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ANEXO C 
INFORME DE RESULTADOS DAS ACCIÓNS DE TRANSFERENCIA PARA O APOIO ÁS ACTIVIDADES DE 

DEMOSTRACIÓN E INFORMACIÓN AO AGRO GALEGO 2017 
 
   Nº DE PROTOCOLO: 2017/186 
     
 
 
1.- TÍTULO DA ACCIÓN: 
 
Mellora de caracteres determinantes da conservación e comercialización do tomate Negro de Santiago  nun sistema 
de agricultura ecolóxica. 
 
2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CONSELLERÍA ORGANIZADORA: 
 
Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo 
 
3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: 
Enderezo: Estrada Betanzos-Mesón do Vento Km. 7,5 San Tirso de Mabegondo 
Concello: Abegondo 
Provincia: A Coruña 
 
4.- RESPONSABLE: Manuel López Luaces  Tfno.: 881881801 
 
 
5.- INTRODUCIÓN: 
 
 O tomate Negro de Santiago é unha das variedades nas que se leva traballando na súa recuperación e 
mellora dende o ano 2009 no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, e que deu como resultado a súa 
introducción no mercado, xa que tanto cooperativas como empresas de distribución fomentaron o seu cultivo, xa 
que existe unha alta demanda por parte dos consumidores de este tipo de productos: variedade de sabor e boa 
textura, cousa que non ofrecen ás variedades comerciais. Sen embargo presenta os problemas habituais das 
variedades tradicionais: heteroxeneidade dos calibres, manipulación e conservación postcolleita. É por isto que a 
súa producción e comercialización non ten medrado o suficiente para a súa expansión no mercado e corre o risco 
de estancarse. A búsqueda da mellora da dureza da pel, o que permitiría mellorar a manipulabilidade dos tomates, 
tanto no momento da colleita, evitando perdas, como na comercialización, para facilitar a venda a granel, evitando o 
envasado, así como o estudo da conservación dos tomates, é moi importante para que non se estanque a 
expansión no mercado. Por iso é necesario facer un programa de selección agronómica tradicional. 
 No ano 2013, fíxose un primeiro estudo no CIAM sobre a aptitude para a conservación de diferentes 
cultivares tradicionais de tomate, entre os que se atopaba o Negro de Santiago, e no que se avaliou tanto a dureza 
da pel dos tomates, como a vida útil dos tomates na postcolleita. Con esta acción, e tomando como base os 
resultados obtidos no ano 2013, tratarase de acadar a mellora nos aspectos anteriormente nesa variedade, 
mediante selección de plantas e froitos, que den lugar a varias liñas varietais de traballo. No CIAM vense 
traballando dende hai tempo coas variedades tradicionais de tomate conservadas no banco de xermoplasma, cun 
sistema de producción ecolóxica, obtendo datos de caracterización e produción. A variedade Negro de Santiago foi 
a variedade máis empregada no CIAM neste sistema, obtendo incluso unha línea mellorada para este sistema 
agrario. Esta liña seleccionada foi a que se empregou no campo de ensaio, xa que a semente foi obtida con este 
sistema.  
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6.- MATERIAL E MÉTODOS: 
 
Localización 
 O campo de ensaio levouse a cabo no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, nun invernadoiro de 
500 m2, nun sistema de agricultura ecolóxica. O invernadoiro conta con sistema de rega e ventilación 
automatizadas. 
 
Material  empregado no campo de ensaio 
 O cultivar que se empregou, é o denominado “Negro de Santiago”. A semente procede da selección feita no 
ano 2013 baixo as condicións de agricultura ecolóxica. 
 
Deseño experimental , duración e labores de mantemento 
 O ensaio tivo lugar entre os meses de maio a setembro. O deseño experimental foi en bloques ó chou con 
dúas repeticións. A parcela elemental estaba formada por 60 plantas. 
 A sementeira fíxose en invernadoiro, a principios de marzo, en bandexas de polietileno de 60 alvéolos, para 
posteriormente facer o transplante manual con cepellón ó invernadoiro de cultivo, sobre acolchado, utilizando como 
sustrato, turba e perlita. 
 Previamente ó establecemento do cultivo, realizaranse análises de terra para determinar as características 
do solo. O sistema de rega foi á pinga. As labores culturais foron as habitualmente empregadas na zona. 
 O transplante fíxose a principios de maio, cun marco de plantación 1,6x0,6 (1.04 plantas/m2), con 10 plantas 
por liña e 6 liñas por repetición, facendo un total de 60 plantas por repetición. As plantas entitoráronse 
individualmente, con carretes con fio de rafia. Como labores complementarias do cultivo, fíxose a poda das plantas 
a un só talo.  
Os tratamentos fitosanitarios, foron os estrictamente necesarios, e sempre empregando productos admitidos na 
agricultura ecolóxical, así como sistemas de loita preventiva (plantas repelentes, trampas cromoscópicas). Durante 
o periodo de cultivo, fixéronse tratamentos contra o vasates, mediante a aplicación de Microtox WG (xofre 80%), e 
preventivo de orugas e pulgón, mediante a aplicación de NeemAzal T/S (azadiractin 1%). 
 
Análises de dureza 
 As medicións fixéronse en tódalas plantas de cada repetición, excepto nas plantas que formaban o perímetro, 
e dicir, toda a primeira  liña, toda a sexta liña, e a primeira e a última planta das liñas 2, 3, 4 e 5. A dureza mediuse 
nos tres primeiros ácimos, a medida que os froitos alcanzaban o punto de madurez, escollendo tres froitos de cada 
ácimo que tiveran un tamaño medio característico da variedade (calibre G ou M). A medición sobre cada froito 
fíxose na zona ecuatorial, en tres puntos distintos da mesma. O total de tomates por planta analizados foron 9, 
facendo un total de 27 medidas por planta. 
 Para as análises de dureza empregouse un penetrómetro de man tipo PCE-FM200 con punta de 8 mm.   
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7.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
 
 Analizáronse 31 plantas da primeira repetición e 29 plantas da segunda repetición. 
 Os datos analizáronse para cada planta individual, xa que a selección de plantas para obter semente faríase 
tamén de xeito individual, e dentro das plantas seleccionadas polos valores obtidos, faríase unha segunda selección 
das plantas que amosasen boas condicións morfolóxicas e sanitarias. Os valores están dados en kg. 
 
- Total de plantas analizadas: 60 
- Valor de dureza medio total: 2,27 
- Valor de dureza mínimo: 0,65 
- Valor de dureza máximo: 4,16 
- Valor de dureza medio mínimo: 1,87 
- Valor de dureza medio máximo: 3,06 
 
 Para a selección de plantas, estableceuse un valor mínimo de dureza de 2,50 kg. O número de plantas obtido 
foi de 12, con valores entre 2,50 e 3,06 kg. De estas plantas, 1 estaba na primeira repetición e 11 na segunda. 
 De cada unha de estas plantas, seleccionáronse froitos, sacando a semente para conservala, xa que esta 
semente será a base dos ensaios que serán necesarios facer para ver se os valores de dureza obtidos, 
mantéñense e se aumenta a media de estos valores. 
 
8.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 
 
 Á vista dos resultados, non se poden sacar conclusións que poidan determinar se unha selección tradicional 
é capaz de transmitir e mellorar a característica buscada de dureza na pel do tomate de esta variedade. Se 
comparamos os valores obtidos, cos obtidos no 2013, vemos que no 2013 o valor medio para o tomate Negro, foi 
de 1,44 kg, mentras que para unha variedade comercial empregada como testigo, que fora o Montenegro, o valor 
obtido fora de 2,31 kg. No ensaio levado a cabo este ano, mediuse tamén a dureza de outras dúas variedades 
autóctonas de tomate: Taller de Lubre, cun valor medio de 2,80, e San Lázaro, cun valor medio de 2,10. 
 A gran diferencia de valores entre o obtido no ano 2013 (1,44 kg) e o obtido no 2017 (2,27), sen ter feito 
unha selección do tomate empregado no 2013, fai necesario seguir facendo ensaios a partir das plantas 
seleccionadas, co obxectivo de ver se este caracter se transmite e se mantén no tempo, así como si tamén 
aumenta o valor medio e o número de plantas que pasan por encima de certo nivel. 
 Tamén sería necesario empregar un maior número de testigos comerciais, xa que o sistema de medida pode 
chegar a ser bastante subxectivo, xa que o momento no que se fan as medidas nos tomates, ven determinado polo 
momento da madurez e non sempre este estado se pode apreciar con exactitude. 
 Estos valores sería interesante contrastalos cun ensaio de conservación, no que se poida ver o tempo que a 
variedade pódese conservar en boas condicións e correlacionalo cos valores de dureza. 
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9.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 
 
Mabegondo, 20 de novembro de 2017 
 
O responsable da unidade organizadora     O supervisor científico 
 
 
 
 
 
 
 
Asdo.: Manuel López Luaces     Asdo.: Alfredo Taboada Arias 
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