
 

ANEXO I 
SOLICITUDE PARA O APOIO ÁS ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN E INFORMACIÓN A DESENVOLVER NA 

ANUALIDADE 2016 
 

Nº DE PROTOCOLO1 2016/120 
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE 
Novas variedades de pementos galegos: Caracterización e conservación no Banco de Xermoplasma do CIAM 
 
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: Xosé 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 de campos de ensaio, nos que é imprescindible asesor científico.   
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7.- ANTECEDENTES E XUSTIFICACIÓN 
 
As hortalizas, segundo datos das Contas Económicas da Agricultura 2008 aportaron o subsector agrícola 
194.873,239 miles de € no ano 2008, sendo os cultivos máis importantes dentro do subsector agrícola. O Centro 
de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) traballa dende a década dos 90 en diversos proxectos 
hortícola (recuperación de variedades tradicionais, avaliación de técnicas de cultivo, estudo de enfermidades, 
etc). O desenvolvemento destes proxectos incorporou diverso cultivares tradicionais que se conservan no banco 
de xermoplasma do CIAM. Na actualidade neste banco de xermoplasma de hortícolas se conservan unhas 1500 
mostras pertencentes a uns 8 xéneros diferentes (Capsicum, Allium, Lactuca, Solanum, Pisum, Brassica, Vicia, 
Phaseolus). 
A estandarización por parte das comercializadoras de produtos hortícolas obriga en parte os agricultores a 
utilización de sementes híbridas que cumpren estes requisitos e ademais ofrecen altas producións. Por este 
motivo o emprego de cultivares tradicionais vese relegado a hortos familiares, cada día máis escasos, 
provocando a perda de material xenético. A recompilación e conservación deste material xenético é necesaria 
para: 

1. Conservar a biodiversidade existente. 

2. Supón unha herdanza cultural que non se pode perder. 

3. Devolvemos parte de autonomía os agricultores. 

4. Dispor de material xenético mellor adaptado o medio, con calidades e usos específicos que poidan ser 
utilizados na mellora e desenvolvemento de novas variedades. 

No ano 2014, fíxose, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, unha prospección de material vexetal, co 
obxectivo de recompilar o maior número posible de cultivares tradicionais da horta galega, para a súa 
incorporación ó banco de xermoplasma do CIAM. 
Todo este material é necesario caracterizalo, para ver se as entradas corresponde a material non existente e 
evitar duplicidades, ademáis de comezar una selección previa de cada cultivar de cara a futuros procesos de 
mellora. 

 
8.- OBXECTIVOS 
 
O obxectivo do campo de ensaio, e a posta en cultivo, caracterización, selección previa e multiplicación de 14 
cultivares autóctonos de pementos, recolectados en diferentes zonas de Galicia no ano 2014. Estos cultivares 
son: 

- Guindilla doce da Angustia (Betanzos – A Coruña) 
- Pemento Picón (O Rosal – Pontevedra) 
- Pemento morrón do pais (Betanzos – A Coruña) 
- Pemento Arnoia (Vedra – Pontevedra) 
- Pemento para pimentón (Vedra – Pontevedra) 
- Pemento morrón 4 bicos (Vedra – Pontevedra) 
- Pemento piquillo (Vedra – Pontevedra) 
- Pemento italiano (Vedra – Pontevedra) 
- Pemento morrón (Vilanova – Pontevedra) 
- Pemento piquillo (Vilanova – Pontevedra) 
- Pemento 4 bicos do Ulla (A Estrada – Pontevedra) 
- Pemento morrón de Arnois (A Estrada – Pontevedra) 
- Pemento verde de Ourense (Ourense) 
- Pemento de Seixalbo (Ourense) 

 
 
 

Plan de Transferencia para o apoio ás actividades de demostración e de información ao Agro Galego 2016 
Páxina 2 de 8 

 



   
 
 
 
Os obxectivos específicos do campo serían: 

- Avaliar o comportamento agronómico, referido á producción. 
- Avaliar o comportamento frente a pragas e enfermedades. 
- Avaliar a características comerciais das produccións. 
- Seleccionar as plantas que mellor comportamento mostren dentro dos parámetros anteriores. 
- Obtención de semente, que será conservada no Banco de Xermoplasma do CIAM, e que será a base 

para posteriores procesos de mellora. 
 

 
9.- METODOLOXÍA EMPREGADA NO DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE 
9.1.- Localización 
 
Centro de investigacións Agrarias de Mabegondo 
 
 
9.2.- Planificación da actividade (no seu caso, programa). No caso de campos de demostración ou de 
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 
 
A semente procede da prospectada no ano 2014. A partir de esta semente, estableceranse os campos de cultivo 
para cada unha das variedades, estudando o comportamento agronómico, tanto na producción como no 
comportamento frente a pragas e enfermidades, o seu valor comercial, singularidade, comprobando que non 
sexa material que xa exista no banco, para finalmente facer una selección previa das mellores plantas para obter 
semente que servirá de base para posteriores procesos de mellora e que se conservará no banco de 
xermoplasma do CIAM. 
 
Deseño experimental , duración e labores de mantemento 
 
O ensaio terá lugar ó longo dos meses de primavera e verán (de Maio a Setembro), nun invernadoiro de 1000 m2.  
O deseño experimental será en bloques ó chou con unha sola repetición por variedade. A parcela elemental 
estará formada por 30 plantas, mantendo entre variedades una axeitada separación. 
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. A fertilización farase mediante fertirrigación, en función dos resultados das análises de terra. O sistema de 
rega será a pinga. As labores culturais serán as habitualmente empregadas na zona. 
O marco de plantación será de 0,8x0,4 (3 plantas/m2), con 10 plantas por liña. As plantas entitoraranse 
horizontalmente, con fio de rafia. 
Dentro de cada liña, seleccionaranse 6-8 plantas, que serán sobra as que se estuden os factores indicandos. 
Os tratamentos fitosanitarios, serán os estrictamente necesarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución das variedades no invernadoiro 
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 Italiano x 10 MP 0,8x0,4 

 

Guindilla x 10 MP 0,8x0,4 Italiano x 10 MP 0,8x0,4 
Guindilla x 10 MP 0,8x0,4 Italiano x 10 MP 0,8x0,4 
Guindilla x 10 MP 0,8x0,4  

  
  
  
 Morrón x 10 MP 0,8x0,4 

Picón x 10 MP 0,8x0,4 Morrón x 10 MP 0,8x0,4 
Picón x 10 MP 0,8x0,4 Morrón x 10 MP 0,8x0,4 
Picón x 10 MP 0,8x0,4  

  
  
  
 Piquillo Vilanova x 10 MP 0,8x0,4 

Morron do pais x 10 MP 
0,8x0,4 

Piquillo Vilanova x 10 MP 0,8x0,4 
Morron do pais x 10 MP 
0,8x0,4 

Piquillo Vilanova x 10 MP 0,8x0,4 
Morron do pais x 10 MP 
0,8x0,4  

  
  

 4 bicos Ulla x 10 MP 0,8x0,4 

 

Arnoia x 10 MP 0,8x0,4 4 bicos Ulla x 10 MP 0,8x0,4 

 

Arnoia x 10 MP 0,8x0,4 4 bicos Ulla x 10 MP 0,8x0,4 
Arnoia x 10 MP 0,8x0,4  

  
  
 Morrón Arnois x 10 MP 0,8x0,4 

Pimentón x 10 MP 0,8x0,4 Morrón Arnois x 10 MP 0,8x0,4 
Pimentón x 10 MP 0,8x0,4 Morrón Arnois x 10 MP 0,8x0,4 
Pimentón x 10 MP 0,8x0,4   

   
  
 Verde Ourense x 10 MP 0,8x0,4 

4 bicos x 10 MP 0,8x0,4 Verde Ourense x 10 MP 0,8x0,4 
4 bicos x 10 MP 0,8x0,4 Verde Ourense x 10 MP 0,8x0,4 
4 bicos x 10 MP 0,8x0,4   

   
   
 Seixalbo x 10 MP 0,8x0,4 

Piquillo x 10 MP 0,8x0,4 Seixalbo x 10 MP 0,8x0,4 
Piquillo x 10 MP 0,8x0,4 Seixalbo x 10 MP 0,8x0,4 
Piquillo x 10 MP 0,8x0,4   
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9.3.- Persoal encargado do desenvolvemento da actividade 
 
O persola 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 
- Antonio Rivera Martínez 
- Manuel Riveiro Leira 
- Pilar Castro García 

 
 
 
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 das variedades. 
 
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. 
 
 
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): 

Plan de Transferencia para o apoio ás actividades de demostración e de información ao Agro Galego 2016 
Páxina 5 de 8 

 



   
 

 
-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    _________ 
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