
 
 
 

                                                                                                                      
 

ANEXO I 
SOLICITUDE PARA O APOIO ÁS ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN E INFORMACIÓN QUE SE VAN DESENVOLVER  

NA ANUALIDADE 2018 
 

Nº DE PROTOCOLO1  
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE 
Mellora de caracteres determinantes da conservación e comercialización do tomate Negro de Santiago  nun 
sistema de agricultura ecolóxica 
 

 

2.- TIPO DE ACTIVIDADE2 

Campo de ensaio 
 

3.- UNIDADE ORGANIZADORA DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 

Unidade: Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo 
Enderezo: Estrada Betanzos-Mesón do Vento Km. 7,5 San Tirso de Mabegondo 
C. Postal: 15318 Concello: Abegondo Provincia: A Coruña 
Nome e apelidos do/a responsable da unidade organizadora: Manuel López Luaces 
Cargo: Director Tfno.: 881881801 Correo_e: manuel.lopez.luaces@xunta.es 

    
4.- UNIDADES PARTICIPANTES DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 

Unidade:  Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo 
Enderezo: Lugar de Bos 14 Guísamo 
C. Postal: 15640 Concello: Bergondo Provincia: A Coruña 
Nome e apelidos do/a responsable da unidade: Xose Lois Arenas Barreiro 
Cargo: Director Tfno.: 881881042 Correo_e: xose.lois.arenas.barreiro@xunta.es 

    
5.- UNIDADES OU ENTIDADES PARTICIPANTES (que non sexan da Consellería do Medio Rural) 

Unidade ou entidade: 
Enderezo: 
C. Postal: Concello: Provincia: 
Nome e apelidos do/a responsable da unidade ou entidade: 
Cargo: Tfno.: Correo_e: 
6.- CENTRO DE INVESTIGACIÓN OU CENTRO TECNOLÓXICO3 

Centro: 

Enderezo: 

C. Postal: Concello: Provincia: 
Nome e apelidos do/a responsable da entidade: 
Cargo: Tfno.: Correo_e: 

                                                 
1

 A encher polo Servizo de Transferencia Tecnolóxica, Estatísticas e Publicacións 
2 Xornadas técnicas, xornadas de portas abertas, congresos, conferencias, seminarios, talleres de prácticas, viaxes, material divulgativo, campos de ensaio, campos de 
demostración. 
3  Só no caso dos campos de ensaio, nos que é imprescindible asesor científico.   
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7.- ANTECEDENTES E XUSTIFICACIÓN 
 
Galicia é unha das principais comunidades autónomas produtoras de hortalizas en España. Así, no ano 2013, a 
horticultura galega tiña 15.244 ha cultivadas, o que supuxo o 4.37% da superficie hortícola do Estado. Dentro das 
especies de maior importancia para o sector, atópase o tomate, do que Galicia produxo no ano 2013, 93.854 tm, o 
que supuxo o 2.5% da producción nacional, cun rendemento de 95 tm/ha en cultivo protexido, igual que a media 
nacional, o que é indicativo das boas condicións que presenta Galicia para este cultivo, a pesar da menor 
tecnificación e dimensións dos invernadoiros en comparación con outras comunidades (Anuario de estadística 
agraria 2014, MAGRAMA) 
 
A meirande parte da produción de tomate faise a partir de variedades comerciais híbridas, variedades que foron 
desprazando ás tradicionais, o ser máis productivas e homoxéneas nas súas produccións, e en definitiva, estar máis 
adaptadas ás esixencias dos mercados, fundamentalmente da distribución, xa que están perfectamente adaptadas á 
comercialización (calibres, manipulación, duración nos lineais, etc). Deste xeito, o emprego de variedades 
tradicionais, vese relegado a pequenos hortos familiares, sen orientación comercial, o que leva aparellado que estas 
variedades se vexan en risco de erosión xenética, e que son necesario conservar como fonte de variabilidade 
xenética, sobretodo no escenario actual de cambio climático. 
 
Dende o grupo de horta do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, vense traballando dende hai moitos 
anos na recuperación, selección e conservación destas variedades tradicionais de tomate, dando como resultado a 
existencia no banco de xermoplasma do Centro, de 18 variedades tradicionais. O tomate Negro de Santiago é unha 
das variedades nas que se leva traballando na súa recuperación e mellora dende o ano 2009, 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. Posteriormente, no ano 2017, e mediante a acción de transferencia 2017/186, levouse a avaliación 
dos resultados obtidos no 2013. Como resultado, seleccionáronse 12 plantas que amosaron os maiores valores de 
dureza, das que se obtivo semente. E de entre estas, seleccionáronse as tres mellores, sendo esta a semente que 
servirá de base para o presente campo de ensaio. 
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8.- OBXECTIVOS 
 
O obxectivo do campo de ensaio é o de continuar os traballos previos, expostos no anterior apartado, co fin de ver 
se con unha selección tradicional de plantas en función da dureza dos froitos, este carácter se transmite e se 
mantén, mellorando os seus valores respecto ós obtidos nos anos anteriores, co fin de obter avances nas seguintes 
liñas de traballo: 
 

- Mellora varietal do tomate Negro de Santiago, da súa manipulabilidade e capacidade de conservación 
postcolleita, de cara a favorecer a súa comercialización, reducindo os gastos que supón o emprego de 
diferentes sistemas de envasado (bandexas, film plástico) para a mesma, permitindo a venda a granel sen 
perdas de producto, así como tamén ás perdas que se producen no momento da colleita debido a pouca 
dureza da pel de esta variedade. Selección de diferentes liñas de traballo dentro da variedade, que amosen 
un bo comportamento, ou que melloren os parámetros do obxectivo, respecto a variedade de partida. 

 
- Acadar un nivel de innovación tanto en materia de sustentabilidade como de productividade agraria, ó unir 

a mellora dunha variedade tradicional, coa producción ecolóxica e a orientación comercial da producción, 
axustadas ás novas demandas dos consumidores. 

 
- Optimitación da producción de tomate Negro de Santiago, e servirán como base para futuros traballos de 

mellora de outras variedades. Esta variedade está introducida no mercado, pero ten limitacións varietais e 
comerciais. Coa selección e mellora de estos caracteres, e co coñecemento do seu comportamento 
postcolleita, poderanse superar estas limitacións, o que permitirá a comercialización de esta variedade en 
condicións máis ventaxosas tanto para os agricultores como para o sector comercializador e os 
cosumidores. 

 
- Os agricultores poderán reducir o custe ou as perdas derivadas da pouca adaptabilidade da variedade á 

manipulación e conservación, permitindo periodos máis longos dende a colleita, evitando que a venda teña 
que ser inmediata. Ó mesmo tempo, favorecerase a venda a granel ou en envases máis lixeiros que os 
empregados ata o de agora, coa reducción de custes que iso conleva. Isto tamén permite ó sector da 
comercialización diversificar as súas extratexias de venda, así como os consumidores, dispoñer do mesmo 
producto en diferentes presentaciones. Isto poder abrir o camiño de entrada tamén, a outras variedades 
tradicionais ainda non presentes no mercado, pero que presenten caracteres que as fagan interesantes e 
demandables, e que esta presenza se convirta nunha realidade. 

 
Ó relacionar esta mellora coa producción ecolóxica, estase abrindo o mercado de este producto. O control das 
prácticas habituais nas explotacións ecolóxicas, o coñecemento das súas fortezas e debilidades, permitirá identificar 
atopar os puntos donde é posible e necesario establecer procedementos de mellora. 
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9.- METODOLOXÍA EMPREGADA NO DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE 
 
9.1.- Localización 
 
O campo de ensaio estará localizado nun invernadoiro no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo. 
 
9.2.- Planificación da actividade (se é o caso, programa). No caso de campos de demostración ou dos 
campos de ensaio descrición de todas as fases. (xuntar croquis e deseño das parcelas) 
 
Material que se vai ensaiar e factores que se van estudar 
 
O cultivar que se vai a empregar, é o denominado “Negro de Santiago”. A semente a empregar, procede da colleita 
feita no ano 2017, donde se seleccionaron 12 plantas de 120, sendo estas as que amosaron uns valores de dureza 
superiores a 2.5 kg/cm2, e de entre estas 12, seleccionáronse as 3 cos valores máis altos (2.83, 2.94 e 3.06). A 
semente de estas tres plantas será a que se empregue para o campo de ensaio, mediante una mestura da mesma 
en partes iguais. 
 
O campo de ensaio establecerase no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, nun invernadoiro de 500 
m2, nun sistema de agricultura ecolóxica. Realizaránse análises de dureza dos froitos, sobre unha mostra 
representativa do campo de ensaio, que se divirá en dúas repeticións. Os resultados serán comparados cos obtidos 
no ano 2017 no CIAM. 
 
Deseño experimental , duración e labores de mantemento 
 
O ensaio terá lugar ó longo dos meses de primavera e verán (de Maio a Setembro).  O deseño experimental será en 
bloques ó chou con dúas repeticións. A parcela elemental estará formada por 60 plantas. A sementeira farase en 
invernadoiro, 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 será á pinga. As labores culturais serán as habitualmente empregadas na zona. 
O marco de plantación será de 1,6x0,6 (1.04 plantas/m2), con 10 plantas por liña. As plantas entitoraranse 
individualmente, con fio de rafia. Como labores complementarias do cultivo, farase a poda das plantas a un só talo.  
 
Os tratamentos fitosanitarios, serán os estrictamente necesarios, e sempre empregando productos admitidos na 
agricultura ecolóxical, así como sistemas de loita preventiva (plantas repelentes, trampas cromoscópicas). 
 
Para as análises de dureza dos froitos, a medida que estos maduren, e a partir do segundo ácimo, medirase a 
dureza da pel, mediante un penetrómetro de man tipo PCE-FM200 con punta de 8 mm. A medición sobre cada froito 
realizarase en tres zonas distintas dos mesmos. As medicións realizaranse en tódalas plantas que forman a mostra 
representativa. As plantas que forman o perímetro de cada parcela elemental, non se terán en conta.  
 
As plantas que presenten unhos valores de dureza superiores á media da variedade, serán seleccionadas para a 
extracción de semente, que formará a base da liña de selección coa que se traballará posteriormente. Este valor 
mínimo será de 2.5 kg/cm2. A selección farase primeiro tendo en conta as plantas que acaden un valor medio entre 
os tres ácimos, superior a 2.5, e dentro de estas, as que teñan tamén un valor medio superior a 2,5 en cada un dos 
tres ácimos. 
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Distribución das plantas no invernadoiro  
 
1ª repetición 2ª repetición 
  
  
Negro Santiago x 10  MP 1.6x0,6 Negro Santiago x 10  MP 1.6x0,6 
  
Negro Santiago x 10  MP 1.6x0,6 Negro Santiago x 10  MP 1.6x0,6 
  
Negro Santiago x 10  MP 1.6x0,6 Negro Santiago x 10  MP 1.6x0,6 
  
Negro Santiago x 10  MP 1.6x0,6 Negro Santiago x 10  MP 1.6x0,6 
  
Negro Santiago x 10  MP 1.6x0,6 Negro Santiago x 10  MP 1.6x0,6 
  
Negro Santiago x 10  MP 1.6x0,6 Negro Santiago x 10  MP 1.6x0,6 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  

Páxina 6 de 7 
 

9.3.- Persoal encargado do desenvolvemento da actividade 
 
O persoal encargado da realización da acción de transferencia serán os responsables da sección de horta do Centro 
de Investigacións Agrarias de Mabegondo, da Estación Experimental Agrícola de Baixo Miño e do Centro de 
Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo: 
 

- Alfredo Taboada Arias 
- Manuel Riveiro Leira 
- Pilar Castro García 

 
 
As labores de establecemento, mantemento e toma de datos, faranse mediante a contratación dun servicio externo. 
 
9.4.- Persoas ou entidades a quen vai dirixido 
A acción de transferencia vai dirixida ó sector de horta galega, tanto ó sector productor (agricultores individuais e 
cooperativas) ó sector da distribución e ós consumidores. 
 
 
10.- PLAN E MEDIOS DE DIVULGACIÓN PREVISTOS 
 
Reunións: 
 
Visitas: 
Poderanse organizar visitas ó campo de cultivo para centros de formación agraria, GDR, cooperativas ou 
asociacións que así o requiran. 
 
Publicacións: 
Os datos recollidos durante os campos de ensaio permitirán a realización de artigos divulgativos para dar a coñecer 
o cultivo da variedade nun sistema de agricultura ecolóxica. 
 
Artigos de prensa: 
 
Programas de TV e/ou Radio: 
Contactarase cos responsables dos programas sobre temas agrarios da CRTVG para a difusión destes campos de 
ensaio, os obxectivos perseguidos e os resultados acadados. 
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11.- DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES 
 
11.1.- Data de realización (aproximada): 
 
11.2.- Duración da actividade:  

Horas teóricas:                                  Horas prácticas:         
 

11.3.- Iniciativas de cooperación (nome dos colaboradores): 

- Explotacións: 

- Empresas: 

Entidades Asociativas: 
 

11.4.- Lugar de desenvolvemento (marcar cunha X): 

Zona desfavorecida                              Zona de montaña     
 

11.5.- Actividades dirixidas só a (poñer si ou non): 

- Mozos/as agricultores (que non teñan cumpridos 41 anos)      ________ 
- Mulleres do medio rural (de máis de 41 anos)      ________ 

- Persoas que se incorporen ao sector primario maiores de 41 anos ________ 

- Agricultor/a activo/a    _________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


