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OS OBXECTIVOS DO CONVENIO INTEGRADOS NAS ACTIVIDADES DE MELLORA XENÉTICA DO CASTIÑEIRO DO CIF-

LOURIZÁN

Castes tradicionais

Patróns híbridos F1

Novas obtencións
Retrocruzamentos á C. sativa
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Conservación

Caracterización

Descritores UPOV, resistencias a factores bióticos e abióticos, 

publicación das descricións dos materiais rexistrados

Transferencia

Material CAC / Planta certificada

Castes tradicionais/ Materiais híbridos



Núcleo de propagación

23 variedades do RVC:

‘Amarela’, ‘Amarelante’, ‘Branca’, ‘Calva’, ‘Campilla’, ‘Garrida’, ‘Famosa’,

‘Inxerta’, ‘Longal’, ‘Loura’, ‘Luguesa’, ‘Monfortina’, ‘Negral’, ‘De Parede’,

‘De Presa’, ‘Picona’, ‘Puga de Afora’, ‘Puga do Bolo’, ‘Raigona’,

‘Rapada’, ‘Rapada do Sil’, ‘Serodia’ e ‘Ventura’

Variedades de interese local:

‘Anaxa’, ‘Palmeiro’, ‘Porteliña’ e ‘Temperá’

Patróns híbridos pendentes de aprobación no RVC:

C-111-1, C-7521, Q-125, Q-392, Q-1483, Q-2671, Q-7810, Q-90044

En anos sucesivos outras variedades de interese local así como as

novas obtencións destinadas a súa inclusión no RVC.

CONSERVACIÓN

Invernadoiro construído en 2019 (Fondos FEADER) e detalle dalgunhas plantas incluídas no 2020.

27 variedades galegas de interese comercial e local

3 portuguesas e 8 francesas de interese referencial

2019
Propagación vexetativa das principais variedades

2020

Construción dun invernadoiro destinado a conservación

Propagación vexetativa das variedades e patróns híbridos

Plantas baixo condicións sanitarias 

óptimas fronte as principais 

enfermidades e pragas. 



CARACTERIZACIÓN

O desenvolvemento desta liña comportou a construción dun invernadoiro-insectario (convenio

Inditex) para a infestación en condicións controladas D. kuriphilus e de un laboratorio de patoloxía.

Descritores UPOV Resistencia a factores bióticos

(2018-2020)

Resistencia a factores abióticos

Materiais híbridos

Variedades tradicionais

Solicitada a aprobación no RVC 

de 8 patróns híbridos (2020)



CARACTERIZACIÓN

Avespa do castiñeiro (ensaios 2018-2020)

Valores obtidos para o índice de infestación das principais variedades tradicionais galegas. 

Os datos están avaliándose actualmente pero, ademais das diferentes sensibilidades entre C. sativa e os híbridos F1, parecen

existir diferencias tamén dentro das clases xenealóxicas.

Os resultados destas avaliacións serán incluídos, xunto cos descritores UPOV, na monografía de descricións das variedades e

patróns híbridos de castiñeiro que será publicada no primeiro semestre do 2021.

Castes tradicionais e patróns híbridos
(28 variedades e 30 clons híbridos)

5 castes cunha tolerancia significativamente maior

4 castes moi sensibles

50% do material híbrido F1 é totalmente resistente
(entre eles 3 dos 8 patróns propostos para o RVC (Q-125, Q-392 e Q-90044)

Resistencia ao cancro (ensaios 2019-2020)



CARACTERIZACIÓN

Enfermidade da tinta (ensaio 2019: 160 clons de 11 retrocruzamentos )

Porcentaxes de supervivencia dos clons de retrocruzamentos testados fronte aos controis. 

Importantes diferencias nos graos de tolerancia destes clons á avespa do castiñeiro e parece que tamén para ao cancro aínda que

estes últimos datos están sendo analizados actualmente

Novas obtencións híbridas

75 clons son resistentes de 5 familias

18 clons cunha supervivencia superior do 75%

Elevado número de candidatos nos que orientar a selección que se

suman a outros obtidos en anos anteriores ao 2018

Resistencia ao cancro e á avespa do castiñeiro (ensaios 2018-2020: máis de 250 clons de distintas clases xenealóxicas)

Estudio combinado de 

resistencias + Adaptación climática + Compatibilidade ao 

enxerto
Selección de candidatos



CARACTERIZACIÓN

As novas obtencións teñen que ser avaliadas por descritores UPOV para a súa protección previa inclusión no RVC. Para o

desenvolvemento desta actividade está prevista a instalación dunha colección de referencia en Xaneiro do 2021.

Planificación da colección de referencia no CIF-Lourizán. Submedida 10.2.2

Material a incluir nun primeiro termo: Variedades exemplo das directrices UPOV (Belle Epine, Bouche de Betizac, Bouche Rouge, Bournette, Marron

D'Olargues, Precoce Migoule, Sardonne, Verdale), variedades galegas e patróns híbridos.

Preparación do terreo

2019

2020

Planificación e preparación do terreo

Propagación vexetativa do material a plantar

Previsión da plantación: xaneiro 2021



TRANSFERENCIA

Plano de planta e alzado proxectado para a construción do invernadoiro 
de certificación de castiñeiro (Ministerio de Agricultura e Submedida 10.2.2)

Material CAC

D. Kuriphilus no 

material transferido

Propagación das variedades en 

invernadoiro

Verificacións de identidade 

das plantas nai
Transferencia a viveiros

2017 2018-2019 2020-2021 2021

Verificacións mediante xenotipado 

para alta plantas CAC en viveiros

Planta certificada

2018
2019

2021

Deseño de protocolos de 

certificación para castiñeiro Deseño do invernadoiro de 

certificación

Indexaxe (ChMV) de 13 

variedades e 2 patróns

Indexaxe (ChMV) de 13 

variedades e 7 patróns Técnica de termoterapia 

para saneamento (ChMV). 

CTIFL-Francia

Construción do invernadoiro de certificación

2020



CONTINUIDADE PROXECTADA DAS LIÑAS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADAS

Conservación

• Novas prospeccións

• Incremento do número de variedades conservadas

• Incorporación progresiva das novas obtencións

Caracterización

• Avaliación combinada dos resultados de resistencia

• Compatibilidade ao enxerto

Novas altas no RVC

Transferencia de material.

• Alta das plantas nai CAC en invernadoir.

• Produción de planta certificada

Transferencia da información:

• Monografías de descricións

• Divulgación dos resultados obtidos no marco do convenio

Equipo de Mellora Xenética do Castiñeiro:

Josefa Fernández López. Coordinadora do programa de mellora do castiñeiro.

Beatriz Míguez Soto. Técnico I convenio Agacal-Juana de Vega.

Javier Fernández-Cruz. Técnico I convenio Agacal-Inditex.

Director do CIF-Lourizán Enrique Martínez Chamorro


