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 Finca Amaltea. 
 Carretera Dordaño, Cesuras 
 (A Coruña) 15391 

 Correo: amaltea@galicia.com 
 Web: http://cesuras.wordpress.com 

 Tf.: (+34) 678 620 514 

Venda 
Aínda que a nosa explotación está orientada ao auto-
consumo e a “autocompracencia”, vendemos puntual-
mente algúns excedentes. 

Non temos desenvolvido un sistema de venta conven-
cional, sendo esta totalmente persoal, da leira a casa, 
mediante o método clásico do teléfono ou o moderno 
do correo electrónico. Ésta última é o xeito máis simple. 
Sinalarémosvos a dispoñibilidade de produtos en fun-
ción da época do ano na que esteamos. Fuximos de 
tratamentos post-colleita, polo que os produtos que 
vendemos son os que se van cultivando en cada mo-
mento. 

Así pensar que: 

 As mazás maduran gradualmente desde agosto a 
novembro. 

 Os produtos hortícolas comezan en maio e chegan 
ata novembro. 

 



Somos 
Un reduto de produción ecolóxica integrada na poboa-
ción de Cesuras (A Coruña). 

Con os recursos xustos, tempo e moito cariño intentamos 
manter unha explotación orientada a subsistencia cen-
trada na fruticultura e a horticultura. 

Buscamos ser respetuosos desde un punto de vista de 

sustentabilidade ambiental, con un control exhaustivo de 

todo tipo de tratamentos e abonados. Empregando os 

medios máis ecolóxicos que nos é posible, con controis 

mediante redes de aviso, trampas e datos climatolóxicos. 

OS NOSOS PRODUCTOS 

Algunhas variedades 
 Mazás de mesa: Fuji-Kiku, Rubinette Rosso, Initial, 

Dalinco, Dalistar, Dalinette. 

 Amexeiras: Collón de Frade roxo, Claudia país de 

setembro, Claudia país branca, Ameixa de Arillo, 

Collón de Frade negro, Cirola verde, Francesa negra, 

Claudia verde Outeiro, Fatrón, Ameixa de As Pontes, 

Bolsa de auga amarela. 

 Cerdeiras: De rabo curto, 5-22, de cedo. 

 Cítricos: Naranxeira, clementinas, mandarinos, li-

mas, limoeiros. 

A horta 
Intentamos recuperar variedades de horta autóctonas 

galegas, a poder ser na nosa zona, fomentando a biodi-

versidade y recorrendo a variedades mellor adaptadas 

xeralmente á nosa xeografía. 

Isto implica o emprego preferente de sementes de pro-

dución propia, desenvolvidas nos nosos sementeiros de 

forma totalmente artesanal. 

Traballamos fundamentalmente tomates, leitugas, pe-

mentos, ademais de patacas e outros produtos hortíco-

las propios da nosa comunidade. 

A froita 
A explotación principal son mazás de mesa, sobre pa-

trón M-9 en espaldeira. En proceso de plantación te-

mos mazás de sidra sobre patrón M-106. 

Temos tamén unha colección de amexeiras e cerdei-

ras, onde estamos recuperando unha boa representa-

ción das variedades locais. 

A plantación inclúe algúns castiñeiros enxertados so-

bre patrón híbrido, kiwis, kiwiños, pexegueiros autócto-

nos e unha espaldeira de “pequenos froitos”. 

O viño 
Estamos recuperando, sobre sistemas de condución mo-

derna e adaptada á zona, variedades de vide: Agudelo, 

Blanco Lexítimo, mencía. Todo sobre patrón enanizante. 


