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INFORME DE RESULTADOS 

INTRODUCIÓN 

A conservación de ecotipos e variedades locais é crucial, xa que os cultivares altamente mellorados e 
modernos estanos a remprazar, o cal é unha ameaza que provoca erosión xenética. Para a maioría das 
especies cultivadas, a perda de variabilidade xenética comeza tan pronto como comeza o proceso de 
domesticación. Os miles de ecotipos e variedades locais orixinados pola selección dos agricultores 
representan unha gran fonte de diversidade, particularmente para alelos de interese agrícola e 
adaptacións locais, como por exemplo caracteres de calidade, tolerancia ou resistencia a estreses bióticos 
e abióticos. En España pódese atopar unha gran variedade de rexións agro-climáticas e polo tanto, 
heteroxeneidade dos ecotipos e liñas locais adaptadas e moi diversas fenotípicamente. 

No ano 2014, fíxose dende o CIAM unha prospección de material vexetal de cultivares tradicionais de 
horta galegos. Entre todas as novas accesións, houbo 10 variedades ou ecotipos de cebola. Era necesario 
facer un estudo morfolóxico de estas novas variedades, mediante a súa caracterización fenotípica, así 
como a posterior selección para a multiplicación de semente e a súa conservación no banco de 
xermoplasma. Esta caracterización é necesaria tanto para evitar duplicidades con variedades xa 
existentes no banco, como para atopar caracteres de interese en novas variedades que poidan ser 
introducidas no mercado, así como a recompilación de datos de variedades que poidan atoparse en risco 
de erosión xenética. 

No ano 2016 levouse a cabo a actuación CIAM/01/2016, dentro da submedida M10.2., na que se fixo un 
estudo morfolóxico das novas variedades, mediante a súa caracterización fenotípica, así como a posterior 
selección para a multiplicación de semente. 

METODOLOXÍA 

Material vexetal 

O material vexetal empregado, foron os bulbos obtidos durante a acción levada a cabo no ano 2016. Das 
10 variedades caracterizadas no ano 2016, seleccionáronse 6, xa que as outras 4 foron variedades que xa 
estaban recollidas no banco de xermoplasma. Estas 6 variedades foron as seguintes: 

 



  

 

Nome da variedade Nº de 
recollida 

Lugar de recolección 

Cebola de Piñeira C10 Barreiro – Piñeira - Ribadeo 
Cebola Plana C17 Grove – Santa María de Vilamor - Mondoñedo 
Cebola Chata de Barizo C35 Porto de Barizo – San Pedro de Barizo - Malpica 
Cebola Redonda C38 Cores – San Martiño de Cores - Ponteceso 
Chata de Miño C65 Ponte lago – San Pedro de Quembre – Carral 
Cebola Chata C93 San Sadurniño 
 

Conservación dos bulbos 

Os bulbos caracterizados e recollidos no ano 2016, mantivéronse en cámara a 4º C ate o momento do seu 
transplante. A cebola é unha planta bianual, que o primeiro ano produce os bulbos e o segundo ano os 
órganos reproductores, procedentes dos bulbos, e previamente estos teñen que ser sometidos a un 
periodo de frío, para que se produza a subida da flor.  

Cultivo 

O cultivo das 6 variedades de cebola fíxose no exterior en parcelas individuais. Cada parcela mantiña 
unha distancia mínima de 500 m coas outras, xa que esta e a distancia mínima a manter nas especies 
alógamas para evitar os cruzamentos. 

Previamente fíxose un abonado de fondo en cada parcela. Posteriormente foi acolchada con plástico 
negro. Transplantáronse unha media de 100 bulbos por variedade. Nas parcelas se dispuxo un sistema de 
entutorado, con malla, para evitar o encamado das inflorescencias. O transplante fíxose a mediados de 
abril, sendo o marco de plantación de 0.20x0.20 cm 

Durante o cultivo, as prácticas culturais foron as habituais do cultivo, e consistiron básicamente en 
escardas manuais e tratamentos de herbicida cando foron necesarios e un calendario de tratamentos 
funxicidas, cada 15 días, dende que brotaron os bulbos ate 20 días antes da recollida das inflorescencias. 

Caracterización 

A caracterización das variedades fíxose sobre 60 bulbos de cada unha delas, empregando os descritores 
tanto do International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI) como os da Unión Internacional para la 
Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). Do IPGRI empregáronse 6 descriptores de planta e 3 de 
flor e da UPOV empregáronse 9 descriptores de planta. Na Tabla 1 están resumidos os caracteres máis 
importantes. 

Recolección e Conservación 

Unha vez caracterizadas as variedades, fíxose a recolección de inflorescencias. Unha vez secas, a semente 
foi extraida e limpada con unha malladora. Esta semente, unha vez comprobada a % de xerminación, 
gardouse en botes de cristal herméticos e conservada no banco de xermoplasma en cámara de frio. 

 

 



  

 

RESULTADOS 

Caracteres resultantes 

 Variedades 
Caracteres C10 C17 C35 C38 C65 C93 
Cor das follas Verde Verde Verde Verde Verde Verde 
Nº follas por pseudotallo Medio Medio Medio Medio Medio Medio 
Porte Erecto Erecto Erecto Erecto Erecto Erecto 
Cerosidade Media Media Media Media Media Media 
Intensidade da cor verde Medio Claro Claro Medio Medio Medio 
Quebrado Ausente o 

muy débil 
Ausente o 
muy débil 

Ausente o 
muy débil 

Ausente o 
muy débil 

Ausente o 
muy débil 

Ausente o 
muy débil 

Nº de flores por umbela >30 >30 >30 >30 >30 >30 
Cor da flor Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 
 

Variedades 

C10 Cebola de Piñeira 

 

C17 Cebola Plana 

 



  

 

C35 Chata de Barizo 

 

 

C38 Cebola Redonda 

 

 

 

C65 Chata de Miño 

 

 

 

 

 

  

 



  

 

C93 Cebola Chata 
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