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INFORME DE RESULTADOS 

1.- INTRODUCIÓN 

A área de produción e envasado do produto amparado pola Indicación Xeográfica Protexida Pataca de 

Galicia abrangue catro subzonas da Comunidade Autónoma de Galicia cuxo ámbito territorial é o seguinte: a) 

Subzona de Bergantiños: abrangue os concellos de Carballo, Coristanco, A Laracha, Malpica e Ponteceso. b) 

Subzona da Terra Chá-A Mariña: constituída polos concellos de Abadín, Alfoz, Barreiros, Cospeito, Foz, 

Lourenzá, Mondoñedo, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, Vilalba e Xermade. c) Subzona de Lemos: formada polos 

concellos de Monforte de Lemos, Pantón e O Saviñao. d) Subzona da Limia: constituída polos concellos de 

Baltar, Os Blancos, Calvos de Randín, Cualedro, Porqueira, Rairiz de Veiga, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Vilar de 

Santos, Xinzo de Limia, Castrelo do Val, Laza, Monterrei, Oímbra e Verín; e as parroquias de Coedo e Torneiros, 

do concello de Allariz; as de Bóveda, Padreda, Seiró e Vilar de Barrio pertencentes ao concello de Vilar de Barrio; 

e as da Abeleda, Bobadela-A Pinta, A Graña e Sobradelo do concello de Xunqueira de Ambía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A única pataca amparada baixo a Indicación Xeográfica Protexida PATACA DE GALICIA é a pataca de 

consumo da variedade KENNEBEC. 

 

 



As características particulares das patacas de consumo da variedade Kennebec amparadas pola Indicación 

Xeográfica Protexida Pataca de Galicia son as seguintes: -Forma dos tubérculos: de arredondada a oval. -Presenza 

de ollos: moi superficiais. -Aspecto da pel: de aparencia lisa e fina, de cor amarela clara. -Cor da carne: branca. -

Textura: firme e cremosa ao ser cocida, consistente na boca. -Calidade para consumo: excelente, destacando polo 

seu contido en materia seca e por manter as súas calidades de cor, aroma e sabor despois de ser cociñada. -Contido 

en materia seca: superior ao 18%. -Contido en azucres redutores: inferior ao 0,4%.  

O Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Pataca de Galicia é un dos poucos Consellos 

Reguladores da Comunidade Autónoma de Galicia que se encontra acreditado por ENAC para a certificación de 

Produto, concretamente conseguiu a acreditación con data 10 de febreiro de 2012 (Nº de Acreditación 95/CPR212). 

Con anterioridade xa había conseguido a acreditación do laboratorio para a análise dos parámetros de Materia Seca 

e Azucres Redutores, parámetros esixidos no Regulamento da IXP Pataca de Galicia para os cales se necesitaba un 

laboratorio acreditado segundo establece a normativa. A data de acreditación do Laboratorio da IXP Pataca de 

Galicia foi o 14 de maio de 2009 (Nº de Acreditación 723/LE1552), e o único laboratorio en España acreditado pa 

este tipo de determinacións en pataca.  

A variedade Kennebec levase sementando moitos anos en Galicia ( incluso se ten producido semente da 

mesma na nosa Comunidade) está completamente adaptada as condicións climatolóxicas e edafolóxicas desta zona, 

pero non se trata dunha variedade autóctona de Galicia.  

Contamos con tres variedades autóctonas en Galicia, Fina de Carballo (Bergantiños), Cazona (Lugo) e 

Ganade (Xinzo de Limia) que por distintos motivos deixáronse de producir e que nestes últimos anos estanse 

tratando de recuperar. A Fina de Carballo é unha variedade que aínda se segue cultivando a pequena escala e 

comercializándose en mercados locais da subzona de Bergantiños; é moi apreciada polas súas cualidades 

organolépticas, sobre todo cuando se cociña cocida. 

Outra variedade con amplo percorrido sobre todo na subzona de a Limia é a variedade Agria que se 

emprega tanto para a industria como para consumo en fresco, ten unha gran importancia nas explotacións posto que 

a superficie sementada ven a supor aproximadamente un 40 % do total da pataca sementada na subzona de A 

Limia. Esta variedade levase sementando dende fai mais de 30 anos e o igual que a Kennebec está perfectamente 

adaptada o clima e as características edafolóxicas de Galicia. Nun principio non se puido incorporar a IXP pataca 

de Galicia posto que era unha variedade que non estaba libre de patente, agora si o está e por iso pretendese 

introducir na IXP posto que como xa se dixo levase sementando dende fai xa mais de 30 anos e o igual que a 

variedade Kennebec os solos e climatoloxía de Galicia fan que esta variedade se diferencie na súa calidade 

culinaria con respecto a mesma variedade producida noutras zonas do territorio Nacional.  

2.-OBXETIVO DO PROXECTO.  

O obxecto diste proxecto foi a de levar a cabo distintos campos de ensaio co fin de ver o comportamento 

destas tres variedades autóctonas; nestes campos de ensaios tívose como testiño dúas variedades que están 

completamente introducidas en Galicia e que supón mais do 80 % da pataca sementada nesta Comunidade, unha 

delas é a Agria e a outra a Kennebec, a única variedade que está amparada pola IXP Pataca de Galicia, ase mesmo 

segundo o artigo 8, punto 2 do Regulamento da indicación xeográfica protexida Pataca de Galicia (DOG nº 144, do 

29 de xullo de 2010), o Consello Regulador poderá propor á Consellería competente en materia de agricultura que 



se modifique este regulamento e o prego de condicións para incluír novas variedades, si se consideran de interese e 

reúnen as características de calidade e rendementos requiridos, unha vez realizados os estudos pertinentes, este foi 

o obxectivo deste proxecto no cal estudamos o comportamento agronómico destas tres variedades respecto da 

Kennebec e Agria, aspectos tales como precocidade do cultivo, comportamento fronte a pragas e enfermidades, 

rendementos, etc.; ademais tratarase de facer unha caracterización tanto fenolóxica como morfolóxica tanto das tres 

variedades autóctonas como das dúas variedades testiño coas que se pretenden comparar. Finalmente observaranse 

cualidades organolépticas (catas) e cumprimento dos parámetros analíticos (analíticas) esixidos polo Regulamento 

da IXP Pataca de Galicia.  

3.-ESTUDO AGRONÓMICO.  

Neste punto tratouse de ver o comportamento das 3 variedades autóctonas, Fina de Carballo, Cazona e 

Ganade fronte a distintos aspectos do cultivo, como foi a precocidade, comportamento fronte a pragas e 

enfermidades, rendementos de produción, desenrolo vexetativo, etc., tendo como testiño as dúas variedades mais 

importantes de Galicia, Kennebec e Agria. Para levar a cabo este estudo fixéronse dous campos de ensaio, un deles 

na subzona de Bergantiños, onde a Fina de Carballo aínda se produce por parte de pequenos agricultores a cal é 

moi valorada polos consumidores da zona. O outro ensaio realizouse na Subzona de A Limia, onde se produce e 

comercializa mais do 80 % da pataca amparada pola IXP Pataca de Galicia. Nos dous campos de ensaio 

sementáronse as tres variedades autóctonas, mais as testiño das variedades Kennebec e Agria. Fíxose un 

seguimento do cultivo desde a súa sementeira ata a súa recolleita, tomando nota de todos os aspectos que os 

técnicos do Consello Regulador estimou necesarios.  

A continuación detállanse todas as operacións de cultivo e visitas realizadas a cada un dos campos de 

ensaio, así como os rendementos obtidos de cada unha das variedades. 

  



3.1.-Campo de ensaios da subzona de A LIMIA.  

A.-Localización.  

O campo de ensaios desta subzona levouse a cabo nunha parcela de forma rectangular, do concello de 

Sandiás con unha superficie de 1’66 Has, localizada co número de polígono 177 e número de parcela 20007. 

Sementaronse seis regos de cada variedade con tres repetición como se amosa no croquis seguinte: 

 

    

A superficie de cada subparcela é de 27 m
2
, deixando pasillos entre todas as subparcelas de 2 m de ancho. 

A superficie total sementada de cada variedade (contando as tres repeticións) foi de 81 m
2
. Tendo en conta os 

pasillos deixados entre cada subparcela, a superficie total deste campo de ensaios foi de 860 m
2
. 

 
B.-Preparación do terreo.  

Al labores preparatorias do terreo para a sementeira comezan no mes de febreiro co pase do arado de 

vertedeira para enterrar todas as malas herbas que saíron durante o outono e inverno; debido as condicións 

meteorolóxicas adversas durante parte da primaveira non se puido entrar a parcela ata ben avanzado o mes de maio 

polo que se deu un pase de grada de discos sobre o 20 de maio; a finais de maio aplicase o abonado de fondo a 

razón de 1500 Kg/ha de abono mineral complexo 9-18-27 posteriormente cóbrese o abono con un pase de 

cultivador e un día antes da sementeira dáse un pase de fresa para deixar preparado o leito de sementeira. 

C.-Sementeira.  

A sementeira levase a cabo o día 10 de xuño con unha sementadora de ruletas de dúas liñas.  



Sementáronse 50 Kg de cada variedade autóctona (Fina, Cazona e Ganade), tamén se sementan 50 Kg de 

cada unha das variedades testiño ( Kennebec e Agria). 

D.-Labores posteriores a sementeira.  

O día 20 de xuño levase a cabo o primeiro tratamento para eliminar as malas herbas en base a Metribucina 

70%, mesturado con un insecticida a base de Cipermetrin 10% para combater o verme gris (roscilla).  

Durante o período de cultivo lévanse a cabo outros tratamentos fitosanitarios para previr ataques de pragas 

e enfermidades; na seguinte táboa amósanse as datas así como o produto empregado e a praga ou enfermidade 

tratada Debido a seca durante o ciclo de cultivo nesta parcela déronse regas a razón de 20 l/m
2 
coas seguintes datas: 

DATA  PRAGA/ENFERMIDADE  MATERIA ACTIVA  DOSE  
29/06/2016  Malas herbas  METRIBUCINA  0.8 kg/ha  
29/06/2016  Malas herbas  BENTAZONA  0.4 l/ha  
29/06/2016  Verme Gris (Rosquilla)  BAYTROID  0.5 l/ha  
05/07/2016  Mildiu  MANCOZEB + METALAXIL  2,5 kg/ha  
05/07/2016  Verme Gris  BAYTROID  0.5 l/ha  
05/07/2016  Escaravello  IMIDACLOPRID 20%  0,3 l/ha  
03/08/2016  Mildiu  FENAMIDONA + PROPAMOCARB  2 l/ha  
03/08/2016  Malas herbas  FUAZIFOP-P-BUTIL  1 l/ha  
19/08/2016  Mildiu  BENTIAVALICARB ISOPROPIL + 

MANCOZEB  
1,5 kg/ha  

08/09/2016  Mildiu  AMISULBROM 20 %  0.5 l/ha  
08/09/2016  Verme Gris (Rosquilla)  BAYTROID  0.5 l/ha  
19/09/2016  Mildiu  CIMOXANILO+CLORTALONIL  2 l/ha  
03/10/2016  Mildiu  VENTIAVALICARB ISOPRONIL + 

MANCOCEB  
2 Kg/ha  

 

Debido a seca durante o ciclo de cultivo nesta parcela déronse regas a razón de 20 l/m2
 
coas seguintes 

datas: 

18/07/16  20 l/m2  
25/07/16  20 l/m2  
1/08/16  20 l/m2  
08/08/16  20 l/m2  
16/08/16  20 l/m2  
23/08/16  20 l/m2  
30/08/16  20 l/m2  
6/09/16  20 l/m2  

 

E.-Recolleita. 

A data de hoxe ainda non se levou a cabo a recolleita posto que aínda nos se completou o ciclo de cultivo 

de dúas das variedades sementadas (Agria e Fina), polo que a recolleita farase unha vez remate o seu ciclo, para 

recoller todas as variedades no mesmo día.  

A superficie sementada de cada variedade así como os quilogramos de semente, amósase na seguinte táboa: 



 

 

 

 

 

F.-Visitas de Control.  

A continuación detállanse as datas das visitas realizadas así como as incidencias que se puideron observar 

nas visitas:  

Data 28 de Xuño de 2016  

Nesta data comprobase o estado de xermolación do cultivo. Kennebec: encontrase xermolados o 100% dos 

tubérculos, non se observan síntomas de enfermidades nin de pragas. Fina: encóntranse xermolados o 90 % dos 

tubérculos, non se observan síntomas de enfermidades nin de pragas. Cazona: xermolados o 80 % dos tubérculos, 

non se observan síntomas de enfermidades nin de pragas. Ganade: 100 % dos tubérculos xermolados, non se 

observan síntomas de enfermidades nin de pragas. Agria: 70 % dos tubérculos xermolados, é a menos precoz en 

canto a brotación, non se observan síntomas de enfermidades nin de pragas. 

 
Campo ensaios, data 28 de Xuño de 2016 

 

Data 11 de xullo de 2016: 

Nesta data observase o estado de desenrolo do cultivo así como o posible ataque de pragas ou 

enfermidades. Kennebec: estado vexetativo en desenrolo da parte aérea, ramificación homoxénea, é a que menor 

porte ten, sen síntomas de pragas nin enfermidades. Ganade: ramificación con crecemento heteroxéneo, desenrolo 

vexetativo similar a Kennebec e a Agria. Fina: ramificación con crecemento homoxéneo; é a de maior porte das 

cinco variedades do campo de ensaios; sen síntomas de pragas nin enfermidades. Cazona: Porte similar a fina pero 

con bastantes fallos de nascencia, aproximadamente 20 %; sen síntomas de pragas nin enfermidades. Agria: 

Desenrolo vexetativo homoxéneo similar o da Kennebec; sen síntomas de pragas nin enfermidades. 

 

Variedade  Kg semente  Superficie 
sementada  

Kennebec  50  81 m2  

Agria  50  81 m2  
Fina  50  81 m2  
Cazona  50  81 m2  
Ganade  50  81 m2  



 

 
Campo de Ensaios A Limia, data 11 de xullo de 2016 

 
Data 19 de xullo de 2016:  

Kennebec: segue co crecemento vexetativo da parte aerea, sen síntomas de pragas nin enfermidades 

comenzan a verse os primeiros botons florais. Cazona: segue co desenrolo da vexetación é a que presenta un maior 

porte da ramificación aínda que de forma heteroxenea; sen síntomas de pragas nin enfermidades; xa se observan 

botons florais, mais avanzados que en Kennebec. Fina: porte vexetativo similar o da Cazona pero mais homoxéneo; 

non se aprecian síntomas de pragas nin enfermidades; botóns florais similares a cazona en case todas as plantas. 

Agria: porte vexetativo similar a Kennebec, homoxéneo; sen síntomas de pragas nin enfermidades; botóns florais 

en casi todas as prantas. Ganade: porte vexetativo similar a Agria e Kennebec, pero bastante heteroxeneo; sen 

síntomas de pragas nin enfermidades; é a que presenta maior retraso na aparición dos botóns florais. 
 

 
Campo de ensaios A Limia, 19 de xullo de 2016 

 
Data 26 de xullo de 2016  

Nesta data tódalas variedades encóntranse na de crecemento vexetativo da parte aerea. A que maior porte 

vexetativo presenta é a variedade Fina, seguida pola Cazona e logo a Kennebec e Agria presentan un porte similar, 

sendo a variedade Ganade a que menor desenrolo vexetativo presenta. Comenzanse a ver as primeiras flores en 

todas as variedades, excepto na variedade Agria; a mais avanzada é a variedade Ganade. 

 



 
Ganade, 26 de xullo de 2016, inicio floración. 

Data 2 de Agosto de 2016  

Todas as variedades seguen na fase de desenrolo da parte aerea. Non se observan síntomas de pragas nin 

enfermidades en ningunha das variedades. 

 
Campo de ensaios de A Limia, 2/08/2016 

Data 16 de Agosto de 2016: Desenrolo da parte aérea xa rematado en todas as variedades, xa se inicia a 

fase de desenrolo da parte subterranea, mais avanzado na variedade Kennebec e Ganade a mais retrasada e a 

variedade Fina, que aínda non se observa engrosamento das raizes. As variedades Agria e Cazona están mais 

retrasadas que a Kennebec e a Ganade. Aínda se observan flores nas tres variedades autoctonas, non apreciandose 

na Kennebec e a Agria. Non se observan síntomas de pragas nin enfermidades. 

 



Data 23 de Agosto de 2016  

Seguen coa fase de engrosamento de tubérculos. Todas as variedades presentan tubérculos pequenos, sendo 

a que presenta un tubérculos algo mais desenrolados a variedade Kennebec. Non se observan síntomas de pragas 

nin enfermidades. Polo que respecta a parte aérea a variedade fina é a que presenta maior porte e aínda se encontra 

en floración. O porte esta erecto, o igual que a agria e a kennebec. Nas outras dúas variedades xa comeza a 

aplanarse a parte aérea. 

  
Campo de ensaios de A Limia; Fina 23/08/2016   Campo de ensaios 23 de agosto 2016; Variedade Ganade. 

Data 8 de setembro de 2016  

Todas as variedades encóntranse na fase de engrosamento de tubérculos. Polo que respecta a parte 

aérea:  

- Kennebec: a ramificación comenza a poñerse amarela, encontrandose aproximadamente neste estadio un 

10 % da ramificación.  

- Fina: ramificación totalmente verde e semierepta, aínda se observan flores en 8 pes.  

- Cazona: ramificación aplanada e aproximadamente 15% da ramificación amarela.  

- Ganade: é a variedade que mais avanzada se encontra polo que se refire a parte aerea, encontrandose 

aproximadamente o 70 % da ramificación xa amarela..  

- Agria: porte semierepto e ramificación totalmente verde. 

 
Campo de ensaios A Limia, 8/09/2016 

 



 

Data 21 de Setembro de 2016  

Seguen todas as variedades co engrosamento de tubérculos. Polo que respecta a parte aérea segue na 

mesma situación que na visita anterior, na variedade ganade xa se observan algunha ramas secas, mentres que as 

variedades fina e agria aínda se encontran totalmente verdes; as variedades Kennebec e Cazona seguen avanzando 

no amarelamento da ramificación. Non se observan síntomas de pragas nin enfermidades. 

   

Tubérculos de fina, 21/09/16     Tubérculos de Kennebec, 21/09/16 

  

Tubérculos de Agria, 21/09/16     Tubérculos de Ganade, 21/09/16 

 

Tubérculos de Cazona, 21/09/16 

 

 



Data 30 de setembro de 2016 

Seguen todas as variedades na fase de engrosamento de tubérculos. Polo que respecta a parte aérea a 

variedade fina ainda segue coa ramificación totalmente verde; a Agria comenza a amarillear a ramificación, as 

outras tres variedades xa se encontran mais avanzadas no amarelamento da ramificación, destacando a variedade 

Ganade que ten alguns tallos xa secos. Nesta visita pódese apreciar que houbo un ataque moderado de mildiu 

debido a que as temperaturas foron suaves nestes días e ademais apareceron precipitacións polo que se deron as 

condicións propicias para o ataque, non ten incidencia no cultivo; a variedade mais afectada foi a fina e as menos 

afectadas foron a Variedade Ganade e Cazona.  

  
Variedade Fina, 30/09/16. Ataque de mildiu   Variedade Cazona, 30/09/16. Amarelamento da ramificación 

Data 19 de Outubro de 2016 

Kennebec xa rematou o seu ciclo de cultivo, 100% da ramificación xa se encontra seca; a variedade ganade 

practicamente xa rematou tamén o seu ciclo posto que aproximadamente o 90% da ramificación xa está seca; algo 

mais atrasada está a variedade cazona posto que aproximadamente o 80% da súa ramificación xa está seca. Polo 

que respecta a Fina os tallos aínda se encontran verdes na súa totalidade. A agria aínda presenta tallos verdes en 

aproximadamente o 50% das súas plantas. 

 
Variedade Fina 19/10/2016. Tallos aínda verdes. 

Nesta visita recollese mostra de todas as variedades para facer unha primeira analítica e ver 

aspectos dos tubérculos tales como forma, calibre, etc.  



• Kennebec: tuberización elevada con 11 tubérculos por pe, con 8 tubérculos de calibre comercial; calibre 

axeitado e mais ou menos homoxeneo. Forma dos tubérculos redonda-oval. 

 Analítica: materia seca: 20’8%. Azucres redutores: 0’17%. 

 
Tubérculos Variedade Kennebec, 19 de outubro de 2016 

• Fina: Tuberización media, con 10 tubérculos por pe, con 6 tubérculos de calibre comercial por pe; calibre 

axeitado. Forma redondeada con 5 tubérculos con deformidades pronunciadas, crecementos secundarios (muñóns). 

 Analítica: materia seca: 21’8%. Azucres redutores: 0’16%. 

 
Tubérculos Variedade Fina, 19 de Outubro de 2016 

• Cazona: tuberización elevada con 12 tubérculos por pe, con un calibre moi heteroxeneo; 9 tubérculos 

comerciais por pe. Forma dos tubérculos redondeada e varios deles con crecemento secundario (muñóns). 

 Analítica: materia seca: 24’2%. Azucres redutores: 0’18%. 



 
Tubérculos Variedade Cazona, 19 de Outubro de 2016 

• Ganade: Tuberización elevada, con 13 tubérculos por pe, con solo 5 tubérculos comerciais por pe e de 

calibre recortado. Forma dos tubérculos redondeada-oval; algúns tubérculos con inicio de crecemento secundario 

(muñóns). Analítica: materia seca: 22’8%. Azucres redutores: 0’16%. 

 
Tubérculos Variedade Ganade, 19 de Outubro de 2016 

• Agria: Tuberización elevada con 12 tubérculos por pe, con 7 tubérculos comerciais por pe e de calibre 

heteroxeneo. Forma dos tubérculos redonda-oval. Analítica: materia seca: 21’8%. Azucres redutores: 0’17%. 

Tubérculos Variedade Agria, 19 de Outubro de 2016 



3.2.-Campo de ensaios da subzona de BERGANTIÑOS.  

A.-Localización.  

Campo de ensaios localizado no concello de Coristanco nunha parcela de 6’81 Has con número de polígono 39 e 

número de parcela 116. O campo de ensaios realizouse con 3 repeticións das variedades Kennebec, Fina e Agria, as 

outras 2 variedades (Ganade e Cazona) non había semente suficiente para as tres repeticións así que para a Cazona 

fixeronse 2 repeticións e para a Ganade soamente 1; deixaronse pasillos de 2’50 metros entre cada subparcela para 

poder pasar co tractor.  

B.-Preparación do terreo.  

Al labores preparatorias do terreo para a sementeira comezan a principios do mes de maio co pase do arado 

de vertedeira para enterrar todas as malas herbas que saíron durante o outono e inverno; posteriormente no mes de 

xuñó faise un pase de fresa para posteriormente repartir o abonado de fondo a base de complexo mineral 9-18-27 a 

razón de 1600 Kg/ha, enterrase con un pase de cultivadores e un día antes da sementeira dáse un pase de fresa para 

deixar preparado o leito de sementeira. 

C.-Sementeira.  

A sementeira levase a cabo o día 8 de Xuño unha sementadora automática de dúas liñas. Sementáronse 50 

Kg de cada variedade (Fina e Ganade) e tamén da variedade Agria, de calibre 35/55 mm, completando o resto da 

parcela con 1500 kg de Kennebec de calibre 40/55 mm. Como xa se dixo anteriormente cos 50 Kg sementáronse 

200 m
2 
de cada unha das variedades. 

D.-Labores posteriores a sementeira.  

Durante o período de cultivo lévanse a cabo outros tratamentos fitosanitarios para previr ataques de pragas 

e enfermidades; na seguinte táboa amósanse as datas así como o produto empregado e a praga ou enfermidade 

tratada coa súa correspondente dose:  

 Praga/enfermidade Materia activa Dose 
30/06/16  Malas herbas  METRIBUZINA 70% [WP] P/P  1’4 Kg/Ha  
30/6/16  rosquilla  METIL PIRIFOS 50%  1 L/Ha  

12/07/16  
rosquilla  CLORPIRIFOS  1 L/Ha  
Mildiu  MANCOZEB 66’7% + ZOXAMIDA 8’3%  2 Kg/Ha  

26/07/2016  Mildiu  FENAMIDONA + PROPAMOCARB  2 l/ha  
6/08/2016  Mildiu  CIMOXANILO 3% + MANCOZEB 10 % + OXICLORURO DE COBRE 15%  2’5 Kg/Ha  

25/08/2016  
Mildiu  CIMOXANILO 4% + MANCOZEB 40%  4 Kg/Ha  

Escaravello  TIAMETODAN 25%  100 gr/Ha  

4/09/2016  
Mildiu  CIMOXANILO 4% + MANCOZEB 40%  4 L/Ha  

Rosquilla  METIL PIRIFOS 50%  1 L/Ha  
26/09/2016  Mildiu  VENTIAVALICARB ISOPRONIL + MANCOCEB  2 Kg/ha  

 
E.-Recolleita.  

A data de hoxe aínda non se levou a cabo a recolleita do campo de ensaios, debido a que dúas das variedades que se 

sementaron aínda non remataron o seu ciclo de cultivo (Fina e Agria), espérase a que rematen todas o seu ciclo para 

facer a recolleita do campo. A superficie sementada de cada variedade así como os Kilogramos de semente 

empregados, amósase na seguinte táboa:  



Variedade Kg semente Superficie 
sementada 

Kennebec  1500  8350  
Agria  50  200  
Fina  50  200  
Ganade  50  200  

 
F.-Visitas de Control.  

A continuación detállanse as datas das visitas realizadas así como as incidencias que se puideron observar nas 

visitas:  

Data 6 de xullo de 2016  

Nesta visita aínda observase nascecia irregular con presenza de mala herba Cyperus esculentus L (xuncia) en 

todalas variedades sementadas.  

 
 
Data 20 de xullo de 2016  

Todas as variedades se encontran no inicio da floracion, a variedade mais desenrolada é a Agria, seguida da 

Kennebec; a variedade Ganade é a que menor desenrolo presenta.  

 

Observanse os primeiros síntomas de mildeu (phytophthora infestans) na variedade Agria.  

 



Data 24 de agosto de 2016:  

A variedade que maior porte presenta e a variedade Fina, seguida da Agria, con crecemento heteroxéneo. Todalas 

variedades sufren estress hidrico debido a un mes de agosto sen precipitacións. As variedades que presntan mellor 

comportamento frente a sequia son a Fina e Agria. Continua observandose algun síntoma de mildeu (phytophthora 

infestans), sobre todo na variedade Agria.  

   
Campo de ensaios de Coristanco, data 24 de agosto de 2016  

 
Data 21 de setembro de 2016:  

Tanto na variedade Kennebec como na ganade comézanse a ver follas amarelas o que indica que comeza o estadio 

de senescencia do cultivo, en cambio a variedades agria e a fina aínda se encontran completamente verdes; o que si 

se aprecia en todas as variedades son manchas provocadas polo mildiu, sendo de maior importancia na variedade 

agria que no resto das variedades. Presenza de malas herbas de folla estreita por todo o campo de ensaios.  

Data 28 de setembro de 2016  

Nesta visita o campo de ensaios encontrase cuberto de mala herba, esperase que tódalas variedades rematen o ciclo 

para a súa recolleita, aínda que hai que esperar posto que a ramificación non esta completamente seca.  

    
Campo de ensaios Bergantiños, 21de Setembro de 2016   Campo de ensaios Bergantiños, 28 de setembro de 2016  
 

 

4.-ANALÍTICAS POSTCOLLEITA E CATAS 

 Debido a que á data de hoxe, ainda non se levou a cabo a recolleita das diferentes variedades nas dúas 

localizacións dos campos de ensaio, quedan pendentes de realizar as avaliación dos parámetros analíticos esixidos 

polo Regulamento da IXP Pataca de Galicia e a caracterización organoléptica mediante catas.  



5.-ESTUDO MORFOLÓXICO.  

Para a descrición Morfolóxica de cada variedade tivéronse en conta carácteres descritivos da planta en Xeral, 

do tallo, das flores, do froito e das follas extraídos dunha lista de descritores proposta por Huamán (2008). Os 

carácteres xerais das plantas observáronse en conxunto en cada parcela; os carácteres dos tallos, as flores e os 

froitos foron vistos en 2 plantas de cada parcela; para a definición dos carácteres foliares utilizáronse 2 follas de la 

parte media de cada una de las 6 plantas anteriores, excepto para el ángulo de diverxencia entre el tallo y la follas 

que solo se mediu nunha folla por planta. De esta maneira, os resultados son una media de 6 datos para os 

carácteres do tallo, as flores, o froito e o ángulo de diverxencia e de 12 para o resto de carácteres foliares. Hai que 

suliñar que dúas das variedades que se sementaron no campo de ensaios aínda non remataron o seu ciclo de cultivo 

(Agria e Fina).  

• Cazona  

As plantas da variedade Cazona (Figura 2) son plantas semierectas, con unha altura inferior a 75 cm, con un 

grado de floración escaso e unha madurez da follaxe comprendida entre 120 e 135 días. O tallo destas plantas é 

verde e presenta unhas alas rectas menores de 2 mm. Respecto as follas, solen presentar 4 folíolos primarios, unha 

media de 6,6 interhojuelas e 2,6 pares de folíolos laterais secundarios en cada folla. O folíolo terminal ten unhas 

medidas promedio de 8 cm de largo e 5,8 cm de ancho, e a súa forma é anchamente elíptica con un acumen largo 

(maior de 2mm) e a base cuneada. A media das medidas do primeiro folíolo lateral son un largo de 8,3 cm e un 

ancho de 5,2, e a forma é tamén anchamente elíptica. O ángulo de diverxencia entre a folla e o tallo no promedio 

das 6 follas foi de 64°. As flores desta variedade son brancas co cáliz verde, con unha corola de forma 

semiestrellada e un tamaño intermedio comprendido entre os 30 e 40 cm. A lonxitude do pedúnculo é de 4,6 cm e o 

pedicelo é verde con unha articulación baixa. 

 
Figura 2. Flor, folla e parcela  2-08-2016 de Cazona. 

• Fina  

As plantas de pataca da variedade Fina (Figura 3) presentan un hábito de crecemento erecto, con unha altura 

maior de 100 cm, un grado de floración profuso e unha madurez da follaxe aínda non se puido determinar posto 

que a data de hoxe non rematou o seu ciclo, as primeiras plantas secas encontranse os 125 días da súa sementeira. 

Estas plantas ten un tallo verde con unhas alas dentadas e maiores de 2 mm. O número de folíolos primarios é en 

case todas as follas estudadas 4, o promedio de interhojuelas por folla 4,8 e non se observaron folíolos secundarios. 

O folíolo terminal é, na maioría das follas, anchamente elíptico con acumen largo e coa base asimétrica. O largo 

promedio deste folíolo é de 9,5 cm e o ancho de 5,2 cm. O primeiro folíolo lateral presenta un largo de 8,7 cm e un 

ancho de 4,2 cm, e na maioría das follas é elíptico. O ángulo de diverxencia entre a folla e o tallo nun promedio de 

6 follas resultou ser 58°. As flores desta variedade son brancas, de tamaño comprendido entre os 30 e 40 cm, con 



una forma semiestrellada. O cáliz é de cor verde, e o pedicelo está pigmentado na articulación, a cal ten unha 

posición moi alta, e debaixo desta. A lonxitude do pedúnculo da inflorescencia é de 11,3 cm. 

 
Figura 3. Flor, Folla e parcela o 02-08-2016 de Fina. 
 

• Agria  

Agria é unha variedade con un hábito de crecemento erecto, un tamaño mediano (entre 75 e 100cm), un grado 

de floración profuso e unha madurez da follaxe aínda non se puido determinar posto que a data de hoxe non 

rematou o seu ciclo, as primeiras plantas secas encontranse os 130 días da súa sementeira (Figura 4). O tallo es 

verde con moitas manchas pigmentadas e as súas alas son rectas e anchas (maiores de 2 mm). O número de folíolos 

primarios na maioría das follas observadas é 3, o número de interhojuelas 5,3 e os pares de folíolos laterais 

secundarios son 1 ou ningún. As medidas do folíolo terminal das follas son de un largo de 11,3 cm e un ancho 6,8 

cm. A forma deste folíolo terminal é, na súa maioría, anchamente elíptica, aínda que algún presenta forma 

lanceolada. O acumen destes folíolos é largo e a base é asimétrica. O primeiro folíolo lateral é anchamente elíptico 

e ovoide, cun largo promedio de 8,8 cm e un ancho de 4,8 cm.O ángulo de diverxencia entre a folla e o tallo no 

promedio das 6 follas es 37°. A lonxitude do pedúnculo das inflorescencias é 12,7 cm, e as flores ten unha corola 

de tamaño comprendido entre os 30 e 40 cm, de forma estrelada e de color branco. O cáliz destas flores é verde, o 

pedicelo está pigmentado soamente debaixo da articulación e a posición desta é alta.  

 
Figura 4. Flor, folla e parcela o 2-08-2016 de Agria. 
 

• Kennebec  

As plantas da variedade Kennebec (Figura 5) presentan un hábito de crecemento erecto, un tamaño mediano 

(entre 75 e 100 cm), un grado de floración escaso e unha madurez da follaxe comprendida entre os 115 e os 128 

días. O tallo é de cor verde con alas rectas e maiores de 2mm. Na maioría das follas o número medio de folíolos 

primarios é 3, as interhojuelas 3,8 e non se observan pares de folíolos laterais secundarios. O folíolo terminal mide 

11,2 cm de largo e 7 cm de ancho, a forma é anchamente elíptica con acumen largo e coa base maioritariamente 

cuneada e con alas. O primeiro folíolo lateral é anchamente elíptico con un largo de 8,9 cm e un ancho de 5 cm. O 

ángulo de diverxencia entre a folla e o tallo é de 46°. As flores son brancas, de forma estrelada e de tamaño 

comprendido entre os 30 e 40 cm. O cáliz é verde e o pedicelo tamén, e a articulación deste é alta. A lonxitude do 



pedúnculo é de 8,9 cm. 

 
Figura 5. Flor, folla e parcela el 2-08-2016 de Kennebec. 
 
• Ganade  

Ganade ten plantas erectas, menores de 75 cm, con unha floración moderada e unha madurez comprendida 

entre 120 e 130 días (Figura 6). O tallo é de cor verde e as alas son rectas e menores de 2 mm. A maioría das follas 

ten 4 folíolos primarios, o promedio de interhojuelas é de 7,2 e o de pares de folíolos laterais de 3,4. O folíolo 

terminal é anchamente elíptico, con un acumen largo e unha base cuneada con alas, e mide, en promedio, 8,2 cm de 

largo e 5,2 cm de ancho. O primeiro folíolo lateral tamén é anchamente elíptico,e mide 5,9 cm de largo e 3,9 cm de 

ancho. O ángulo de diverxencia entre a folla e o tallo é de 49°. As flores son semiestreladas, con un tamaño 

comprendido entre os 30 e 40 cm. A cor principal da corola destas flores é o lila, e o secundario é o branco, que se 

manifesta no haz do acumen e con bandas no envés. O cáliz é na súa maioría verde, é dicir, que presenta moi pouca 

pigmentación. O pedicelo ten unha articulación que se sitúa nunha posición moi alta, e presenta pigmentación nesta 

e debaixo dela. A lonxitude do pedúnculo é de 11,8 cm. Esta variedade si presentou froitos, que son de cor verde 

con poucas manchas brancas e dunha forma ovoide. 

 
Figura 6. Flor, folla e parcela o 2-08-2016 de Ganade. 
 

  



6.-ESTUDO FENOLÓXICO  

Para o seguimento fenolóxico seleccionáronse 8 plantas de pataca en cada unha das parcelas, evitando os regos 

exteriores para minimizar o efecto borde. Deste modo, se estudaron 24 plantas de pataca de cada variedade. Cada 

semana realizase ol seguimento fenolóxico utilizando a escala BBCH estendida para pataca (Meier, 2001). Esta 

escala está composta de 10 estadios principais de crecemento descritos empregando números do 0 o 9: Estadio 0 

(EO) Xermolación/ Brotación; Estadio 1 (E1) Desenrolo das Follas; Estadio 2 (E2)Formación de brotes laterais; 

Estadio 3 (E3) Crecemento lonxitudinal (brotes principais); Estadio 4 (E4) Desenrolo das partes vexetativas 

colleitables; Estadio 5 (E5) Aparición do órgano floral; Estadio 6 (E6) Floración (tallo principal); Estadio 7 (E7) 

Formación do froito; Estadio 8 (E8) Maduración de froitos e semente; e Estadio 9 (E9) Senescencia. Ademais, no 

caso da pataca, para poder realizar unha descrición mais precisa, dentro de cada estadio principal utilizase unha 

codificación de tres cifras que detalla mellor o momento fenolóxico no que se encontra cada planta. O período de 

cultivo iniciase o 10 de xuño coa sementeira e a data de hoxe aínda se encontra sen rematar en todas as variedades 

sementadas no campo de ensaios. A duración dos diferentes estadios para cada variedade ata a data de hoxe 

amosase na Táboa 1. 

      Fases fenolóxicas 

Variedade   E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 

Ganade 
Inicio período  10-jun 23-jun 23-jun 21-jul 25-jul 25-jul 21-jul - - 16-sep 
Fin período  20-jun 12-ago 14-jul 28-jul 21-oct 13-ago 22-ago - - 21-oct 

Duración (días)  10 50 21 8 89 29 33 - - 44 

Fina 
Inicio período  10-jun 30-jun 30-jun 21-jul 29-jul 15-jul 19-jul - - 12-oct 
Fin período  20-jun 19-ago 07-jul 88/07    13-ago 22-ago - -   

Duración (días)  10 50 8 8 
  

29 34 - - 
  

Kennebec 
Inicio período  10-jun 30-jun 20-jun 21-jul 23-jul 15-jul 21-jul - - 12-sep 
Fin período  20-jun 12-ago 14-jul 28-jul 18-oct 06-ago 24-ago - - 18-oct 

Duración (días)  10 43 15 8 88 22 35 - - 36 

Cazona 
Inicio período  10-jun 30-jun 30-jun 21-jul 29-jul 15-jul 02-ago - - 20-sep 
Fin período  21-jun 12-ago 07-jul 28-jul 25-oct 13-ago 20-ago - - 25-oct 

Duración (días)  11 43 8 8 88 29 18 - - 35 

Agria 
Inicio período  10-jun 30-jun 30-jun 14-jul 29-jul 08-jul 21-jul - - 08-oct 
Fin período  21-jun 12-ago 07-jul 28-jul   06-ago 22-ago - -   

Duración (días)  11 43 8 15 
  

29 33 - - 
  

Táboa 1. Inicio, fin e duración de cada fase fenolóxica para cada variedade de pataca local estudada. 

 

 

 



Na variedade Ganade, o estadio principal 1 (desenrolo das follas) alcanzou uns valores que indican que as 

plantas de esta variedade chegaron a despregar follas da rama de terceiro orden (follas situadas por encima da 

segunda inflorescencia). O promedio de brotes laterais foi 4. Algunhas plantas mostraron botóns florais da terceira 

inflorescencia visibles, pero estes non chegaron a desenrolarse, observándose pétalos soamente nas inflorescencias 

de segundo orden. Kennebec é unha variedade que apenas desenrolou follas da rama de terceiro orden (só nunha 

planta). O número de brotes laterais definitivos foi variado, sendo a media das 24 plantas aproximadamente 5. 

Nesta variedade non se observaron inflorescencias de terceiro orden. O desenrolo foliar das plantas da variedade 

Fina alcanzou ramas de terceiro orden en 4 dos casos, o resto de plantas solo despregaron follas das ramas de 

segundo orden, situadas por encima da primeira inflorescencia. O número de brotes laterais foi variado, sendo o 

promedio no momento de máximo desenrolo aproximadamente de 5. Esta variedade sí que alcanzou nalgunhas das 

súas plantas inflorescencias de terceiro orden, pero non se chegou a apreciar a floración destas. 

Só unha das plantas de Cazona despregou follas da rama de terceiro orden, o resto despregou follas da rama de 

segundo orden. O número de brotes laterais foi bastante escaso, sendo o promedio de, aproximadamente, 3 brotes e 

aparecendo plantas que soamente tiveron un brote lateral visible. Nesta variedade non se observaron inflorescencias 

de terceiro orden. A variedade Agria sí que presentou plantas con follas das ramas de terceiro orden despregadas e 

un número promedio de brotes basais laterais visibles de aproximadamente 3. Nesta variedade observáronse 

inflorescencias de terceiro orden que chegaron a florecer. 

 

 

Mabegondo, 31 de outubro de 2016 
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