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ANEXO C 
INFORME DE RESULTADOS  

PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA 2010 
 
   Nº DE PROTOCOLO:  10/23 

     
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: 
 
Ensaio de novas variedades de leituga axeitadas para IV gama. 
 
2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA ORGANIZADORA: 
Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo 
 
3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: 
Enderezo: Cª Betanzos-Mesón do Vento Km. 7,5. 15348 Mabegondo 
Concello: Abegondo 
Provincia: A Coruña 
 
4.- RESPONSABLE:  Tfno.: 981647902 
Juan Castro Insua 
 

5.- DATOS DO COLABORADOR: 
Nome e apelidos:  Tfno.: 
Enderezo: 
Concello: 
Provincia: 
NIF: 
 
6.- INTRODUCIÓN: 

A leituga constitúe unha base alimenticia cada vez máis arraigada na poboación, o cal implica unha extensión 
maior deste cultivo. É un cultivo doado de manexar e cun ciclo curto, que permite a súa utilización nas alternativas 
agrícolas. Hoxe en día, as casas comerciais axustan tanto os ciclos e tipos de leitugas que poden cultivarse en 
tódalas épocas do ano, tanto ó abrigo coma ó aire libre. 

No pasado recente, producíronse unha serie de cambios de interese tanto nas variedades de leituga utilizadas 
en todo o mundo como no desenvolvemento de productos con maior valor engadido a base de leituga e na adición 
de novas especies vexetais de folla á leituga tradicional, o que se coñece como IV gama. E como resposta a isto, 
estanse a producir cambios incontestabeis e rápidos das tipoloxías de leitugas no mercado. 

Os tipos de leituga que principalmente se cultivan, son 3: 
- Leituga romana 
- Leituga arrepolada, dentro das cales se distinguen 3 grupos: 
  

*Grupo Trocadero 
*Grupo Iceberg 
*Grupo Batavia 

 
- - Leituga de follas soltas. 

De estos tres tipos, os dous primeiros son os que maior importancia teñen en canto a volumen de producción, 
sobretodo leituga Iceberg. En Galicia, no ano 2007, segundo os datos do Anuario de Estadística Agraria 2008, do 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a maior producción correspondeu á leituga de tipo 
arrepolado (12.700 Tm), seguida pola de tipo romana (6.300 Tm). 

Nos últimos anos, estase a producir un aumento na demanda das chamadas leitugas de follas soltas, como o 
Lollo Rosso e Biondo, a Folla de Roble e as coñecidas como Baby Leaf, que son especies de folla pequena, todas 
nas súas diferentes coloracións, fundamentalmente debido ó incremento da demanda de productos de IV gama. 
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É por todo esto, que é necesario coñecer o principal material comercial existente no mercado, das novas e 

diferentes tipoloxías de leitugas, facendo especial fincapé na adaptación do material ás distintas situacións de 
cultivo, observando a adaptación dos novos cultivares de tipo comercial ás condicións de invernadoiro para o seu 
posterior desenvolvemento. 
 
7.- MATERIAL E MÉTODOS: 
 
Escolléronse 7 variedades comerciais de leituga. Ademáis, introducíronse no ensaio dous ecotipos locais: 

Variedade Casa comercial Tipo 
Palomis Gautier Batavia Rubia 
Walabie Gautier Batavia Rubia 
Malwinta Gautier Trocadero Rubia 
Malorie Gautier Trocadero Roja 
Parinice Gautier Folla de roble Rubia 

Eluarde Gautier Folla de roble roja 

Lollo Somers Lollo Rossa 

Local Orixe Lugo Batavia 

Local Orixe Miño Batavia 

 
Sementeira e transplante 

A sementeira foi o 4 de outubro de 2010 e tívose que repetir 15 días despois debido á escasa xerminación. 
A xerminación realizouse previamente en cámara a 22º e posteriormente no invernadoiro, en bandexas de alvéolos, 
empregando como sustrato unha mezcla de turba e perlita nunha proporción de 3:1. Foron transplantadas sobre solo 
acolchado con plástico negro, cando tiñan ben desenvolto o sistema radicular, con cepellón, o 3 de decembro de 
2010. O retraso na sementeira foi debido a que o invernadoiro ainda estaba ocupado no mes de outubro polos 
campos de ensaio precedentes. 

O diseño experimental foi en bloques ó chou, con tres repeticións, excepto para o Lollo, que somentes 
unha, xa que non xerminou en cantidade suficiente. As parcelas elementais consistiron en dúas liñas de cultivo, con 
20 plantas por liña. O marco de plantación nas parcelas elementais, foi de 0,3x0,3 (111.111 plantas/ha). 

 
O segundo ciclo de cultivo farase en febreiro, unha vez recollido o primeiro ciclo, facendo o semilleiro en 

xaneiro. 
 

Rego e Fertilización 
 O sistema de rega e á pinga, con tubería portagoteirsos de 12 mm e goteiros separados 33 cm cun caudal 

de 4 l/h. O abonado realizarase mediante fertirrega tendo en conta as necesidades do cultivo que son mais esixentes 
na formación do arrepolado. Como mínimo unha semana antes da recolección suspenderanse todos os abonados. O 
abono empregado será un abono complexo soluble 15-5-30. 

 
Colleita 

A recolección farase aproximádamente ós dous meses dende o transplante. 
 
 
8.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
 
Todavía non existen resultados, xa que o cultivo está no seu primeiro estadío de crecemento. 
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Eluarde Lollo Rosso 
 

  
Lugo  Miño 
 

   
Malorie  Malwinta 
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Palomis  Parinice 
 

   
Walabie 
 
 
 
9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 
 
10.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 
 
Mabegondo, 9 de decembro de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
Asdo.- Juan Castro Insua 
 


