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O obxectivo xeral foi seleccionar clons de castiñeiro (C. sativa x C. crenata) para 

produción de madeira. Avaliáronse carácteres importantes na planificación e na 

produción de froito. As actividades desenvolvidas permitiron: 

- Caracterización de clons híbridos en ensaios clonais. Avaliáronse 11 plantacións 

clonales. O crecemento medio en foi de 71.9 cm/ano, con valores comprendidos 

entre 39 e 99 cm/ano. O crecemento medio en diámetro foi de 0.8 cm/ano, con 

valores de 0.3 cm a 2 cm. O ángulo das ramas predominante é agudo. O compoñente 

espacial é importante na variable altura das árbores (24.7 %), seguido do diámetro 

(12.8%) e supervivencia (12.7 %), pero é moi reducido nos carácteres forma, ángulo 

de ramas e grosor das ramas. As correlacións fenotípica entre os carácteres de 

crecemento a diferentes idades é moderada, o que indica que non se debe 

seleccionar ou aprobar materiais controlados ata idades superiores aos 10 anos. A 

característica con maior heredabilidade clonal foi o crecemento en altura (0.79), 

seguida do diámetro (0.69), o ángulo de ramas (0.67), a forma das árbores (0.54) e o 

grosor das ramas (0.47), a supervivencia presentou unha heredabilidade de 

moderada a baixa, significativa soamente en seis dos nove ensaios. 

- Estudar a resistencia ó chancro: en colaboración coa Estación Fitopatolóxida do 

Areeiro, realizáronse illamentos e identificacións do fungo, avaliouse o grao de 

virulencia das principais cepas e o efecto da aplicación de cepas hipovirulentas nas 

parcelas situadas no Centro de Investigación de Lourizán. Para coñecer o grao de 

expansión e a distribución no centro de Lourizán, realizouse un mapa de 

distribución en todas as árbores e dos 200 clon avaliados. Un 17 % dos clons 

presentan lesións, destacando os clons 132, 2032, 2667, H-13-CS, L-495, L-153, HL-1 

e 3104. Entre os clons que non mostraron dano están: 125, 130, H-8, 18, 2970, 3271, 

2690 e 3199.  

- Caracterizar os clons por resistencia ó frío: A resistencia as xeadas, é un carácter 

que indica a adaptación ao medio que pode limitar zonas de uso dos clon híbridos. 

Estudouse nos 32 clons aprobados como materiais forestais de reprodución, 

mediante a avaliación das lesións nas xemas e no cambium, e polo método de 

liberación de electrólitos. Obtivéronse diferenzas en resistencia. Os clons máis 

tolerantes as xeadas son: 431, 70005, 2522, 130, 70007, 7521 e os mais sensibles son 

os clons híbridos 513, 111, 420, 90.025 e 90.044, ademais das especies de orixe 

asiático, C. crenata e C. mollisima.  

- Caracterizar os clons por resistencia á seca e ao asolagamento no sustrato: Este 

carácter pode limitar as zonas de uso de algúns clons híbridos segundo as 

características e profundidade do solo, o nivel de seca estival ou o asolagamento 

invernal. O tratamento máis extremo de seca, sen comprometer a supervivencia, 

ocasionou unha diminución no crecemento en altura dun 35,8 %. Os clons mais 

sensibles á seca son: 3186, 2034, CA-15, 2671, 2522 e 111. Os mais tolerantes á seca 

son: 90.025, 7521 e 16. O 50% dos clons tolérano ben o asolagamento (clons 103, 3, 

2003, 16, 90.044 e 2671) e os clons mais sensibles son 942, 2034 e HS.  

- Caracterizar pola fenoloxía da brotación: Carácter a ter en conta en plantación en 

zonas con xeadas tardías. Avaliouse en 198 clons. O 71% dos clons  presentan 
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brotación precoz, entre o 26 de marzo e o 15 de abril, o 5,5% brotan antes do 25 de 

marzo, o que supón unha brotación moi precoz (clons HLR-2, H-13-cs, 2070 e X), o 

18,4% que presentan brotación media, entre o 15 e o 30 de abril, finalmente o 4% 

dos clons presentan brotación tardía e o 0,5 % dos clons moi tardía.  

- Seleccionar polo seu comportamento como portaenxertos: carácter importante 

cando o obxectivo é establecer unha plantación de produción de castaña de 

cultivares en zonas con presencia do fungo P. cinnamomi e deben ser enxertados 

sobre portaenxertos compatibles e resistentes a tinta. Avaliouse a compatibilidade 

entre 14 portainxertos clonais híbridos resistentes á tinta e 5 cultivares de Castanea 

sativa. As variedades condicionan a compatibilidade inicial dos enxertos, destacando 

os bos resultados das variedades Ventura e Rapada. Os portainxertos inflúen sobre 

el crecemento en altura e diámetro da planta enxertada, sendo os máis vigorosos os 

clons 111 y 700. Crecementos menos vigorosos presenta o clon HS, con problemas 

de incompatibilidade tardía, que se manifestan por engrosamentos na zona de 

inxerto e a rotura do enxerto aos tres ou catro anos.  

- Selección de clons de castiñeiro como polinizadores da plantación para a 

fecundación de flores e a posterior produción de froito. Carácter a ter en conta na 

planificación inicial de plantacións de dobre uso madeira-froito, onde son necesarios 

clons polinizadores. O tipo de amento máis frecuente e o lonxistaminado que é o de 

maior fertilidade e se atopa nun 63,4% dos clons, síguelle o tipo astaminado nun 

17%, braquistaminado nun 12,2% e mesostaminado nun 7,3% dos clons.  

- Caracterización da castaña producida polos clons híbridos de castiñeiro. Os clons 

más precoces, maduración na primeira semana de setembro, son: 19, 3, 55 y H-13CS. 

En mais do 50% dos clons a maduración prodúcese entre o 11 e o 25 de setembro. 

Os clons mais tardíos son 1, 112, 135, 2199, 2687. O calibre da castaña é de grande a 

moi grande nun 65% dos clons, cun número medio de castañas por quilo entre 67 e 

99. A forma predominante das castañas centrais e laterais é elíptica triangular. A 

tabicación do froito está ausente en mais do 70% dos clons. 


