O SECTOR PRIMARIO
1.- Conceptos básicos.
- Espazo agrario. Territorio onde se desenvolven as actividades agrarias (agricultura,
gandaría, explotación forestal).
- Espazo Rural. Todo o espazo “non urbano”. Inclúe o espazo agrario e outros usos do
solo (ocio, residencial, etc.).
As actividades agrarias son a agricultura (cultivo da terra para obter vexetais), a
gandaría (cría de animais) e a explotación forestal (aproveitamento dos bosques).
A poboación agraria é aquela que se ocupa nas actividades agrarias. Nos países
subdesenvolvidos, o sector primario ocupa a maior parte da poboación. Nos desenvolvidos é o
sector minoritario, sendo o terciario o dominante. Nos que están en vías de desenvolvemento,
o principal é o secundario.
2.- Factores condicionantes das actividades agrarias.1
2.1.- Físicos.
- Clima: insolación, temperatura, precipitacións e vento.
- Relevo: chairas e vales para agricultura. Montañas para gandaría e explotación
forestal.
- Solo.
2.2.- Humanos.2
- Densidades de poboación altas ou baixas.
- Grao de tecnificación.
- Modelo económico.
3.- Os elementos da paisaxe agraria.
A paisaxe agraria modifica a paisaxe natural.
3.1.- O espazo habitado.
O poboamento é a distribución da poboación agraria no espazo. Pode ser disperso,
concentrado ou intercalar.
O Hábitat é a forma na que se configuran as vivendas propias de cada zona.
3.2.- O espazo traballado.
O espazo agrario divídese en parcelas.
Segundo o seu tamaño poden ser pequenas (menos de 10ha.), medianas (10-100ha.)
ou grandes (máis de 100ha.).
Atendendo a súa forma poden ser regulares ou irregulares.
Polos seus límites poden ser abertas ou pechadas.
Por último, polos seus usos poden ser agrícolas, gandeiras ou forestais.
4.- A agricultura.
4.1.- Criterios de clasificación dos sistemas de cultivo.
Pola variedade de cultivos, falamos de monocultivo (un único tipo de cultivo) e policultivo
(varios cultivos na mesma parcela).
Segundo o aporte de auga, diferenciamos secaño (só procedente das precipitacións) de
regadío (aporte extra de auga; require investimento en infraestruturas).
A ocupación do solo pode ser de cultivo contínuo (sen descanso da terra) ou de rotación
(alternancia de cultivos, con descanso).
1 Lembra que debes ser capaz de explicar como inflúe cada un dos factores nas actividades agrarias.
2 Debedes estudar tamén o esquema que fixemos en clase e que ten que estar no voso caderno.

Por último, o aproveitamento da terra pode ser intensivo (aproveitamento máximo) ou
extensivo (menor rendemento por unidade de superficie).
4.2.- Sistemas agrarios tradicionais.
Son sistemas de autoconsumo ou subsistencia. Caracterízanse polo uso de escasa
tecnoloxía e o emprego de moita man de obra. Localízase en áreas pouco desenvolvidas
(África, sueste asiático e América Latina).
- Agricultura itinerante ou de rozas.
Localízase en zonas de clima ecuatorial e tropical húmido.
As parcelas son irregulares. Talan o bosque para abrilas e queiman a vexetación para
fertilizalas. Unha vez se esgota a capacidade fértil da terra, abandónase e repítese a
operación.
É unha agricultura de policultivo para autoconsumo.
- Sedentaria de secaño.
Localízase en zonas tropicais de sabana en África, e outras áreas en Sudamérica e Asia.
As hortas sitúanse en torno ás vivendas, con policultivo. Empregan a rotación trienal con
barbeito. O solo non se esgota e está ocupado permanentemente.
- Ricicultura monzónica.
Localízase en áreas de clima tropical monzónico do sueste asiático.
As parcelas inundables están pechadas por diques. Nelas, a produción é contínua,
intensiva en canto ao terreo, pero extensiva en canto á man de obra empregada.
4.3.- Sistemas agrarios avanzados.
A produción está orientada cara o mercado. Obtén altos rendementos con pouca man de
obra (tecnoloxía, mecanización e avances científicos).
Localízase nos países novos, algunhas costas tropicais e en Europa.
Caracterízase por desenvolverse en parcelas grandes e regulares, con tendencia cara o
monocultivo, e especialización de produtos en función das condicións climáticas.
Como reacción, a agricultura ecolóxica plantexa o respecto ao medio ambiente.
Emprega fertilizantes orgánicos, rotación de cultivos, e métodos naturais para combater
pragas. A súa calidade é maior, pero a produción é máis cara, o que fai que os prezos sexan
máis altos.
5.- A gandaría.
Adícase á cría de animais.
5.1.- Tradicional.
É extensiva. Desenvólvese ao aire libre, con pouco gasto en man de obra e
infraestruturas. Complementa á agricultura (alimento, forza de traballo, esterco).
Pode ser nómade (desprázase contínuamente na procura de pastos) ou transhumante
(desprazamento estacional inverno-verán).
5.2.- De mercado.
Pode ser extensiva (nos países novos) ou intensiva (estabulación e mecanización).
Como reacción, a gandaría ecolóxica preocúpase polo benestar animal. Destaca a cría
de razas autóctonas. Ten maior calidade, pero prezos máis altos.

