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1 INTRODUCIÓN

No  presente  documento  recóllense  as  medidas  que  deben  adoptarse  contra  o  insecto  Polilla 
guatemalteca  da  pataca,  Tecia  solanivora (Scrobipalpopsis  solanivora)  praga  regulada  na  Unión 
Europea (UE) polo Regulamento 2019/2072 e en España polo Real Decreto 58/2005.

Tecia  solanivora pode atacar ás patacas tanto no campo como en almacén. Os adultos son nocturnos e 
voan distancias curtas. No campo, poñen os seus ovos no chan ou nos  tubérculos ao descuberto. As 
larvas emerxentes entran en  tubérculos e aliméntanse deles construíndo galerías que poden destruír  
completamente o  tubérculo. En almacén poñen os ovos nos  tubérculos podendo chegar a provocar  
danos moi importantes. A fase de pupa pode ter lugar no chan, nas paredes dos almacéns, nos sacos 
almacenados, etc. 

A orixe da praga é Guatemala (1970), desde onde se foi estendendo a través de América Central ata  
América do Sur, de forma que está presente en Costa Rica (1971), O Salvador, Guatemala, Honduras,  
Nicaragua,  Panamá (1973), Colombia (1985), Ecuador (1996), Venezuela (1983) e  Mexico (2011).

Na Unión Europea só estaba presente en España, concretamente nas Illas Canarias onde esta praga  
observouse por primeira vez en Tenerife, en 1999-06, pero só foi identificada como Tecia solanivora en 
2000-03.  Crese  que  foi  introducido  ilegalmente  con  patacas  de  Venezuela,  Colombia  ou  Ecuador.  
Durante o ano 2015 detectouse no norte de Galicia.

2 MARCO LEXISLATIVO

O Regulamento (UE) 2019/2072 establece medidas de protección contra a introdución e propagación 
da  Tecia solanivora no seu territorio,  en concreto está recollida no Anexo II,  Parte A: Organismos 
nocivos  cuxa  introdución  e  propagación  deben  prohibirse  en  todos  os  estados  membros,  se  se 
presentan  en  determinados  vexetais  ou  produtos  vexetais,  neste  caso  a  tubérculos  de  Solanum 
tuberosum  L.

Isto supón unha restrición ao movemento de tubérculos de pataca que deberán cumprir cos seguintes  
requisitos especiais:

a) os  tubérculos son orixinarios dun país onde non se ten constancia da existencia de Scrobipalpopsis 
solanivora  Povolny, ou 

b) os  tubérculos son orixinarios dunha zona declarada polo servizo fitosanitario nacional exenta de 
Scrobipalpopsis  solanivora  Povolny con  arranxo  ás  normas  internacionais  relativas  ás  medidas 
fitosanitarias pertinentes. 

—Lei 43/2002, do 20 de novembro, de sanidade vexetal.

—Real  Decreto 58/2005,  do 21 de xaneiro,  polo que se  adoptan medidas  de protección contra  a  
introdución e difusión no territorio nacional e da Comunidade Europea de organismos nocivos para os  
vexetais ou produtos vexetais, así como para a exportación e tránsito cara a países terceiros.

—Real Decreto 1190/1998, do 12 de xuño, polo que se regulan os programas nacionais de erradicación  
ou control de organismos nocivos dos vexetais aínda non establecidos no territorio nacional.
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—Real Decreto 197/2017, do 3 de marzo, polo que se establece o programa nacional de control e 
erradicación de  Tecia ( Scrobipalpopsis)   solanivora ( Povolny).

—Resolución do 16 de outubro de 2015,  da  Dirección Xeral  de  Gandería,  Agricultura  e Industrias  
Agroalimentarias, pola que se declara a presenza da praga de corentena denominada  Tecia  solanivora  
Povolny  ou  polilla  guatemalteca  da pataca,  establécense as  zonas demarcadas para  esta  praga e 
adóptanse medidas urxentes para a súa erradicación e control na Comunidade Autónoma de Galicia.

—RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2016 (408 Kb),  da Dirección Xeral  de Gandería,  Agricultura e  
Industrias  Agroalimentarias,  pola que se  amplían as  zonas demarcadas pola  presenza da praga de 
corentena denominada Tecia  solanivora  Povolny ou polilla guatemalteca da pataca.

—RESOLUCIÓN do 2  de febreiro  de 2017  (410 Kb),  da  Dirección Xeral  de  Gandería,  Agricultura  e  
Industrias  Agroalimentarias,  pola que se  amplían as  zonas demarcadas pola  presenza da praga de 
corentena denominada Tecia  solanivora  Povolny ou  polilla guatemalteca da pataca.

—RESOLUCIÓN do 9  de febreiro  de 2017  (540 Kb),  da  Dirección Xeral  de  Gandería,  Agricultura  e  
Industrias Agroalimentarias, pola que se amplían as medidas urxentes para a erradicación e control da 
praga Tecia solanivora Povolny ou polilla guatemalteca da pataca na Comunidade Autónoma de Galicia.

—RESOLUCIÓN do  8  de  marzo  de  2017,  da  Dirección  Xeral  de  Gandería,  Agricultura  e  Industrias  
Agroalimentarias, pola que se establecen as zonas  infestadas e as zonas  tampón e impleméntanse as  
medidas  para  a  erradicación  e  control  con  respecto  ao  organismo  de  corentena  Tecia  solanivora 
Povolny ou  polilla guatemalteca da pataca na Comunidade Autónoma de Galicia, establecidas no Real  
decreto  197/2017  polo  que  se  establece  o  Programa nacional  de  control  e  erradicación  de  Tecia 
(Scrobipalpopsis)  solanivora  Povolny.

—RESOLUCIÓN do 17 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Gandería, Agricultura e Industrias  
Agroalimentarias,  pola que se amplían as zonas demarcadas pola presenza da praga de corentena 
denominada Tecia solanivora  Povolny ou  polilla guatemalteca da pataca.

—RESOLUCIÓN  do 23 de marzo de 2018,  da Dirección Xeral de Gandería, Agricultura e Industrias 
Agroalimentarias,  pola que se amplían as zonas demarcadas pola presenza da praga de corentena 
denominada Tecia  solanivora  Povolny ou  polilla guatemalteca da pataca.

—RESOLUCIÓN  do  3  de  abril  de  2018,  da  Dirección  Xeral  de  Gandería,  Agricultura  e  Industrias 
Agroalimentarias, pola que se establecen os prazos para a declaración de existencias e de superficie de  
pataca sementada en zona  infestada e en zona  tampón, segundo a Resolución do 23 de marzo de  
2018 pola que se amplían as zonas  demarcadas pola presenza da praga de corentena denominada 
Tecia  Solanivora  Povolny ou  polilla guatemalteca da pataca.

—RESOLUCIÓN  do 19 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de  Gandaría, Agricultura e Industrias 
Agroalimentarias, pola que se prorrogan todas as medidas fitosanitarias establecidas na Resolución do 
8 de marzo de 2017 pola que se establecen as zonas  infestadas e as zonas  tampón e impleméntanse  
as medidas para a erradicación e control con respecto ao organismo de corentena Tecia solanivora 
Povolny, ou  polilla guatemalteca da pataca, na Comunidade Autónoma de Galicia.
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—RESOLUCIÓN  do 2 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de  Gandaría, Agricultura e Industrias 
Agroalimentarias, pola que se amplían as zonas  demarcadas pola presenza da praga de corentena 
denominada Tecia  solanivora  Povolny ou  polilla guatemalteca da pataca.

—RESOLUCIÓN  de 13 de  xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de  Gandaría, Agricultura e Industrias  
Agroalimentarias, pola que se modifican as medidas fitosanitarias establecidas na Resolución do 8 de  
marzo de 2017, da Dirección Xeral de  Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se 
establecen as zonas  infestadas e as zonas  tampón e impleméntanse as medidas para a erradicación e  
o control con respecto ao organismo de corentena Tecia  solanivora  Povolny,  ou  polilla guatemalteca 
da pataca, na Comunidade Autónoma de Galicia.

—RESOLUCIÓN  do 22 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Gandería, Agricultura e Industrias 
Agroalimentarias, pola que prorrogan todas as medidas fitosanitarias establecidas na Resolución do 8 
de marzo de 2017 pola que se establecen as zonas  infestadas e as zonas  tampón e impleméntanse as  
medidas  para  a  erradicación  e  control  con  respecto  ao  organismo  de  corentena  Tecia  solanivora 
Povolny ou  polilla guatemalteca da pataca na Comunidade Autónoma de Galicia.

—ORDE do 6 de xullo de 2021 pola que se establecen os modelos normalizados de declaración de 
existencia de pataca en almacén e declaración de cultivo de pataca ao abeiro da Resolución do 8 de  
marzo de 2017, pola que se establecen as zonas infestadas e as zonas tampón e se implementan as  
medidas para a erradicación e o control  con respecto ao organismo de corentena Tecia solanivora  
Povolny  ou  couza  guatemalteca  da  pataca  na  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  (códigos  de 
procedemento MR465B e MR465C).

—RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2021,  de la  Dirección General  de Ganadería,  Agricultura e 
Industrias Agroalimentarias, por la que se prorrogan todas las medidas fitosanitarias establecidas en la  
Resolución de 8 de marzo de 2017, por la que se establecen las zonas infestadas y las zonas tampón y  
se implementan las medidas para la erradicación y control con respecto al organismo de cuarentena 
Tecia Solanivora Povolny o polilla guatemalteca de la patata en la Comunidad Autónoma de Galicia.

— NIMF  nº 4 da  FAO: requisitos para o establecemento de áreas libres de pragas

— NIMF  n.° 5 da  FAO: glosario de termos fitosanitarios

— NIMF  n.° 6 da  FAO: directrices para a vixilancia

— NIMF  n.° 8 da  FAO: determinación da situación dunha praga nunha área

— NIMF  n.° 9 da  FAO: directrices para os programas de erradicación de pragas

— NIMF  nº 10 da  FAO: requisitos para o establecemento de lugares de produción libres de pragas e 
sitios de produción libres de pragas

— NIMF  n.° 13 da  FAO: metodoloxías para mostraxe de envíos

— NIMF  n.° 14 da  FAO: aplicación de medidas integradas nun enfoque de sistemas para o manexo do 
risco de pragas

— NIMF  n.° 17 da  FAO: notificación de pragas
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— NIMF  n.° 23 da  FAO: directrices para a inspección

— NIMF  n.° 31 da  FAO: metodoloxías para mostraxe de envío.

3 ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este plan de acción será de aplicación en todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

3.1 LOCALIZACIÓN XEOGRÁFICA DO BROTE

Os primeiros puntos nos que se detectou a presenza de Tecia solanivora durante o ano 2015 foron en 
trampas colocadas en parcelas de produción de pataca para consumo propio.

Estas  primeiras  deteccións  localizáronse  en  municipios  de  Ferrol,  Narón  e  Neda,  na  provincia  da  
Coruña. En prospeccións posteriores detectouse a presenza deste organismo no norte da provincia de  
Lugo, municipios de Viveiro, Xove, Foz, O Valadouro e Cervo.

Actualmente a distribución da praga localízase en toda a zona norte da Comunidade Autónoma de  
Galicia.

3.2  HOSPEDANTES AFECTADOS

Desenvólvese exclusivamente sobre  tubérculos de pataca.

3.3. DESCRICIÓN

Do mesmo xeito que todas as couzas é de hábitos nocturnos. O ciclo comeza coa posta de ovos nos 
tubérculos ou próximos a eles. O período de incubación pode durar entre 5-15 días en función da  
temperatura.

Despois  da   eclosión a  larva  penetra  no  tubérculo e  desenvólvese no seu interior,  sendo esta  a  
responsable dos danos, que se caracteriza pola perda de peso e calidade dos  tubérculos. Ao final do 
período  larval, que dura entre 15-29 días, a larva abandona o  tubérculo cun tamaño de 16 mm e de 
cor  verdoso para posteriormente tornarse rosada.
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Unha vez fose do  tubérculo deixa de alimentarse e forma un  capullo de seda xunto con partículas de 
diferentes materiais, en cuxo interior pupa. Esta fase pode realizala no chan, en sacos, en gretas do  
chan ou as paredes. Tamén podería  pupar no interior do  tubérculo. 

3.4 SÍNTOMAS

A detección e identificación de síntomas de dano é  similar  á  doutras  couzas da pataca.  As larvas 
forman  galerías  que  conteñen  residuos  de  comida  e  excrementos.  O  orificio  de  entrada  pode 
permanecer oculto pero os buracos de saída circulares son visibles cando as larvas abandonan os 
tubérculos. Pódese producir descomposición secundaria debido ao ataque doutros organismos.

3.5 EXTENSIÓN E IMPACTO DO DANO

Desde a  detección dos primeiros  puntos  realizáronse prospeccións para  coñecer  a distribución da  
praga. En base ás inspeccións realizadas no marco do Plan de Acción actualmente a zona  infestada 
está formada polas  seguintes zonas: a totalidade da superficie dos concellos de Mañón, Muxía, Narón,  
San Sadurniño e Valdoviño e as parroquias de Sorrizo (San Pedro) e Chamín (Santaia) no concello de 
Arteixo, de Lendo (San Xián) e Caión (Santa María do Socorro), no concello da Laracha, e pártea sur da  
parroquia de  Noicela (Santa María), no concello de Carballo. Na provincia de Lugo considérase como  
zona   infestada  a  totalidade  da  superficie  dos  concellos  de  Alfoz,  Barreiros,  Burela,  Cervo,  Foz,  
Mondoñedo, Trabada, O Vicedo, Viveiro e Xove.

3.6 DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DA PRAGA

As primeiras deteccións  realizáronse o 31 de agosto de 2015.

A identificación foi realizada polo Laboratorio Agrario e Fitopatológico de Galicia (LAFIGA), organismo 
dependente da Xunta de Galicia.

3.7 ORIXE DA PRAGA

A orixe da praga non se puido determinar, aínda que se sospeita da entrada de material infectado 
procedente de zonas con presenza do organismo a  través  de particulares  ou a  través  de tránsito 
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comercial de zonas portuarias, posto que a distribución inicial da praga é na contorna á ría de Ferrol e a 
ría de Viveiro.

3.8 PREDICIÓN DA DISEMINACIÓN DA PRAGA

Nas  zonas  onde  se  detectou  a  praga  non  existen  grandes  parcelas  de  produción  de  pataca  para 
comercialización, aínda que si existe un elevado número de propietarios particulares con pequenas  
parcelas de produción para consumo propio.

Non existen almacéns que comercialicen patacas producidas na zona afectada aínda que se almacéns  
que comercializan pataca procedente doutras zonas e pequenos produtores que venden pataca no  
comercio local.

Espérase que a  praga non se disperse máis aló das zonas nas  cales se detectou a súa presenza nas  
provincias  da  Coruña  e  Lugo.  Desde  2020,  reduciuse  o  número  de  concellos  declarados  como  
infectados  debido  a  que  levaban  máis  de  2  anos  sen  detectarse  a  presenza  da  praga,  aínda  que 
apareceron algúns novos puntos que se declararon  como zonas  demarcadas a nivel  de parroquia.

4. MEDIDAS DE CONTROL DA PRAGA

O Plan de Acción para a erradicación de  Tecia  solanivora consta de tres actividades básicas: vixilancia,  
contención e erradicación a realizar nas zonas afectadas.

4.1 VIXILANCIA

No Plan de Acción levarán a cabo prospeccións para coñecer a distribución da praga co obxectivo de 
identificar parcelas ou almacéns afectados e poder delimitar a zona  infestada, para establecer a zona 
tampón e  prospectar todos os  hospedantes e almacéns situados dentro da mesma.

En xeral, nas fases iniciais de información sobre un posible brote recollerase no sitio afectado a maior 
cantidade de información posible que poida alterar o ámbito de actuación.

A mellor forma de detección da praga é a través de trampas de captura en campo e en almacén, así  
como a inspección visual de  tubérculos, principalmente en almacén, para a detección de síntomas. 
Realizarase a seguinte campaña de prospeccións para a detección da praga:

 Durante a campaña de cultivo:

- Colocación dunha rede de  trampeo (aproximadamente de 1x1km) en toda a zona  demarcada 

para  a  captura  masiva  e  o  control  da  distribución  da  praga  nesta  zona,  segundo  modelo 

establecido nos planos  2, 8 e 10.

- Colocación dunha rede de  trampeo (aproximadamente de 5x5 km) en toda a zona de vixilancia  

contorna á zona  demarcada. Nos municipios lindeiros coa zona  demarcada, a unha distancia 

de 5 km desde o bordo dos mesmos, é dicir, no límite da zona  tampón, establecerase unha  

liña de trampas (situadas cada 5 km) como medida de detección precoz de dispersión da praga, 

segundo distribución establecida nos planos 3, 9 e 11.  Así mesmo, estableceranse redes de  
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trampeo  en  municipios  que  deixasen  de  ser  zonas   infestadas  lindantes  con  municipios 

infestados., e en parroquias  lindantes con municipios  infestados. No resto do territorio destes  

municipios continuarase cunha rede de  trampeo nunha malla de 5x5 km.

- Colocación de trampas nas principais zonas de produción do resto da Comunidade Autónoma 

para comprobación de que a praga non se atopa nestas zonas, así como no resto do territorio,  

de forma que:

o Comarca de Bergantiños: dentro do territorio da comarca establecerase unha rede de 

trampeo  de  aproximadamente  5x5  km,  segundo  indícase  no  plano  3.  Como 

consecuencia  da aparición dun brote no concello de Muxía, procedeuse a intensificar 

o  trampeo nesta zona.

o Provincia de Ourense: Estableceranse 2 sistemas de  trampeo:

 Unha  liña  de  trampas  situadas  cada  5  km,  nos  municipios  lindeiros  coa 

provincia  de  Lugo,  para  poder  obter  unha  detección  precoz  en  caso  de 

dispersión natural da praga.

 Comarca da Limia e zonas próximas: instalación dunha rede de  trampeo de 

aproximadamente 5x5 km en parcelas de produción de toda a comarca.

A distribución do  trampeo nesta provincia establecerase segundo móstrase no 

plano 5.

o Resto do territorio da Comunidade Autónoma: instalarase unha rede de trampas de 

control, de forma que se cubra a maior parte posible do territorio e poder coñecer así  

a  presenza  ou  ausencia  desta  praga.  Estableceranse  varias  trampas  na  contorna 

próxima  da  empresa  na  cal  se  realiza  a  destrución  de   tubérculos  afectados 

procedentes da zona  demarcada, no municipio de Cerceda (Coruña). A distribución 

deste  trampeo indícase no plano 6.

- As trampas de seguimento revisaranse periodicamente e remitiranse ao Laboratorio para a súa 

análise en caso de sospeita de capturas. En función das distintas zonas, a frecuencia de revisión 

será a seguinte:

o Dentro  de  zona   demarcada:  revisión  cada  45  días.  Verificación  de  presenza  ou 

ausencia da praga e cálculo de capturas en campo.

o Zona  tampón e de vixilancia intensiva: revisión cada 15 días e remisión ao laboratorio  

en caso de sospeita de capturas.

o Resto do territorio: revisión cada 45 días e remisión ao laboratorio en caso de sospeita 

de capturas. En caso de producirse capturas en zonas próximas

- Nas zonas de vixilancia intensiva realizaranse controis visuais durante a colleita para verificar a  

presenza ou ausencia de danos que poidan asociarse á praga. Nos casos en que se detecten  

estes danos recollerase mostra para análise en laboratorio.

8



Edificio administrativo de San Caetano
15781 Santiago de Compostela
A Coruña
http://mediorural.xunta.es

 Fóra da campaña de cultivo, cando a pataca está en almacén:

- Mantemento  dunha  rede  de   trampeo en  campo na  zona   demarcada  para  comprobar  a  

existencia da praga fose do período de cultivo. 

- Instalación de trampas de captura en almacén de propietarios dentro das zonas  demarcadas e 

inspección visual dos mesmos para a detección de síntomas de presenza da praga. 

- Instalación de trampas de captura en almacéns comercializadores de pataca de consumo tanto 

dentro como fóra das zonas  demarcadas, principalmente naqueles que comercialicen pataca 

producida na comunidade, posto que o movemento de  tubérculos afectados é a principal vía  

de dispersión da praga. 

4.2 ESTABLECEMENTO DE ZONAS  DEMARCADAS

A zona  demarcada está formada por unha zona  infestada e unha zona  tampón mínima de 1 km de  
radio ao redor do brote. Na mesma identificaranse as especies hospedantes e os almacéns existentes.

En caso de confirmarse a presenza da  couza guatemalteca da pataca en zonas onde aínda non se 
detectou a súa presenza, comunicarase inmediatamente á Subdirección Xeral de Sanidade e Hixiene 
Vexetal  e  Forestal  do  MAPA  e  aplicaranse  as  medidas  encamiñadas  a  establecer  as  novas  zonas 
demarcadas. 

Os  datos  de  seguimento  da  presenza  deste  organismo  nocivo  mostran  que  en  moitos  concellos 
declarados previamente como demarcados, non se ten detectado a presenza deste organismo durante  
dous anos consecutivos, polo que xa deixarian de considerarse como zonas infectadas. Son excepcións  
ao anterior  o concello de Burela, a parroquia de Trabada  (Santa María)  no concello de Trabada, na 
provincia de Lugo, e as parroquias da O (Nosa Señora), Leis (San Pedro), Muxía, Moraime (San Xulián) e 
Ozón (San Martín) en Muxía, as parroquias de Sorrizo (San Pedro) e Chamín (Santaia) no concello de 
Arteixo e de Lendo (San Xián) e Caión (Santa María do Socorro) no concello da Laracha.  Por outra 
parte,  da  análise  recente  dunhas  mostras  obtidas  de  varias  trampas  ubicadas  en  campo  e  en 
explotacións da parroquia da Pedra (Santa María),  incluída ata ese momento na zona tampón, no  
concello  de  Cariño,  constataronse  novas  deteccións  deste  organismo,  polo  que  esta  parroquia 
declarouse como zona infestada e aplícanse nela as medidas fitosanitarias establecidas na Resolución 
do 8 de marzo de 2017.

Deste xeito as zonas demarcadas quedan como sigue:
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Zona Demarcada Provincia Concello Parroquia

Zona Infestada
A Coruña

Arteixo Chamín (Santaia) Sorrizo 
(San Pedro)

Cariño A Pedra (Santa María)

Laracha (A)
Lendo (San Xián)
Caión (Santa María do 
Socorro)

Muxía

A O (Nosa Señora)
Leis (San Pedro), 
Muxía (Santa María)
Moraime (San Xulián)
Ozón (San Martín) 

Lugo
Burela Todas
Trabada Trabada (Santa María)

Zona Tampón

A Coruña

Arteixo
Monteagudo (San Tomé)
Barrañán (San Xián)  
Armentón (San Pedro)

Camariñas
Franxa 5 km limítrofe cos 
concellos infestados

Carballo
Rebordaos (San Salvador)
Vilela (San Miguel) Noicela 
(Santa María)

Cariño

Cariño (San Bartolomeu)
Feás (San Pedro) Landoi 
(Santiago) Sismundi (San 
Esteiro)

Cedeira Todo o concello
Cerdido Todo o concello

Dumbría
Franxa 5 km limítrofe cos 
concellos infestados

Laracha (A)
Cabovilaño (San Román)
Lemaio (Santa Maria) Torás 
(Santa Maria

Mañón Todo o concello
Moeche Todo o concello

Muxía

Bardullas (San Xoán), 
Buiturón (San Tirso) Caberta 
(San Félix) Couceiro (San 
Pedro) Frixe
Morquintián (Santa María)
Nemiña (San Cristobo) 
Touriñán (San Martiño) 
Vilastose 

Narón Todo o concello
San Sadurniño Todo o concello
Valdoviño Todo o concello

Vimianzo
Franxa 5 km limítrofe cos 
concellos infestados

Lugo

Alfoz Todo o concello
Barreiros Todo o concello
Cervo Todo o concello
Foz Todo o concello
Lourenzá Todo o concello
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Mondoñedo Todo o concello
Ribadeo Todo o concello

Trabada

Balboa, 
Fórnea
Ría de Abres
Sante (San Xiao)
Vidal (San Mateo), 
Villaformán
Villapena

Valadouro (O) Todo o concello
Vicedo (O) Todo o concello
Viveiro Todo o concello
Xove Todo o concello

Nos Plano 1 e 6 determínanse os municipios establecidos como zonas  demarcadas así como a franxa 
tampón.

4.3 ERRADICACIÓN

A erradicación é o obxectivo prioritario deste Plan de Acción, e para iso a Administración Autonómica 
como medida de emerxencia desde a detección do organismo nocivo ha realizado as seguintes accións:

1. Publicación varias resolucións,  tanto de declaración de presenza da praga,  como de zonas 

demarcadas e de medidas a levar a cabo para o seu control. 

2. Formación a técnicos de servizos provinciais e de oficinas agrarias sobre as zonas  demarcadas  

e de especial vixilancia, sobre a detección,  o recoñecemento e  a identificación, sobre plans de 

control e medidas de erradicación do organismo nocivo.

3. Información a propietarios de parcelas en zonas  demarcadas e a comerciantes, empresarios, 

distribuidores,   almacenistas,  entidades e cooperativas afectados sobre medidas adoptadas 

nas zonas  demarcadas e de especial vixilancia.

4. Distribución de dípticos e carteis informativos sobre a praga e o seu control.

5. Identificación  dos  propietarios  as  parcelas  ou  tubérculos  afectados  nas  zonas   infestadas, 

notificándolles  a  existencia  do  organismo  para  erradicar  e  especificando  as  medidas  para 

adoptar e os tratamentos fitosanitarios a realizar.

6. Notificación  da  existencia  da  praga  e  entrega  de  material  divulgativo (díptico)  a  todos  os  

sectores  afectados:  particulares,  produtores,  cooperativas,  almacéns  e  distribuidores  de 

patacas.
7. Establecemento dun sistema de  trampeo nas zonas afectadas, en época na cal non debería  

presentarse a praga, para comprobar se pode presentarse algún ciclo durante o inverno. 

Para lograr a erradicación da praga, deberanse aplicar unha serie de medidas de forma simultánea: 
destrución dos  tubérculos contaminados, aplicación de tratamentos fitosanitarios e a aplicación dun 
conxunto  de  medidas  culturais  (en  campo)  e  hixiénicas  (en  almacén).  Ademais,  previuse  aplicar 
medidas nos lugares probablemente contaminados e na zona de vixilancia.
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4.3.1 Medidas de erradicación para os produtores de pataca, tanto comercial como de autoconsumo, 
localizados nas zonas  infestadas:

 Prohíbese  o  cultivo  de  patacas,  desde  o  día  5  de  marzo  de  2017,  en  todos  os  concellos  
establecidos como zona  infestada durante un período mínimo de dous anos e ata que se  
declare a erradicación da praga.

 Todas as plantacións de pataca existentes nas zonas  infestadas no momento de entrada en 
vigor do Real Decreto serán retiradas baixo control oficial no tempo máis curto posible e o seu 
destino será a destrución segundo o indicado no artigo 9.1 a) do Real decreto 197/2017.

  Todas as patacas cultivadas en campañas anteriores, así como os rebrotes de pataca de anos 
anteriores, que aparezan durante o período de prohibición do cultivo, serán desenterradas e 
destruídas.

 Os almacéns de autoconsumo non poderán almacenar patacas orixinarias de zonas  infestadas.  
As existencias de patacas que queden nos almacéns particulares da campaña anterior serán 
entregados aos servizos oficiais para a súa destrución. Do mesmo xeito actuarase coas patacas 
de sementa compradas para esta campaña e que non foron plantadas.

 Os almacéns nos que se gardaban as patacas de campañas anteriores, unha vez baleiros, se  
desinfectaran e desinsectarán adecuadamente e instalarase trampa con feromona sexual. 

 Destruiranse os sacos e embalaxes que estiveran en contacto coas patacas contaminadas. 

4.3.2. Medidas de erradicación para os almacéns comerciais de pataca localizados na zona infestada:

 Deberán colocar mallas  tupidas cun mínimo de 6x6 fíos/cm2 en ocos e xanelas para evitar a 
entrada da praga. Nas portas deberá establecerse un sistema para evitar a entrada da praga 
(dobres portas outro sistema eficaz).

 Desinfección do chan, paredes e teito con auga con lixivia ao 2%. 
 Non  almacenar nin comercializar patacas producidas dentro da zona  infestada.
 Instalación de,  como mínimo, unha trampa con feromona sexual,  en función do tamaño e 

distribución do almacén.
 Levar un rexistro de todas as entradas e saídas de patacas do almacén, así como da súa orixe e  

destino, agás se o destino é o consumidor final.
 Prohíbese  a  entrada  e  comercialización  dentro  da  zona  infestada  de  pataca  de  sementa, 

mentres non se levante a prohibición de cultivo.

4.3.3. Medidas de erradicación para todos os  demais operadores de  pataca localizados dentro da 
zona  infestada:

 Só poderán comercializar  patacas para consumo directo e irán preparadas e envasadas para o  
consumidor final. 

 Prohíbese a comercialización de patacas a granel.
 Non poderán comercializar patacas producidas dentro das zonas  infestadas.
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4.3.4 Medidas a aplicar na zona tampón:

Nas parcelas situadas na zona tampón:

 Aplicarase un tratamento fitosanitario durante a fase de tuberización do cultivo e antes da  
colleita.

 Levarán a cabo inspecciones visuais  polos servizos oficiais e non se instalarán trampas con 
feromona sexual, excepto no caso de que se detecten síntomas de que a praga pode estar 
presente.

 Os  tubérculos recolleitos só se poderán destinar para  pataca de consumo.
 Se o destino da pataca é a comercialización fóra da zona  demarcada só se permitirá despois de 

control oficial e verificación de ausencia da praga.

Nos almacéns situados en zona tampón:

 Colocar mallas  tupidas cun mínimo de 6x6 fíos/cm2 nas portas, ocos e xanelas para evitar a  
entrada da praga.

 Instalación de trampas de  feromona sexual.
 Se se comercializan patacas fóra da zona  tampón, deberá verificarse que non se recolleron 

capturas nas trampas instaladas nin se detectaron  tubérculos con presenza da praga.

4.3.3 Restricións ao movemento de  tubérculos na zona  infestada:

 Prohíbese o movemento de todos os  tubérculos de pataca procedentes de zonas  infestadas, 
agás que se realice baixo control oficial cara a vertedoiros autorizados.

 A entrada e circulación de pataca de consumo nas zonas  infestadas realizarase exclusivamente 
para o consumo directo e irán preparadas e envasadas para o consumidor final. 

 As  entradas  e  saídas  de  pataca  destes  almacéns  realizarase  de  forma  que  se  evite  a  
infestación,  e sempre en vehículos  protexidos fisicamente para  evitar a  contaminación.  As 
patacas comercializadas só poderán proceder de zonas libre da praga.

 Prohíbese a saída de pataca de consumo das zonas  infestadas, unha vez unha vez que estas 
fosen en instalacións situadas nestas zonas.  Para iso recoméndase non almacenar grandes 
cantidades de pataca e de tal forma evitar os excedentes. 

 Para o transporte de patacas a almacéns situados dentro das zonas  infestadas, deseñaranse  
rutas de repartición de forma que as últimas descargas realícense nestes almacéns e o vehículo 
utilizado salga baleiro destas zonas.

 Realizaranse unha serie de medidas hixiénicas nos vehículos de transporte que aseguren a 
limpeza e eliminación da terra residual, de tal forma que se garanta que a praga non poida 
establecerse nin propagarse fóra da zona  infestada.

 Evitarase o tránsito de transporte de patacas de consumo con entrada e saída dunha zona  
demarcada se non vai facer ningunha descarga  dentro da mesma. No caso de ser necesario o 
tránsito por estas zonas o camión deberá ir  totalmente pechado cunha estrutura ríxida ou 
unha  lona  protectora  que  axuste  perfectamente  coa  caixa  do  camión  e  impida  calquera 
contacto do  tubérculo co interior.  Non deberá estacionarse na mesma máis que o tempo  
necesario  para  os  descansos  obrigatorios  do  camioneiro  e  deberá  saír  da  zona  o  máis  
rapidamente posible.

13



Edificio administrativo de San Caetano
15781 Santiago de Compostela
A Coruña
http://mediorural.xunta.es

4.4 Contención (evitar propagación)

As medidas encamiñadas a conter a praga son as que se describen a continuación:

 Restricións ao movemento de pataca: A principal vía de dispersión da praga é o movemento 

de  tubérculos  contaminados,  por  iso  deben  aplicarse  as  restricións  de  movemento  de 

tubérculos especificadas nos apartados anteriores en función das distintas zonas.

 Campañas de divulgación e sensibilización: Incluiranse todas aquelas actividades encamiñadas 

a  proporcionar  información  sobre  a  praga,  e  concienciar,  aos  produtores  e  almacéns,  da 

importancia de realizar controis para detectala, e tomar medidas se a detectan.

 Reunións  con   almacenistas  de  pataca que  vaian  comercializar  pataca  producida  na 

Comunidade Autónoma para informarlles sobre a praga, sobre a súa distribución, sobre as 

medidas que deben levar a cabo para poder comercializar pataca.

 Realización dun Anuncio de televisión e notas de prensa para informativas sobre a praga para 

informar o público en xeral.

 Formación do sector na identificación da praga:  A vixilancia desta praga esixe a revisión e 

mantemento  semanal  das  trampas  instaladas.  Por  iso,  considérase  moi  importante  o 

coñecemento de todos os implicados nos danos que ocasiona esta praga, e o seu seguimento 

mediante  a  instalación  de  trampas  con  feromonas  sexuais.  A  todos  os  agricultores  e 

almacenistas de pataca afectados,  esixiráselles unha vixilancia continua do cultivo e/ou da 

pataca almacenada, de tal forma que estes autocontrois do sector, completen as prospeccións  

efectuadas polos técnicos de Sanidade Vexetal. 

É importante formar ao sector no recoñecemento da praga, e as medidas de prevención, para 

o que se poden realizar sesións formativas cos técnicos e responsables de almacéns de pataca.

Revisión e actualización do programa

O programa de erradicación someterase a unha revisión cando se considere necesario, para analizar e  

verificar  que  se  están  logrando  os  obxectivos  fixados,  segundo  os  datos  obtidos  nas  inspeccións. 

Ademais, tamén poderá ser revisado en calquera momento cando: prodúzanse cambios na distribución 

da praga;  ou se  adquiriron  novos  coñecementos  sobre  a  praga  que afecten  o  seu  resultado (por 

exemplo descubrimento de novos métodos de control). 

O obxectivo do programa é a erradicación de  Tecia solanivora,  considerando como tal  que,  como 

consecuencia  da  vixilancia  realizada,  non  se  detectou  presenza  da  praga  durante  un  período 

consecutivo de dous anos. 
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PLANO 1: ZONAS DEMARCADAS
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PLANO 2: TRAMPEO EN ZONA INFESTADA NORTE
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PLANO 3: TRAMPEO EN ZONA TAMPÓN NORTE.
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PLANO 4: TRAMPEO EN ZONA BERGANTIÑOS.
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PLANO 5: TRAMPEO EN ZONA OURENSE.
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PLANO 6: TRAMPEO GALICIA.
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PLANO 7: ZONA DEMARCADA
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PLANO 8: TRAMPEO EN ZONA INFESTADA MUXIA
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PLANO 9: TRAMPEO EN ZONA TAMPÓN MUXIA
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PLANO 10: TRAMPEO EN ZONA INFESTADA  LARACHA
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PLANO 11: TRAMPEO EN ZONA TAMPÓN  LARACHA
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