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outono. 
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O obxectivo principal do proxecto foi estudar a adaptación da poboación galega de 

piñeiro do país fronte ás xeadas tardías de primavera e temperás de outono. En 

particular, os obxectivos concretos foron: 

1.- Poñer a punto as técnicas de resistencia ao frío en condicións controladas e 

comparar distintos métodos de avaliación de danos (visual, fluorimetría e 

condutividade relativa), así como os distintos órganos da planta danados (acículas, 

talo e xema). 

2.- Estudar a variabilidade xenética entre e dentro de poboacións do Piñeiro do país 

pertencentes a todo o rango de distribución da especie. 

3.- Estudar a variabilidade xenética da poboación galega. 

Como resultados do proxecto pódese resaltar os seguintes: 

1.- O método de fluorimetría foi o máis rápido e sinxelo para estimar os danos por 

xeadas, e tan fiable como calquera dos outros dous estudados, polo que se 

recomenda este método para a avaliación de resistencia ao frío en P. pinaster. En 

canto aos tecidos estudados, para os danos avaliados en outono encontrouse 

correlación positiva entre os tres tecidos, mentres que en primavera esta correlación 

foi débil. Por iso, suxírese a avaliación de acículas en outono, pois a súa avaliación é 

máis sinxela, mentres que en primavera se considera que se deben avaliar todos os 

órganos. 

2.- Os experimentos realizados neste proxecto demostraron que existe unha 

importante variación xenética entre poboacións de P. pinaster en outono, pero non 

en primavera. Non obstante, a variación xenética dentro de poboacións foi 

significativa en ambas as dúas estacións do ano. Por todo iso, pódese concluír que 

existe potencial para incrementar a resistencia a xeadas na especie P. pinaster a 

través de traballos de selección e mellora, en caso de considerarse necesario. 

3.- Os resultados obtidos para a poboación galega de P. pinaster indican que o risco 

de danos por xeadas tardías de primavera e temperás de outono en Galicia é moi 

baixo. Por iso, pódese seguir plantando planta procedente da poboación galega 

estudada (procedente do programa de mellora de P. pinaster do Centro de 

Investigación Forestal de Lourizán) en calquera plantación que se realice en Galicia, 

pois os resultados obtidos no proxecto non mostran que este material vaia sufrir 

danos por xeadas primaverais ou outonais. 


