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

ANUALIDADE 2017 
 

Nº DE PROTOCOLO1 2017/203 
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE 
Utilización de técnicas alternativas aos retardadores de crecemento das planta (PGR) para o melloramento da 
conformación das plantas ornamentais. 
 
 
2.- TIPO DE ACTIVIDADE2 
Campo de ensaio 
 
3.- UNIDADE ORGANIZADORA DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 
Unidade: Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo 
Enderezo: Ctra. de Betanzos a Mesón do Vento, Km. 7 - Mabegondo 
C. Postal:15318 Concello: Abegondo Provincia: Pontevedra 
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: Oficina Comarcal de Porriño 
Enderezo: R/ Riveira, s/n - Ed. Multiusos de Torneiros 
C. Postal:36400 Concello:Porriño Provincia:Pontevedra 
Nome e apelidos do/a responsable da unidade: Miguel González Groba 
Cargo: Xefe de Sección B Tfno.: 986 330 173 Correo_e: miguel.gonzalez.groba@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: Estación Experimental Agrícola do Baixo Miño 
Enderezo: Entenza s/n 
C. Postal: 36471 Concello: Salceda de Caselas Provincia: Pontevedra 
Nome e apelidos do/a responsable da entidade: Manuel Riveiro Leira 
Cargo: Director Tfno.: 618 833 722 Correo_e: manuel.riveiro.leira@xunta.es 

                                           
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 
 
O mercado de plantas ornamentais esixe plantas de tallos curtos, frondosas e buscando unha certa esfericidade .  
 
Pero a realidade é ven diferente debido aos sistemas intensivos de produción con un perfecto abonado mineral, 
unha óptima temperatura e dispoñibilidades de auga, provoca naturalmente un crecemento mais vertical da 
planta que é penalizado polo mercado.    
 
Tradicionalmente na camelia o pinzado é o método empregado para producir a planta curta que demanda o 
mercado, pero esta actividade se leva acabo de forma manual consumindo moito tempo da man da explotación.  
 
A resposta hormonal da planta está programada xeneticamente para que cando as condición son óptimas a 
planta tenda a verticalidade maximizando a superficie de captación solar. Para conseguila planta obxectivo que 
demanda o mercado se pode actuar sobre o sistema hormonal da planta para modular o seu crecemento 
segundo as nosas necesidades utilizando os chamados reguladores de crecemento das plantas ou PGRs. Enter 
estes composto se encontran algúns funxicidas da familia dos triazoles (paclobutrazol e  triadimenol) e outras 
sustancias como clormequat, etefón, daminozida e prohexadiona cálcica.  
 
Nos últimos tempos algúns dos retardantes están en trámites de ser prohibidos como a hidracida maléica, por ter 
un certo potencial canceríxeno, polo que se fai necesaria a procura de novas técnicas produtivas alternativas a 
estes produtos. 
 
Os estres afecta de forma negativa ao crecemento da planta polo que se somos capaces de modulalo podemos 
conseguir  a conformación de planta que nos demanda o mercado.   
 
O “cepillado” (brushing) da planta, supón un estres para a planta que provoca unha liberación de etileno que 
provoca un acurtamento da distancia entre nos, que pode supor ata un 50% de redución na lonxitude da planta 
en  algunhas especies.  
 
A utilización da impedancia mecánica provoca un estímulo no pedúnculo, que supón unha redución da altura da 
planta e un engrosamento do tallo. 
 
O estres hídrico provoca na planta un acurtamento da planta como estratexia de reducila súa superficie e 
minimizar a evapotranspiración da planta. 
 
A limitación dos niveis de fósforo pode ser un método de redución do crecemento da planta, sempre e cando non 
se chegue a carencia de este elemento. 
 
Cando o ratio de radiación vermella / radiación vermella-afastada, da parte inferior da planta é maior que 1 a 
planta tende acurtarse.  
 
A aplicación das técnicas antes sinaladas podería reducir os custos de produción asociados á aplicación de 
pinzados.  
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8.- OBXECTIVOS 
 
Determinar a resposta destas técnicas alternativas aos PGRs en Camellia japonica  
Comprobar si existen variabilidade de resposta segundo a variedade. 
 

 
 
9.- METODOLOXÍA EMPREGADA NO DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE 
9.1.- Localización 
 
O campo de ensaio se levará a cabo nun invernadoiro da Estación Experimental Agrícola do Baixo Miño. 
 
 
 
 
 
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) 
 
Se realizarán 8 tratamentos e un control. Cada tratamento se realizará nunha mesa de cultivo diferente para 
evitar interaccións. En cada tratamento haberá 2 variedades con 3 repeticións cada unha con 10 plantas. 
 
O modelo estatístico será el de bloques ao azar.  
 
Os tratamentos serán:  

 
Suplemento de luz vermella durante o día nas partes baixas das plantas. 
Impedancia mecánica individual con malla. 
Impedancia mecánica mediante unha malla superior colectiva. 
Control humidade entre 85% e 75% da capacidade de campo. 
Control humidade entre 75% e 65% da capacidade de campo. 
Abonado de fósforo de 10 ppm. 
Abonado de fósforo de 20 ppm. 
Cepillado planta 10 pases ao día. 
Cepillado Planta 20 pases ao día. 

 
 
 
 
9.3.- Persoal encargado do desenvolvemento da actividade 
 
A coordinación do campo de ensaio a realizará Manuel Riveiro Leira. O montaxe do campo de ensaio e a 
recollida de datos correrá a cargo do persoal da Estación Experimental Agrícola do Baixo Miño. 
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9.4.- Persoas ou entidades a quen vai dirixido 
 
Agricultores de planta ornamental e viveiros. 
 
 
 
 
 
10.- PLAN E MEDIOS DE DIVULGACIÓN PREVISTOS 
Reunións: 
Os resultados se comunicarán nunha reunión aos socios de ACUBAN. 
 
 
Visitas: 
 
 
 
Publicacións: 
Os resultados se farán públicos a través da páxina web da asociación: www.acubam.org 
 
 
Artigos de prensa: 
 
 
 
Programas de TV e/ou Radio: 
 
 
 
 
11.- DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES 

11.1.- Data de realización (aproximada): Abril - maio 
11.2.- Duración da actividade:  

Horas teóricas:                                  Horas prácticas:                           

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

- Explotacións: 
 

- Empresas: Coplant SL, Viveiros Río Tollo SL, Viveros Vidaplant e Viveiros Corema SL 
 

- Entidades Asociativas: Asociación ACUBAM 
 

 

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


