
 
 

ANEXO B 

INFORME DE RESULTADOS  

ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA 2009 

 
   Nº DE PROTOCOLO:  2009/20 
     

 

 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: 
 
Renovación do Banco de Xermoplasma de Froiteiras de Pebida do CIAM. 

 
2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA ORGANIZADORA: 
 
Centro de  Investiagacións Agrarias de Mabegondo. 
 
3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: 
 
Enderezo: Estrada de Betanzos a Mesón do Vento, km 7. 

Concello: Abegondo 

Provincia: A Coruña 

 

4.- RESPONSABLE: 
   
Francisco Javier Recarey Patiño  Tlf.: 981 64 79 02 

 
 

5.- DATOS DO COLABORADOR: 
Nome e apelidos:  Tlf.: 

Enderezo: 

Concello: 

Provincia: 

NIF: 

 

6.- INTRODUCIÓN: 

6.1.- A COLECCIÓN DE MACEIRAS 

Entre 1978 e 1981 recolleronse nas catro provincias galegas 408 variedades de maceiras, que se 

inxertaron inmediatamente despois de recollidas sobre MM 106 y EM XXV, para formar en espaldeira e en 

vaso, respectivamente. Entre 1979 y 1982  plantáronse 4 árbores por variedade, 2 formados en espaldeira e 2 

en vaso, na Finca de Bos (Bergondo, A Coruña) do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo. 

 



A colección de variedades está rexistrada no Centro de Recursos Fitoxenéticos (CRF) de España, 

xestionado por o Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), en 1986. Os 

datos de pasaporte dos clons de mazás suministraronse o CRF en soporte informático no ano 1996. 

O estudio da colección iniciouse en 1995 e rematouse no ano 2001, dos traballos realizados neste periodo 

destácase o seguinte: 

a) Das 405 plantas que se plantaron nun principio había só 350 variedades diferentes, que a súa vez,  

mediante unha análise multivariante, agruparonse en 42 grupos morfolóxicos atendendo aos 

principais oríxes da variabilidade detectados, que son, por orden de importancia:  

1) Tamaño do froito;  2) Cor; 3) Acedume, 4) Dulzor; 5) Precocidade de maduración; e 6) Atractivo. 

b) Debido a que o Banco de Xermoplasma presenta un elevado número de xenotipos e un número 

baixo de repeticións, fíxose una preselección de 24 variedades para realizar ensaios posteriores de 

valor agronómico co obxectivo de comprobar si algúns destes cultivares poden tener interés para a 

froiticultura industrial local. Esta preselección inclúe 14 variedades para mesa (4 amarelas, 1 

tabardilla, 8 bicores, 1 vermella), 8 de aptitude mixta (mesa ou sidra, 1 tabardilla, 5 bicores, 2 

vermellas) e 2 para sidra (1 amarela, 1 bicor).  

As 24 variedades enxertáronse sobre M26, de vigor intermedio entre M106 e M9, co obxetivo de 

que as árbores non fosen demasiado grandes, para establecer un marco reducido e ter acceso fácil 

para a poda e a recolección, nin tampouco débiles para evitar o establecemento de tutores 

permanentes, como é o caso das árbores enxertadas sobre M9 a causa da debilidade do sistema 

radicular. 

Con todas elas estableceuse un experimento en bloques ao azar con 14 repeticións e unha planta de 

cada variedade por repetición. Este experimento está ubicado na Finca de Bos do CIAM (Concello 

de Bergondo). 

c) Por outro lado na finca do CIAM, enxertáronse as 350 variedades xenéticamente diferentes sobre 

M26 para renovar a plantación (actualmente só se conservan 331), para a que se fixo un diseño con 

2 repeticións, de modo que o solo esté permanentemente cuberto de céspede. Co obxectivo de 

abaratar os custes de conservación do novo banco de xermoplasma, protexeuse individualmente 

cada árbore cunha malla metálica, de modo que o céspede circundante poida ser pastoreado por 

ovellas. Este sistema está funcionando satisfactoriamente neste momento. 

 

6.2.- A COLECCIÓN DE PEREIRAS 
 

Ao mesmo tempo que se fixo a recollida das maceiras por toda a xeografía galega, recolleronse 240 

pereiras que están neste momento sendo caracterizadas, das cales tan só 186 son variedades diferentes. En 

todo caso é necesaria tamén a renovación desta plantación, moi envellecida e débil en algunha parte. A falta 

dos datos de caracterización procedeuse a completar a enxertada iniciada en 2007 sobre membrilleiro e ao 

traslado das enxertadas en 2007 ao novo terreo de asento situado en Mabegondo. Dende 2007 ata a 

actualidade as malas herbas do terreo onde está a colección de pereiras viñase limpando esporádicamente a 

man, labor a cal é moi custosa debido a man de obra empregada. 

 



6.3.- OBXECTIVOS 

Obxectivo 1: Estudio do valor agronómico de 24 variedades preseleccionadas. 

Cercado do experimento das 24 variedades preseleccionadas para a súa protección e coidados 

de mantemento (poda, tratamentos fitosanitarios, abonado, laboreo de canles, etc.). 

 

Obxectivo 2: Mantemento da colección das 331 variedades diferentes de maceiras. 

Mantemento (abonado, tratamentos fitosanitarios, poda, etc.) da colección de 331 variedades  

diferentes establecida en Gaiolas (Finca de Mabegondo), protexidas con malla metálica de 

forma individual para o pastoreo con ovellas da vexetación herbácea. 

 

Obxectivo 3: Enxerto e plantación da colección renovada de pereiras. 

Enxerto de púa (4 plantas por variedade) da colección completa para a súa renovación, 

plantación de 2 plantas por variedade en Mabegondo, protección con malla para evitar os danos 

do pastoreo e cercado do campo completo. 

 

7.- MATERIAL E MÉTODOS: 

7.1.- LOCALIZACIÓN DO CAMPO 

O ensaio de 24 variedades de maceira está ubicado na parcela 4 da Finca de Bos (Bergondo). 

O campo de 331 variedades de maceiras está situado na parcela Gaiolas da Finca de Mabegondo (Abegondo). 

O campo de 186 pereiras estableceuse na parcela de Gaiolas da Finca Mabegondo (Abegondo). 

 

7.2.- MATERIAL QUE SE VAI A ENSAIAR E FACTORES QUE SE VAN ESTUDAR 

-   24 variedades preseleccionadas de maceiras. 

- 331 variedades de maceiras que representan a variabilidade xenética da plantación inicial. 

- 186 variedades de pereiras que reproducen a plantación inicial. 

 
7.3.- TRABALLOS REALIZADOS 
 

Os traballos realizados ao longo do 2009 e os que se pretenden desenrolar no próximo trimestre do 

ano 2010, son os relativos a labores de mantemento e conservación do banco de Xermoplasma de Froiteira de 

Pebida (maceiras e pereiras) de Galicia, as cales se atopan no CIAM. Para isto  realizaronse as seguintes 

tarefas: 

• Maio do 2009 tratamento insecticida para protección das árbores. 

• Recercado exterior da parcela de Mabegondo para protección das 186 variedades de pereiras 

frente a ataques externos. Protección individual de cada planta cunha malla metálica, de modo 

que a masa vexetativa espontánea poida ser pastoreada por rebaño de ovellas, deste xeito 

realizase un control de forma económica e ecolóxica. Esta forma de control da masa vexetativa 

xa se viña empregando na finca colindante onde está situado o campo das 331 variedades de 

maceiras.  Deste modo a masa vexetativa que nace expontáneamente debaixo das árbores 

pódese controlar cun rebaño de ovellas, evitando usar productos fitosanitarios para o seu 



control, reducindo a man de obra ao mínimo e obtendo o mesmo tempo una producción de 

carne da mesma parcela. 

• No mes de Xaneiro tense previsto realizar a poda dos frutais. 

 
 

 
8.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
 
          Non se realizou ningunha recollida de datos fenolóxicos (inicio de brotación, floración, maduración dos 

froitos, …), éste preténdese levar a cabo durante o ano 2010, para poder realizar un estudio do valor agronómico das 

distintas variedades, nin se realizou o recercado exterior da parcela de Bos para protección das 24 variedades de 

maceiras frente a ataques externos debido a reducción do orzamento. 

 

9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 

        O Banco de Xermoplasma de Froiteiras de Pebida de Galicia (finca de Bos e parcela de maceiras e pereiras de 

Mabegondo), posuía dende hai anos unha vexetación expontánea. Debido a isto, licitouse unha acción de 

transferencia para poder utilizar outros métodos de control da vexetación que non foran os de tratamento químico 

nin os relativos ás labores culturais de desbroce, xa que con estas medidas perxudicábase ao medio ambiente. Por 

outra banda os custes de mantemento das froiteiras facíano non rendible.  

          Por todo elo decídese pechar as parcelas e ao mesmo tempo protexer individualmente os frutais ata unha 

altura de 1,5m. Deste xeito a masa vexetativa poderá ser controlada co pastoreo dun rebaño de ovellas, e ao mesmo 

tempo da parcela  obtense unha producción de carne ovina. 

 

 

Parcela de pereiras e maceiras en Mabegondo 

 

 



 

Peche exterior da parcela de pereiras, 

 para evitar a entrada de animais (vacas) 

 os cales pastan nas parcelas colindantes. 

 

 

Protección individual das árbores froiteiras, 

 masa vexetativa controlada por rebaño de ovellas. 

 

 

10.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 
 
 
 
 
 

 
 
 

Asdo.: F. Javier Recarey Patiño 

 

 

Mabegondo, 30 de Decembro do 2009. 

 


