
 

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE A PRAGA DA TECIA 

SOLANIVORA 

 

O pasado 6 de febreiro, o Diario Oficial de Galicia (DOG) publicaba a relación 

de 31 concellos galegos, entre eles o de Cabanas, afectados pola praga da 

Tecia solanivora, coñecida na zona como verme ou avelaíña da pataca. 
 

As zonas demarcadas establecéronse baseándose nas deteccións que se 

produciron ao longo do ano 2015 e ás que puidesen producirse en campañas 

posteriores. Formuláronse entón unha serie de medidas obrigatorias e outras 

recomendacións para adoptar polos agricultores nas áreas afectadas. Entre as 

primeiras, a colocación de trampas con feromona sexual para a captura 

masiva; utilizar semente libre de praga, certificada e con garantía sanitaria; 

realizar durante o cultivo tratamentos con materias activas autorizadas, ou 

retirar do terreo e destruír todos os tubérculos danados. Entre as 

recomendacións, formulouse a necesidade de preparar o terreo e desenterrar, 

15 días antes da planta, os tubérculos afectados de campañas anteriores, 

recollelos e eliminalos; na sementeira enterrar a unha profundidade mínima de 

15 centímetros ou facer rotación de cultivos. 
 

O Ministerio de Agricultura e Pesca anunciou a publicación dun decreto sobre 

esta praga, presente en varias comunidades, do que ata a data se deu traslado 

ás diferentes Comunidades Autónomas, entre elas Galicia, para o seu estudo e 

presentación de alegacións. No devandito decreto, o Goberno de España 

establecerá as medidas para adoptar respecto á Tecia Solanivora. 
 

 

 

 



 

 

Pola súa banda, a Xunta, a través da Consellería do Medio Rural, informou da 

situación aos alcaldes da zona e foi trasladando os datos que ía recollendo, 

ademais de presentar as correspondentes alegacións ao texto do Goberno 

central. En coordinación co sector e outras administracións, a consellería puxo 

en marcha diferentes medidas de seguimento, control e coordinación. Así, no 

Norte da Coruña hai 400 trampas instaladas ao aire libre e outras 300 en 

almacéns que, nos últimos 15 meses, permitiron a captura de preto de 14.000 

insectos, e procedeu ao reparto de 1.200 polilleiros con feromonas para 

capturar femias. A finais de 2015 abría unha liña de axudas, pola que se 

abonan 30 céntimos por quilogramo de pataca destruída. E centra agora os 

seus esforzos en ofrecer a información dispoñible a día de hoxe. 
 

E, aínda que na actualidade, a praga afecta en Galicia a zonas nas que a 

pataca se dedica fundamentalmente ao autoconsumo, existe unha ameaza real 

de que se estenda e alcance áreas nas que se cultiva para a venda, 

constituíndo para moitos galegos e galegas o seu medio de vida. 

Especialmente, da Indicación Xeográfica Protexida Pataca de Galicia.  
 

Dende o Concello de Cabanas consideramos que todos os esforzos son 

poucos para atallar unha praga con terribles efectos para a economía 

doméstica de tantas familias do municipio. Consideramos tamén que o papel 

da Administración é fundamental para combater esta praga e lograr a súa 

erradicación. Solicitamos celeridade nas actuacións e, principalmente, ao 

Ministerio de Agricultura, responsable de ofrecer as pautas para afrontar esta 

situación e poder así o Concello trasladar unha información clara e concisa aos 

agricultores do municipio e tamén ás familias que cultivan cada ano patacas 

para autoconsumo. 

 

 



 

 

Dado que a concienciación de todos e todas con respecto ás nefastas 

consecuencias de non tomar as medidas adecuadas é fundamental, veciños e 

veciñas deben acceder a unha información fiable e veraz para poder unirse a 

esa batalla que debe encabezar a Administración estatal.   

 

Reclamamos, así mesmo, o establecemento á maior brevidade, segundo o 

establecido na  lexislación  vixente (RD  1190/1998,  Lei  43/2002,  entre  

outras), de liñas  de  axudas  e  de  compensación dos  prexuízos  económicos  

para  as  persoas  propietarias  afectadas, indo máis alá dos pagos da pataca 

destruída e  incluíndo tanto explotacións comerciais como cultivos de 

autoconsumo. 
 

En todo caso, o Concello non quere limitarse a solicitar doutras administracións 

celeridade e eficacia, e súmase á resolución do problema no marco das súas 

competencias. En primeiro lugar, trasladando a todos os veciños e veciñas 

afectados as medidas e recomendacións aprobadas ata a data mediante a 

organización dunha primeira charla informativa á que lle seguirán as que sexa 

preciso celebrar. Será o día 23 de febreiro, na casa consistorial, ás 19,30 

horas. Ao respecto, o Concello fai un chamamento á participación dos veciños 

e veciñas de Cabanas. En segundo lugar, o Concello establecerá un servizo de 

atención e asesoramento veciñal sobre a praga, no que informará desta e, 

sobre todo, axudará a resolver as dúbidas dos afectados e a tramitar a liña de 

axudas habilitadas pola Consellería do Medio Rural. Abrirá as súas portas luns 

e mércores, de 10,30 a 12 horas.  
 

O obxectivo do Concello de Cabanas é poñer todos os seus medios, materiais 

e persoais, para tentar contribuír á resolución desta problemática e así 

defender os intereses dos seus veciños e veciñas.  
 


