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Neste traballo fornecemos coñecemento histórico fronte a algúns erros asen-

tados pola ideoloxía, que é precisamente algo diferente ao coñecemento. Refíro-

me á ideoloxía que nutre relatos do pasado (Historia), que non teñen en conta 

a natureza. A ideoloxía que contén a teoría do valor da economía clásica. Tamén 

á ideoloxía presente nas ciencias da natureza e da terra en xeral, convertida en 

estritos marcos que impiden avanzar no coñecemento. Refírome á ideoloxía 

contemporánea do progreso que considera a natureza unha fonte infinita de 

materias primas para a economía.

De entrada, cómpre sinalar algunhas consideracións previas. Aquí só presen-

tamos materiais reciclados de trinta anos de traballos, así que resulta unha con-

tribución moi ecolóxica, que vén sendo o asunto máis importante e menos 

estudado e o máis difícil de traballar e no que curiosamente, como se verá, é máis 

doado coñecer o pasado máis afastado que o máis próximo, como amosamos xa 

en varios traballos1. Resulta máis doado coñecer o século XIX que o XXI, entre 

outras cousas porque na ditadura autárquico-desarrollista (por orde de aparición) 

se desarticulou o sistema estatístico herdado da administración liberal, á vez que 

se desmantelaba o liberalismo social, político e cultural2. Finalmente, a análise 

ambiental do cambio histórico implica unha crítica aos modos de produción 

destrutores da natureza: aos que a conciben como contedor, aos que a entenden 

como fonte de materias primas e non como ben (colectivo) en si mesmo, do 

1 B. Corbacho (2017): Intensification of a peasant agriculture and soil fertility in an atlantic territory: Galicia, 
1750-1900, tese de doutoramento, Dpto. de Historia, USC, e X. Balboa e L. Fernández Prieto (1996): 
«Evolución de las formas de fertilización en la agricultura atlántica entre los siglos XIX y XX. Del toxo a los 
fosfatos», en R. Garrabou / J. M. Naredo (eds.), La fertilización en los sistemas agrarios. Una perspectiva his-
tórica, Madrid, Argentaria, 211-236.
2 L. Fernández Prieto (2007): El apagón tecnológico del Franquismo: estado e innovación en la agricultura 
española del siglo XX, Valencia, Tirant lo Blanch.
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stalinismo tecnolóxico ao ciberkeynesianismo pasando polo liberalismo, clásico e 

neo. Nesta crítica ao actual capitalismo fósil, que entendía a natureza como un 

reservorio de recursos sen valor porque se considera infinita, algúns autores de 

referencia na economía española son J. M. Naredo ou R. Fernández Durán, 

cunha ampla obra nas últimas tres décadas. Pero indo cara a atrás podemos empe-

zar por K. Marx como gran crítico do capitalismo e, xa no século XX, Karl Polanyi 

con The Great Transformation (1944) ata o moi recente El colapso del capitalismo 
tecnológico (2017) de Alfredo Macías, pasando por Agroecology (1986) de 

M. Altieri e os traballos de V. Toledo e M. González de Molina, Metabolismos, 
naturaleza e historia. Hacia una teoría de las transformaciones socioecológicas (2011).

Consumo de fertilizantes actual. Resulta difícil atopar unha secuencia longa 

no tempo, en parte por desprezo e economicismo de curto prazo á hora de cons-

truír as estatísticas, en parte por ignorancia dos seus efectos no longo prazo. De 

feito, botamos man dunha información do Instituto Aragonés de Estatística para 

presentar unha serie de vinte e cinco anos e resulta difícil atopar unha secuencia 

enteira máis longa (gráfico 1).

Gráfico 1. Consumo agrícola de fertilizantes en Galicia (1992-2016)

Fonte: Instituto Aragonés de Estatística (IAEST), sobre datos do Ministerio de Agricultura, 
Pesca, Alimentación e Medio Ambiente.
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Para o consumo de Galicia respecto do total español servímonos do gráfico 

2, que amosa que en Galicia, na práctica, xa non hai agricultura na súa versión 

convencional, dada a escasísima porcentaxe que representa o consumo galego 

sobre o total español: por debaixo do 2 %.

Gráfico 2. Consumo agrícola de fertilizantes en España e Galicia (1992-2016)
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Reconstruíndo o pasado desta realidade atopámonos, primeiro, co crecemen-

to exponencial do consumo de fertilizantes no período do desarrollismo. Aprécia-

se ben no gráfico 3 o baixo punto de partida que responde, como se verá, a unha 

longuísima posguerra de desabastecemento e ás consecuencias do modelo autár-

quico da política económica do franquismo.

Gráfico 3. Evolución do consumo de fertilizantes e da superficie fertilizable en 
España desde a segunda metade do século xx

Fonte:  Elaboración propia a partir de datos do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

O incremento exponencial posterior a 1960, e moi evidente dende mediados 

desa década, amosa o xiro do franquismo e a adopción dun modelo de revolu-

ción verde que aquí foi denominado en xeral desarrollismo e que nas condicións 

de ditadura da época xera un proceso especialmente destrutivo en termos sociais 

e produtivos.

Independentemente das condicións españolas, o modelo de revolución verde 

ten un carácter global, como estudaron, Wilson Picado e L. Fernández Prieto 

(2007): «Connections of green revolution. State and technological change in 
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Costa Rica, México and Spain», en Enviromental Connections, 4th European 

Society for Enviromental History, ESEH Conference 2007, Amsterdam.

Para entender a globalidade do proceso de revolución verde como un para-

digma de época, como un modelo sen alternativa que abrangue con variantes 

tanto ao sistema capitalista como ao soviético na posguerra mundial, cómpre 

apuntar que todas as ciencias están ao servizo da modernización dos contextos 

(rurais) e países (en vías de desenvolvemento) non modernizados; tanto as cien-

cias da natureza como as ciencias sociais, con moi poucas e singulares excep-

cións, que, en todo caso, empezan a facerse visibles despois de 1968.

O apagón científico da ditadura franquista foi unha das consecuencias do 

triunfo dos golpistas na guerra; os seus efectos en forma de diverxencia coas 

tendencias europeas e coas traxectorias previas son ben visibles neste asunto, 

mesmo mellor que noutros de carácter máis político ou social. O cadro 1 permi-

te apreciar a dimensión da caída do consumo de fertilizantes comerciais nos 

vinte anos de longa posguerra e, polo tanto, a completa volta á agricultura 

orgánica que se produce nese período amais da ruptura radical das tendencias 

previas a 1936.

Cadro 1. Consumo de fertilizantes en España (miles de toneladas)

Fonte: M. I. López Ortiz, "Los efectos de la autarquía en la agricultura murciana", DOI: 
10.1017/S0212610900005838.

Un apagón que tivo a súa correspondencia na organización da Administra-

ción e mesmo na disposición do saber e do coñecemento sobre as ciencias agrarias 

por parte do Estado, así como na evidente perda de capacidade investigadora e 

 1931-35 1945 1946-50

Fosfatados 163,0 81,2 98,5

Nitroxenados 72,9 11,3 39,0

Potásicos 24,9 30,7 43,4

Total 260,8 123,2 180,9
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experimental do sistema de innovación da agricultura e da gandaría en España3. 

De feito, para Galicia só podemos contar con datos fragmentarios e para anos 

diversos traballosamente rastrexados e reconstruídos por David Soto4, como 

pode apreciarse nos cadros seguintes, que apuntan na dirección indicada.

Cadro 2. A Coruña. Consumo de fertilizantes químicos en toneladas

Fonte: AEPA; Anuario Estadístico de España (1942); VIII Pleno del Consejo Económico Sindi-
cal de La Coruña, A Coruña, 1962 (1958-61).

Cadro 3. Lugo. Consumo de fertilizantes químicos en toneladas

Fonte: AEPA; Anuario Estadístico de España (1942); INE, Reseña estadística de la provincia de 
Lugo, Madrid, 1953 (1941, 1945, 1952); INE, Reseña estadística de la provincia de Lugo, 
Madrid, 1963 (1961).

3 L. Fernández Prieto (2007): El apagón tecnológico del Franquismo: estado e innovación en la agricultura 
española del siglo XX, Valencia, Tirant lo Blanch.
4 D. Soto (2006): Historia dunha agricultura sustentábel: transformacións produtivas na agricultura galega 
contemporánea, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Consellería do Medio Rural.

 1931 1932 1933 1934 1935 1939 1940 1942 1958 1959 1960 1961

Fosfatados 9.870 20.937 17.452 17.521 17.582 1.000 13.734 14.228 44.516 44.580 46.765 46.806

Nitroxenados 439 165 207 282 329 6,5 0 277 4.106 6.871 5.812 7.271

Potásicos 151 102 144 162 181 0 0 148 548 758 471 526

Compostos 1.564 5.828 6.563 8.034 8.300 0 0 6.058 1.845 1.942 869 902

Total 12.024 27.032 24.366 25.999 26.392 1.006,5 13.734 20.711 51.015 54.151 53.917 55.505

 1931 1932 1933 1934 1935 1939 1940 1941 1942 1945 1952 1961

Fosfatados 8.105 9.010 12.526 15.851 16.110 11.800 23.000 12.637 12.227 39.676 39.280 31.159

Nitroxenados 4 3 16 36 42 80 0 5 20  640 2.481,7

Potásicos 16 16 23 20 35 0 7 0 22   190

Compostos 0 0 32 220 200 0 0 323 90 28.900 1.164 609

Total 8.125 9.029 12.597 16.127 16.387 11.880 23.007 12.965 12.359 68.576 41.084 34.440

Lourenzo Fernández Prieto e Beatriz Corbacho González
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Cadro 4. Ourense. Consumo de fertilizantes químicos en toneladas

Fonte: AEPA; Anuario Estadístico de España (1942); INE, Reseña estadística de la provincia de 
Orense, Madrid, 1956 (1948, 1951, 1954).

Cadro 5. Pontevedra. Consumo de fertilizantes químicos en toneladas

Fonte: AEPA; Anuario Estadístico de España (1942).

Os cadros 2, 3, 4 e 5 están tomados de D. Soto (2006): Historia dunha agricultura sustentá-

bel, op. cit., 333.

O máis significativo da información que proporcionan os cinco cadros ante-

riores –á parte da caída do consumo despois de 1939 e a recuperación no final 

da década de 1950– é que Galicia consome a metade dos adobos fosfatados de 

España en 1961, seguindo as tendencias da preguerra. Dando por bos os datos 

para España, A Coruña e Lugo e presumindo a evolución dos de Ourense. Os 

datos dispoñibles de Pontevedra non son significativos.

 1931 1932 1933 1934 1935 1939 1940 1942 1948 1951 1954

Fosfatados 5.490 6.466 5.157 5.367 5.344 3.156,6 2.841 5.557 9.913 34.035 82.577

Nitroxenados 2 5 4 8 9 4,8 0 6 354 2.042 2.007

Potásicos 3 12 5 8 10 4,3 0 8  82 164

Compostos 15 39 24 27 35 0,6 1 28 11.054 12.511 0

Total 5.510 6.522 5.190 5.410 5.398 3.166,3 2.842 5.599 21.321 48.670 84.748

 1931 1932 1933 1934 1935 1939 1940 1942

Fosfatados 2.010 2.030 2.072 2.084 2.096 3.150,9 5.770 1.926

Nitroxenados 11 14 17 18 20 222,9 2 15

Potásicos 16 15 16 16 18 2,1 14 16

Compostos 16 16 17 27 18 140,3 500 17

Total 2.053 2.075 2.122 2.145 2.152 3.516,2 6.286 1.974
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Gráfico 4. Consumo de fertilizantes fosfatados en Ourente (toneladas)

Fonte: II Pleno del Consejo Económico Sindical de Orense, Ourense, 1962.

Gráfico 5. Consumo de fertilizantes nitroxenados e potásicos en Ourente (toneladas)

Fonte: II Pleno del Consejo Económico Sindical de Orense, Ourense, 1962.

Os gráficos 4 e 5 están recollidos de D. Soto (2006): Historia dunha agricultura sustentá-

bel, op. cit., 334-335.

Esas tendencias sobre o emprego preferente de adobos fosfatados da preguer-

ra poden verse nos seguintes cadros (6, 7 e 8) a partir da reconstrución dos datos 

dispoñibles. O seu uso estaba combinado co emprego preferente da fertilización 

orgánica, que en todo o mundo foi a base fundamental da fertilización antes da 

II Guerra Mundial –agás nalgunhas rexións de Inglaterra– e que en Galicia foi 

Lourenzo Fernández Prieto e Beatriz Corbacho González
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a chave para o proceso de intensificación agrario dende o século XVIII, que per-

mitiu un notable crecemento demográfico e o que hoxe chamariamos apodera-

mento labrego. De calquera xeito, os datos que se presentan amosan un notable 

incremento da participación dos adobos minerais na fertilización da agricultura 

galega ao longo do primeiro terzo do século XX, que marca unha tendencia ben 

definida e común a outras agriculturas atlánticas europeas.

Escouras Thomas de desfosforación e superfosfatos de cal son os principais 

adobos fosfóricos empregados e, como se pode ver nos mapas seguintes, existen 

importantes diferenzas territoriais no emprego deles, que teñen que ver máis 

coas destacadas e precoces orientacións agrogandeiras das comarcas do norte do 

país.

Mapas 1 e 2

DA FERTILIZACIÓN ORGÁNICA Á MINERAL E QUÍMICA, DA NATUREZA TRANSFORMADA 
Á NATUREZA DESCONTROLADA, DO SÉCULO XIX AO XXI

Consumo de escouras Thomas, por partidos xudiciais
Provincia da Coruña, 1927, Lugo, Ourense e Pontevedra, 1919

Consumo de superfosfatos, por partidos xudiciais
Provincia da Coruña, 1927, Lugo, Ourense e Pontevedra, 1919
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Aínda que os datos da Coruña son de 1927, a fotografía que proporcionan 

en conxunto é coherente e mesmo ofrece unha lóxica de continuidade a longo 

prazo en relación coas bisbarras do interior, que hoxe seguen sendo predominan-

temente gandeiras e que marcan ademais a evolución do consumo no primeiro 

terzo do século XX.

A base da fertilización no marco daquela agricultura de policultivo e gandaría 

tiña o seu principal soporte na compoñente orgánica. Esa mesma pauta de pre-

dominio da fertilización orgánica, compartida ata mediados do século XX por 

case todas as agriculturas, implicaba un manexo orgánico do territorio e unha 

acción antrópica nos agroecosistemas, mantido moito tempo despois do proceso 

de industrialización, que precisamente se corresponde no caso inglés co manexo 

da mixed-farming e a súa parella «revolución agrícola». Ese mesmo modelo de 

éxito da agricultura atlántica europea é o que se desenvolve na agricultura galega 

ao longo do século XIX. De feito, cómpre apuntar que a idea de atraso agrario se 

estende á caracterización do agro galego na segunda metade do século XX, como 

unha compoñente máis –neste caso ideolóxica– para o avance da economía fósil, 

ata mesmo acabar por informar unha arraigada forma de interpretación do pasa-

do e do presente de Galicia que poderiamos denominar atrasismo5.

Aquela agricultura intensiva labrega de pequena explotación baseaba o seu 

éxito sostido precisamente nun manexo óptimo das capacidades de fertilización, 

que garantía dende o século XVIII un sistema capaz de alimentar o gando que 

produce o esterco, á par de mellorar a alimentación doméstica dunhas casas en 

continuo crecemento. As recentes investigacións de Beatriz Corbacho demóstrano 

a partir de dous estudos de caso. O primeiro, o do Ribeiro, cunha agricultura 

comercial de vello percorrido baseada na viña, onde as necesidades produtivas das 

casas labregas constrúen un agroecosistema que produce viño e que ten que garan-

tir a fertilización e mais a alimentación do gando que a fai posible, recorrendo aos 

5 L. Fernández Prieto (2016): «O atraso: o éxito dun falso mito. Imaxes contra os tópicos do mundo rural 
e os labregos», en I. Dubert, Historia das historias de Galicia, Vigo, Xerais, 357-392.

Lourenzo Fernández Prieto e Beatriz Corbacho González
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territorios limítrofes. Unhas cantas cifras permiten explicar as claves da combi-

nación de fertilización orgánica no marco dunha agricultura especializada como 

a do Ribeiro no século XIX.

Cadro 6. Ribadavia. Esterco dispoñible 1860 (materia seca)

Fontes: Cartilla de Ribadavia, 1860, AHPOu, Facenda, C459/03; Censo de la ganadería de 
España, 1865 (JGE, 1868). As estimacións de esterco segundo o número de cabezas e cant. 
excreta (info. JCA). Beatriz Corbacho (2017): Intensification of a peasant agriculture and soil 
fertility…

A dispoñibilidade de esterco é escasa no agroecosistema do Ribeiro e debe ser 

compensada importando o esterco das zonas limítrofes (Serra de Avión, A Para-

danta...) máis ou menos subordinadas á economía vitícola do val do Ribeiro.

Cadro 7. Ribadavia. Produtividade da terra 1764, 1860 e 1888 
(materia seca, subprodutos incluídos)

Fontes: Catastro de Ensenada, Comprobaciones, AGS, DGR, 1RE, 1129_01; Cartillas de 
Ribadavia, 1860 e 1888, AHPOu, Facenda, C459/03 e C459/10, respectivamente. Beatriz 
Corbacho (2017): Intensification...
*Hortas, rotacións de cereais e viñas / **Extracción doméstica (ED) de toda a produción da 
explotación/casa.

 Toneladas

Esterco necesario 7,176

Esterco dispoñible 3,291

Subministración de esterco 45,9 %

	 Superficie	de	cultivo	 Monte	(ha)	 Monte	(ha)	/	 Extracción	 ED

	 fertilizada	*(ha)	 	 Superficie	cultivada	(ha)	 doméstica**	(t)	 (t/ha)

1764 290,55 88,25 0,30 634,39 2,18

1860 874,11 1147,77 1,31 3209,27 3,67

1888 840,21 1147,77 1,37 2914,95 3,47

DA FERTILIZACIÓN ORGÁNICA Á MINERAL E QUÍMICA, DA NATUREZA TRANSFORMADA 
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A comparación da evolución da produtividade da terra entre O Ribeiro e A 

Fonsagrada permite confrontar dúas variantes ben contrastadas no marco do 

modelo de mixed-farming atlántico galaico, un proceso de intensificación que 

coñece a agricultura de Galicia ao longo do século XVIII e o XIX. Unha varian-

te asentada no antigo modelo de agricultura comercial e especializada do val 

interior do Ribeiro e outra baseada nunha crecente especialización gandeira 

cara aos novos mercados urbanos en crecemento da agricultura de montaña da 

Fonsagrada.

Cadro 8. Evolución da produtividade da terra comparada. A Fonsagrada-Ribadavia

Fontes: Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, 1752; Cartillas da Fonsagrada, 1852 e 
1886, APHL, Facenda, C14491 e C14992, respectivamente, e estatísticas agrícolas de 1887, 
APHL, Facenda, C14491. Beatriz Corbacho (2017): Intensification...

Ambos os dous modelos posúen un fondo ambiental común e, independen-

temente da tendencia á especialización produtiva que pode apreciarse a longo 

prazo, teñen que garantir a dotación mínima de fertilizantes orgánicos que, 

como é sabido, se conforman a partir da materia vexetal recollida nos montes 

(mulime ou estrume) e as dexeccións do gando, preferentemente do gando 

vacún estabulado. As necesidades de fertilización van en aumento para poder 

garantir ese proceso de intensificación que amosan a evolución da produtividade 

e tamén a do continxente demográfico.

O cadro 9 recolle os datos de dispoñibilidade e requirimentos de esterco nas 

dúas rotacións fertilizadas da Fonsagrada: horta e cereal de secaño (centeo bia-

nual con barbeito en 1752 e centeo, patacas, nabos sen barbeito dende 1850 

polo menos). Os requirimentos de esterco por nutriente aumentan entre 1752 e 

 A Fonsagrada   Ribadavia  

 ED (t) ED (t/ha)   ED (t) ED (t/ha)

1752 3,012 1,88 (1764) 634,39 2,18

1882 5,488 1,80 (1860) 3209,27 3,67

1887 1,887 1,79 1888 2914,95 3,47

Lourenzo Fernández Prieto e Beatriz Corbacho González
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1852 de maneira considerable, como tamén aumenta a dispoñibilidade de ester-

co. Isto está relacionado co cambio no manexo do gando, que cando menos en 

parte vai ser estabulado, o que permite acumular maiores cantidades de esterco 

por hectárea cultivada, mesmo cando esta superficie se duplica entre 1752 e 

1852. Finalmente, ante a «fenda metabólica» (metabolic rift) que se orixina como 

consecuencia da intensificación agraria e a extracción de nutrientes de superficies 

extensivas por riba da capacidade de reposición do solo, a emigración cara a 

América permitirá aforrar solo e que se poida incrementar de novo o gando. Esta 

perda demográfica –posterior a un gran crecemento demográfico–, acompañada 

da dispoñibilidade de máis gando, permite entender a lixeira recuperación de 

1887 en canto á reposición de nutrientes. 

Cadro 9. A Fonsagrada. Necesidades de esterco nas superficies fertilizadas 
en 1752, 1852 e 1887 (t/ha, materia seca)

Fontes: Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, 1752 (http://pares.mcu.es/Catastro/
servlets/ServletController?ini=0&accion=0&mapas=0&tipo=0); Censo ganadero de la Corona 
de Castilla (INE, 1996), cartillas da Fonsagrada, 1852 e 1886, APHL, Facenda, C14491 e 
C14992, respectivamente; cartilla de gando, A Fonsagrada, 1855, AHPL, Facenda, C14205; 
«Estadística Agrícola. Provincia de Lugo. Partido Judicial de Fonsagrada», 1876, AHPL, Facen-
da, C14491; estatísticas agrícolas de 1887, APHL, Facenda, C14491; e Estudio de la ganadería 
en España (Ministerio de Fomento, 1918). Beatriz Corbacho (2017): Intensification...

  1752 1852 1887

Hortos  N. necesidades 4 1,3 1,3

 P. necesidades  13 14,8 14,2

 K. necesidades -2,94 -3,89 -3,75

 Dispoñibilidade 13,0 14,8 14,2

	 Déficit	 0	 0	 0

Rotación N. necesidades  2,39 6,42 6,59

Cereal P. necesidades 1,33 2,34 2,21

 K. necesidades 2,39 6,87 6,96

 Dispoñibilidade 1,34 4,26 4,80

	 Déficit	 1,05	 2,61	 2,16
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As respostas aos requirimentos derivados do proceso de intensificación a 

longo prazo danse no marco, non o esquezamos, do sistema orgánico. Queda 

por ver se, como insisten algúns autores, a finais do s. XIX aquel proceso de 

intensificación que se está a dar tamén noutros lugares do mundo chega a un 

colo de botella –a esa fenda metabólica citada– determinado precisamente polas 

necesidades crecentes de fertilización.

Cadro 10. A Fonsagrada. Produtividade e extracción doméstica anual nas rotacións de cereal 
de secaño (materia seca): 1752, 1852, 1887

Fontes: Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, 1752 (http://pares.mcu.es/Catastro/
servlets/ServletController?ini=0&accion=0&mapas=0&tipo=0); cartillas da Fonsagrada, 
1852 e 1886, APHL, Facenda, C14491 e C14992, respectivamente, e estatísticas agrícolas 
de 1887, APHL, Facenda, C14491. Beatriz Corbacho (2017): Intensification…

O cadro 10 amosa precisamente os rendementos decrecentes na rotación de 

secaño entre 1750 e 1890, que se poden conectar co proceso de esgotamento do 

solo e a ampliación da superficie cultivada en superficies menos acaídas para o 

cultivo así como co feito de que as rotacións sexan cada vez máis complexas: 

elimínase o barbeito da rotación de centeo bianual de 1752 e introdúcense pata-

cas e nabos, no que segue a ser unha rotación bianual pero xa sen barbeito. 

Existe unha marxe de erro que pode explicar as diferenzas (sobre todo entre 

1852 e 1887, que é insignificante), pero como tendencia a longo prazo parece 

 1752 1852 1887

Centeo grao (kg/ha)  852 589 587

Centeo palla (kg/ha) 1,798 1,243 1,238

Patacas, tubérculo (kg/ha) Non cultivado 656 666

Follas de pataca (kg/ha) - 405 411

Nabos, raíces (kg/ha) Non cultivado 619 630

Nabos, follas (kg/ha) - 1,237 1,261

Total ED (t/ano materia seca) 3,012 5,488 6,034

ED (t/ha materia seca) 1,88 1,80 1,79
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fiable e poderiamos afirmar que hai un estancamento na produtividade da terra 

cara a finais do século. O seguinte gráfico amosa isto mesmo pero para cada 

rotación.

Gráfico 6. A Fonsagrada. Produtividade dos cultivos en 1752, 1852, 1887 (t/ha, materia seca)

Fontes: Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, 1752 (http://pares.mcu.es/Catastro/
servlets/ServletController?ini=0&accion=0&mapas=0&tipo=0); cartillas da Fonsagrada de 
1852 e 1886, APHL, Facenda, C14491 e C14992, respectivamente, e estatísticas agrícolas 
de 1887, APHL, Facenda, C14491. Beatriz Corbacho (2017): Intensification...

O resumo final do que sabemos sobre os procesos de fertilización podería 

concretarse nalgunhas boas novas do pasado para axudar a concibir un futuro 

máis sustentable.

De entrada, os traballos sobre a historia da agricultura atlántica ibérica, no 

marco do longo prazo do século XVIII ao XX, amósannos a capacidade de respos-

ta fertilizante dunha agricultura orgánica labrega que se desenvolve con éxito nos 

ámbitos de intensificación da mixed-farming (inglesa, holandesa, galega, asturia-

na), caracterizada pola redución do barbeito e a introdución de rotacións com-

plexas que permiten garantir á vez a alimentación dos humanos e do gando e, 

nese sentido, a fertilización. Un proceso de intensificación que garantiu en todo 
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o litoral atlántico europeo o incremento da poboación como resposta ás crecen-
tes demandas dos mercados urbanos próximos e afastados e que nese camiño 
desenvolven un proceso de especialización que pode ser moi antigo (medieval), 
como no caso do Ribeiro ou máis recente na industrialización de Gran Bretaña 
e o extremo occidental de Europa.

En segundo lugar, a chave no caso galego estivo sen dúbida no manexo do 
gando, do monte e das rotacións complexas, como xa avanzamos en traballos 
previos6 e como queda de manifesto tamén nesta achega.

En terceiro lugar, cómpre discutir a posibilidade, dada por certa por moitos 
autores, dunha fenda metabólica por minaría de nutrientes xa a finais do século 
XIX, que non queda definitivamente demostrada para o caso galego segundo os 
datos dispoñibles, pero que futuros traballos poderían demostralo ou negalo. Un 
asunto este ben relevante porque marca a diferenza sobre a sustentabilidade dos 
sistemas ou a xeneralización da insustentabilidade que a mixed-farming amosou 
en Inglaterra e que obrigou a recorrer a outras fontes de fertilización: orgánica e 
moi afastada primeiro, (depósitos de guano do Perú), mineral despois (nitrato 
do Chile) e química en canto a segunda onda da industrialización e as descuber-
tas científicas asociadas o fixeron posible.

En cuarto lugar, quedou pouco destacado ao longo deste traballo, pero apro-
veitamos para indícalo aquí: o proceso de intensificación da agricultura orgánica 
labrega con intervención da ciencia do que xa nos ocupamos hai anos7 e que 
permite falar dunha agricultura orgánica en interacción cun sistema de innova-
ción estatal que incorpora melloras xenéticas, biolóxicas e mecánicas sen destruír 
o sistema orgánico senón facéndose aparentemente compatibles con el; pero isto 
debe ser aínda estudado máis devagar e demostrado nos marcos do funciona-
mento dos agroecosistemas.

6 D. Soto / L. Fernández Prieto (2010): «El Atlántico no es el Mediterráneo. El cambio agrario al otro ex-
tremo de la península Ibérica: El mismo estado, otros paisajes, ¿Los mismos campesinos?», en R. Garrabou 
(ed.), Sombras del progreso. Las huellas de la Historia Agraria, Barcelona, Crítica, 231-257.
7 L. Fernández Prieto (1992): Labregos con ciencia. Estado, sociedade e innovación tecnolóxica na agricultura 
galega, 1850-1939, Vigo, Xerais.
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En quinto lugar, os datos máis actuais sobre consumo de fertilizantes veñen 

confirmar a xa citada virtual desaparición da agricultura da revolución verde en 

Galicia. Un asunto que merece unha reflexión que xa comezaron a facer David 

Soto, X. Carlos Carreira, Xavier Simón e outros autores. 

Por último, cómpre anotar a ausencia de datos e estudos sobre a fertilización 

posteriores a 1950, tanto a longo como a curto prazo, que dificultan a visión pos-

terior que pode estenderse mesmo ata tempos medievais a partir dos traballos da 

historiografía.
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