1.- INTRODUCCIÓN.
1.1.- A MACEIRA.
1.1.1.- HISTORIA
Todos os estudos consultados falan de que o cultivo da maceira se remonta á orixe de toda
civilización.
Os restos máis antigos de mazá silvestre, corresponden á época máis recente da Idade de Pedra,
entre 8000 e 2500 anos antes de Cristo En asentamentos prehistóricos descubertos nos lagos suízos,
acháronse restos carbonizados de mazás e aparecen formas cultivadas no período de Hallstatt,
correspondente á primeira época da Idade de Ferro.
Dende os Balcáns de Europa, o Cáuscaso, Irán, Turkestán e o sur de Rusia, foi levada a Grecia
varios séculos a.C, algunhas castes cultivadas do século XIII a.C e aínda persisten.
A mazá foi un froito simbólico ao longo da historia, cítase na Biblia como froito prohibido, e
mesmo sen coñecer a súa composición química e as súas propiedades nutricionais, a sabedoría
popular sempre lle atribuíu virtudes saudables. No século XII a.C a maceira era plantada nos fértiles
vales do Río Nilo en tempos do faraón Ramsés III. Na mitoloxía grega, a coñecida como "mazá da
discordia" desatou a guerra de Troya.
A maceira foi introducida en España polos pobos do norte de África e durante o proceso de
romanización da península.
No século XVI, os conquistadores españois estenderon o cultivo da mazá ao novo mundo e, cen
anos despois, a maceira emigrou a América do Norte.
A partir do século XX e especialmente despois da primeira guerra mundial, aparecen as primeiras
plantacións comerciais en España, principalmente nos vales dos ríos Jalón e Jiloca, aínda que será
a partir dos anos 50 e 60 cando se produce a grande expansión deste cultivo con importantes plantacións en Cataluña e Aragón para froita de mesa. Tamén en Asturias para sidra, aínda que nesta
rexión o cultivo comercial deste froito é moito anterior ao do resto de España pola tradición desta
bebida na zona.
José de Picaza en xuño de 1943, dinos que "la única defensa de la manzana en cuanto a su
exportación es la del caldo dorado que se produce con ella, que ese sí es exportable y pedido por
muchas naciones, aun del Nuevo Mundo, como en el caso de Asturias...creemos sinceramente que
el manzano puede y debe ser más cultivado en España, por las condiciones especiales de su fruto"
Enumera a problemática de esta actividade:
1º.- Falta de cultura del agricultor,apropiada a este cultivo, polo que recomenda as autoridades a dar
a formación necesaria nas escolas agrarias
2º.- Prezos ou moi baixos que non resulten rendibles ou moi altos como no ano 1943 que non
permiten acceder ó consumidor.
3º.- Catálogos interminables de castes foráneas que non se distinguen unhas doutras. E recomenda
literalmente:
“Mejor sería señalar un corto número de variedades nacionales, con reseña específica de las
cualidades del fruto en cuanto a su tamaño, color, forma, gusto, maduración, rusticidad y demás que
convenga saber, y referencias del árbol por lo que atañe a su forma, desarrollo, fertilidad, vecería,
portainjerto más conveniente, resistencia a las enfermedades y plagas, polinización, etc.”
4º.- Falta de medios económicos para establecer as plantacións que débese solucionar coa
financiación do Estado.
Galiza.
Entre os anos 1500 e 1850, embarcase froita galega (con importante presencia de cítricos) cara a
Portugal, Francia, Holanda, Alemania o Inglaterra.

A partir da primeira mitade do século XIX, a exportación galega foise sustituiendo paulatinamente
polos subministros portugueses e levantinos (Meijide, 1961).
No século XX, Galiza segue sendo o maior productor da peninsula de froita e a mazá como o maior
cultivo., pero comeza a ser desprazado nos anos 50 polas plantacións de Lleida.
Nos anos 70 hai un intento en Galiza de establecer plantacións comercias, chegando a 1500 has.,
case todas de mazá, promovidas polo Estado, para modernizar o cultivo. Mencionar a creación de
Inducoa, financiada en gran medida por Caixa Galicia, desaparecida en poucos anos, despois dunha
gran inversión e sen resultados constatables no tempo e do Mercado de froitas posto en
funcionamento naqueles tempos.
Mantense a producción de mazá de sidra ó marxe destas melloras, continuando a ser familiar
Gregorio Santolalla no "estudio sobre la expansión de la fruticultura en la provincia de La Coruña"
do ano 1965, describe que a fruticultura nesta provincia como:
familiar,
con castes pouco selectas en xeral e moi rústicas,
con anarquía de castes e de nomes,
con dispersión dos núcleos de producción,
con moita alternancia de producción(vecería),
con dificultades intrínsecas(producto pouco homoxéneo e moi perecedeiro),
cun agricultor pouco formado e que considera esta actividade como secundaria,
sen viveiros especializados, como si os hai noutras zonas, que melloren o cultivo e o promocionen.
Keulemans no ano 1993, di: "la arboricultura frutal se sitúa en un contexto que evoluciona
rápidamente: se demanda una mayor diversificación varietal, frutos de calidad (coloreados,
firmes y jugosos), buena conservación y menos sensibles a la manipulación".
Neste ánimo, as seleccións tradicionais poden aportar algunha novidade con unha boa adaptación
ecolóxica e a necesidade de menores tratamentos culturais.
A SIDRA
O experto en historia da gastronomía Xavier Castro, cóntanos que o que hoxe en Galiza son viñas,
cara o século I A.C. eran grandes plantacións de maceiras, e os documentos investigados encontran
mencións a esta bebida derivada da manzá. É curioso coñecer ca maioría da producción de manzá
galega marcha con destino a Asturias e País Basco, os maiores productores e consumidores desta
bebida. Cerca de 90.000 Ton de manzá prodúcese na nosa terra, da cal mais do 50% vaise fora de
Galiza. Esto é un bon dato, xa que quere decir que somos bos exportadores e é un apoio económico
importante que non hai que perder. Din os datos que a nosa comunidade é a que máis castes de
manzás ten, arrededor de 400. Pero incluso sabemos que hai castes concretas como Rabiosa de
Callobre, Peros de Chantada ou Jamardo, que poseen unhas características óptimas para a
elaboración de sidra da máxima calidade. (comer e falar, marzo 2013)
Esta bebida foi dende sempre un produto de gran tradición nos países da costa atlántica, sobre todo
en España, Francia, Inglaterra, Bélxica, Irlanda e Alemaña. Os expertos sinalan que a primeira
referencia que temos sobre a sidra se remonta á época de Carlomagno. Ás civilizacións de Exipto e
Bizancio e máis tarde ás gregas, lles gustaba beber algo similar á sidra.
Os romanos preferían o viño, pero nas terras que conquistaron decatáronse da tradición que nelas
había de elaborar sidra.
Entre os pobos atlánticos era venerada por proceder da mazá, como o proba o feito de que na mítica
illa de Avalon (que en celta significa manzanal) era a bebida dos heroes, é dicir dos semideuses.
Ata os anos 50, o viño, polas malas comunicacións, non se pode levar a calquera punto de Galiza e
pese a ter unhas boas condicións para o cultivo da vide(cousa que no ocorre no mnorte de España),
a maceira e a producción artesanal de sidra se manten como nun reducto. Despois da chegada de

millores comunicacións (tren e mellores carreteras) o consumo do viño foi gañando espazo á sidra.
Según Sergio Álvarez Requejo en agosto de 1963 a principal provincia manzanera é Asturias, cuxa
colleita sobrepasa en determinadas campañas os cen millóns de quilos, cunha industria que
transforma preto do 75% desta producción.
O consumo de sidra champanizada, coun incremento do 40% nos dous últimos anos, e o de sidra
natural con máis de setenta millóns de botellas fabricadas en 1961. "
Menciona tamén que na Estación Pomológica de Villaviciosa seleccionase a manzá de sidra
preguntándolle ó adegueiro e con estudos de campo e laboratorio, mencionando xa as castes
RAXAO e PERICO, como duas ideais, e que hoxe están incluidas na D.O.P. E incluidas no campo
de experimentación do CFEA.
E menciona tres provincias galegas no seu estudo : "Guipúzcoa, Vizcaya, Santancíer, Asturias,
Lugo, La Coruña y Pontevedra son las principales provincias españolas donde desde siglos viene
cultivándose el manzano de sidra."
Temos que diferenciar o que é a mazá que tradicionalmente se recolle de plantacións familiares a
todo vento, sen tecnoloxía ningunha do cultivo, polas que poden pagar entre 10 e 16 céntimos de
euro por quilo e as explotacións profesionais nas que se coidan as castes, patróns e no que o manexo
do cultivo é o axeitado, nas que podese chegar ata 36 ou 38 céntimos de euro por quilo
Realmente trátase dunha bebida estendida por todo o mundo. En Europa é producida en países
como España, Portugal, Francia, Italia, Alemaña, Madeira, Escocia e Inglaterra.
En América é producida en México, Arxentina, Chile, Uruguai, Estados Unidos e Canadá.
Actualmente, poden convivir perfectamente o viño, a cervexa e a sidra. Tres bebidas que
producimos en Galiza e de moita calidade
1.1.2.- DESCRICIÓN BOTÁNICA
Ainda que se descoñece realmente a orixe botánica exacta da maceira, o Malus sieversii (Ledeb.)
Roem. é unha especie silvestre que crece nas rexións montañosas de Asia central e podería ser a
maceira da cal fai 15.000 ou 20.000 anos apareceron as primeiras especies cultivadas desta árbore.
Pertence á familia das Rosáceas, subfamilia Pomoideas, e ao xénero Malus. Este xénero
comprende principalmente 25 especies de pequenas árbores e arbustos caducifolios, nativos das
zonas temperadas do Hemisferio Norte. As castes de maceiras cultivadas para a comercialización,
pertencen á especie Malus x domestica Borkh.
A maceira é unha árbore caducifolia. O seu porte é erguido e estendido, tendendo a inclinarse co
paso dos anos. A codia do touro é agretada, de cor marrón agrisada e con numerosas lenticelas que
se volven de cor avermellada na madeira vella. As follas son alternas, simples, enteiras, de forma
oval e bordo dentado, sendo peladas e dun cor verde intensa pola faz e pubescentes e de cor máis
clara polo envés.
A inflorescencia é un corimbo que ten entre oito e once flores, hermafroditas, en o que as centrais
se abren antese consideradas de mellor calidade e poden verse dende finais de marzo ata primeiros
de maio, dependendo das castes. A flor consta dun pedicelo, un cáliz persistente con cinco sépalos
peludoe esbrs ancuxados, que compoñen a base do froito, unha corola caduca de cinco pétalos
brancos no interior e rosados por fóra, e 15 -20 estames compostos por filamentos amarelos que
están coroados por unha antera; o xineceo está composto por cinco estilos que están soldados na súa
base. O ovario que é ínfero, posúe cinco lóculos, cada uns dos cales alberga un ou dous óvulos, polo
que o froito pode ter ata dez sementes.
A maceira pode ser autoestéril e por iso necesita unha polinización cruzada con outras castes
polinizadoras compatibles e a axuda das abellas.

Sección lonxitudinal dunha flor de maceira
O froito, é un pomo que contén dúas cavidades, a calicina correspondente ao cáliz da flor e a
peduncular onde se insire o pecíolo que o une ao brote. A súa data de recolección, no hemisferio
norte, vai dende a metade do verán ata o inverno, segundo castes. Está composto polo epicarpio,
que pode variar dende o verde ata o vermello escuro case parduzco; o mesocarpo ou polpa, de
consistencia e calidades organolépticas variables (dende ácido, amargo, ata moi doce); e o
endocarpio, con cinco cavidades cartilaxinosas que conteñen de 1-2 sementes cada unha, xa que
cada lóculo do ovario contén 2 óvulos. O pedúnculo do froito é de lonxitude variable, adherente e a
miúdo está inserto nunha depresión (Coutanceau, 1971).
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1.1.3- SITUACIÓN ACTUAL DO CULTIVO
Segundo USDA, 1996 a produción mundial de mazá estaba dominada por 5 países, sendo estes:
China (24% cun volume media de 8.5 millóns de toneladas ao ano), Estados Unidos(14% de
produción anual e un volume de 4.9 millóns de toneladas) , Alemaña, Italia e Francia, os cales
achegaban arredor do 56% do total de produción.
Actualmente, a demanda de mazás caeu tanto en Europa occidental como en Xapón e en todo o
sudoeste asiático, nestes últimos países a crise financeira reduciu á metade as importacións de
mazás, ademais as depreciacións das moedas internas nestes e outros países incrementaron os custos
de importación do produto, desincentivando o consumo. Os mercados latinoamericanos tamén
reduciron a súa demanda a medida que axustaban as súas economías á situación económica
mundial.
Según datos da FAO, o maior productor de mazás do mundo ( algo mais de 75 millóns de ton.)
segue a ser China, aumentando dende o 2001 ó 2011 en mais de 14 millóns de ton. que equivale á
produción anual da suma dos paises de europa , estes aumentaron a súa produción neses mesmos
anos en algo mais de 150.000 ton. Sendo a súa producción no ano 2011 de algo mais de 14 millóns
de ton.
Ainda que a produción mundial de mazá incrementouse un 13% , a superficie mundial dedicada a
este cultivo sufriu unha redución do 25% o que leva a pensar no aumento do tamaño das
explotacións.
España, no ano 2001 produciu 962.000 Ton., no ano 2010 646.200 ton. e no 2011 670.566 Ton., co
que podemos ver a gran reducción dea producción, maila pequena remontada do último ano.
Galiza, non ten datos propios da FAO pero distintas publicacións falan de 85.000 ton, metade delas
con destino a sidra.
Hoxe a dispersión da producción e a pouca especialización dos/as productores/as, seguen a ser os
maiores problemas, xa que o gosto dos/as consumidores/as polos productos do pais está a medrar.
Podemos ver que moi pouco cambiou o cultivo, sobre todo de mazás de sidra..
As principais Comarcas de producción son, Betanzos e Ulla (A Coruña), Chantada e
Monforte( Lugo), A Estrada( Pontevedra) e O Barco (Ourense) (Ascasíbar et al., 1999)

