
 

 
  

ANEXO C 
INFORME DE RESULTADOS  

ACTIVIDADE DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA 
 
   Nº DE PROTOCOLO: 2014/34  
     
 
 
1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: Ensaio de variedades comerciais de cabaciño (Cucurbita pepo) nun sistema de 
cultivo ó aire libre. 
 
 
 
2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CONSELLERÍA ORGANIZADORA/PARTICIPANTE: 
INGACAL. Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) 
 
 
3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: 
Enderezo: Estrada Betanzos-Santiago de Compostela Km. 7,5 San Tirso de Mabegondo 
Concello: Abegondo 
Provincia: A Coruña 
 
4.- RESPONSABLE:  Manuel López Luaces  Tfno.: 881881801 
 
 
5.- INTRODUCIÓN: 
 

O Anuario de Estadística Agraria 2012 do Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con 
datos referidos ó ano 2010, asígnalle a Galicia 83 ha ó aire libre en regadío de cabaciño, cun rendemento de 58.6 
tm/ha cunha producción de 4.864 tm. Comparando estos datos, cos do ano 2007, observase unha disminución na 
superficie cultivada (107 ha en 2007) pero un incremento importante no rendemento (14.26 tm/ha en 2007) e por 
tanto na producción total (1526 tm en 2007). 
 

Se comparamos estos datos, cos do resto do Estado, vemos que por comunidades, Galicia ocupa o posto 
décimoprimeiro en canto a superficie cultivada, pero o primeiro en canto a rendemento do cultivo. 
 

No ano 2010, levouse a cabo no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, un campo de ensaio de 
variedades comerciais de cabaciño en invernadoiro. Tradicionalmente en Galicia, o cultivo do cabaciño faise no 
exterior nos meses de verán, e non existen moitas experiencias de este tipo, polo que era necesario o estudo, en 
base a un sistema de cultivo tradicional, do comportamento de este cultivo, xa que sendo o seu cultivo minoritario, 
pode ser importante como complementario nunha explotación de horta nos meses de verán, polo seu elevado 
rendemento. 
 

O  obxectivo fundamental do campo, foi o ensaio de variedades comerciais de cabaciño en cultivo ó aire libre, 
no que se refire a rendemento e a adaptación de estas variedades ó sistema de cultivo. Tamén estaba incluido 
como obxectivo do campo, o emprego da técnica da poda, e o estudo da súa influencia na producción final, pero 
esta técnica non se chegou a aplicar, xa que estando indicada no cultivo en invernadoiro, polo maior 
desenvolvemento das plantas, no exterior non se fixo necesario, máis alá das podas de limpeza. 
 

As variedades que se ensaiaron, foron variedades cilíndricas verde oscuro, que son as que comunmente se 
atopan nos mercados de Galicia. 
 
 



 

 
6.- MATERIAL E MÉTODOS: 
 
6.1.- Localización do campo 
 O campo de ensaio localizouse nunha parcela de 24x12 m, dentro da finca do Centro de Investigacións 
Agrarias de Mabegondo (Coordenadas UTM X: 559.572,22 m Y: 4.788.292,21 m Huso: 29, parcela 15:1:0:7:448) 
 
 
6.2.- Material vexetal empregado no ensaio 
 
 Empregáronse tres variedades comerciais de cabaciño tipo cilíndrico verde oscuro: 
  
  - Cassiopee F1 de Gautier. 
  - Prolific F1 de Fitó. 
  - Bahía F1 de Ramiro Arnedo. 
 
 Estas variedades son habituais nas explotacións. No caso de Cassiopee, e unha variedade que xa foi 
ensaiada no ano 2010, e sirve para facer unha comparación de resultados co cultivo en invernadoiro. 
 
6.3.- Deseño experimental 
 
 O cultivo estableceuse nunha parcela ó aire libre, cunha superficie de 288 m2. O ensaio dividiuse en dúas 
repeticións. O marco de plantación empregado foi de 0.80 m entre plantas e 1.50 m entre liñas (0.83 plantas/m2). 
Entre cada repetición deixouse unha separación de 3 m. 
 
 Previamente  ó establecemento do cultivo, realizouse unha análise de terra para determinar as enmendas e a 
fertilización necesaria.  Unha vez realizado o abonado, labrouse a terra cun pase de fresa para preparar a cama de 
cultivo. 
 O sistema de rega foi por goteo, mediante tuberías portagoteiros en cada unha das liñas de cultivo. Unha vez 
establecido sobre o terreo o sistema de rega, cubriuse a parcela con plástico negro de 200 galgas para evitar o 
desenvolvemento de malas herbas e o emprego de herbicida. 
 
6.4.- Sementeira, transplante e labores de mantemento de cultivo. 
 
 A sementeira das tres variedades comerciais, realizouse o 16 de abril do 2014, en bandexas de polietileno de 
60 alveolos, empregando como substrato, turba negra e perlita. Estas bandexas se mantiveron nun invernadoiro 
con mesas de cultivo, con rega por inundación ata o seu transplante. 
 
 O transplante levouse a cabo un mes despois da sementeira. De cada variedade se transplantaron 24 
plantas por repetición (total 48).  
 
 As labores de mantemento, foron as habituais do cultivo: 
 

 - Limpeza manual de malas herbas no perímetro da parcela. 
 - Podas de limpeza nas plantas, eliminando as follas vellas. 
- Tratamentos contra plagas no momento da súa aparición, fudamentalmente pulgón. 
 

6.5.- Duración do campo de ensaio. 
 
 A recolección de cabaciños comenzou a finais de xuño, e mantívose ata principios de outubro, facéndose 
recoleccións cada 2-3 días. Unha vez recolectados os cabaciños, estos eran pesados e calibrados, separando os 
froitos comerciais dos de destrío. 
 
 
 



 

 
7.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
 
7.1.- Precocidade e ciclo productivo 
 
 Nas tres variedades, a recolección comenzou o mesmo día, 49 días despois do transplante. O ciclo de 
cultivo, nas tres variedades, foi de 140 días, rematando a recolección ó 1 de outubro. 
 
7.2.- Producción e caracteres morfolóxicos dos froitos. 
 
 Tomáronse datos de lonxitude, calibre e peso de tódolos froitos comerciais colleitados. Como destrío (non 
aptos para a comercialización) consideráronse os cabaciños que non tiñan as características propias da variedade 
ou que presentaban deformidades. 
 
 
 Lonxitude mm Calibre mm Peso gr Foitos/m2 Producción/m2 Kg %Comerciais %Destrío 
Bahía 252,28 57,48 532,84 15,21 8,36 84,52 15,48 
Cassiopee 256,48 57,08 525,9 18,80 10,30 88,57 11,43 
Prolific 241,95 52,04 438,6 9,10 4,30 70,72 29,28 

 
 Como se comentaba na introducción, segundo os datos do Anuario de Estadística Agraria 2012 do 
MAGRAMA, a o rendemento medio en Galicia da producción de cabaciños ó aire libre en regadío, é de 5,86 kg/m2, 
sendo a máis alta de España, que ten una media de rendemento de 3,22 kg/m2. 
 Os resultados obtidos no campo de ensaio, son superiores a estos datos, salvo na variedade Prolific, 
sobretodo na variedade Cassiopee, que xa fora a máis productiva no campo de ensaio realizado en invernadoiro. 
 Tamén a porcentaxe de froitos comerciais foi elevada, no habendo un exceso de deformidades producidas 
nos froitos, xa que a fisiopatía que as provoca tivo menor incidencia. 
 Hai que destacar que a entrada en producción retrasouse en exceso debido a climatoloxía, xa que pasou 
mes e medio dende o transplante ata a primeira recolleita, cado no debería ser superior a un mes. 
 
 
8.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 
 
 Os resultados obtidos no campo de ensaio coas variedades comerciais de cabaciño foron satisfactorios, xa 
que a producción e a calidade da mesma, foron superiores ás esperadas, mellorando as experiencias anteriores. A 
pesar de que a climatoloxía non acompañou nos primeiros estadíos do cultivo, inmediatamente despois do 
transplante, o que provocou un retraso da entrada en producción, reducindo o periodo productivo polo menos en 15 
días. 
 E un cultivo que pode dar altos rendementos se as condicións climáticas son adecuadas. Como se puido 
observar en este ano, as baixas temperaturas na época do transplante, poden retrasar a entrada en producción. Así 
mesmo, os cambios bruscos de temperatura, como pode suceder nos invernadoiros debido á inversión térmica, 
pode provocar moitas perdas debido a malformacións dos froitos. O cultivo no exterior reduce moito esta incidencia. 
Tamén nunha situación de humidade e elevada temperatura, a incidencia dos fungos é elevada, o que obrigaría a 
adoptar calendarios de tratamentos. Isto ten máis incidencia en invernadoiro que en cultivo ó aire libre en fungos 
como o oidio, que é un dos que máis afecta a este cultivo. 
  Pódense facer recoleccións diarias, polo que unha alta demanda do mercado pode ser satisfeita. Esto tamén 
esixe máis man de obra, pero a recolección dos froitos é doada e rápida. Esto pode ser incluso recomendable, xa 
que os froitos, cando a planta está en plena producción, pásanse rápidamente dos calibres comerciais. 
 As produccións en Galicia están enfocadas fundamentalmente para o mercado en fresco. A presenza na 
nosa comunidade dunha industria transformadora, sería moi interesante para este cultivo, xa que permitiría por un 
lado, darlle saida ós froitos non comerciais para o mercado en fresco, e por outra banda, permitiría facer 
produccións complementarias orientadas á industria.  
 

 



 

9.- REPORTAXE FOTOGRÁFICA: 
 

    
 Vista xeral da parcela    Froitos formados 

   
 Bahía      Bahía 

   
 Cassiopee     Cassiopee 

   
 Prolific      Prolific 
 
  



 

   
  Fisiopatías (Destrío)    Fisiopatías (Destrío) 
 

 
 
10.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 
 
O responsable da unidade organizadora      
 
Mabegondo, 3 de decembro de 2014      
 
 
 
 
 
 
 
 
Asdo.: Manuel López Luaces      
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