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ANEXO I 
 

SOLICITUDE DE ACTUACIÓNS DA SUBMEDIDA M10.22 DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS 
XENÉTICOS NA AGRICULTURA/CULTIVOS-CASTES AUTÓCTONAS 2017 

 
 

 
Nº DE PROTOCOLO(*) RRFF 2017 118 12/15/011/110417/009 
(*) A encher polo SXEA 

 
1.- ACTUACIÓN PROPOSTA 

Actividades para o Rexistro, Conservación e Transferencia das castes tradicionais galegas de 
horta. Selección e mellora de castes tradicionais e elaboración de descritores. 

 
2.- ENTIDADE SOLICITANTE 
Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo 

Enderezo: Estrada Betanzos-Mesón do Vento Km. 7,5 San Tirso de Mabegondo 

C. Postal: 15318 Concello: Abegondo Provincia: A Coruña 

Tfn: 881881801 Fax: Correo electrónico:  manuel.lopez.luaces@xunta.es 
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3.- XUSTIFICACIÓN DA ACTUACIÓN PROPOSTA 
A comercialización dos viveiristas  de plantón hortícola en Galicia, moveu o ano 2016 a 
cantidade de 36.693.029 de plantas. As especies mais comercializadas, foron (ver cadro): 
 

Especie Galicia  

Chicoria 146.967  

Apio 9.300  

Berenxena 94.504  

Calabacin 23.070   

Cebola 4.428.030   

Col 6.171.883   

Espinaca 51.257   

Amorodos e fresón 76.200   

Xudia 359.900   

Leituga 16.272.441   

Melón 262.840   

Pemento 4.962.174   

Porro 2.015.167   

Tomate 1.819.296   

Total 36.693.029   

 
Aínda que o número de denominacións de castes é moi elevado,  solo 10 destas 
denominacións  están rexistradas no Rexistro de “Castes Comerciais”. O total de viveiristas 
multiplicadores de planta hortícola rexistrados en Galicia, son 101. Toda esta actividade de 
produción de planta, está declarada polos viveiristas cada ano, conforme a obrigatoriedade 
do Regulamento Técnico. 
Selección de castes en relación ao xermoplasma existente e as castes tradicionais que está a 
demandar o sector viveirista. 
No Banco de Xermoplasma do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, consérvanse 
sementes de castes hortícolas galegas. A maior parte delas están caracterizadas tanto 
morfolóxica como agronómicamente, incluidas as castes rexistradas no Rexistro de Castes 
Comerciais.  
Apoiado no Plan de Controis de Sementes e Plantas de Viveiro que realiza a Administración, 
para o Control de Calidade e Sanidade, realizaranse mostraxes para cada tipo de especie e 
dentro de estas as diferentes castes que declaren os viveiristas e teñan postas nos seus 
campos, para a caracterización molecular das mesmas e testalas cas que existen no Banco de 
Xermoplasma do CIAM e as existentes xa rexistradas. Para iso, haberá que caracterizar 
molecularmente tamén a existentes no Banco, xa que serán as castes de referencia. 
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Caracterización de castes  con descritores UPOV para solicitar a súa inclusión no Rexistro de 
Castes Comerciais 
As castes a incluír no Rexistro de Castes Comerciais deben ter valor agronómico, ser 
diferentes a outras xa incluídas, estables e uniformes. Para demostrar diferenza, uniformidade 
e estabilidade, fanse os test cos datos rexistrados dos descritores UPOV.  Os descritores da 
UPOV son un número determinado de carácteres para cada especie, relativos ó tallo, ás follas, 
ás flores e o froito. Parte de estos descritores son obrigatorios para o Rexistro de Castes 
Comerciais e están incluidos no formulario técnico de cada especie. As castes que sexan 
obxecto de rexistro, deberán ser caracterizadas con estos descriptores, se ainda non se dispón 
deles. 
Transferencia de material vexetal servizos de verificación de identidade a viveiros 
produtores. 
Os viveiros produtores deben dispor  das castes incluídas no Rexistro das Castes Comerciais 
para propagalas. É preciso realizar transferencia destas castes a viveiros multiplicadores. Con 
este obxectivo no viveiro da Xunta de Galicia debemos contar con semente base o/ou prebase 
ben identificadas e saneadas  para transferir. 
 
 
4.- OBXECTIVOS DA ACTUACIÓN  PROPOSTA  
Ano 2017: 
 

• Caracterización molecular de castes autóctonas: Selección e xenotipado das castes 
existentes no Banco de Xermoplasma do CIAM e das principais castes comercializadas 
polos viveiros co obxectivo de testalas coas do Banco. Se fora necesario, ampliaríase 
no ano seguinte número de castes caracterizadas dos viveiros. 
 

Ano 2018: 
 

• Caracterización de castes con descritores UPOV para solicitar a súa inclusión no 
Rexistro de Castes Comerciais: Caracterización seguindo os descriptores da UPOV, 
das castes das que se solicitará a súa inclusión no Rexistro de Castes Comerciais. 
 

• Multiplicación de semente: Multiplicación e conservación da semente das castes das 
que se solicitará a súa inclusión no Rexistro de Castes Comerciais. 
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5.- METODOLOXÍA  
Ano 2017: 
 
Recollida de mostras vexetais (plantas novas) das castes autóctonas hortícolas, 
comercializadas polos viveiros. Conservación das mostras de cara á súa futura caracterización 
molecular. Cultivo de mostras vexetais (plantas novas) das castes autóctonas hortícolas 
conservadas nos Bancos de Xermoplasma da Xunta. 

 
Caracterización molecular das castes conservadas no Banco de Xermoplasma e das variedades 
recollidas nos viveiros que sexa necesario incluir na caracterización para comprobar a 
viabilidade do método. Se é necesario, no 2018 proseguiríase coa acaracterización molecular 
das castes dos viveiros e coas que non se obtiveran resultados definitivos no Banco de 
Xermoplasma. 

 
Ano 2018: 
 
En función dos resultados obtidos na caracterización molecular, elección das variedades 
obxecto de inclusión no Rexistro de Variedades Comerciais. As que non sexan de interese 
para ser inscritas no rexistro de Variedades Comerciais, inscribiranse no de Variedades de 
Conservación, se fora necesario. 
 
Caracterización das castes elexidas, e que non estén ainda descritas, cos descriptores UPOV, 
para solicitar a inclusión no Rexistro de Variedades Comerciais. 

 
Multiplicación das variedades co fin de obter a semente necesaria para o seu rexistro e a súa 
conservación. 
 
 
 
6.- PLAN DE DIVULGACIÓN 
Reunións: 
Ano 2017 
 
Ano 2018 
 
Cursos: 
Ano 2017 
 
Ano 2018 
 
Demostracións: 
Ano 2017: 
 
Ano 2018: 
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Publicacións: 
Ano 2017: 
 
Ano 2018 
A partir dos resultados obtidos, poderanse facer artigos divulgativos relacionados co traballo 
desenvolto. 
 
Outras: 
Ano 2017: 
Ano 2018: 
Poderase facer a difusión do traballo desenvolto  a través de programas de temas agrarios da 
CRTVG ou de outras cadeas, así como tamén da prensa escrita. 
 
 


