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Servando Álvarez Pousa como director técnico do Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro, 
pertencente o INORDE, 

Expón: 

- Que atendendo ó acordo de Presidencia da Excelentísima Deputación Provincial de 
Ourense a través do cal, se solicita do presidente do INORDE que se proceda a 
realización dunha valoración dos danos ocasionados nos diversos cultivos pola 
treboada de pedra que con data de 6 de xullo se produciu nos concellos ourensanos de 
Xunqueira de Ambía, Vilar de Barrio e Sandías; realizouse unha serie de visitas ás zonas 
afectadas coa fin de recabar datos sobre o alcance e estimación de danos sobre as 
produccións agrarias establecidas en ditas zonas. 
 

- Que en base o anterior se elaborou o informe que se adxunta a continuación. 
 

En Xinzo de Limia a 21 de Xullo de 2017. 

 

 

Asdo: Servando Alvarez Pousa. 

            Director técnico do Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro. 
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INFORME DE VALORACIÓN  DE DANOS PRODUCIDOS POLA SARAIBA EN LUGARES 
PERTENCENTES ÓS CONCELLOS DE XUNQUEIRA DE AMBÍA, VILAR DE BARRIO E SANDIÁS 

 

Con data de 6 de xullo de 2017 as condicións metereolóxicas acaecidas provocaron unha forte 

saraibada focalizada en certos lugares da comarca da Limia. Tanto a intensidade do fenómeno 

como a duración do mesmo produxeron importantes danos nos cultivos agrícolas presentes, 

con especial virulencia ó referirnos ás plantacións de cereal e patacas, que pola súa 

implantación na zoa veñen de representar os cultivos predominantes tanto se atendemos a 

súa representación física no terreo como o nivel de beneficios que ámbolos dous cultivos 

supoñen na renda agraria da zona. 

 

I. Localización xeográfica. 

O foco de afectación correspóndese cos seguintes lugares: 

a) Concello de Xunqueira de Ambia: Lugar de Bustelo, Lugar de Casasoá, Lugar de Vilariño, 

Lugar de Busteliño e Lugar de Sobradelo. 

b) Concello de Vilar de Barrio: Lugar de Vilar de Gomareite. 

c) Concello de Sandiás: Propietarios de Lavandeira, Zadagós e Corga que disponen (ben en 

propiedade ben en aluguer) de terreos situados nos lugares afectado pertencentes ó 

concello de Xunqueira de Ambía (En realidade a nivel físico o concello de Sandiás 

prácticamente non foi afectado). 
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Figura 1: Localización xeográfica. 
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II. Superficie afectada. 

A superficie real afectadada correspónderase co indicado na figura nº 2, acadando na súa 

totalidade en torno ás 1350 ha, considerando que dentro destas has e se atopan ademáis da 

superficie destinada ós diversos cultivos a superficie correspondente ós asentamentos 

(edificacións, rúas, …..) asi e como a superficie que representa ás vías de comunicación, cauces 

de auga, ademáis de aproveitamento do solo tales como prados, poulas ou terreos 

improductivos. 

Fígura nº2 : Superficie total afectada. 

Discriminando segundo os cultivos máis danados, a superficie afectada corresponderase cos 

seguintes datos: 

Cultivo Superficie estimada de afectación en ha. 

Cereal ( considerando trigo, centeo, e cebada) 650 – 700 

Pataca 250 - 280 

Chicharo 20 

Horta extensiva. 0.7 

Millo 4 - 5 

Taboa 1: Superficies estimadas de afectación por cultivo. 
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Indicar que para os efectos do presente informe non se tiveron en conta as pequenas hortas 

(pementos, tomates, berza, froiteiras, millo, cabazos….) que conforman un entramado de 

autoconsumo que rodea os lugares de residencia da zona. Toda esta superficie de cultivo 

quedou totalmente estragada e irrecuperable. 

 

III. Colectivo afectado. 

 

Se falamos do colectivo de agricultores afectados éste confomaríase por preto de 60 familias 

nas que ou ben o titular da explotación é agricultor (ou gandeiro como no caso da maioría dos 

afectados en Vilar de Barrio) a título principal ou ben a agricultura aporta a unidade familiar 

máis do 75 % dos ingresos. 

Conxuntamente con este colectivo atopariamos da orde das 15 persoas a maiores nas que a 

agricultura aporta a unidade familiar dende o 10 ata o 50 % dos ingresos. 

Neste pundo indicar que segundo a asociación de dagnificados, creada por mor da saraiba, o 

número de inscritos na mesma se fixa nos 52 (se ben este número vai crecendo), a efectos do 

presente informe considerouse pois afectados pola saraiba que non se apuntaron no censo de 

danos elaborado por dita asoliación. 

 

IV. Danos por cultivo. 

 

a) Cereal. 

As plantación existentes de cereal correspónderíanse cun  20 % de cereal de inverno 

(trigo+centeo principalmente) e cun 80 % de cereal de primavera (trigo fundamentalmente), 

mencionar que dito 20 % de cereal de inverno se correspondia nunha elevada porcentaxe co 

pouco cereal de inverno en producción que sobreviviu ás fortes xeadadas do inverno. 

A hora de establecer a valoración económica consideranse as seguintes supostos: 

- Producción media esperada do cereal de inverno na presente campaña 4500-5000 

kg/ha. 

- Producción media esperada  do cereal de primavera na presente campaña: 3500-4000 

kg/ha. 
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- Precio estimado do cereal de inverno na presente campaña 19 cent/kg. 

- Precio estimado do cereal de primavera na presente campaña 20 cent/kg. 

A saraibada do día 6 de xullo veu a producir a perda total e absoluta da producción de cereal 

da superficie mencionada xa que as espigas xa próximas á recolección sufriron por efectos da 

pedra unha serie de golpes que votaron ó chan todos os graos de cereal; por si esto fose 

pouco, os refachos de vento que acompañaban á pedra provocaron que as prantas de cereal 

se tumbasen dificultando moi moito as futuras labores da malla e consecuentemente evitando 

que se poida aproveitar a palla para  a súa venta ou autoaproveitamento (fig. 3,4,5). 

 

Figura 3: Parcela de trigo de primavera totalmente tumbado por efecto da saraiba e do vento. 
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    Figura 4: Detalle de prantas de trigo coas canas rotas pola saraiba. 

Figura 5: Detalle de graso de centeo tirados por mor da pedra. 
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Na data da elaboración do presente informe na maioría das parcelas de cereal aínda non foron 

capaces as prantas de retomar o porte ergueito e seguen tumbadas ( Figura 6). 

Figura 6: Parcela de cereal a data de 20 de xullo coas prantas tumbadas e as espigas baleiras de gran. 

 

Considerando que a superficie pranta de cereal se estimou entre as 650 e as 700 has e 

considerando ademáis o reparto según época de plantación arriba indicado e os precios 

estimados que acadaría o gran na presente campaña, as perdas debido os danos en cereal na 

zona estímanse entre os 475.000 e os 600.000 €. 
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b) Pataca. 

En referencia ó cultivo da pataca, tal e como se indicou no apartado II, a superficie afectada 

enmárcase no intérvalo das 250 a 280 ha. 

En termos xerais as variedades destinada á industria do frito ( Agria, Fontane, Rumba…) son as 

que maioritariamente se plantaron seguidas en menor medida pola Kennebec. Esto  

indicarianos unha producción media por ha,  que en principio e debido sobre todo a época 

temperá de sementeira, se elevaría para as variedades para industria por encima dos 55.000 

kg/ha, sen embargo a  presenza de explotacións representativas de Kennebec rebaixará a 

media estimada por ha na zona afectada ós 50.000 kg/ha. 

Segúndo esto a producción esperada para a zona na presente campaña enmarcaríase entre os 

10.000.000 e 14.000.000 kg de pataca. 

A saraibada causo unha defoliación de grave a absoluta (figura 7,8 e 9) dependendo da parcela 

afectada nun momento do ciclo da pataca especialmente sensible, xa que neste época é cando 

se está producindo o proceso de engorde dos tubérculos; unha defoliación extrema (tal e 

como foi o caso) causará en primer termo un parón do crecemento vexetativo e por tanto un 

paro no devandito proceso de engorde dos tubérculos, por mor do cal a pranta vai desviar os 

nutrintes dos que dispón  cara a formación de novos órganos aéreos (foliolos, follas e talos) 

para ser capaz de voltar a restituir o proceso fotosintético. Loxicamente esta situación vai levar 

asociada unha diminución da producción esperada que se pode marcar, sempre según a 

porcentaxe de afectación entre un 15 % e ata un 30 % de producción final. 

A data de valoración as parcelas afectadas xa están a desenvolver o proceso de rexeneración 

foliar arriba indicado (figura10) , neste senso indicar que a evolución das mesmas mostra 

abundancia de plantas secas que non lograron conseguir acadar unha correcta evolución, fai 

elevar a porcentaxe de diminución de colleita a día de hoxe máis perto do 30 % que do 15 

arriba mencionado (figura 11). 
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Figura 7: Parcela de patacas inmeditamente tras a saraiba. 

Figura 8: Parcela con patacas totalmente defoliadas. 
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Figura 9: Detalle de talos moi danados tras a sarabia. 

Figura 10: Pranta de pataca cun correcto proceso de rebrotado. 

 



 

Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro.Instituto Ourensano de Desenvolvemento Económico.  
Exma Deputación Provincial de Ourense. 

Explanada pavillon deportes s/n. 32630 Xinzo de Limia. Ourense 
Telf.: 988317946. Fax:988317947. centroagrogandeiro@gmail.com 

 

 

Figura 11: Prantas de pataca prácticamente secas. O proceso de rebrotado foliar non foi o axeitado. 

 

Cando a pranta da pataca logre acadar un correcto desenvolvemento foliar retomará outra vez 

o proceso de engorde dos tubérculos e ahí, o meu entender, é onde estribarán os principais 

problemas que poden xurdir nas explotacións. E é que logo do parón mencionado, cando a 

pranta volva a empezar a engordar os tubérculos, esta discontinuidade vai quedar reflectida 

con total seguridade na carne de ditos tubérculos e influirá negativamente na calidade final 

da colleita ata chegar en moitos casos a ocasionar a non comercialización da mesma. 

Este escenario de actuación vai depender moi moito da variedade e do avanzado que estivera 

o campo no momento do desastre. A continuación vanse expoñer distintas situacións de 

probable aparación: 

- En variedades tipo Fontane ou similar que se caracterizan por producir un alto número 

de tubérculos, e moi probable que a situación de parón do ciclo vexetativo cause un 

novo proceso de tuberización (formación de novos tubérculos) que causará que a 

pranta en lugar de criar os tubérculos xa existentes os produza novos ou cause 
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deformidades nos xa existentes (figura 12) . Esta situación vai causar que a producción 

descenda,  pero non só isto, se non que o tamaño da mesma estaría por debaixo do 

calibre considerado como comercial > 40 mm e por tanto non sería comercializable 

tendo que destinarse a consumo animal no mellor dos casos. 

 

- En variedades tipo Agria o problema virá pola tendencia das mesmas a sufrir unha 

alteración denominada “corazón oco”  (figura 13) na que o centro dos tubérculos 

quédanse ocos e polo tanto non son admisibles para comercializar. A situación de 

parón vexetativos vai propiciar o crecemento exponencial desta alteración podendo 

chegar en casos a perder máis do 60 % da producción. 

 
 

- Todas as variedades van a ser susectibles a aparición de alteracións relacionadas co 

anel vascular dos tubérculos (figura 14), o proceso de parón-reactivación do engorde 

dos mesmo causará unha maior acumulación de zucres en dito anel depreciando a 

caliade comercial da producción, en especial nas patacas destinadas á industria de 

frito. Asimesmo tamén será probable a aparición de manchas na carne relacionadas 

coa deficiente acumulación de amidón nos tubérculos (figura 15). 

A incidencia en maior ou menor medida das alteracións anteriores dependerán dos estado 

máis ou menos avanzado a nivel de maduración no que se atoparan as parcelas, asimesmo as 

condición metereolóxicas de aquí a recolección tamén van influir, de tal xeito que 

temperaturas por riba dos 35 ºC agravarán a situación. 
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Figura 12: Defectos posibles na producción de pataca debido ó crecemento en impulsos producido pola 

saraiba. A) Rebrotes. B) Segundos crecementos. C) Rachaduras. 

         Figura 13: Corazón oco causado polo crecemento en impulsos da pataca. 

 

 

A 
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 Figura 14: Anel vascular moi marcado, alteración que impedirá o destino comercial das patacas. 

Figura 15: Defectos no almacenaxe de amidón por parte do tubérculo. 
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Recompilando o arriba indicado a valoración de danos en pataca é a priori difícil. Está claro que 

nun primer estadio o daño medio productivo fixarase no intervalo indicado dun 15  a un 30 

% menos de producción, esto arroxaranos unha diminución a día de hoxe de entre 1,5 e 4,5 

millón de quilos, o cal a un precio medio entre os 17 e os 18 centimos nos marcaría unha 

perdas estimadas de entre 250.000 e 800.000 € (máis cerca dos 800.000). 

Sen prexuizo do arriba indicado deixar claro que o risco non estriba nas mencionadas perdas 

directas de producción se non nas alteracións expostas, xa que a posible aparación das 

mesmas elevarían as perdas ata unha porcentaxe de dano por encima do 70 % da producción 

o que implicaría unhas perdas económicas que poderían rondar os 2.500.000 €. 

Indicar ademáis que os danos na parte aérea levan asociado un risco enorme de posibles 

contaminacións por patóxenos tipo Milium, Alternaria ou mesmo Erwinias , risco que causou 

que xa a día de hoxa os agricultores afectados están a desenvolsar un importante montante 

económico en productos fitosanitarios tanto cicatrizantes como preventivos (da orde dos 200 

€/ha). 

c) Outros cultivos. 

No referente a outros cultivos extensivos danados na zona habería que falar de chicharo, de 

millo e  de cultivos de horta como o repolo. En referencia a estes grupos de cultivo dicir que 

pese o evidente dano económico para os agricultores afectados a ponderación dos mesmo en 

computo global non é representativa na zona.  

Mais polo miudo: 

- Chicaros, as 20 ha  plantadas na zona quedaron totalmente arruinadas sen 

posibilidade de solución, para unha estimación de dano falariamos dunha producción 

entre 5000 e  6000 kg/ha a un prezo situado no intervalo de 0.20 a 0.24 €/kg o que nos 

arroxaría unhas perdas situadas entre os 20000 e os 30000 €. 

- Millo, atopáronse como afectadas 5 ha deste cultivo cunha porcentaxe de afectación 

do 50 % . €.Os danso producidos nas mesma estímanse entre os 11.000 e os 16.000  

- Horta, recolleuse na valoración os danos de 7000 m2 dunha plantación de repolo.  A 

visita a dita plantación mostrou que a mesma tivo unha recuperación excepcional  

(figura 16) recollendose un nivel de dano por debaixo do 30 %, o que implicaría unhas 

perdas monetarias arredor dos 1500 €. 
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-  

Figura 16: Plantación de repolos ben recuperada tras a saraiba. 
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V. Resumo e conclusións. 

 

- A tormenta de vento e saraiba producida o xoves día 6 de xullo sumiu a parte dos 

concellos de Xunqueira de Ambia, Sandias e Vilar de Barrio nunha situación de 

catástrofe  a nivel agrícola. 

 

- O cultivo de cereal, entre 650 e 700 ha dase completamente por estragado, 

estimándose unhas perdas a nivel económico cifradas ente os 500.000 e os 600.000 €. 

- O cultvo de pataca resultou tamén moi danado estimándose unhas perdas económicas 

pola baixada de producción  ligada directamente a destrucción de matas de pataca a 

día de hoxe entre os 250.000 e os 800.000 €. 

 

- Sen prexuizo do punto anterior, indicar que os principais danos en pataca dependerán 

de como se comporte a metereoloxía e o cultivo, xa que as alteracións fisiolóxicas 

producidas pola saraiba poden provocar un alto grado de devaluación no referente a 

calidade comercial de pataca, podendo acadarse perdas xerais en torno ós 2.500.000 

€. 

Estes danos non se poderán avaliar  na súa totalidade ate prácticamente nas datas 

próximas a recolección dos tubérculos. 

Os agricultores afectados están a desenvolsar unha cantidade monetaria importante a 

maiores coa fin de paliar os danos no cultivo e evitar a aparación de patoloxias 

fúnxicas ou bacterianas. 

 

- Cultivos como chicharos, millo e horta tamén sufriron importantes danos cuantificados 

entre os  30.000 e os 50.000 €. 
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Cultivo Dano estimado 

Cereal (trigo, centeo, cebada….) 500.000 a 600.000 € 

Pataca (danos a día de hoxe) 250.000 a 800.000 € 

Pataca (danos probables a fin de temporada) Ata 2.500.000 € 

Outros cultivos (chicharos, millo, horta..) 30.000 a 50.000 € 

Táboa 2 : Resumo da valoración económica dos danos causados pola saraiba 

 

 

 

 

 

 

 

En Xinzo de Limia a 21 de xullo de 2017. 

 

 

 

Asdo: Servando Álvarez Pousa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


