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ANEXO C 
INFORME DE RESULTADOS  

PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA 2010 
 
   Nº DE PROTOCOLO:  10/25 

     
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: 
 
Ensaio de variedades comerciais de berenxena e cabaciño en invernadoiro. 
 
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: 

Segundo o Anuario de Estatística Agraria 2005 da Xunta de Galicia, os cultivos hortícolas máis importantes 
en Galicia seguen sendo o tomate, o pemento, o repolo, o feixón verde, a cebola e a leituga, estando o resto da 
producción hortícola galega repartido nunha grande diversidade de productos, a maior parte de eles empregados 
nunha porcentaxe moi alta ó autocomsumo. 

Dentro dos cultivos hortícolas, non aparecen datos referidos á berenxena (Solanum melongena) nin ó 
cabaciño (Cucurbita pepo). O Anuario de Estadística Agraria 2008 do Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, con datos referidos ó ano 2007, asígnalle a Galicia 107 ha ó aire libre en regadío de cabaciño, 
cunha producción de 1.526 Tm; e 15 ha de berenxena (13 ó aire libre en regadío e 2 protexido), cunha producción 
de 184 Tm. Estos valores, comparados co resto do Estado, poñen de manifesto a pouca incidencia destes cultivos en 
Galicia, xa que están enfocados claramente ó autoconsumo. 

Estos dous cultivos poden ser moi interesantes de cara a introducilos, con vistas á producción comercial, nas 
alternativas dos invernadoiros, xa que acadan prezos importantes. Segundo os datos do referido Anuario do 
Ministerio, no ano 2007, os productores percibiron de media 53.92 €/100 kg de berenxena e 45,93 €/100 kg de 
cabaciño, estando estos prezos en constante aumento nos últimos anos. Se se comparan cos prezos percibidos pola 
leituga (42,10 €/100 kg) ou polo tomate ( 39,8 €/100 kg), pódese ver que son alternativas rendibles ós cultivos 
hortícolas habituais. 
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7.- MATERIAL E MÉTODOS: 
 
Berenxena 

Escolléronse 7 variedades comerciais de berenxena de cor negro. A selección fíxose tendo en conta a forma 
do froito: 

Variedade Xeración Casa comercial Forma 
Shakira HF1 Gautier Semences Semilonga 
Joana HF1 Gautier Semences Semilonga 
Faselis F1 De Ruiter Seeds Longa 
Dalia F1 De Ruiter Seeds Redonda 
Mulata F1 Ramiro Arnedo Semilonga 
Calanda  F1 Ramiro Arnedo Semilonga 
Pluto F1 De Ruiter Seeds Semilonga 

 
Sementeira e transplante 

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. Unha vez xerminadas, foron transplantadas con 
cepellón no mes de maio ó chan. 

O diseño experimental foi en bloques ó chou, con tres repeticións, excepto para Mulata e Calanda, que 
foron dúas. As parcelas elementais consistiron en dúas liñas de cultivo, con 7 plantas por liña. O marco de 
plantación nas parcelas elementais, foi de 0,8 m entre plantas e de 0,8 m entre liñas, dispostas a tresbolillo (15.625 
plantas/ha). 

 
Poda e entitorado 

Antes do entitorado, elimináronse todas as follas e brotes da base do tronco por debaixo da primeira cruz. 
Ós dos meses de cultivo, realizouse a poda de formación e o entitorado con fios de rafia ó teito, deixando 3-4 brazos 
en cada planta e eliminando os brotes secundarios que saliran do tallo principal ou das polas secundarias. 

 
Rego e Fertilización 

 Durante todo o cultivo, o sistema de rego foi á pinga e o aporte de fertilizantes fíxose a través do mesmo. 
A fertirrigación iniciouse ó mes de cultivo e prolongouse ata principios de setembro, aportando 

semanalmente 1,42 gr/m2 de N; 0,46 gr/m2 de P2O5 e 2,85 gr/m
2 de K2O. 

Tamén se realizaron tratamentos acaricidas contra focos puntuais de pulgón con Imidacloprid 20%. 
 

Colleita 
O periodo de colleita extendeuse dende o día 2 de xullo ata o 7 de outubro de 2010 e durante estos meses 

se realizaron un total de 37 recoleccións donde se seleccionaron aquelas berenxenas que posuían un tamaño e peso 
óptimo dentro dos límites comerciais (100-500 gr). O calibrado se realizou en función do peso, segundo as normas 
de calidade para berenxenas establecidas polo “Reglamento (CEE) Nº 1292/81 de la Comisión de 12 de mayo de 
1981 por el que se establecen normas de calidad para los puerros, las berenjenas y los calabacines” (DO L 129 de 
15.5.1981, p. 38), modificado polo “Reglamento (CE) Nº 1757/2003 de la Comisión de 3 de octubre de 2003 por el 
que se establecen las normas de comercialización de los calabacines y se modifica el Reglamento (CEE) Nº 
1292/81” (DO L 252 de 4.10.2003, p. 11). 
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Cabaciño 
Escolléronse 6 variedades comerciais de cabaciño de diversos tipos, para ver a adaptación tanto de 

variedades habituais nos mercados (largos verde oscuro) como novas variedades de recente introducción (verdes 
blanquecinos e redondos). 
 

Variedade Xeración Casa comercial Tipo 
Cassiopee HF1 Gautier Semences Largo verde oscuro 
Amalthee HF1 Gautier Semences Largo verde blanquecino 
Geode HF1 Gautier Semences Redondo verde blanquecino 
Floridor HF1 Gautier Semences Redondo amarelo 
Blas F1 Ramiro Arnedo Largo verde oscuro 

Eight Ball F1 Ramiro Arnedo Redondo verde jaspeado 
 
 
Sementeira e transplante 

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. Unha vez xerminadas, foron transplantadas con 
cepellón no mes de maio ó chan. 

O diseño experimental foi en bloques ó chou, con tres repeticións. As parcelas elementais consistiron en 
dúas liñas de cultivo, con 6 plantas por liña. O marco de plantación nas parcelas elementais, foi de 1 m entre plantas 
e de 0,8 m entre liñas, dispostas a tresbolillo (12.500 plantas/ha).  

 
Poda e entitorado 

O entitorado fíxose con fio de rafia ó teito do invernadoiro, ó principio do cultivo, axustando os fíos 
segundo medraban as plantas. Ós dous meses de cultivo fíxose unha poda das follas inferiores das plantas, para 
favorecer a aireación e disminuir o risco de enfermidades fúnxicas. 

 
Rego e Fertilización 

 Durante todo o cultivo, o sistema de rego foi á pinga e o aporte de fertilizantes fíxose a través do mesmo. 
A fertirrigación iniciouse ó mes de cultivo e prolongouse ata o final, aportando semanalmente 1,42 gr/m2 

de N; 0,46 gr/m2 de P2O5 e 2,85 gr/m
2 de K2O. 

Tamén se realizou un tratamento funxicida contra o oidio con Tebuconazol 25%. 
 

Colleita 
O periodo de colleita extendeuse dende o 10 de xuño ata o 11 de agosto de 2010 e durante estos meses se 

realizaron un total de 25 recoleccións donde se seleccionaron os cabaciños que posuían un tamaño adecuado dentro 
dos límites comerciais (7-35 cm). O calibrado se realizou en función da lonxitude, segundo as normas de calidade 
para cabaciños establecidas polo “Reglamento (CEE) Nº 1292/81 de la Comisión de 12 de mayo de 1981 por el que 
se establecen normas de calidad para los puerros, las berenjenas y los calabacines” (DO L 129 de 15.5.1981, p. 38), 
modificado polo “Reglamento (CE) Nº 1757/2003 de la Comisión de 3 de octubre de 2003 por el que se establecen 
las normas de comercialización de los calabacines y se modifica el Reglamento (CEE) Nº 1292/81” (DO L 252 de 
4.10.2003, p. 11). 

No caso dos cabaciños redondos, ó non existir unha normativa reguladora, estableceuse un diámetro medio 
de recollida de 7-12 cm. 
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8.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
 
Berenxena 

Tal e como establece o Reglamento, dividiuse a producción na seguinte escala: 
- De 100 a 300 gr 
- De 300 a 500 gr 
- Máis de 500 gr 
 
Na seguinte táboa pódense ver os resultados obtidos dentro de esa escala, establecendo a % correspondente 

a cada tramo do rendemento, a cantidade de froitos por planta e o peso medio dos froitos: 
 
Táboa nº 1 

 
 Na seguinte táboa reflíctense os resultados de producción total en cada mes de cultivo (os datos de outubro 

incluíronse en setembro). 
 

Táboa nº 2 

Xullo Agosto Setembro 
Variedade 

Tm/ha %* Tm/ha %* Tm/ha %* 
DALIA 28,00 28,12 37,68 37,84 33,89 34,03 

CALANDA 25,06 37,28 27,88 41,48 14,27 21,24 
MULATA 27,35 47,50 21,12 36,67 9,11 15,83 
SHAKIRA 19,24 27,34 28,39 40,32 22,76 32,34 
JOANA 17,86 29,43 26,98 44,46 15,85 26,11 
FASELIS 19,04 28,99 27,15 41,34 19,49 29,67 

PLUTO 18,51 19,60 49,37 52,28 26,55 28,12 
 

Na seguinte táboa pódese ver o rendemento total de cada variedade, o número medio de froitos por planta e 
o peso medio do foito: 

 
Táboa nº 3 

Variedades Rendimiento Total (Tm/ha) Nº frutos/planta 
Peso medio 
(gr/fruto) 

DALIA 99,57 17,68 360,33 
CALANDA 67,22 12,50 344,16 
MULATA 57,58 12,81 287,55 
SHAKIRA 70,39 13,55 332,49 
JOANA 60,69 12,02 323,01 
FASELIS 65,68 16,55 253,94 

PLUTO 94,43 15,62 387,01 
 
 
 

PESO COMERCIAL 
 100-300 gr 300-500 gr >500 gr 

Variedad % 
Rend. 

% 
frutos/ 
planta 

Peso medio 
(gr/fruto) 

% 
Rend. 

% 
frutos/ 
planta 

Peso medio 
(gr/fruto) 

% 
Rend. 

% 
frutos/ 
planta 

Peso medio 
(gr/fruto) 

DALIA 15,83 20,98 271,79 75,29 73,36 369,80 8,88 5,65 566,03 

CALANDA 19,41 24,33 274,51 76,41 73,00 360,23 4,18 2,67 539,60 

MULATA 55,62 61,85 258,59 44,38 38,15 334,48 - - - 

SHAKIRA 26,01 31,92 270,99 71,46 67,53 351,87 0,93 0,55 558,10 

JOANA 32,12 38,54 269,17 65,75 60,24 352,53 2,14 1,22 566,68 

FASELIS 79,91 84,90 239,01 19,89 14,94 338,00 0,33 0,16 525,90 

PLUTO 7,69 11,33 262,62 86,53 84,73 395,24 5,78 3,94 567,73 
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Cabaciño 
Na seguinte táboa resúmese a producción total, o número total (n) de froitos obtidos, o número de froitos 

por planta e o peso medio de cada froito: 
 

Táboa nº 4 

Variedad Tm/Ha n uds/pl gr/froito 

BLAS 45,62 295 8,19 445,38 

CASIOPEE 56,32 338 9,39 479,93 

AMALTHEE 36,53 182 5,06 578,13 

EIGHTBALL  55,39 314 8,72 508,06 

GEODE 52,64 352 9,78 430,44 

FLORIDOR 31,47 215 5,97 421,55 

 
Nestas táboas, estan recollidos os datos da lonxitude media dos cabaciños para os distintos tramos de 

calibrado. 
 
Táboa nº 5 

Lonxitude (cm) 
Variedade 

< 15cm 15-20cm 20-25cm 25-30cm 30-35cm > 35cm 

BLAS 0,00 10,85 48,81 30,17 7,46 2,71 

AMALTHEE 0,00 30,77 47,25 20,33 1,65 0,00 

CASIOPEE 0,00 8,04 50,00 29,76 8,63 3,57 
 

Táboa nº 6 

Diámetro (cm) 
Variedade 

3-7cm 7-11cm 11-15cm 15-18cm > 18cm 

EIGHTBALL 2,24 67,09 27,48 2,24 0,96 

GEODE 2,56 79,55 16,19 1,70 0,00 

FLORIDOR 6,51 78,60 14,88 0,00 0,00 

 
 
9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 
 
Berenxena 

Os resultados de producción pódense considerar satisfactorios, xa que sendo un cultivo tan esixente en 
temperatura, alcanzáronse os niveis productivos esperados. 
 

Na maioría das variedades ensaiadas, a mayor porcentaxe de froitos corresponden a pesos entre os 300 e os 
500 gr (Táboa nº 1). E destacable o caso de Faselis, xa que os seus froitos, ó ser do tipo de berenxena larga, están na 
súa maioría entre 100 e 300 gr. 

En xeral, a maior parte da producción obtívose entre os meses de agosto e setembro (Táboa nº 2), salvo no 
caso de Mulata, que foi máis alta en xullo, para ir reducíndose progresivamente nos meses seguintes. Esto foi 
debido á súa maior precocidade. 

Na táboa nº 3 pódese ver que a variedade Dalia foi a que ofreceu os mellores resultados en canto a 
producción total e número de froitos por planta, destacando por enriba das demáis. Faselis tamén deu bos resultados 
en canto ó número de froitos, pero como se destacou antes, estos teñen menos peso que ós das variedades 
semilongas ou redondas. É unha variedade máis recomendada para destino á industria. Hai que destacar tamén á 
variedade Pluto, que nun principio estivo fora do ensaio, pero ofreceu uns resultados moi bós. 
 

 Como conclusión para este cultivo, hai que destacar os seguintes aspectos: 
- Boa alternativa no verán ós cultivos tradicionais de esta época como os tomates e os pementos. 
- Esixente en temperatura, polo que pode ser un factor limitante nas zonas do norte de Galicia. 
- Esixente en man de obra, polas labores de poda. 
- Rendementos elevados con boas condicións de cultivo 
- O emprego de colmeas de abellóns para favorecer a polinización, é recomendabel. 
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Cabaciño 
 

Na táboa nº 4 podemos ver os resultados de producción total das distintas variedades, destacando, dentro 
das variedades cilíndricas, Casiopee, en canto a rendemento e número de froitos. Tamén e destacable a variedade 
Amalthee, un cabaciño de cor branquecina, con menor producción total, xa que o número de froitos por planta foi 
menor, pero interesante xa que este tipo de abaciños está empezando a verse nos mercados. No caso do Blas, 
variedade tradicionalmente cultivada, o número de froitos producidos foi elevado, e foi a variedade máis precoz de 
todas, pero a % de froitos comerciais respecto ás outras dúas variedades foi moito menor, xa que se viu afectado en 
maior medida polas baixas temperaturas que provocan deformidades nos froitos. 

No caso das variedades cilíndricas, ó ser cabaciños completamente novos, serán os criterios dos mercados 
os que establezan os parámetros para o seu cultivo. As tres variedades foron productivas, e entraron pronto en 
producción. O principal inconvinte observado e que necesitan unha pronta recolección, xa que se pasan rápidamente 
de tamaño. 

Como conclusión para este cultivo, hai que destacar os seguintes aspectos: 
- Cultivo que da bos rendementos si as condicións de temperatura e humidade son as adecuadas, xa que 

cando non e así, presenta problemas de deformidades nos froitos, debido ás baixas temperaturas, e incidencia 
elevada de fungos, sobretodo oidio, cando a humidade e elevada, polo que nas condicións de Galicia, é interesante o 
estabelecemento dun programa preventivo de tratamentos. 

- Non é moi esixente en man de obra, salvo no momento do entutorado. O entutorado e moi importante no 
desenvolvemento do cultivo, xa que facilita as labores de recollida, así como tamén reduce os problemas cos 
fungos, ó facilitar a aireación. 
 
10.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 
 
Mabegondo, 29 de novembro de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
Asdo.- Juan Castro Insua 
 


