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 INTRODUCIÓN
O obxectivo deste banco é conservar, manter e caracterizar 
as entradas das coleccións almacenadas, para que estean 
dispoñibles tanto para a comunidade científica como para 
o sector agrario e gandeiro en xeral. Gran parte dos mate-
riais recollidos son a base xenética dos programas de me-
llora que levan a cabo no CIAM. 

O banco de xermoplasma do CIAM é o resultado de diversos traballos de recolección 
de material, de mellora xenética ou de intercambio de especies vexetais. Neste estudo 
faise un percorrido polas variedades de millo almacenadas no banco, en cuxo inventario 
se contabilizan 696 entradas de variedades locais e 695 de liñas puras. 

As coleccións conservadas no CIAM son moi diversas, 
dende ecotipos de horta, compostos principalmente por 
variedades locais de tomates, pementos, cebolas, leitugas 
e repolos; variedades locais de árbores froiteiras, como 
pereiras, maceiras e cerdeiras principalmente; ecotipos de 
cereais de inverno, formados por variedades locais de trigo, 
centeo, avea e cebada, e ata un gran número de entradas de 
ecotipos de pratenses que fai que esta sexa a mellor, se non 
a única, colección de especies de zonas húmidas en toda 
España. Nesta revisión centrarémonos no banco de xermo-
plasma de millo, composto por 696 entradas de variedades 
locais e 695 de liñas puras. 
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década dos 70, principalmente dentro do INIA-MAPA, 
e cun forte apoio da FAO e de IBPGR (Consello Inter-
nacional de Recursos Xenéticos). Nesa época realizáronse 
as primeiras recoleccións sistemáticas de xermoplasma e 
creouse no INIA o primeiro banco de sementes de especies 
cultivadas (De la Rosa, 2010).

Na comunidade autónoma galega dous centros de inves-
tigación, a Misión Biolóxica de Galicia (MBG) en Pon-
tevedra e o Centro de Investigacións Agrarias de Mabe-
gondo (CIAM), encargáronse da recollida, conservación 
e caracterización dos principais cultivos da comunidade, 
entre eles do millo.

As expedicións para a recolección de variedades locais de 
millo no CIAM comezaron no ano 1978 da man de En-
rique Losada, Agustín López e Jesús Moreno-González e 
nese ano recompiláronse 126 accesións de toda Galicia. A 
segunda grande expedición levouse a cabo no ano 1981, 
no que se recolleron variedades locais de Asturias, Can-
tabria e Galicia, 303 entradas en total. En 1982 realizouse 
unha prospección no País Vasco e recolléronse 52 entradas 
do banco pertencentes ás tres provincias de Euscadi, mais 
outras 10 accesións da Coruña. Entre os anos 1984 e 1986 
rematouse de realizar prospeccións na comunidade de Ga-
licia e no ano 1999 levouse a cabo unha segunda prospec-
ción en Asturias. Nos últimos anos vanse ir recuperando 
algunhas variedades locais galegas grazas á cooperación do 
proxecto “Horizonte 2000”. 

PRIMEIRAS RECOLECCIÓNS SISTEMÁTICAS 
A erosión dos recursos xenéticos de plantas, e especial-
mente das variedades locais que constituíron a base da 
produción agraria ata tempos recentes, ten consecuencias 
moi negativas sobre a estabilidade da produción agraria e 
sobre a seguridade alimentaria.

Dende a metade do século XX a comunidade internacio-
nal non é allea ao problema que supón a erosión acelera-
da da biodiversidade. A partir dos anos 40, os organismos 
internacionais, especialmente a Organización das Nacións 
Unidas para a Alimentación e a Agricultura (FAO), come-
zaron a preocuparse pola perda de recursos xenéticos no 
mundo (De la Rosa, 2010).

España, debido á súa diversidade xeolóxica e ambiental é, 
probablemente, o país europeo con maior riqueza xenética. 
No noso país as primeiras accións formais en canto á con-
servación de recursos fitoxenéticos iniciáronse a finais da 

O BANCO DE XERMOPLASMA DE MILLO FOI 
CREADO PARA EVITAR A DESAPARICIÓN 
DAS VARIEDADES LOCAIS QUE OS 
AGRICULTORES GALEGOS SEMENTARAN 
DURANTE MÁIS DE 350 ANOS
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VARIEDADES LOCAIS ALMACENADAS NO BANCO DE 
XERMOPLASMA
Na actualidade existe no CIAM unha colección de 696 
variedades autóctonas de millo recollidas na zona húmida 
de España (noroeste peninsular), das cales 530 proceden 
de Galicia, 87 de Asturias, 52 de Euscadi e 24 de Can-
tabria. Tamén se conservan tres poboacións foráneas, dúas 
de Perú e unha de Portugal. O endospermo dos millos ga-
legos desde as súas orixes foi maioritariamente liso (vítreo) 
e, por tanto, a maioría das entradas almacenadas no banco 
posúen endospermo liso (85,2 % do total). 

Figura 1. Distribución das accesións do banco de 
xermoplasma de millo na cornixa cantábrica

segundo se demostrou en estudos previos, contén xenes 
adaptados ás condicións frías e chuviosas durante o pe-
ríodo vexetativo de crecemento de millo no noroeste de 
España e tamén son útiles como fonte potencial de ca-
racteres de indubidable valor agronómico, tales como pre-
cocidade (Revilla et al., 2006; 2014a), resistencia ao frío 
(Rodríguez et al., 2010; Revilla et al., 2014b), resistencia 
a Sesamia nonagrioides (Malvar et al., 2004), Sitotraga ce-
realella (Butrón et al., 2008) e Fusarium graminearum 
(Moreno-González et al., 2004), valor nutritivo da forraxe 
(Campo e Moreno-González, 2008, 2010; Moreno-Gon-
zález et al., 2000, 2003; Brichette et al., 2001; Campo et al., 
2013a), valor nutritivo da mazaroca (Campo et al., 2014) 
e do gran (Campo e Moreno-González, 2014a), aptitude 
combinatoria con material dentado americano (Llauradó 
e Moreno-González, 1993; Revilla et al., 2003; Campo e 
Moreno-González, 2011b; 2014b) e produción con niveis 
baixos de fertilización nitroxenada (Alonso et al., 2007). 
En estudos máis recentes demostrouse, ademais, o valor 
engadido que teñen as variedades locais galegas en manexo 
ecolóxico tanto en forraxe (Campo e Moreno-González, 
2011a; Campo et al., 2010; Monteagudo et al., 2012) como 
na obtención de fariña para a elaboración de pan, empana-
das ou outros doces (Revilla et al., 2008).

A colección de millos do CIAM é unha colección activa 
conservada a medio prazo mediante sementes, en cámara 
controlada baixo condicións de 8-9 % de contido de auga no 
gran, 50 % de humidade relativa do aire e 2-3 °C de tem-
peratura. Está en gran parte, o 64 %, duplicada no Centro 
Nacional de Recursos Fitoxenéticos (CRF) do INIA en 
Alcalá de Henares (Madrid), formando parte da colección 
base (445 entradas en total). A colección base de sementes 
do CRF-INIA mantén duplicados das entradas conserva-
das na Rede Española de Bancos Activos, á cal pertence o 
CIAM-Ingacal. Esta colección do CRF mantense en con-
dicións de conservación a longo prazo, a unha temperatura 
de -18 °C e con baixo contido de auga nas sementes (<7 %). 
Os principais labores do CRF son, no ámbito nacional, ser 
o centro de conservación de duplicados da colección base da 
rede española e centro de documentación desta rede, sendo 
responsable do mantemento do Inventario Nacional de Re-
cursos Fitoxenéticos [http://wwwx.inia.es/webcrf/crfesp/
paginaprincipal.asp] (De la Rosa, 2010). 

Existe unha base de datos sobre estas variedades na que 
se inclúen pasaporte, ano, lugar, municipio, provincia, nome 
do agricultor e altitude de recollida, xunto con algunhas 
observacións da zona. Engádense tamén datos de caracte-
rización primaria (altamente herdables), coma cor, forma, 
tipo e dimensións do gran, cor e diámetro do carozo, lonxi-
tude, diámetro, forma e número de filas da mazaroca, altu-
ra da planta etc., e de caracterización secundaria, como son 
rendemento de gran e forraxe, contido de materia seca na 
recolección e resistencia ao encamado. Estas variedades fo-
ron obxecto de avaliación xenética e agronómica e serviron 
de base para a obtención de híbridos comerciais galegos. 

O banco de xermoplasma de millo foi creado para evi-
tar a desaparición das variedades locais que os agriculto-
res galegos sementaran durante máis de 350 anos ao ser 
substituídas por híbridos comerciais que hoxe abarcan a 
maior parte da área de cultivos de millo de Galicia. A con-
servación destas poboacións é moi importante posto que, 

Variabilidade en tipo de endospermo e cor de variedades 
locais de millo do banco de xermoplasma do CIAM-Ingacal

Multiplicación e 
rexeneración das 
variedades locais 
do banco  
de xermoplasma 
de millo do CIAM 
en campo
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COLECCIÓN NUCLEAR
O banco de xermoplasma de millo do CIAM ten proxec-
ción internacional, xa que oito das poboacións conservadas 
no CIAM forman parte da colección europea European 
Union Maize Landrace Core Collection (EUMLCC), que 
representa a diversidade xenética do millo en Europa e que 
se conserva en Wageningen, en Holanda (http://www.en-
sam.inra.fr/gap/resgen88/results.htm#descriptors). Ade-
mais, outras 28 variedades locais forman parte dunha pri-
meira aproximación que se realizou da Colección Nuclear 
Española (táboa 1). 

Dúas Das varieDaDes locais 
pertencentes á colección nuclear 
foron rexistraDas como varieDaDes 
De conservación na oficina española 
De varieDaDes vexetais, as poboacións 
esp11982002 “amurrio-ciam” e 
esp11985020 “ponteareas-ciam”

Número de accesión BG Lugar de orixe Rexión de orixe GDUFEM Forma da mazaroca Tipo de gran Cor do gran Colección Nuclear
ESP11978020 BOIMORTO, PEDRAL GALICIA 950 Cilíndrica Liso Amarela CNE

ESP11978057 SOBRADO, GRIXALVA. AS CRUCES GALICIA 804 Intermedia-cónica Liso Amarela CNE

ESP11978061 CAMARIÑAS, PONTE DO PORTO GALICIA 809 Bastante cilíndrica Semiliso Branca CNE

ESP11981006 NEGREIRA, ALVITE-PESADOIRA GALICIA 849 Cilíndrica-Intermedia Liso Branca CNE

ESP11981023 SAN SADURNIÑO, LAPAS GALICIA 995 Cilíndrica Liso Amarela CNE

ESP11981033 ARZÚA, DOMBODÁN GALICIA 937 Bastante cilíndrica Liso Amarela CNE

ESP11981054 ARANGA, VILA GALICIA 918 Intermedia Liso Amarela CNE

ESP11981061 MONFERO, STA. XULIANA GALICIA 880 Intermedia Liso Amarela CNE

ESP11981063 IRIXOA, VERINES GALICIA 925 Intermedia Liso Amarela CNE

ESP11981064 BEGONTE, PACIOS GALICIA 911 Intermedia Liso Amarela CNE

ESP11981068 SARRIA, VEIGA. FONTEABUÍN GALICIA 898 Cilíndrica-Intermedia Liso Amarela CNE

ESP11982001 AYALA, IZORIA EUSCADI 858 Bastante cilíndrica Liso Laranxa CNE

ESP11982002 AMURRIO, ABIAGA EUSCADI 809 Bastante cilíndrica Liso Amarela CNE

ESP11982004 LLODIO, IGORAGA EUSCADI 889 Bastante cilíndrica Liso Amarela CNE

ESP11982024 AZPEITIA EUSCADI 991 Cilíndrica-Intermedia Liso Laranxa CNE

ESP11982036 MARKINA, ORBERCIAGA ESUCADI 795 Cilíndrica-Intermedia Liso Amarela CNE

ESP11983002 DUMBRÍA, CASTIÑEIRAS GALICIA 874 Cilíndrica Liso Amarela CNE

ESP11984020 BOIMORTO, SENDELLE GALICIA 991 Cilíndrica Liso Branca CNE

ESP11985025 MONDARIZ GALICIA 1105 Bastante cilíndrica Liso Branca CNE

ESP11985034 COVELO, PIÑEIRO GALICIA 1076 Cilíndrica-Intermedia Liso Amarela CNE

ESP11973C03 ARANGA, CIMA GALICIA 959 Cónica-cilíndrica Semiliso Amarela CNE e EUMLCC

ESP11981040 TEO, CACHEIRAS GALICIA 883 Cilíndrica Liso Branca CNE e EUMLCC

ESP11981047 CARNOTA, LIRA GALICIA 930 Cilíndrica Semiliso Amarela CNE e EUMLCC

ESP11982012 ATAÚN EUSCADI 969 Cilíndrica Liso Amarela CNE e EUMLCC

ESP11982019 FIKA, GAMIZ EUSCADI 869 Cilíndrica Liso Amarela CNE e EUMLCC

ESP11982031 GUERNIKA EUSCADI 919 Intermedia Liso Amarela CNE e EUMLCC

ESP11985020 PONTEAREAS, LAGARÍN GALICIA 941 Cilíndrica Liso Branca CNE e EUMLCC

ESP11985022 FORCAREI, ACIBEIRO GALICIA 835 Cilíndrica Liso Amarela CNE e EUMLCC

Táboa 1. Variedades locais de millo pertencentes á Colección Nuclear Española (CNE) e á Colección Nuclear Europea 
(European Union Maize Landrace Core Collection, EUMLCC)

GDUFEM: integral térmica dende a sementeira ata a floración feminina

Vista do interior do banco de 
xermoplasma de millo

AFRIGA116_dossier_banco.indd   120 20/05/2015   10:27



AFRIGA ANO XXI - Nº 116 

AGRICULTURA122

As entradas pertencentes á Colección Nuclear Espa-
ñola e, sobre todo, as pertencentes á EUMLCC, foron 
amplamente caracterizadas e avaliadas. Varias entradas 
destacaron polo seu alto contido en proteína do gran, 
ESP11978020 “Boimorto” (Campo e Moreno-González, 
2014a), ESP11982012 “Ataún” e ESP11982019 “Fika-
Gamiz” (Berardo et al., 2009), todas elas con valores por 
riba de 12 % MS. Outras mostraron ter un bo rendemento 
gran tanto cando eran fertilizadas con nitróxeno coma can-
do non recibían suplementos nitroxenados en cultivos máis 
rústicos, ESP11981047 “Carnota-Lira”, ESP11982031 
“Guernika” e ESP11985020 “Ponteareas” (Alonso et al., 
2007). Variedades locais como ESP11981061 “Monfe-
ro”, ESP11985034 “Covelo”, ESP11982031 “Guernika” e 
ESP11985020 “Ponteareas” demostraron ter un bo valor 
nutritivo da forraxe tanto en cultivo convencional coma 
ecolóxico (Campo et al., 2010; Campo e Moreno-Gonzá-
lez, 2011a), mentres que as variedades locais ESP11983002 
“Dumbría” e ESP11981061 “Monfero” lograron altas con-
centracións de proteína, así como unha moi boa dixestibi-
lidade, na parte verde da planta (Campo e Moreno-Gon-
zález, 2010). 

Dentro das entradas pertencentes á EUMLCC, a va-
riedade local ESP11982031 “Guernika” destacou pola súa 
resistencia ao frío en sementeiras temperás (Rodríguez et 
al., 2010); ESP11981047 “Carnota-Lira”, pola súa estabi-
lidade en diferentes ambientes e pola súa resistencia á seca 
(Revilla et al., 2006), e as variedades locais ESP11982012 
“Ataún” e ESP11982019 “Fika-Gamiz”, polos seus altos 
contidos en carotenoides (13,9 e 20,4 mg kg-1 dm, respec-
tivamente) [Berardo et al., 2009]. 

A poboación ESP11981047 “Carnota-Lira” foi tamén 
prometedora fonte de millo de alto rendemento baixo a 
infestación de trade (Ostrinia nubilalis Hbn. e Sesamia no-
nagrioides Lef.) e mostrou relativa precocidade dentro do 
seu grupo de madurez (Malvar et al., 2007).

Por último, a poboación ESP11973C03 “Aranga” des-
tacou pola maioría dos caracteres polos que foi avaliada. 
É moi apreciada pola súa adaptación ao medio (Campo e 
Moreno-González, 2011b; Revilla et al., 2006), pola súa 
resistencia ao frío en sementeiras temperás (Rodríguez 
et al., 2010), pola súa resistencia ao encamado (Campo e 
Moreno-González, 2011b) e polo seu bo rendemento gran 
tanto con suplemento nitroxenado como cando carece del 
(Alonso et al., 2007); presentou, ademais, bo rendemen-
to e calidade fariñeira e altos contidos de carotenoides e 
lípidos no gran (25,9 mg kg-1 dm e 6,12 % MS, respecti-
vamente) [Berardo et al., 2009]. A partir dela, no CIAM, 
xeráronse varias liñas puras. Entre elas atópanse EC237, 
EC50, EC23A, EC49, EC49A, EC244, EC215, EC220 e 
EC18, que foron seleccionadas pola súa alta aptitude com-
binatoria para a produción de híbridos forraxeiros (Cam-
po e Moreno-González, 2014b; Campo, 2012); EC47 e 
EC212, que foron seleccionadas pola súa boa aptitude 
combinatoria para aumentar o valor nutritivo da planta 
enteira de millo (Campo e Moreno-González, 2013b), e 
EC51 e EC237, que se seleccionaron pola súa resistencia 
ao frío (Revilla et al., 2014b). 

Todas elas están a ser utilizadas actualmente para conse-
guir híbridos experimentais forraxeiros de alto rendemen-
to, alto valor nutritivo e resistentes ao encamado. 

ESP11973C03 
Lugar de recolección: Aranga, Cima.  Tipo de colección: CN e EUMLCC.
Tipo de gran: liso.  Cor do gran: amarela.
Forma da mazaroca: cónica-cilíndrica.  Integral térmica: 970.
Outras características de interese: 
Bo rendemento gran e en laboreo convencional e sen achega suplementaria 
de nitróxeno. Bo rendemento e calidade fariñeira. Boa adaptación ao medio.
Alto contido en carotenoides 25,9 mg kg-1 dm en gran.
Resistente ao frío en sementeiras temperás.
Alta aptitude combinatoria para a produción de biomasa.

Vista do ensaio ecolóxico da 
variedade “Amurrio” (ESP11982002)

Figura 2. Variedade local “Aranga” (ESP11973C03), 
pertencente ao banco de xermoplasma de ecotipos de 
millo autóctonos do CIAM-Ingacal
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LIÑAS PURAS
No banco de xermoplasma de millo tamén se conservan 
actualmente 695 liñas puras derivadas destas poboacións 
que poden ser usadas como xenitores de híbridos de millo 
gran e forraxeiro adaptados ao norte de España. Cada ano 
multiplícanse de dez a corenta delas co fin de rexeneralas e 
utilizalas como base de diversos proxectos de investigación 
e de híbridos experimentais.

Das 16 mellores liñas puras lisas para a produción fo-
rraxeira, 13 eran españolas [7 delas foron desenvolvidas no 
CIAM (EC237, EC50, EC18, EC49A, EC23A, EC244 
e EC356), 4 na Escola Experimental Aula DEI (EZ38, 
EZ33, EZ22 e EZ32), 2 na Misión Biolóxica de Galicia 
(EP47 e EP80)] e as 3 restantes eran francesas. Este feito 
é moito máis valioso se consideramos que das 300 liñas 
avaliadas só 68 eran españolas, o que representaba o 22,6 % 
do total. En consecuencia, o grupo de liñas españolas com-
portouse significativamente mellor para a produción de 
biomasa ca o resto de liñas puras foráneas. De entre as 300 
liñas puras dentadas avaliadas na NAM (Nested Associa-
tion Mapping ou poboacións aniñadas para mapeo de aso-
ciación), as liñas puras pertencentes ao CIAM máis desta-
cadas foron EC232, EC133A, EC175 e EC326A, xunto a 
outras oito liñas puras, EP52 (pretendente á MBG), F922, 
F1808, F748, F7001, F838, F618 e B84. 

Ambos os paneis de asociación tamén foron avaliados 
para estudar a tolerancia ao frío das liñas puras e estimar os 
seus efectos sobre os caracteres relacionados coa produción 
de biomasa (Revilla et al., 2014b). Entre as liñas puras lisas 
avaliadas, as liñas do CIAM máis tolerantes ao frío foron 
EC51, EC237 e EC35G, sendo a liña EC51 a cuarta máis 
resistente das 300 avaliadas, mentres que os cruzamentos 
coa liña pura EC35G foron os que presentaron maiores 
tolerancias de todos os avaliados. Por último, todas as liñas 
puras derivadas da variedade local galega “Aranga” foron as 
que presentaron maior variabilidade de todo o panel liso 
do proxecto (Rincent et al., 2014). 
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Gran parte das liñas puras conservadas no banco de xer-
moplasma de millo do CIAM foron avaliadas dentro do 
proxecto europeo titulado “Integración de mapeo e fenoti-
pado para identificar alelos para construír ideotipos euro-
peos de millo” (EUI2008-03635). Neste proxecto creáron-
se dous paneis de asociación derivados de xermoplasma 
de millo europeo, un que incluía 300 liñas de tipo liso e 
outro con 300 liñas de tipo dentado, provenientes de diver-
sos países da Unión Europea (Francia, Alemaña, Portugal, 
Suíza, Polonia, Romanía e España). Entre os resultados 
deste proxecto cabe destacar que das 300 liñas puras lisas 
avaliadas en catro ambientes, as 16 liñas que mellor com-
portamento forraxeiro tiveron foron EZ38, EC237, EC50, 
EC18, EC49A, EZ33, F7048, EC23A, EZ22, EC244, 
EP47, EP80, F359, EZ32, F03802 e EC356. 

Ensaio de millo forraxeiro pertencente ao proxecto europeo

Multiplicación de liñas puras

GRAN PARTE DAS LIÑAS PURAS 
CONSERVADAS NO BANCO FORON 
AVALIADAS DENTRO DO PROXECTO EUROPEO 
“INTEGRACIÓN DE MAPEO E FENOTIPADO 
PARA IDENTIFICAR ALELOS PARA CONSTRUÍR 
IDEOTIPOS EUROPEOS DE MILLO” 
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