoitaba ter garantida a compra de toda a
produción con varios anos de anticipación.

Tras una evolución crecente da produción ata 1985, ano no que se alcanza o máximo
histórico con 3.000 T., a produción estabilízase en torno ás 1.300 T. Coa incorporación
de España ás Comunidades Europeas en 1986 liberalízanse as importacións de lúpulo,
polo que o papel que tradicionalmente viña xogando a Sociedade de Fomento del
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Lúpulo muda converténdose nunha empresa comercializadora que establece os seus
obxectivos de compra en función das necesidades dos accionistas.
Nestes últimos anos estase a dar una redución da superficie cultivada,
fundamentalmente polo falta de relevo xeracional en moitas das explotacións o
que leva ao abandono progresivo da actividade. En 2005 a superficie cultivada foi
de 685 ha cunha produción de 1.294,5 T., e en 2009 cultiváronse só 470 ha aínda que
en 2010 incrementouse de novo ata os 510 ha.
Na actualidade practicamente todo o lúpulo é cultivado na provincia de León,
coa excepción de 5 Ha en La Rioja dun socio integrado na cooperativa Garu, 8
Ha en Abegondo (A Coruña) das que 4 Ha son xestionadas directamente pola
cooperativa LU.TE.GA., 3 Ha por unha empresa produtora recentemente creada e
integrada xa na cooperativa e outra dun produtor particular de Carballo que
empezou en 2011 cunha hectárea, ademais de 2 Ha da plantación experimental
do CIAM.
Pero para facerse unha idea da capacidade da que se está a falar, cabe comenta que
unha cervexeira do tamaño de Hijos de Rivera, S,A,, cunha produción aproximada de
cen millóns de litros anuais, precisa aproximadamente 50 Ha de lúpulo para
abastecerse.
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3.

A iniciativa de recuperación

do cultivo do lúpulo en Galicia
O 26 de novembro de 2004 a produtora cervexeira galega Hijos de Rivera S.A.,
titular da marca Estrella de Galicia, firmou un acordo co Centro de
Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) -instituto dependente da Consellería
de Medio Rural. A empresa tiña a intención de
fabricar cervexa con lúpulo producido en
Galicia con motivo do seu centenario en 2006,
e desexaba rememorar os tempos en que a
maior parte do lúpulo empregado era producido
en concellos das comarcas de Eume, Betanzos
e A Coruña.
O Centro rescata entón o cultivo do lúpulo
en Galicia nunha parcela de 1.300 m2 con 300
plantas de lúpulo da variedade Nugget, e os
seus estudos arroxan datos espectaculares que
avalan a enorme calidade do mesmo2.
Debido ao éxito que tivo a experiencia, ao ano
seguinte decidiron repetir e poñer en marcha
un proxecto de investigación, financiado pola
Consellería de Medio Rural, a partir do que
probaron

novas

técnicas

de

INICIATIVA INNOVADORA
En novembro de 2004 Hijos de
Rivera S.A. firmou un acordo co
Centro de Investigacións Agrarias
de Mabegondo (CIAM). A empresa
quería fabricar cervexa con lúpulo
producido en Galicia con motivo do
seu centenario e desexaba
rememorar os tempos en que a
maior parte do lúpulo empregado
era producido en Galicia.
O Centro rescata o cultivo nunha
parcela con lúpulo Nugget, e os
seus estudos arroxan datos
espectaculares que avalan a gran
calidade das plantas.
Como resultado a colleita de lúpulo
en Galicia nas instalacións do CIAM
acabou con importantes avances en
novas variedades e no tocante ao
cultivo ecolóxico.

produción

relacionadas coa mecanización do proceso e a busca das variedades máis rendibles.
En 2006, co centenario de Hijos de Rivera, a cervexeira lanzou ao mercado unha
primeira edición da súa Estrella de Navidad, fabricada con lúpulo dunha colleita
integramente galega. Na campaña de 2008 recolléronse xa ao redor de 1.400 k. de
flor, o que permitiu embotellar 160.000 litros desta serie limitada.

2 A clave está na porcentaxe de alfa-acedos, que é do 11 % no lúpulo leonés, o utilizado habitualmente en España, e
no caso do galego alcanzou un 13,50º na colleita do 2011.
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Ao amparo desa calidade, empezou a xurdir un certo interese entre os produtores
galegos polo cultivo do lúpulo, que resulta rendible e que conta ademais co interese
das cervexeiras españolas de poder abastecerse deste produto no seu propio país.
No centro de Mabegondo, onde traballaban coa vista posta no futuro, pretendían
desde o inicio que o cultivo desta planta se estendera a toda
a comunidade como un cultivo alternativo aos tradicionais
debido a súa alta rendibilidade. Tendo en conta esta premisa,
desde o CIAM traballaron no aumento da superficie cultivada, o
que permitiría alcanzar un rendemento óptimo. No marco desta
experiencia estase introducindo unha serie de variedades de
Alemaña e da República Checa para experimentar cal delas
adáptase mellor ao clima e ás condicións do solo galego.
Pero non todo eran luces a o redor do chamado ouro verde: a
falta de maquinaria para o procesado e transformación da flor
lastra a viabilidade das plantacións, polo que hai anos a
cervexeira adquiriu unha máquina peladora, xa antiga, que
comprou en León, e o CIAM habilitou un secadoiro, pero pronto
atoparon

problemas

para

conseguir

a

autorización

de

funcionamento debido ás estritas condicións hixiénicas que
debían reunir. Ante o forte investimento necesario para a
adquisición de máis maquinaria o centro non se propuxo máis adquisicións de
infraestruturas para este proxecto 3 . De calquera xeito, aínda era preciso enviar a
colleita ás instalacións da Sociedad Española del Fomento del Lúpulo, localizadas en
Villanueva del Carrizo, para facer o proceso de compresión da flor en pellets, o que
incrementaba aínda máis os custos da materia.
Co tempo a colleita de lúpulo en Galicia nas instalacións do CIAM acabou con
importantes avances en novas variedades e no tocante ao cultivo ecolóxico. En
2011 probáronse nove variedades de lúpulo, algunhas delas pioneiras en España
como as procedentes da República Checa: Saaz e Sladek. A colleira dese ano
alcanzou os 1.600 k. de flor seca, unha cantidade que permite a produción de millón e
medio de litros de cervexa. Por outra banda, ese mesmo ano cultivouse por primeira
vez lúpulo co sistema de produción de agricultura ecolóxica nunha parcela de 1.700
m2.
3

En España non hai fabricantes deste tipo de maquinaria, polo que terían que importala de Alemaña, onde están máis
desenvolvidas todas as aplicacións relacionadas co lúpulo, debido á antigüidade das plantacións.
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En calquera caso, dada a traxectoria do proxecto, a implicación da iniciativa privada
era fundamental para consolidar este cultivo, e tiña que ser dende o ámbito privado
de onde chegaran as apostas para poñer en marcha a recuperación do lúpulo de xeito
integral.
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4.

O proxecto empresarial de

Lúpulo Tecnología de Galicia,
S.C.G.
Nunha conxuntura económica como a actual, cun sector agrario en crise, unha forte
precariedade laboral e poucas oportunidades no medio rural, Lúpulo Tecnología de
Galicia,

Sociedade

Cooperativa

Galega

(Lu.Te.Ga) aposta por recuperar o cultivo do
lúpulo como alternativa real de negocio. Isto
permitirá a posta en valor do medio rural e a
actividade agraria como medio de vida sostible ao
tempo

que

xerará

emprego

no

futuro

e

dinamización doutras estruturas económicas na
zona interior desta comarca.
Esta actuación permitirá o aproveitamento de
terreos produtivos en beneficio dos habitantes do
territorio de Abegondo e favorecerá a implantación
doutras iniciativas empresariais agrícolas mediante
a transferencia de recursos económicos xerados

INNOVACIÓN EN LIÑA DE
NEGOCIO
Lu.Te.Ga. S.C.G. naceu co
obxectivo de recuperar o cultivo
do lúpulo en Galicia como
alternativa real de negocio,
permitindo a posta en valor do
medio rural e a actividade agraria
como medio de vida sostible, ao
tempo que xerará emprego no
futuro e dinamización doutras
estruturas económicas na
comarca.
O proxecto pretende a
reimplantación do lúpulo na
comunidade e a súa
transformación e posterior
comercialización entre os
principais produtores nacionais
de cervexa.

no rural. Por outra banda, as parcelas de
produción de lúpulo localízanse nunha zona moi próxima ao CIAM, o que permitirá o
aproveitamento das sinerxias xeradas desde este organismo.
O proxecto impulsado pola sociedade Lu.Te.Ga, pretende a reimplantación do
cultivo do lúpulo en Galicia, a súa transformación e posterior comercialización
entre os principais produtores nacionais de cervexa. A sociedade, constituída en
2008 cun capital social inicial de 28.000 Euros, ampliou capital recentemente ata os
200.000€ para poñer en marcha novas plantacións e mercar máquinas especificas
neste cultivo. Está integrada por profesionais do mundo agrario, empresarial e
industrial, que se agruparon apostando polo asociacionismo como filosofía
emprendedora e polo lúpulo como unha alternativa de negocio, para o que buscan
estabilidade, que perdure no tempo e que sexa rendible.
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Os obxectivos xerais do proxecto foron os de promover o desenvolvemento do
concello de Abegondo a través do cultivo do lúpulo como cultivo sostible e
integrado no entorno natural do territorio, diversificando así as actividades
agrarias xeradoras de renda e revalorizando os recursos naturais. Isto suporía
ofrecer unha alternativa de ingresos á renda agraria dos habitantes do rural de
Abegondo, a rexeneración de espazos naturais degradados ou en abandono e
fomentar a creación de empresas dedicadas a actividades agrícolas na zona,
aproveitando a diversidade de traballos que se xeran no establecemento do cultivo.
O plan de traballo para o cultivo do lúpulo por parte desta cooperativa iníciase a finais
de marzo ou principios de abril coa plantación, sobre un terreo previamente preparado
para evitar problemas de arraigue e empregando plantas para asegurar unha mellor
calidade. Durante o resto do primeiro ano é preciso facer coidados que aseguren a
viabilidade das plantas, como o mantemento da humidade do solo, para o que se
instala o rego por goteo.
No segundo ano, o proceso segue coa poda, que coincide coa época da plantación do
primeiro ano, isto é, ao principio da primavera. Trátase de retrasar a aparición de
brotes que poden verse afectados polas baixas temperaturas do período invernal. A
finais de abril ten lugar a brotación e en paralelo o aboado. A partir da primeira
quincena do mes de maio realízase a entitorización, un dos labores máis importantes
do proceso, que consiste en elixir, de entre todos os brotes, os máis axeitados para
ser entitorizados, e eliminar o resto. O normal é escoller seis talos, entitorizando en
dúas trepas de tres talos cada unha. Como consecuencia do entitorizado, a planta
incrementa o seu crecemento, alcanzando o seu máximo a finais de xuño, momento
no que chega á parte alta da alambrada.
A

mediados

de

xuño

comeza

o

crecemento das ramas laterais que se
acelera unha vez cesa o crecemento
apical, e que finaliza co inicio da
floración a mediados de xullo. Esta ten
unha duración media de dez días, e a
partir deste momento hasta a colleita
nos primeiros dez días de setembro prodúcese a maduración das flores, consistente
fundamentalmente no incremento do contido de alfa ácidos e de materia seca. Por
último a mediados de setembro ten lugar a colleita, que consiste no corte da planta
pola parte basal do talo.
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Unha vez recollidas as flores, estas deterióranse de xeito rápido, polo que o pelado
debe ser feito o antes posible despois da colleita. Para iso pasa polas máquinas
peladoras, na que por medio dun sistema de ventiladores, rodillos e tapices se
separan as flores do resto da materia vexetal.
No terceiro ano, o ciclo é idéntico ao segundo, coa salvedade de que ao ser plantas en
plena produción é posible conseguir rendementos superiores, dependendo sempre da
variedade e o marco de plantación empregado.
Para a posta en marcha do proxecto a sociedade alugou parcelas a propietarios
particulares: unha peza de 1,8 hectáreas e a outra de 2 Ha, ambas as dúas en
Abegondo. Entre marzo e maio de 2009 levaron a cabo a súa primeira plantación, e os
froitos deste primeiro traballo foron recollidos en 2010.
A día de hoxe, o financiamento é propio, e provén de aportacións de socios mediante
a cuota de entrada fixada en 7.000 euros e de catro prestamos participativos que uns
socios subscribiron coa cooperativa mediante documento notarial.
A cooperativa xa ten previsto plantar noutra finca 10 hectáreas máis, pero o
obxectivo final é o de alcanzar as 30 Ha. para o cultivo de lúpulo, o que suporá unha
produción anual de 70.000 Kg. de produto seco. Esta produción equivalería a alcanzar
el 10% da actual produción española, concentrada case na súa totalidade na zona de
León e que resulta insuficiente para cubrir as necesidades de lúpulo da industria
cervexeira española, como xa se comentou anteriormente.
Para esta ampliación da actividade e da superficie de cultivo a cooperativa ten
concedidas sendas subvencións pola Conselleria de Medio Rural para levar a cabo
novos investimentos en plantacións e compra de maquinaria, dentro as convocatorias
de axudas a adquisición de maquinaria específica de lúpulo e para o establecemento
de novas plantacións de lúpulo.
A rendibilidade do lúpulo pode alcanzar entre 2.600 e 3.000 euros por hectárea,
sempre que se poda contar, como no caso de Lu.Te.Ga, coa máxima subvención
posible para o desembolso inicial en instalacións aéreas, do rego por goteo, que é
bastante custoso. De feito, a cooperativa dispón dunha subvención do 40 %, do
Ministerio de Medio Ambiente e a Consellería de Medio Rural.
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Recentemente Lu.Te.Ga solicitou axuda para un proxecto, cuxo obxectivo principal é o
de promover a instalación dunha hectárea experimental na que se porían en marcha
innovacións relativas ás instalacións para cultivar lúpulo e vinculadas a outros
aspectos:



Reducir o consumo de auga e implantar un rego en condicións axeitadas. Para iso,
está prevista a instalación dunhas sondas para controlar a humidade do solo, e
regar tan só cando é preciso 4 . Para iso o rego por goteo será a través de
aspersores en terra e aire en lugar de por medio de canalizacións soterradas. Por
outra banda, construirase unha balsa (cisterna flexible) para acumulación de auga
da chuvia, que se almacene nese espazo e se emprega para rego.



Coñecer as posibilidades de uso de enerxías alternativas nos sistemas de rego e
noutras tarefas agrícolas (pulverizadores, sulfatadores e outros sistemas para a
distribución de abonos e herbicidas, valéndose do mesmo sistema empregado no
rego). Afondando neste aspecto, vaise instalar un sistema de placas solares e un
mini-muiño eólico.



Experimentación con distintos cultivos alternativos tanto para as rúas da
plantación (entre ringleiras de plantas) como para os meses de outono e inverno
nos que non se está a cultivar o lúpulo.



Investigar usos alternativos do lúpulo, na liña da posible comercialización dos
talos verdes (ata o de agora desechados), a elaboración de aceites ou infusións,
etc.



Aforro das necesidades de investimento inicial: en torno a estes aspectos van
levar a cabo un prototipo dun novo sistema de anclaxes denominado codal que
simula un cóbado humano) e dun novo sistema de cimentacións chamado raqueta
por ser similar á malla dunha raqueta
de tenis).

No proxecto contémplanse tamén a
alternativa de, unha vez alcanzadas as
cotas de produción desexadas, vender
parte da súa produción a outros sectores
como farmacéutico, dermocosmético, etc.

4

O sistema de rego activaríase de xeito automático cunha chamada telefónica, unha vez que o sistema avisa que a
humidade é insuficiente.
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Para levar a cabo este proxecto está na busca de socio ou o establecemento de
sinerxias con outras empresas. Nesta liña mantén contactos co grupo financeiro
Banco Etchevarría e prepara algunhas propostas para o establecementos de
convenios de prácticas con centros formativos.
Ademais, desde a cooperativa pretenden intercalar o lúpulo (que vai de marzo a
setembro) con outros cultivos, xa que consideran que ter terra sen producir
durante o inverno, cando descansa o lúpulo, é un modelo demasiado caro.
Nesta liña, Lu.Te.Ga. iniciou en febreiro de 2012 a plantación de cebada
cervexeira variedade Scarlett, o que constitúe unha iniciativa pioneira en Galicia
por ser a primeira vez que se planta.
En Galicia cultívase cebada, pero exclusivamente a forraxeira, non a cervexeira, que
ten o gran cunha maior porcentaxe de almidón e menor contido de proteína. É por iso
que as empresas galegas produtoras de cervexa teñen que proceder a traer cebada
doutras localidades de España e incluso importala doutros países.
A

cebada

para

fabricar

cervexa

é

normalmente do tipo de dous a seis
carreiras que se poden sementar en outono
ou en primavera 5 . Recentes estudos de
laboratorio

demostraron

que

existen

variedades de cebada interesantes para a
industria cervexeira e que se adaptan
correctamente

a

ás

condicións

edafo-

climáticas de Galicia.
De feito, en 2011 fixéronse ensaios, que acadaron bos resultados, polo que a
cooperativa decidiu capitanear esa transferencia á cadea produtiva para vendela a
Hijos de Rivera, S.A. para as súas cervexas.
A idea parte da existencia dun proxecto FEADER 2009-2011 levado a cabo por
investigadores do CIAM con Hijos de Rivera, S.A., denominado Adaptación e
optimización do cultivo en Galicia de diversas materias primas para a elaboración
dunha nova cervexa, que levou ao estudo e análise do rendemento da variedade
Scarlett, e LU.TE.GA. recolle o testigo e inicia unas plantacións experimentais nunha
superficie que abarque as 10-14 Ha. de produción, repartidas entre 6 e 10 fincas,
5

A que se sementa en inverno é de sabor máis contundente, e a de verano, máis lixeira e doce.
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localizadas en zonas do territorio galego distantes entre si, e preferentemente
distribuídas en dous provincias: A Coruña e Lugo. O proxecto FEADER do CIAM
demostraba que existen variedades de cebada interesantes para a industria
cervexeira e que se adaptan correctamente ás condicións edafo-climáticas de
Galicia.
Este proxecto apóiase en tres elementos:



O primeiro elemento que se propón Lu.Te.Ga é a posta en marcha dun cultivo
extensivo partindo de diversos resultados do proxecto anteriormente citado,
incluíndo propostas para a mellora da competitividade do agricultor, potenciando
elementos que favorezan o xurdimento e o crecemento empresarial, así como a
difusión das innovacións e a xeración dunha cultura de aprendizaxe colectivo.



O segundo elemento refírese á detección das cadeas produtivas máis relevantes,
non só da actividade principal determinada :-plantación de cebada- senón tamén
a dos equipamentos de traballo, os subministros, as axudas e accións
complementarias, transportes, etc.



O terceiro elemento fai referencia ao traballo técnico, metodolóxico e documental
a desenvolver polos participantes no proxecto, en todas as súas áreas, tales
como investigación, cultivo, coordinación, elaboración do plan de empresa,
estudo de viabilidade da comercialización a un prezo xusto, etc.

Trátase pois de sementar a cebada, iniciando os laboreos en febreiro, en fincas
localizadas en tres concellos de Lugo (Panton, Sober, Ferreira) e outros tres de A
Coruña (Arteixo, Laracha e Betanzos), hasta unha cantidade de 50 Tm.
aproximadamente6.
Un dos aspectos positivos dos proxectos nos que está a participar Lu.Te.Ga é que non
vai ter problema para vender a súa colleita, porque a demanda nacional é moito máis
alta que a produción (oferta). A porta en marcha do mesmo aporta ademais
tranquilidade a Estrella Galicia en canto ao abastecemento das súas necesidades de
lúpulo, xa que supón contar cun provedor próximo a súa planta de produción, o que lle
permitiría aforrar por resultar este lúpulo galego máis barato que o que importa,
6

Desde Lu.Te.Ga. controlarán a cadea produtiva completa, de xeito que se encargan do control químico sobre a terra
(con dobres analíticas para confirmación), da compra da semente R-2 á empresa que a comercializa, do preparado da
terra por medio dun pase de vertedeira con arado trisurco, do abonado de fundo 9-18-27, da semente con máquina
combinada 300kg/Ha, do abonado de cobertera NAC 27% e tratamento con herbicida marca Bayer-Javelo nas
plantacións, do transporte da produción, da transformación e malteado da cebada, da revisión do proceso por parte
dun enxeñeiro, da toma de datos de cada produción, da xestión dos contrato cos propietarios das fincas e o comprador,
da xestión do prezo de referencia na Lonxa de Cereais, a aplicación da PAC, a subscrición dos seguros por colleita, etc.
e todo na procura da trazabilidade do produto.
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engadido a que ás veces as variedades mercadas no exterior non se adaptan
totalmente aos gustos dos consumidores españois, que constitúen o principal mercado
desta empresa.
De feito, e como parte dunha aposta polas edicións especiais como estratexia para o
estímulo da demanda, Hijos de Rivera, S.A. lanzou unha edición especial en marzo de
2012, unha cervexa diferente: Selección Estrella Galicia 2012. Esta edición especial,
limitada a 400.000 botellas de 33cl, destaca polo seu carácter forte, o uso de dous
maltas e do lúpulo Nugget cultivado en Galicia, ademais dos seus 8º de alcohol.
Pero aínda que conta cun comprador asegurado, desde Lu.Te. Ga consideran
que non hai que pecharse a outras posibilidades e apuntan á investigación de
novos mercados para sobrepasar fronteiras. É preciso estudar as oportunidades de
negocio que se presentan en EE.UU., Alemaña ou Irlanda entre outros. A cooperativa
tampouco pecha as portas á posible localización de plantacións noutras zonas de
Galicia: aínda que desde o inicio elixiron o concello de Abegondo, outras localizacións
posibles para fincas de cultivo poderían ser Piadela na mesma comarca de Betanzos,
e as comarcas do Deza ou a de Ferrolterra.
Na actualidade a cooperativa conta con dez socios, aínda que nos meses próximos
están previstos movementos na masa societaria por abandono dalgúns dos actuais e
pola busca doutros novos para participar na sociedade, ata chegar outra vez aos dez
integrantes.
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