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1. Introducción. 
 

A Limia sitúase na esquina suroeste da provincia de Ourense, limitando polo sur e oeste con 

Portugal.  Esta comarca é unha das unidades territoriais máis definidas de Galicia; é atravesada 

dende o leste ó oeste polo río Limia, que lle da unidade ó conxunto; conformando unha superficie 

de 811 km2. 

A Limia es unha extensa chaira rodeada de montañas donde a altitude e dirección varían 

según su a situación e que constituen , a su vez, a línea divisioria de augas  da conca superior do 

río Limia. A maior parte de Sarreaus, Sandiás, Trasmiras, Porqueira e Xinzo, Vilar de Santos , e 

Rairiz de Veiga pertenecen á chaira de amplos horizontes. En cambio Baltar, Calvos de Randín y 

Blancos son fundamentalmente montañosos, especialmente éste último. Tamén a parte meridional 

de Xunqueira de Ambía presenta unha topografía fundamentalmente plana, ainda que o resto do 

concello pertenza ó val do Arnoia;  e o extremo suroccidental de Vilar de Barrio que ten a sua 

participación na antigua Lagoa, si ben a meirande parte do termo é terreo montañoso e de fortes 

pendentes. 

Integran a comarca da Limia os seguintes concellos: Baltar, Blancos, Calvos de Randín, 

Porqueira, Rairiz de Veiga, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras,  Vilar de Barrio, Vilar de Santos, Xinzo 

de Limia; e se nos referimos ó sector primario o concello de Xunqueira de Ambía, inclúese dentro 

desta comarca pola parte que participa na antiga Lagoa, tal e como se dixo anteriormente. 

A comarca basea o seu potencial agrícola principalmente no bicultivo pataca – cereal.  Este ultimo 

e o que ocupa a meirande parte da superficie destinada o cultivo na comarca da Limia cunha 

superficie aproximada de 13.500 Ha. O Cereal Limiao supon na practica a totalidade da 

producción ourensá e supon un casi un 63% da producción galega, e no caso do Centeo esta 

porcentaxe se elevaría ata practicamene o 80 % da producción de Galicia. 
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Tabla 1: Superficie estimada de producción de cereais por concellos (Fonte propia). 

 

A pesares de ser un cultivo pouco rendible económicamente, dado as baixas produccions 

(estimadas en 2500-4 000 kg/ha de media), o seu cultivo ten unhas grandes repercusions na 

economia Limiá. Esto e debido a dous factores: 

.- O cereal permite obter dereito ás axudas da PAC, que pode cifrarse como media nuns 200 €/ha 

esto supón que o impacto economico na comarca é de preto de 2.7 millons de euros. 

.- A pesar do baixo rendemente neto (entre 120 e 200€/Ha) os prezos son bastante estables e 

permiten os labregos da Limia, obter uns pequenos ingresos que moitos anos permiten paliar os 

efectos dos baixos prezos da pataca, e a súa supervivencia economica. Os ingresos derivados da 

venda de cereal, estimanse nuns 9 millons de euros anuais. 

 

Concello Superficie cerealista 

Baltar 336 

Blancos 339 

Porqueira 875 

Rairiz de Veiga 444 

Sandiás 2023 

Sarreaus* 1437 

Trasmiras 992 

V de Santos 603 

Xinzo 5622 

X. de Ambía 815 

TOTAL 13486 

Distribucion da superficie de cereal na Limia

15,00%

10,66%

7,36%4,47%

41,69%

6,04%
2,49%2,51%

6,49%

3,29%

Baltar Blancos Porqueira Rairiz de Veiga Sandiás

Sarreaus Trasmiras V de Santos Xinzo X. de Ambía
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Cultivo 
Superficie 

(en Ha) 
Valor en € 

Cereal 13500 9000000 

PAC 13500 2700000 

 TOTAL 11700000 

 

En un ano normal os ingresos dervivados do cultivo do cereal xunto cas axudas derivadas do 

cultivo do mesmo (PAC) supon preto dun 34,7% dos ingresos totais anuais dunha explotacion de 

tipo medio.  

Tres son os principais cultivos de cereal que se sementan na Limia: 

 Trigo de Inverno, sementado en outono e colleitado en xullo-agosto do vindeiro ano. 

 Centeo, sementado en outono e colleitado en xullo-agosto do vindeiro ano. 

 Trigo de Primavera, sementado en marzo-abril e colleitado en xullo-agosto. 

De xeito habitual o calendario de sementeira repártese entre  duas épocas do ano unha en outono 

e outra a principios da primavera.  

As porcentaxes de cada cereal varían entre as distintas campañas, de tal xeito que a superficie 

adicada ó cereal de inverno (trigo+centeo) encádrase nunhas porcentaxes comprendidas entre o 

50 e o 60% e o cereal de primavera entre o 40 e o 50%. Sen embargo, as condicións solleiras do 

pasada outono (outubro e novembro practicamente sen precipitacións) propiciaron que a 

porcetaxe de cereal de inverno aumentase entre un 10 e un 15 %, relegando á superficie destinada 

a cereal de primavera a menos dun 30 %. Todo esto sen prexuizo da existencia de zonas (Sandiás 

e a zoa da Lagoa de Antela) que polas súas características (facilidade de asulagamento) se destinan 

tradicionalmente ó cultivo do cereal de primavera, e nas cales a porcentaxe deste cultivo se eleva 

ata practicamente o 80 % con respecto a superficie de cereal. 

Precipitacións invernais 

Se ben o perido-outono inverno adoita ser un periodo húmido con abondosas precipitacións o ano 

2016 está a presentar un inverno totalmente atípico no que as precipitacións superaron con moito 

a media do que sería habitual, mencionar que segundo datos de meteogalicia no periodo de 1-1-

2016 a 30-4-2016 se rexitraron na Limia en torno ós 580  l/m2, precipitacións claramente 
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superiores ós 230 l/m2 que se recolleron no mesmo periodo do ano anterior e mesmo superiores 

ós 490 l/ m2  que se recollerón en todo o ano 2015. 

É dicir producíronse máis precipitacións durante os catro primeiros meses do ano 2016 que 

durante todo o ano 2015. 

Esta situación climatolóxica propiciou un escenario no que as fincas da Limia estiveron 

asulagadas (moitas aínda o están na actualidade) durante todo o inverno e primavera do presente 

ano o cal ocasionou uns danos extraordinariamente importantes nos cultivos que estaban 

establecidos, é dicir trigo de inverno e centeo fundamentalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Valoración de danos no cultivo do cereal na  comarca da Limia                                                                          Páxina 5 de 38 
 

 

 

 

2.Obxectivo. 

O obxectivo do presente informe é realizar unha valoración dos danos producidos polos frecuentes 

asulagamentos nas terras adicadas ó cultivo do cereal da comarca da Limia durante a campaña 

2015, enmarcadas no concellos de Xinzo de Limia, Porqueira, Trasmiras, Sarreaus, Rairiz de 

Veiga, Vilar de Barrio e a parte  máis agrícola e xeograficamente (que non administrativamente) 

enmarcada na Limia do concello de Xunqueira de Ambía. 
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3. Procedemento de valoración dos danos. 

O procedemento de valoración dos danos realizouse en base a visitas técnicas ás principais zoas 

productoras de cereal da comarca da Limia, coa fin de ter unha visión xeral da problemática 

xerada polas malas condicións climatoloxicas. 

En cada unha das visitas valorouse como afectaron ós cultivos cada unha das seguintes 

alteracións: 

a) Danos producidos por asolagamento. 

O cultivo do cereal, por mor do réxime de precipitacións xa mencionado, sufríu unha serie de 

danos caracterizados pola morte das raíces das plantas ó verse sometidas a unha situación de 

asolagamento continuado, de tal xeito que  unha grande porcentaxe das plantas hoxe por hoxe 

están mortas. 

 

Foto 1: Parcelas con evidentes danos por asogamento, na que unha porcetaxe das plantas 

morreron e desapareceron. 

 



 

Valoración de danos no cultivo do cereal na  comarca da Limia                                                                          Páxina 7 de 38 
 

 

 

Foto2: Parcela con unha gran porcentaxe de plantas mortas (de cor marrón escuro). 

O comportamento do cultivo con respecto a este problema é variable, de tal xeito que  aquelas 

parcelas de terra máis pesada, cunha porcentaxe de materia orgánica elevada o cereal morreu 

prácticamente nos primeiros asolagamentos; pola contra, naquelas parcelas de terra máis lixeira, 

cunha maior porcentaxe de area, as plantas sobreviven gracias a que as raíces non chegaron a 

pudrir de todo e a drenaxe das terras propicia que as plantas se atopen nunha situación que cabería 

describir como de cultivo hidropónico, esta segundo tipo de parcelas veranse abocadas á morte 

das plantas cando mellore o tempo, xa que o non dipor dun sistema radicular ben formado non 

serán capaces de aguantar un correcto desenvolvemento vexetativo en condicións metereolóxicas 

solleiras. 
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b) Competencia coa flora arvense. 

Se según o indicado no punto anterior, as plantas de cereal non foron capaces de establecer un 

sistema radicular axeitado por mor das condicións de asulagamento, non ocorreu o mesmo coas 

malas herbas xa que este tipo de flora si que foi capaz de dispor de raíces capaces de asentarse 

perfectamente no terreo. É máis, a alta humidade acompañada das temperaturas suaves que 

tivemos ó longo do inverno propiciaron un desenvolvemento extraordinario de malas herbas. 

Por outro lado hai que considerar que ó non poder acceder as parcelas con maquinaria, non se 

poideron aplicar os necesarios tratamentos herbicidas específicos para o control de flora arvense. 

Todo o arriba indicado condiciona unha situación na que as malas herbas lle están gañando terreo 

ós cultivos que foron capaces de sobrevivir o asulagamento indicado no punto a), de tal xeito que 

o cultivo de cereal vese afogado por o crecemento descontrolado deste tipo de flora. 

 

Foto 3: Trigo de inverno colonizado totalmente por flora arvense. 
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Foto 4:  Parcela de centeo abafada polas malas herbas. 

Este proceso dexenerará en duas posibilidades: 

- Parcelas nas que a herba acaben por afogar totalmente ó cereal de tal xeito que as 

espigas non maduren ou se o fan sexa dun xeito moi deficiente, o que ocasionará unha 

perda de producción moi importante. 

- Parcelas nas que os cereais (centeo principalmente) sexan capaces de espigar e 

madurar. Nesta situación a producción tamén será moi inferior ó desexado, pola 

competencia o longo de todo o ciclo entre o cereal e as malas herbas,  ademáis os 

labores da malla serán moi complicados xa que as segadoras mesturaranos o grao de 

cereal con semente e restos de malas herbas o que ocasionará unha perda importante 

da calidade do cereal así e como da súa conservación en almacén,  condicionando 

ademais que a producción optida deste tipo de parcelas se teña que destinar a 

alimentación animal, coa conseguinte perda de valor económico que pode cifrarse 

entre 1 e 3 céntimos por quilo. 
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c) Danos producidos por enfermidades fúnxicas. 

As condicions de alta humidade e temperatura moderada propician que sexa un ano crítico 

atendendo ó ataque de enfermidades producidas por fungos en cereal; de especial relevancia no 

caso da Roia Amarela (Puccinia spp.), da Septoria (Septoria spp.) e do fusarium (fusarium spp). 

O ataque das duas primeiras está sendo especialmente importante a data de hoxe, xa que os danos 

a nivel de producción son maiores cando se está consolidando o espigado, de tal xeito que os 

ataque destes patóxenos poden causar danos de ata os 50 % da producción esperada. 

Nin que dicir ten que as precipitacións continuadas imposibilitan o acceso ás parcelas con 

maquinaria de tratamento, polo que a loita fitosanitaria é imposible. 

 

Foto 5: Parcela de trigo de inverno afectada nun 80 % por un ataque de roia. 

No referente ós ataques de fusarium indicar que este patóxeno prefire para o seu desenvolvemento 

cambios bruscos na dispoñibilidade de auga polo que hai que supor que no momento no que cesen 

as precipitacións e empece o calor, se darán os maiores ataque do patóxeno. 
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Un forte ataque de fusarium podería producir a perda de máis do 70% da producción. 

 

  Foto 6: Ataque de fusarium en centeo. 

 

 

 

 

Os datos refletcidos como valoración final de danos contemplarán os tres puntos anteriore. 
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Ademáis á hora plasmar os resultados realizáronse unha serie de contactos por zoas con 

agricultores cerealistas e técnicos do sector para coñecer as súas impresións sobre o tema e 

unificar criterios. 
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4. Zoas productoras de cereal valoradas. 

  

1 Lamas-Ganade. 

2 Damil-Parada. 

3 San Pedro-Moreiras-Rebordacha. 

4 Boado-Pidre-Solbeira. 

5 Piñeira Seca-Perrelos. 

6 Pena-Trandeiras-Folgoso 

7 Lagoa de Antela. 

8 Trasmiras. 

9 Vilaseca. 

10 Abavides-Zos. 

11 Secano Xunqueira de Ambía. 

12 Porqueira 

13 Rairiz de Veiga. 

14 Vilar de Gomareites-Vilar de Barrio. 
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5. Valoración por zoas. 

5.1 Lamas-Ganade. 

 

 

 

 

 

Cultivo % estimado de perda de producción 

Trigo inverno 90 % 

Centeo 60 % 
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5.2 Parada-Damil. 

 

 

5.3 San Pedro-Moreiras-Rebordacha. 
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Cultivo % estimado de perda de producción 

Trigo inverno 70 % 

Centeo 50 % 

 

 

5.4 Boado-Pidre-Solveira. 
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Cultivo % estimado de perda de producción 

Trigo inverno 80 % 

Centeo 40 % 

 

 



 

Valoración de danos no cultivo do cereal na  comarca da Limia                                                                          Páxina 18 de 38 
 

5.5 Piñeira-Perrelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivo % estimado de perda de producción 

Trigo inverno 80 % 

Centeo 40 % 
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5.6 Pena-Trandeiras-Folgoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivo % estimado de perda de producción 

Trigo inverno 70 % 

Centeo 50 % 
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5.7 Lagoa de Antela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivo % estimado de perda de producción 

Trigo inverno 100 % 
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5.8 Trasmiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivo % estimado de perda de producción 

Trigo inverno 70 % 
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Centeo 45 % 

 

 

5.9 Vilaseca. 
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5.10 Abavides-Zos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivo % estimado de perda de producción 

Trigo inverno 80 % 

Centeo 50 % 

Cultivo % estimado de perda de producción 
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5.11  Zona secano de Xunqueira de Ambía. 

 

 

 

 

 

Cultivo % estimado de perda de producción 

Trigo inverno 70 % 

Centeo 45 % 
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Trigo inverno 60 % 

Centeo 40 % 

 

 

 

5.12 Porqueira 
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Cultivo % estimado de perda de producción 

Trigo inverno 90 % 

Centeo 60 % 

 

 

 

5.13 Rairiz de Veiga. 

 

 

5.14. Vilar de Barrio. 

 

Cultivo % estimado de perda de producción 

Trigo inverno 80 % 

Centeo 60 % 

 

 

Cultivo % estimado de perda de producción 

Trigo inverno 60 % 

Centeo 60 % 
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6. Valoración por concellos. 

Atendendo os datos reflectidos no punto anterior, en relación ás diversas zoas de mostraxe 

pódense estrapolar as seguintes valoracións por concellos con data de maio de 2016. 

Hai que indicar que as valoracións de dano se centrarán nos cultivos de trigo de inverno e centeo, 

xa que son os que están maioritariamente establecidos a día de hoxe. 

6.1. Xinzo de Limia. 

% de superficie destinada ó cultivo do cereal 60- 70 % 

% de superficie destinada ó cultivo de trigo 

de inverno en relación á superficie destinada 

a cereal 

60-70 % 

% de dano no cultivo do trigo de inverno 80-90 % 

% de superficie destinada ó cultivo de centeo 

de inverno en relación á superficie destinada 

a cereal 

30 % 

% de dano no cultio do centeo 60 % 

 

 

6.2 Trasmiras 

% de superficie destinada ó cultivo do cereal 70-80 % 

% de superficie destinada ó cultivo de trigo 

de inverno en relación á superficie destinada 

a cereal 

60-80 % 

% de dano no cultivo do trigo de inverno 80-90 % 

% de superficie destinada ó cultivo de centeo 

de inverno en relación á superficie destinada 

a cereal 

20-30 % 

% de dano no cultio do centeo 60 % 
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6.3 Porqueira 

 

% de superficie destinada ó cultivo do cereal 60 % 

% de superficie destinada ó cultivo de trigo 

de inverno en relación á superficie destinada 

a cereal 

40-50 % 

% de dano no cultivo do trigo de inverno 90 % 

% de superficie destinada ó cultivo de centeo 

de inverno en relación á superficie destinada 

a cereal 

50 % 

% de dano no cultio do centeo 60-70  % 

 

 

 

6.4  Xunqueira de Ambía (Zoa de agricultura enmarcada xeograficamente na Limia). 

% de superficie destinada ó cultivo do cereal 60 % 

% de superficie destinada ó cultivo de trigo 

de inverno en relación á superficie destinada 

a cereal 

15 % 

% de dano no cultivo do trigo de inverno 80 % 

% de superficie destinada ó cultivo de centeo 

de inverno en relación á superficie destinada 

a cereal 

30 % 

% de dano no cultio do centeo 50 % 
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6.5  Vilar Barrio. 

% de superficie destinada ó cultivo do cereal 30 % 

% de superficie destinada ó cultivo de trigo 

de inverno en relación á superficie destinada 

a cereal 

20 % 

% de dano no cultivo do trigo de inverno 70 % 

% de superficie destinada ó cultivo de centeo 

de inverno en relación á superficie destinada 

a cereal 

30 % 

% de dano no cultio do centeo 50 % 

 

 

6.6 Rairiz de Veiga. 

% de superficie destinada ó cultivo do cereal 60% 

% de superficie destinada ó cultivo de trigo 

de inverno en relación á superficie destinada 

a cereal 

25 % 

% de dano no cultivo do trigo de inverno 60 % 

% de superficie destinada ó cultivo de centeo 

de inverno en relación á superficie destinada 

a cereal 

25 % 

% de dano no cultio do centeo 50 % 
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6.7 Sarreaus. 

% de superficie destinada ó cultivo do cereal 40 % 

% de superficie destinada ó cultivo de trigo 

de inverno en relación á superficie destinada 

a cereal 

70 % 

% de dano no cultivo do trigo de inverno 80-90 % 

% de superficie destinada ó cultivo de centeo 

de inverno en relación á superficie destinada 

a cereal 

20 % 

% de dano no cultio do centeo 60 % 
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7. Trigo de primavera. 

O normal na comarca da Limia é que a porcentaxe de sementeira do cereal de primavera se sitúe 

entre o 40 e o 50 % da superficie destinada o cultivo do cereal mentres que o cereal de inverno 

ocupe entre un 50 e un 60 %. Sen embargo, as condicións solleiras do pasada outono (outubro e 

novembro practicamente sen precipitacións) propiciaron que a porcetaxe de cereal de inverno 

aumentase entre un 10 e un 15 %, relegando á superficie destinada a cereal de primavera a menos 

dun 30 %. Todo esto sen prexuizo a existencia de zonas (Sandiás e a zoa da Lagoa de Antela) que 

polas súas características (facilidade de asulagamento) se destinan tradicionalmente ó cultivo do 

cereal de primavera, e nas cales a porcentaxe deste cultivo se eleva ata practicamente o 80 % con 

respecto a superficie de cereal. 

En relación a este cultivo hai que aclarar que loxicamente non se incluíu na valoración anterior 

xa que non estaba plantado o cal non significa que os periodos de asulagamento non influan na 

producción do cultivo. 

Os principais danos que causaron as fortes e continuadas precipitacións no cultivo do cereal de 

primavera foron: 

a) Retraso na plantación. Para que o cereal de primavera sexa capaz de cumplir con 

comodidade o seu ciclo vexetativo e esté listo para colleitar no mes de xullo-agosto (més 

preferente polas condicións medioambientais de escaseza de humidade e días longos), 

cómpre sementalo nos meses de marzo-abril; deste xeito, o cereal aproveitaría as choivas 

da primavera para xermolar e desenvolverse correctamente e as calores do verán para 

madurar. 

As precipitacións acumuladas ó longo de todo o ano provocaron que a data de sementeira 

do trigo de primavera se retrasase (vermos ata cando) pero cando menos ata mediados de 

maio, esto provocará que cando chege o veran, se este é seco (como ocorreu os anos 

pasados), o cereal non dispoña de agua para desenvolverse correctamente a producción 

decaiga de xeito importante. O descenso de producción se se poidera sementar a día de 

hoxe estimaríase nun 50 %, pero temos que considerar que hai zonas como a Lagoa de 

Antela na que o cereal se sementará rondando o 15 de xuño, co cal a producción caerá en 

máis dun 70 % (sempre dependendo das condicións climaticas do verán). 

b) Danos nas plantacións xa establecidas. Entre mediados do mes de abril e principios de 

maio o tempo permitiu que en algúnhas zoas se sementasen parcelas de cereal de 
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primavera (menos do 30 % do total), a maioría destas sementeiras non foron arriba na súa 

totalidade ou en parte polas novos ciclos de choivas. Así poís establecerase a necesidade 

de voltar a plantar o cereal nas mesmas. 

 

 

 Foto 7: Parcela sementada de cereal de primavera na que a semente non naceu. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Conclusións. 
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Segundo o arriba indicado a actual campaña cerealista na Limia cabe considerala como total 

e absolutamente desastrosa a día de hoxe. 

O cultivo maioritario na Limia, o cultivo do trigo de inverno a día de hoxe encóntrase totalmente 

perdido, cunha valoración, segundo zona, dun 70 a un 80 % de perdas, ademais hai que considerar 

que as parcelas aínda se atopan coa capa freática extremadamente elevada, coa chegada do sol e 

de altas temperaturas as plantas de trigo de inverno que sobreviban sufrirán un estrés hidrico 

importante xa que non dispoñen dun sistema radicular axeitado para soportar o tempo solleiro; 

por outro lado coa chegada do calor incrementarase a competencia coas malas herbas e o ataque 

de enfermidades fúnxicas; por outro lado os asulagamentos non permitiron aportar fertilizante 

en coberteira precisos para o correcto desenvolvemento dos cultivos. Según todo o anterior, a 

chegada do bo tempo causará un empeoramento na situación das parcelas de trigo de 

inverno, aumentando a porcentaxe de perdas nun 10 ou 15 %, e situando a porcentaxe de 

dano nun 90% no mellor dos casos en dun 100 % nas zonas máis danadas. 

O mesmo ocorre coas plantacións de centeo, hoxe en mellor estado que as de trigo de inverno 

pola resistencia do cultivo ó asulagamente e pola maior aguante a competencia coas malas herbas 

polo maior porte dos centeos. Sen embargo, e segundo o mencionado para o trigo de inverno, 

a chegada do bo tempo causará unhas perdas maiores que as valoradas a data de hoxe, 

elevando o porcentaxe de dano do 60 % actual ata provablemente máis do 80 %. 

No referente ó trigo de primavera, e tal como se indicou no punto 7 do presente informe, estímase 

que as perdas de producción debidas o retraso de máis de dous meses na súa plantación causarán 

unha merma na producción en torno o intervalo do 50 ó 70 %. 

En termos xerais esto significará: 

- 4900 ha de trigo de inverno perdidas dun total de 5500 sementadas. 

- 1400 ha de centeo perdidas dun total de 2000 sementadas. 

- 3500 ha de cereal de primavera cunhas perdas de producción dun 70 %. 

- En termos de producción, reducción da producción total da zoa avaliada dos 40 

millóns de quilos anuais a uns 8 millóns de quilos no mellor dos casos. 

- En termos monetarios as perdas ascenderían a preto de 6 millons de euros o cal 

representa máis dun 25% da renda agraria das zoas avaliadas 

ANEXO I: Previsión de danos no cultivo da pataca. 
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Ademáis dos danos causados hoxe por hoxe nos cultivos de cereal (referidos no presente 

informe) os asulagamentos producidos na Limia causarán danos indirectos no cultivo 

esencial, tanto a nivel económico como a nivel social, como é o cultivo da pataca. 

Na comarca da Limia habitualmente se sementan máis de 3.000 ha de patacas anuais, na 

presente campaña, é debido ás circunstancias socioeconómicas polas que está atravesando 

o sector, novas incorporación á agricultura efectuadas por individuos en paro que ven no 

traballo no campo unha opción de desenvolvemento e unha campaña anterior (2014-2015) 

que rematou cuns precios de patacas bastante decentes (en torno ós 18 céntimos); 

propiciaron un aumento na superficie adicada ó cultivo da pataca que rondará no presente 

ano as 3.800 ha. 

As condicións meteorolóxicas do inverno propiciaron un retraso importante na plantación 

dos tubérculos, de tal xeito que as patacas máis temperás, plantadas nas zoas máis solleiras 

(vilaseca, solveira.....) habitualmente a mediados do més de marzo, foron sementadas a 

mediados de maio (é só nunha pequena porcentaxe < 10%), é dicir con dous meses de 

atraso; este atraso foi aumentando progresivamente de tal xeito que hoxe por hoxe a 

plantación de pataca experimenta un retraso de máis de dous meses e medio 

(segundo as zoas). 

Hai que indicar que a primeiros de xuño, só hai plantadas en torno ó 10 % da superficie 

total (300 ha aprox.) co condicionante que máis do 60 % desta superficie, e por mor das 

fortes choivas caídas nas semana anteriorer, haberá que realizar labores de resementeira 

habida conta de que os tubérculos nai non aguantaron as inundacións e acabaron 

pudrindo. 

Por outro lado, temos que considerar que as patacas de semente experimentan un proceso 

de envellecemento en almacen de tal xeito que se transcorre moito tempo desde que sairon 

das cámaras das entidades productoras de semente (onde están conservadas a unha 

temperatura que ronda os 4 ºC) ata a sementeira, os tubérculos perden capacidade 

xerminativa e convértense no que se denomina “semente fisiolixicamente vella” non 

sendo recomendable ó seu emprego. Ademais as altas temperaturas do inverno pasado e 

a alta porcentaxe de humidade ambiental viñeron a agravar o problema ó causar 

fenomenos de infestación bacterianas por erwinias e fúnxicas por sarnas plateadas que ou 

ben acabaron por pudrir unha parte da semente ou por murchalas ata un nivel no que se 

desaconsella o seu emprego. 
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Ademais do sobrecusto económico que lle supón ó agricultor ter que mercar semente 

nova, o adiantado da campaña causa que o mercado non sexa capaz de surtir esta nova 

demanda (xa non queda semente de practicamente ningunha variedade), polo que o 

agricultor se verá abocado ou ben a non sementar ou ben a empregar variedades non 

aconsellables (atendendo ó ciclo e as condicións climáticas) ou mesmo reempregar a súa 

propia producción do ano anterior (práctica non moi aconsellable por estar esta pataca 

nunhas condicións de conservación malas). 

Deixando o tema da sementeira, indicar que aquelas patacas que se consiga sementar 

experimentarán un descenso productivo producido polo acortamento do seu ciclo 

vexetativo, á día de hoxe e sen considerar a posible climatoloxía do verán estímase que 

dito descenso productivos se marcaría nun intervalo entre un 30 e un 40%; sen 

prexuizo do cal, indicar que un verán cunhas temperaturas altas, e con pouca 

alternancia térmica entre o día e a noite durante  o periodo de tuberización elevaría o 

descenso de producción a unha porcentaxes máis elevadas. 

Por último, temos que considerar que o atraso sufrido na plantación se irá acumulando ó 

longo do ciclo, co cal partiremos dun retraso na recolección de practicamente dous meses, 

esta situación implicará que en lugar de empezar a colleita da patacas a finais de agosto e 

empezemos a mediados-finais de outubro e se alongue practicamente ata decembro. Nin 

que dicir ten que esta situación leva asociado risco extremo de que veña un outono 

chuvioso e se faga imposibla a recolección de unha gran porcentaxe de patacas. 

En termos xerais e referíndose a totalidade do cultivo da pataca na Limia pódese concluir 

que: 

- A día de hoxe só hai sementadas en torno ó 10 % da superficie total de patacas. 

- Faise necesario sementar en torno ás 200 ha. 

- Faise necesario renovar a semente danada polo retraso en plantación nunha 

porcentaxe estimada dun 30 % (principalmente variedades de ciclo curto), esto 

suporía en quilos en torno ós 2.500.000 kg, e supondo un precio medio de 80 

centimos/kg ofrece un sobrecusto de media na zona de 2.000.000 €. 

- Considerando que o descenso de producción polo avanzado da data de 

sementeira se situe en torno ó 40 %, considerando que dito esta porcentaxe 

supoña en torno os 50.000.000 de kg de pataca menos con respecto o ano 
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anterior, e considerando o precio medio da pasada campaña (18 centimos) a 

perda producctiva na comarca da Limia estímase en torno ós 9.000.000 €. 

 

 

 

 

 

En Xinzo de Limia a 31 de maio de 2016. 

 


