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 Debido a que o millo é unha fonte de alimento moi 
importante, a cuantificación da composición química do 
gran é fundamental para a mellor explotación dos dife-
rentes xenotipos debido ao seu papel nutricional. Neste 
contexto, o xermoplasma tradicional –as poboacións e va-
riedades locais– representa unha boa fonte de variabili-
dade xenética por explorar e podería axudar a identificar 
os materiais máis adecuados para o desenvolvemento de 
alimentos máis nutritivos.

Os obxectivos deste traballo foron estudar a variabilidade existente para algúns 
compoñentes químicos do gran nunha ampla gama de variedades locais e liñas puras 
de millo e identificar os xenotipos que poderían ser interesantes en termos de valor 
nutricional.

CONSERVACIÓN DE RECURSOS FITOXENÉTICOS
Os recursos fitoxenéticos constitúen un patrimonio da hu-
manidade de valor incalculable e a súa perda é un proceso 
irreversible que supón unha grave ameaza para a estabili-
dade dos ecosistemas, o desenvolvemento agrícola e a se-
guridade alimentaria do mundo. 

Ata datas relativamente recentes, a diversidade das 
plantas cultivadas mantívose e incrementouse de forma 
eficaz nos ecosistemas agrarios. Con todo, desde fai 200 
anos, como consecuencia do desenvolvemento agrícola e 
industrial e a progresiva unificación de hábitos culturais 
e alimenticios, o número de cultivos e a heteroxeneidade 
dentro destes foron descendendo progresivamente e, na 
actualidade, o 90 % da alimentación mundial está baseada 
só nunhas 30 especies vexetais e unhas ducias de varie-
dades (De La Rosa, 2010). A fin de evitar esta perda de 
diversidade xenética, a mediados do século XX foi can-
do se comezaron a realizar exhaustivamente expedicións 
para a recolección de recursos fitoxenéticos cun carácter 
sistemático e científico.
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VALOR NUTRITIVO DAS VARIEDADES LOCAIS 
E LIÑAS PURAS CONSERVADAS NO BANCO DE 
XERMOPLASMA DE MILLO DO CIAM

Entre as 70 poboacións do banco de xermoplasma 
caracterizadas, 15 teñen alto contido proteico e 8 
son de alta produción en amidón
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LALSIL® Fresh, Lactobacillus 
buchneri NCIMB 40788 :

•  Limita las pérdidas por mohos y hongos,

•  Conserva su ensilado fresco 
y apetente hasta el comedero,

•  Optimiza el valor nutricional 
de su ensilado.

La solución más fresca 
para su ensilado

A cada ensilado su solución Lalsil 

www.lallemandanimalnutrition.comLALLEMAND BIO, SL
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No CIAM, entre os anos 1973 e 1985 realizáron-
se as primeiras recoleccións de variedades autócto-
nas de millo de Galicia e de todo o norte de España. 
Actualmente, no banco de xermoplasma de millo do 
CIAM consérvanse 676 variedades locais de toda 
a cornixa cantábrica, sendo o 95 % das entradas de 
endospermo liso (tipo flint), que era o predominan-
te en Galicia ata a chegada dos híbridos comerciais. 
Tamén se conservan 540 liñas puras derivadas de 
poboacións galegas, que son empregadas para obter 
híbridos con maior capacidade de adaptación ás ca-
racterísticas propias de Galicia e aos seus métodos de 
cultivo (Campo, 2012). No banco de xermoplasma 
de millo do CIAM encóntranse ademais oito das 24 
poboacións españolas que forman parte da colección 
europea do millo EUMLCC. 

A colección de millo do CIAM é unha colección 
activa que se conserva mediante sementes, xa que este 
método é o máis eficaz, económico e eficiente para a 
conservación ex situ nas zonas temperadas. A con-
servación realízase a medio prazo cunhas condicións 
de baixa humidade relativa e unha temperatura de 
conservación de entre 8 e 9 °C, xa que a lonxevidade 
das sementes pode aumentarse extraordinariamente 
diminuíndo o seu contido en humidade e a tempera-
tura de almacenaxe. A vida da semente duplícase por 
cada 5 °C de diminución de temperatura e por cada 
1 % de redución do seu contido en humidade (Ha-
rrington, 1965), sendo ambos efectos aditivos. 

As actividades que ten que desenvolver un banco 
de xermoplasma activo son a adquisición do material, 
a conservación propiamente dita, a multiplicación ou 
rexeneración, a caracterización e avaliación, a docu-
mentación e o intercambio.

A rexeneración das sementes debe realizarse can-
do o seu poder de xerminación descendeu por baixo 
do 85 % do seu valor inicial (FAO/IPGRI, 1994). O 
proceso de multiplicación é unha actividade custosa 
e delicada que require persoal cualificado para poder 
levala a cabo sen alterar a composición xenética da 
variedade. O tamaño da mostra debe ser o suficiente-
mente grande como para minimizar a perda de alelos 
e, ademais, en especies alógamas é preciso utilizar 
métodos de illamento que eviten contaminacións por 
pole doutras plantas, o que implica realizar poliniza-
cións cruzadas entre plantas. 

A COLECCIÓN DE MILLO DO CIAM É 
UNHA COLECCIÓN ACTIVA QUE SE 
CONSERVA MEDIANTE SEMENTES, XA 
QUE ESTE MÉTODO É O MÁIS EFICAZ, 
ECONÓMICO E EFICIENTE PARA A 
CONSERVACIÓN EX SITU NAS ZONAS 
TEMPERADAS
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Os aumentos na porcentaxe de proteínas dos grans, 
polo xeral, asócianse cun aumento na calidade dos mes-
mos. Canto maior sexa o contido proteico no gran de millo 
menor será a cantidade de alimento que o animal nece-
sita inxerir para incrementar o seu peso. Para a industria 
da moenda seca necesítanse grans de millos duros, xa que 
nesta industria importan a dureza do endospermo e a re-
lación de tamaños de partícula que resultan da moenda, 
mentres que a industria da moenda húmida se decanta po-
los tipos de millo dentado, xa que esixen menor tempo de 
maceración nos procesos de extracción. Requírense, entón, 
millos con elevado contido de amidón, prevalecendo espe-
cialmente a súa pureza e a súa eficiencia de recuperación, e 
grans con alto contido en aceite ou en proteína.

A produción de bioetanol tivo un crecemento importan-
te nos últimos anos, sendo o millo a principal materia pri-
ma utilizada. O amidón é o compoñente máis importante 
na produción de etanol a partir de grans de millo, debido a 
que é o determinante do rendemento no proceso. 

A maior parte das entradas do banco de xermoplasma 
atópase caracterizada por datos de pasaporte, de xestión 
e, parcialmente, con datos de caracterización de mazaroca 
e gran. Na avaliación búscase determinar os caracteres de 
interese agronómico que xeralmente se ven influenciados 
polo medio ambiente, como precocidade, contido de pro-
teína e resistencia a estreses abióticos e bióticos. Ao lon-
go dos anos foron moitos os estudos que se realizaron en 
Mabegondo para avaliar as variedades locais (Brichette 
Mieg et al., 2001; Moreno-González et al., 2003; Brichette 
Mieg et al., 2003; Alonso Ferro et al., 2007; Romay et al., 
2010; Campo e Moreno-González, 2010; Campo et al., 
2010; Campo e Moreno-González, 2011; Monteagudo et 
al., 2012). 

A diversidade xenética das variedades locais foi determi-
nada principalmente por caracteres de planta e de maza-
roca, fisiolóxicos e agronómicos, pero poucas veces se utili-
zaron os caracteres de calidade do gran para a clasificación 
ou identificación de xermoplasma. Este traballo suscita a 
necesidade de realizar unha caracterización complemen-
taria do valor nutritivo do gran de millo mediante unha 
técnica sinxela e rápida que nos permitise valorar de forma 
eficaz o xermoplasma multiplicado.

CALIDADE DO GRAN
A calidade do gran de millo depende da súa constitución 
física, que determina a textura e a dureza, e da súa com-
posición química, que define o valor nutricional. O millo 
gran é un alimento altamente enerxético para a alimenta-
ción animal e humana, pero posúe unha carencia de pro-
teínas, xa que é deficiente nos aminoácidos esenciais lisina 
e triptófano.

O gran de millo está formado por tres compoñentes 
principais, o amidón, a proteína e o aceite, os cales están 
contidos en tres estruturas: o xerme (embrión), o endos-
permo e o pericarpio. Os compoñentes principais atópanse 
distribuídos en cada estrutura en diferentes proporcións, e 
é o amidón o compoñente principal, seguido da proteína 
(táboa 1).

táboa 1. composición química do gran de millo dentado

Gran enteiro (%) Composición química (%)
Amidón Proteína Aceite

Media Rango Media Rango Media Rango Media Rango
Xerme 11,5 10,5 - 13,1 8,3 2,1 -10 18,5 17,3 - 20,2 34,4 31,1 - 38,1
Endospermo 82,3 80,3 - 83,5 86,6 89,9 - 88,9 8,6 6,7 - 11,1 0,86 0,7 -1,1
Pericarpio 5,3 44,4 - 6,2 7,3 3,5-10,4 3,5 2,9 - 3,9 0,98 0,7 - 1,2
Gran enteiro 100 72,4 67,8 - 74,0 9,6 8,1 - 11,8 4,7 3,98 - 5,8

Fonte: BeMiller e Whistler, 2009

O amidón, polas súas características nutricionais e as 
súas múltiples aplicacións na industria, é o carbohidrato 
máis importante. É un polisacárido vexetal que se atopa 
presente principalmente nos grans de cereais, tubérculos, 
froitas e varias legumes, e está formado por dous tipos de 
moléculas, a amilosa e a amilopectina.

Variedade local 
lisa pertencente á 
colección nuclear 
Boimorto-Pedral

Variedade local 
dentada 
Outes-San Ourente

Liña pura 
do CIAM 
seleccionada para 
alto contido en 
amidón
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ESTIMACIÓN DO VALOR NUTRITIVO DAS 
VARIEDADES LOCAIS E LIÑAS PURAS DO BANCO DE 
XERMOPLASMA DE MILLO DO CIAM
Cada ano no CIAM rexenéranse aproximadamente 40 en-
tradas do banco de xermoplasma de millo a fin de manter a 
viabilidade do mesmo, así como liñas puras desenvolvidas 
no plan de mellora xenética de millos. Parte das varieda-
des locais (VL) multiplicadas entre os anos 2010 e 2012, e 
mais as liñas puras (LP) rexeneradas nos tres anos, léronse 
en forma de fariña de millo, utilizando para iso un espec-
trómetro Foss NIRSSystem 6500. Os parámetros de valor 
nutritivo avaliados foron contido de proteína bruta (PB) 
e contido de amidón (AM), utilizando para iso ecuacións 
de predición NIRS para gran de millo desenvolvidas no 
CIAM. O método utilizado por vía húmida para a deter-
minación de PB foi o método Kjeldahl (AOAC 1990) e 
para a determinación de contido de amidón (AM), o mé-
todo polarimétrico de EWERS (FEDNA, 2000). 

En total, caracterizáronse e avaliáronse 70 variedades lo-
cais e 42 liñas puras (táboas 5 e 6). O contido medio de 
PB para as VL foi de 11,11 % e algo superior para as LP, 
cun valor de 12,33 % (táboa 2). O rango de variación foi 
de 8,65 a 13,81 % nas VL e tamén maior nas LP, de 8,25 
a 15,74 (figura 1).

En canto ao contido de amidón do gran, os valores medios 
para VL e LP foron de 68,58 e 68,37 %, e non se atoparon 
diferenzas significativas entre VL e LP para este parámetro 
(táboa 2). Os rangos de variación tamén foron máis amplos 
nas LP que nas VL (figura 2). Tanto as medias coma os ran-
gos de variación de ambos parámetros atopábanse dentro 
dos termos medios encontrados na bibliografía.

táboa 2. Valores medios e rango de variación do contido 
en proteína bruta e amidón de variedades locais e liñas 
puras do banco de xermoplasma do ciaM, multiplicadas 
entre os anos 2009 e 2012

Pinto et al. (2009) caracterizaron mediante propiedades 
físicas e pola súa composición química 20 variedades locais 
de millo en Brasil. Os resultados obtidos para proteína bru-
ta foron moi similares aos aquí mostrados, cun valor medio 
de 11,04 % e un rango de variación de 10,26 a 12,41 %. 
No caso do amidón, os valores foron inferiores aos mos-
trados neste traballo, cun valor medio de 60,54 % fronte ao  
68,58 % das poboacións do CIAM. 

Has et al. (2009) tamén avaliaron a composición química 
do gran de 265 variedades locais de millo, 59 sintéticos e 
430 liñas puras en Romanía. Os rangos de variación en am-
bos os parámetros foron moi similares, tanto en variedades 
locais coma en liñas puras, aínda que os valores medios para 
PB foron superiores (13,7 % para variedades locais e 13,4 % 
para liñas puras) e inferiores para AM (64,9 e 67,5 % para 
variedades locais e liñas puras, respectivamente). 

En Portugal, traballos realizados con 46 variedades lo-
cais lisas e seis poboacións melloradas mostraron valores 
de contido proteico similares aos aquí mostrados, cun valor 
medio de 12,62 % de PB dos 52 xenotipos avaliados (Vaz 
Patto et al., 2009). 

Por último, Berardo et al. (2009) caracterizaron mediante 
predicións NIRS 996 variedades locais, das cales 547 eran 
de orixe italiana e 449 doutras orixes, incluíndo variedades 
locais españolas. Os contidos medios en PB para as italianas 
foron de 11,48 % e para o resto, de 11,36 %, ambos valores 
similares aos aquí mostrados. En canto ao contido en ami-
dón, os valores medios foron algo inferiores, 65,68 % no caso 
das poboacións italianas e 65,88 % para as foráneas.

As liñas puras mostraron un rango máis amplo de varia-
ción, tanto en AM como PB, comparadas coas variedades 
locais (figura 1 e 2). A pesar diso, as maiores diverxencias 
observáronse no contido proteico, con valores medios máis 
altos das liñas puras (12,33 %) fronte ás variedades locais 
(11,11 %). Cando se realizou a análise estatística atopáron-
se diferenzas significativas entre as variedades locais e as 
liñas puras para o contido de proteína bruta. As liñas puras 
foron melloradas a través dos anos tanto para caracteres 
agronómicos como para calidade nutritiva na alimentación 
animal, por tanto, era de esperar esta diferenza no contido 
proteico. En canto ao amidón, non se acharon diferenzas 
significativas entre variedades locais e liñas puras. 

O MILLO GRAN É UN ALIMENTO 
ALTAMENTE ENERXÉTICO PARA A 
ALIMENTACIÓN ANIMAL E HUMANA, PERO 
POSÚE UNHA CARENCIA DE PROTEÍNAS, 
XA QUE É DEFICIENTE NOS AMINOÁCIDOS 
ESENCIAIS LISINA E TRIPTÓFANO

Xenotipo
% MS

Proteína Amidón

Variedades locais

media 11.11 68.58

máximo 13,81 73

mínimo 8,65 64,70

varianza 1,36 3,49

desviación estándar 1,18 1,88

nº mostras 70 70

Liñas puras

media 12,33 68,37

máximo 15,74 73,90

mínimo 8,25 63,80

varianza 3,68 5,62

desviación estándar 1,94 2,40

nº mostras 42 42

Gran de millo
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Figura 2. Distribución de frecuencias do contido de 
amidón en 70 variedades locais (Vl) e 42 liñas puras (lP)

Figura 2: Distribución de frecuencias del contenido de almidón en 70 
variedades locales (VL) y 42 líneas puras (LP)
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CANTO MAIOR SEXA O CONTIDO PROTEICO 
NO GRAN DE MILLO MENOR SERÁ A 
CANTIDADE DE ALIMENTO QUE O ANIMAL 
NECESITA INXERIR PARA INCREMENTAR O 
SEU PESO

táboa 4. listaxe de 42 liñas puras de millo analizadas 
mediante NirS para o estudo do seu contido proteico e 
de amidón

PB: contido de proteína bruta (% MS)
AM: contido en amidón (% MS)

Na táboa 3 (na páxina seguinte) móstrase parte da carac-
terización morfolóxica e a composición química en 59 va-
riedades locais do banco de xermoplasma do CIAM e mais 
outras 11 procedentes do Instituto Vasco de Investigación 
e Desenvolvemento Agrario (NEIKER), a Escola Experi-
mental Aula DEI (EEAD), a Misión Biolóxica de Galicia 
(MBG) e o Centro de Conservación da Biodiversidade 
Agrícola de Tenerife (CCBAT). En total, 70 variedades 
locais foron avaliadas para alto contido proteico e de ami-
dón. O 21,4 % das VL caracterizadas foron identificadas 
polo seu alto contido en proteína (> 12 %). As VL Ayala-
Anes, Ayala-Munguía, Oia-Podurnes e Taboada-Fontán 
superaron en todos os casos o 13 %. Por outra banda, o 
11,4 % das VL caracterizadas foron identificadas como 
de alta produción en amidón (> 71 %). As VL con maior 
contido en amidón foron O Saviñao-Esqueirón co 73 %, 
Vedra-Ponteulla co 72,7 %, Castellote co 72,2 % e Lalín-
Vento co 72,1 %.

Na táboa 4 preséntase a calidade nutritiva das liñas pu-
ras multiplicadas. O 57 % e o 19 % das liñas puras ca-
racterizadas foron identificadas polo seu alto contido en 
proteína e amidón, respectivamente. Das 24 LP con alto 
contido proteico, 13 foron desenvolvidas no CIAM e, das 
oito LP con alto contido en amidón, cinco pertencen ao 
CIAM. A liña pura EC148A-1 foi a que acadou maior PB, 
cun valor de 15,74 %, seguida das liñas puras 919Abm4-
Hi21, 515Dbm1-Hi21 e Lo11, todas elas con valores por 
riba do 15 %. En canto ao contido en amidón, a liña pura 
EC136C-2 do CIAM conseguiu a maior concentración 
(73,9 %), seguida pola liña pura americana B73, cun valor 
de 73,3 %. 

BX Xermoplasma Orixe PB AM
119Fbm2 Liña pura Foránea 9,42 71

408Ebm3- 91598-3 Liña pura Foránea 9,75 69,8

515Dbm1 Liña pura Foránea 9,69 68,7

515Dbm1-Hi21 Liña pura Foránea 15,37 66

919Abm4-Hi21 Liña pura Foránea 15,60 67,3

B73 Liña pura Foránea 9,64 73,3

CH10 Liña pura Foránea 13,47 67

EC125-B Liña pura CIAM 14,15 65,8

EC130 Liña pura CIAM 13,84 63,8

EC132 Liña pura CIAM 13,78 66,9

EC136-A Liña pura CIAM 11,49 71,6

EC136C-2 Liña pura CIAM 8,69 73,9

EC136C-3 Liña pura CIAM 10,12 71,5

EC136D-1 Liña pura CIAM 10,19 71,5

EC144 Liña pura CIAM 11,80 67,5

EC145 Liña pura CIAM 12,92 67,3

EC148 Liña pura CIAM 14,45 66,3

EC148A-1 Liña pura CIAM 15,74 65,5

EC148B Liña pura CIAM 13,18 68,4

EC148B-1 Liña pura CIAM 12,06 70

EC149B Liña pura CIAM 14,11 66,5

EC149C-1 Liña pura CIAM 13,15 68,9

EC149C-2 Liña pura CIAM 13,01 68,5

EC150 Liña pura CIAM 11,45 67,3

EC154 Liña pura CIAM 14,31 63,9

EC16-A Liña pura CIAM 10,85 71,7

EC170-A Liña pura CIAM 14,33 65,6

EC149A Liña pura CIAM 11,37 65,7

F283 Liña pura Foránea 10,76 69,7

F353 Liña pura Foránea 13,37 69,5

F618 Liña pura Foránea 11,19 68,5

F64 Liña pura Foránea 12,57 69,3

F98902 Liña pura Foránea 10,59 69,1

F2 Liña pura Foránea 11,43 69,3

F252 Liña pura Foránea 13,04 67

L11 Liña pura Foránea 13,20 67,6

L8 Liña pura Foránea 13,95 68,1

Les3 Liña pura Foránea 12,81 65,6

Lo11 Liña pura Foránea 15,09 66,2

Mo17 Liña pura Foránea 12,70 68,4

U140Lbm5-
PI251930

Liña pura Foránea 8,25 71,9

W117 Liña pura Foránea 10,89 70.1

 Figura 1: Distribución de frecuencias del contenido de proteína bruta en 70 
variedades locales (VL) y 42 líneas puras
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Figura 1. Distribución de frecuencias do contido de proteína 
bruta en 70 variedades locais (Vl) e 42 liñas puras (lP)
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táboa 3. caracterización de 59 accesións de millo pertencentes ao BX do ciaM, 4 do EEaD, 2 de MBg, 4 de ccBat e 1 de NEiKEr
BX Localidade Xermoplasma Orixe PB AM Tipo de gran Cor do gran Nº FILAS

ESP11978020 Boimorto - Pedral VL A Coruña 11,99 68,50 liso amarelo 13
ESP11978036 Lalín - Vento VL Pontevedra 9,53 72,10 semiliso amarelo 11
ESP11978037 Lalín - Filgueira VL Pontevedra 10,18 70,70 liso amarelo 11
ESP11978043 Silleda VL Pontevedra 10,78 70,80 semiliso amarelo 11
ESP11978049 Muxía - Vilastose VL A Coruña 10,44 71,70 liso amarelo 13
ESP11978053 Aranga - Frevenzas VL A Coruña 11,26 68,60 liso amarelo 13
ESP11978054 Barreiros - Cabalar VL Lugo 10,03 71,10 liso amarelo 13
ESP11978055 Aranga - Cerdelo VL A Coruña 11,66 68,90 liso amarelo 12
ESP11978062 Arzúa - Campo VL A Coruña 10,24 70,10 semiliso amarelo 15
ESP11978082 San Sadurnino - Ferreira VL A Coruña 11,74 69,20 semiliso branco e amarelo 13
ESP11978102 Xove - Moras VL Lugo 11,62 71,70 semiliso amarelo 11
ESP11979007 Vedra - Ponteulla VL A Coruña 9,91 72,50 liso branco 12
ESP11981093 Mondoñedo - Coubeira VL A Coruña 11,32 69,70 semiliso amarelo e laranxa 10
ESP11978119 Chantada - Veiga VL Lugo 9,25 69,40 liso amarelo e laranxa
ESP11978133 A Bola - Veiga VL Ourense 10,71 67,30 liso branco
ESP11978134 A Bola - Podentes VL Ourense 10,72 67,40 liso amarelo
ESP11978135 Bande - Güin VL Ourense 9,50 68,80 liso amarelo e variegado
ESP11978136 Vilar de Barrio -Arnuide VL Ourense 9,56 67,70 liso amarelo
ESP11978137 Vilar de Barrio - Maus VL Ourense 10,11 67,40 liso amarelo
ESP11978138 Allariz - Seixo VL Ourense 8,74 69,60 liso amarelo
ESP11978139 Allarriz - San Trocado VL Ourense 10,29 66,30 liso amarelo
ESP11978140 S. Cristovo Cea - Pereda VL Ourense 8,65 68,60 liso amarelo
ESP11978141 S. Cristovo Cea - Oseira VL Ourense 10,18 65,80 liso amarelo, vermello e variegado
ESP11978142 Esgos - Vilar de Ordel VL Ourense 9,97 70,30 liso amarelo
ESP11978143 Esgos - Meiroas VL Ourense 10,37 68,50 liso amarelo
ESP11978144 Esgos - Quintana do Monte VL Ourense 10,26 67,80 liso amarelo
ESP11978145 Muiños - Abeleira VL Ourense 10,34 66,80 liso amarelo
ESP11978155 Paderne de Allar - Figueiro VL Ourense 9,83 69,50 liso amarelo
ESP11978159 Piñor de Cea - Loeda VL Ourense 10,01 69,10 liso amarelo
ESP11978174 Carballiño - Veiga VL Ourense 10,55 67,70 liso amarelo
ESP11978175 Porqueira - S. Lorenzo de A. VL Ourense 10,08 69,50 liso amarelo, variegado e negro
ESP11981204 Villayón - Castenea VL Asturias 11,83 69,60 liso amarelo e laranxa 10
ESP11982008 Ayala - Anes VL Álava 13,81 64,70 liso laranxa 8
ESP11982009 Ayala - Olabezar VL Álava 12,80 67,30 liso amarelo 12
ESP11982010 Ayala - Munguia VL Álava 13,33 66,00 liso amarelo e vermello 9
ESP11982011 Ataun VL Gipúscoa 11,31 67,60 liso laranxa 9
ESP11982020 Lazkao VL Gipúscoa 11,53 70,65 liso vermello e negro 9
ESP11982044 Lezama VL Biscaia 11,66 69 liso amarelo 12
ESP11982046 Guernika VL Biscaia 12,96 66,70 liso amarelo 11
ESP11983003 Vedra - Torve VL A Coruña 12,81 68 liso amarelo e variegado 11
ESP11983020 Outes - San Ourente VL A Coruña 11,96 68,10  dentado e 

semidentado 
branco e amarelo 13

ESP11983021 Santa Comba VL A Coruña 11,96 68,20 amarelo, laranxa, vermello, variegado 10liso
ESP11985002 Melide - Santa María VL A Coruña 9,73 69,80 liso amarelo 12
ESP11985003 Mesía - Cumbraos VL A Coruña 11,55 66,10 liso amarelo 14
ESP11985005 Boimorto VL A Coruña 11,76 66,80 liso amarelo 11
ESP11985015 Boimorto - Cordeiro VL A Coruña 11,32 66,20 liso amarelo, vermello e variegado 12
ESP11985030 Meis - Barrantes VL Pontevedra 10,34 67,60 liso branco e negro 11
ESP11985032 Mondariz - Lougares VL Pontevedra 12,23 65,50 liso amarelo, vermello e variegado 10
ESP11985033 Oia - Podurnes VL Pontevedra 13,13 66,80 liso, semiliso amarelo
ESP11985036 Cerdedo - Folgoso VL Pontevedra 10,97 70,10 liso amarelo 14
ESP11985042 Ribadumia - Mombuela VL Pontevedra 11,30 67 liso branco 12
ESP11986006 Taboada - Gondul VL Lugo 12,59 67,40 liso amarelo e laranxa 9
ESP11986012 O Saviñao - Esqueirón VL Lugo 9,49 73 liso amarelo 11
ESP11986014 O Saviñao - Meixide VL Lugo 12,11 67 liso amarelo 12
ESP11986015 Taboada - Moreda VL Lugo 12,28 65,50 liso amarelo 11
ESP11986020 Taboada - Moreda VL Lugo 10,38 68,60 liso amarelo 12
ESP11986032 Taboada - Fontán VL Lugo 13,13 65,30 liso amarelo 12
ESP11986034 Oroso - Transmonte VL A Coruña 12,50 68,20 liso amarelo e vermello 8
ESP11986038 Monforte - Seoane VL Lugo 12,54 66,30 liso amarelo 12
ESP1720189 Arucas VL Canarias 11,10 69,38 dentado laranxa, vermello
ESP0090262 Castellote VL Zaragoza 11,61 72,20 dentado marrón-amarelo
ESP0160272 Donostia VL Guipúscoa 11,95 68,80 dentado amarelo-marrón
ESP0090069 Hembrilla - Queixalet VL Zaragoza 11,01 70,10 semidentado laranxa
ESP1720156 La Oliva VL Canarias 10,59 69,30 dentado laranxa, vermello
ESP1720296 La Orotava VL Canarias 10,37 69,35 dentado amarelo e vermello
ESP0090312 Rastrojero VL Zaragoza 12,63 69 dentado amarelo e marrón
ESP1720529 Taraconte VL Canarias 12,32 67,95 dentado amarelo e vermello
ESP0090205 Tui VL Pontevedra 11,27 69,80 semiliso amarelo
ESP0090336 Véjer VL Zaragoza 11,66 67 dentado marrón-amarelo
ESP0090214 Viana VL Pontevedra 9,73 71,40 liso amarelo-marrón

BX: número de entrada no banco de xermoplasma; PB: contido de proteína bruta (% MS); AM: contido de amidón (% MS)
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CONCLUSIÓNS
O contido en amidón das variedades locais do CIAM foi 
superior ao reportado na bibliografía para variedades locais e 
poboacións de millo. O contido en proteína atopábase den-
tro das medias dos traballos desenvolvidos con variedades 
locais noutros países como Italia, Portugal, Romanía e Brasil. 

Entre as 70 poboacións do banco de xermoplasma ca-
racterizadas identificáronse as variedades locais máis in-
teresantes desde o punto de vista nutricional. Quince 
variedades locais foron caracterizadas como de alto con-
tido proteico, destacando entre elas Ayala-Anes, Ayala-
Munguía, Oia-Podurnes e Taboada-Fontán. Oito varieda-
des locais foron identificadas como de alta produción en 
amidón, superando o 72 %, e as máis interesantes foron O 
Saviñao-Esqueirón, Vedra-Ponteulla, Castellote e Lalín-
Vento. Estas variedades locais poden ser introducidas nun 
programa de mellora utilizando a selección recorrente co fin 
de incrementar aínda máis o contido en proteína ou amidón 
dos grans de millo. 

De todos os xenotipos caracterizados, identificáronse as 
liñas puras que poden ser utilizadas no programa de me-
llora xenética para alto valor nutritivo en Galicia. As LP 
desenvolvidas no CIAM EC149B, EC125-B, EC154, 
EC170A, EC148 e EC148A-1, adaptadas ao medio e ás 
temperaturas da cornixa cantábrica, poden ser introducidas 
no plan de mellora de millo pola súa boa concentración 
en proteína. As LP EC136C-2, EC156-A, EC136-A, 
EC136C-3 e EC136D-1 foron as seleccionadas polo seu 
alto contido en amidón.
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