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ANEXO C 
INFORME DE RESULTADOS  

PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA 2010 

 
   Nº DE PROTOCOLO:  10/24 
     
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: 

 
Selección, evaluación agronómica e producción de semente de Repolo de Betanzos. 
 

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: 

O repolo (Brassica oleracea var. Capitata L.) é, dentro dos cultivos hortícolas de Galicia, o de maior 
importancia en canto a volume de producción (69.604 tm) e superficie cultivada (1.799 ha) (Anuario de Estatística 
Agraria 2005, Xunta de Galicia). Na provincia da Coruña prodúcese un tercio do total que se cultiva en Galicia. 

Na comarca de Betanzos, o repolo é un dos cultivos tradicionais dentro da producción hortícola. O “Repolo 
de Betanzos” convertíuse nun ecotipo diferenciado do resto dos habitualmente cultivados en Galicia, sendo un 
producto moi apreciado pola súa calidade. 

No ano 2008, traballouse no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, nun campo de ensaio que tiña 
por obxectivo a caracterización agronómica de diferentes liñas do ecotipo Repolo de Betanzos, obtidas dos 
agricultores locais, o estudo da súa adaptación a dous ciclos de cultivo diferentes, primavera-veran e outono-
inverno, e a producción de semente destas liñas. 

No ano 2009 realizouse, tamén no CIAM, outro campo de ensaio, tomando como base os resultados do 2008, 
e para o que xa se seleccionaron as mellores liñas de repolo, en concreto 3 das ensaiadas no 2008. Estas liñas 
evaluáronse en dous ciclos, un no outono e outro no inverno. Por outra banda, as plantas seleccionadas no 2008 e no 
2009 para producir semente, transplantáronse a finais do 2009, co fin de producir semente na primavera do 2010.  

O paso seguinte foi producir planta con esa semente obtida na primavera de 2010, das liñas que ofreceron 
mellores resultados no 2009, coa planta obtida no 2008 e no 2009, e facer de novo a súa evaluación agronómica. 
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7.- MATERIAL E MÉTODOS: 

 
Para o campo de ensaio, empregáronse as dúas liñas que deron os mellores resultados nos campos de ensaio 

anteriores. Neste caso foron os ecotipos RP-001 e RP-006. A semente empregada neste ano, foi obtida das plantas 
seleccionadas no ano 2008 e no 2009. O transplante das plantas seleccionadas para a obtención de semente, foron 
transplantadas o 11 de decembro de 2009, separando cada ecotipo unha distancia mínima de 1000 m, para evitar 
polinizacións cruzadas. As vainas da semente, foron recolectadas o 2 de xuño de 2010 e postas a secar, facendo a 
extracción da semente mediante unha desgranadora a principios de xullo, pasando posteriormente esa semente a 
unha cámara a 5º para a súa conservación. 

A sementeira e a xerminación realizouse no invernadoiro, en bandexas de alvéolos, empregando como 
sustrato unha mezcla de turba e perlita nunha proporción de 3:1.  A sementeira das dúas liñas fíxose o 12 de xullo 
de 2010. Sementáronse 5 bandexas por cada ecotipo (200 plantas). 

O deseño experimental foi en bloques ó chou, con tres repeticións. As parcelas elementais consistiron en 
unha liña de cultivo, con 50 plantas por liña. O marco de plantación nas parcelas elementais, foi de 0,6 m entre 
plantas e de 0,8 m entre liñas (2,08 plantas/m2). 

As parcelas de cultivo, establecéronse ó aire libre. O terreo foi preparado previamente cun pase de arado e un 
de fresa. Colocouse o sistema de rega por goteo, con tubería de PE, formado por unha liña principal de Ø25 e as 
liñas portagoteiros de Ø12 en cada liña de cultivo. 

Como abonado de fondo, aplicáronse 73 gr/m2 dun abono complexo 12-11-18 de liberación lenta, e 13 gr/m2 
de nitrato potásico 13.5-0-46.2. No se realizou abonado en coberteira. 
 O transplante fíxose cando as plantas tiñan 5-6 follas, o 25 de agosto de 2010. Aplicouse metaldehido, en 
forma de cebo granulado, para protexer o cultivo, na súa primeira fase, de babosas e caracois.  Á metade do cultivo 
fíxose unha escarda manual, para a eliminación das malas herbas. 
 A recolección dos repolos  comenzou o 15 de novembro. 
  
 O segundo ciclo de cultivo establecerase en xaneiro. O semilleiro fíxose o 25 de novembro de 2010, con 180 
plantas por ecotipo. 
 
8.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 

 
Os caracteres cuantitativos evaluados foron o peso da cabeza e o peso total da planta, así como o ciclo de 

cultivo, donde se considerou para determinalo, o 50% das cabezas colleitadas, e o índice de colleita, determinado 
pola relación entre o peso da cabeza e o total da planta. Tamén se estudaron outros parámetros, como o número de 
plantas que formaron cabeza e número de plantas perdidas dende o transplante. 

Dende o punto de vista puramente agronómico, os parámetros máis relevantes son o rendemento e o peso das 
cabezas, xa que é a parte que se comercializa da planta, a duración do ciclo de cultivo e o índice de colleita, así 
como as porcentaxes referidas anteriormente. 
 

Recolección Outono 2010 
Líña Rendimento (Tm/ha) Peso cabeza (gr) Índice Colleita1 Ciclo cultivo2 
RP001 22,50 1108,58 0,46 96 

RP006 24,25 1125,00 0,51 107 
1. Relación entre o peso da cabeza e o peso total da planta. 
2. Días dende o transplante ata que o 50% das plantas están colleitadas. 

 
Recolección Outono 2010 

Líña Plantas perdidas1 Formación Cabeza2 Comerciais3 
RP001 2 94,60 91,17 

RP006 2 91,10 84,21 
1. % de plantas perdidas desde el transplante 
2. % de plantas que forman cabeza. 
3. % de repollos comerciales. 

 
Tomando como referencia os índices obtidos no mesmo periodo de cultivo no ano 2009, obsérvase unha 

mellora no ecotipo RP006 respecto ó RP001, xa que este último viña sendo o que mellores índices obtiña, sendo 
mellorado polo RP006 neste ano 2010, tanto en rendemento, como en peso das cabezas e en índice de colleita, 
mellorando os dous respecto ó 2009.  

O ciclo de cultivo prolongouse una semana máis respecto ó ano 2009, nos dous ecotipos, posiblemente 
debido a que o transplante no 2010 retrasouse 3 semanas respecto ó ano anterior. 
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Nas porcentaxes referidas a formación de cabeza e repolos comerciais, o RP001 segue a mostrarse superior, 
ainda que os dous tiveron peores resultados que no 2009. 

O índice no que se quere facer máis incidencia e o de índice de colleita (peso da cabeza respecto ó total da 
planta), xa que este ecotipo caracterízase por un elevado volume foliar. Este índice logrouse mellorar coa selección 
feita para a obtención de semente, pasando o RP001 dun 42% no 2009 a un 46% no 2010 e o RP006, dun 35% a un 
51% no 2010. É significativo o dato deste último, xa que este ecotipo RP006 caracterízase sobretodo polo seu 
elevado tamaño das follas. 
 
 
9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 
 

Tendo en conta que os datos correspondentes a 2009, foron sacados dun cultivo feito con plantas obtidas 
da semente orixinal dos agricultores, e o cultivo no ano 2010 fíxose a partir da semente obtida na selección feita no 
CIAM, pódese ver como esta selección está obtendo o seu resultado. 

Tanto nos índices expostos anteriormente, que no caso do RP001 se mantiveron, porque xa eran uns 
índices adecuados e no caso do RP006 melloraron considerablemente, chegando a superar ó RP001, como na 
homoxeneidade observada no cultivo, xa que as desviacións de peso entre cabezas do mesmo ecotipo reducíronse, 
sobretodo no RP006, pasando de 314 gr no 2009 a 217 gr no 2010. No caso do RP001, a homoxeneidade xa existía 
na semente orixinal, e mantívose coa semente seleccionada. 

O obxectivo e seguir con esta selección e mellora, partindo das plantas obtidas no 2010, intentando 
mellorar ainda máis o índice de colleita e reducindo o ciclo de cultivo fundamentalmente, ademáis de seguir 
mantendo o rendemento do cultivo, así como o tipo do repolo de Betanzos. 
 

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


