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O proxecto tivo como obxectivo a elección das variedades de castaña a recomendar 

na plantación de soutos novos, os seus polinizadores e a área de uso recomendada 

para cada unha de elas. 

Elección das variedades interesantes 

 As variedades elixidas como prioritarias foron: ‘Amarelante’, ‘De Parede’, 

‘Garrida’, ‘Longal’, ‘Negral’, ‘Famosa’, ‘Ventura’ e ‘Xudía’. 

 Os materiais de partida para a propagación en viveiro deben identificarse 

mediante marcadores moleculares e caracterización fenotípica. Para ambas 

verificacións é preciso contar con material de referencia ben identificado. 

As características importantes para os diferentes usos da castaña son: 

 bo pelado é a característica máis importante para todas as transformacións pero 

non para a castaña en fresco xa que o asado facilita sempre o pelado.  

 estado sanitario é importante en todos os casos. 

 A tabicación é importante para marrón glaçé e castaña seca. 

 tamaño grande da castaña é importante para marrón glaçé e castaña fresca. 

 sabor é importante para a castaña en fresco e seca. 

 A forma da castaña é importante para marrón glaçé. 

 brillo, cor e forma poden ter certa importancia para fresco. 

As principais características produtivas das variedades avaliadas na Colección foron: 

 As variedades con mellor conservación foron ‘Amarelante’, ‘Longal’, ‘De Parede’, 

‘Ventura’, ‘Raigona’ e ‘Negral’; variedades de conservación media foron ‘Branca’, 

‘Inxerta’, ‘Loura’, ‘Verde’, ‘Rapada’ e ‘Luguesa’; as variedades con peor 

conservación foron ‘De Presa’ e ‘Famosa’. 

 As variedades con menores danos por perforadores foron ‘Branca’ e ‘Rapada’, 

seguidas de ‘Inxerta’, ‘Negral’, ‘Raigona’, ‘De Parede’, ‘Longal’ e ‘Amarelante’; 

variedades con incidencia elevada foron ‘Loura’ e ‘Ventura’. 

 As variedades co calibre máis grande foron ‘De Presa’, ‘Famosa’ e ‘Inxerta’.  

 As variedades de cedo son ‘Ventura’, ‘Luguesa’ e ‘Negral’; as variedades serodias 

foron ‘Famosa’, ‘Branca’, ‘Verde’, ‘Longal’ e ‘Amarelante’. 

 As variedades máis produtivas foron ‘Raigona’, ‘Rapada’, ‘Negral’, ‘Branca’, ‘De 

Parede’, ‘Amarelante’ e ‘Luguesa’. Destaca especialmente a ‘Raigona’ que duplica 

en produción á seguinte que é ‘Rapada’. 

Polinizadores 

 Recoméndase empregar como polinizadores as variedades ‘Negral’, ‘Picona’, 

‘Serodia ’ e ‘Rapada ’ debido a súa abundante produción de pole viable.  
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 As variedades de floración masculina temperá ‘Picona’ e ‘Serodia’ recoméndanse 

como polinizadores das variedades de floración mais temperá como ‘ Branca’, ‘ 

Inxerta’,  

 ‘ Rapada’ e ‘Ventura’. 

 A variedade ‘Negral’ pode ir como polinizador de todas as variedades produtoras. 

 A variedade ‘Rapada’ de floración masculina un pouco máis tardía, recoméndase 

combinada ca variedade ‘Negral’ para polinizar ás variedades máis tardías 

‘Amarelante’,  

 ‘ Famosa ’ e ‘ Garrida ’. 

Para avaliar a eficiencia da polinización nun souto determinado recoméndase 

recoller unha mostra representativa de ourizos de cada variedade (30 ourizos), 

contar as castañas bolercas e as cheas e con eses datos calcular o número de castañas 

cheas por cada 100 ourizos. Si este valor supera 200 castañas considérase que a 

polinización é eficaz abondo.  

Adaptación 

Os soutos actuais, e gran parte da zona amparada pola Indicación Xeográfica 

Protexida Castaña de Galicia (IXPCG), están na Galicia interior en zonas con 

temperatura do mes máis frío inferior ós 6,5 ºC, nas que, en xeral, se acumulan máis 

de 1000 horas de frío, que chegan ás 1800 no sueste de Ourense, fronte as 600 – 800 

horas de frío na Galicia atlántica. Outra das características da meirande parte dos 

soutos é un certo período de seca estival e elevadas temperaturas durante o período 

de floración e fertilización. Pode que estas condicións favorezan a produtividade e a 

calidade dos soutos e quizais foi esta unha das causas da súa permanencia nesas 

zonas, nas que non tivo a competencia doutros cultivos. 

Para contestar a cuestión de que variedades recomendar para as diferentes 

condicións climáticas dentro da zona amparada pola IXPCG, foron seleccionadas as 

zonas de clima similar ó de utilización tradicional. Para isto se empregaron tres 

parámetros climáticos relacionados coas horas de frío invernal, a seca e o calor 

estivais, nas zonas de cultivo habitual, combinándoos mediante un xeoproceso con 

un sistema de información xeográfica. Mentres non contamos con outras 

observacións en campo fanse as seguintes recomendacións: 

 Nas zonas de clima atlántico (ou nemoral) da zona IXPCG (montaña oriental de 

Lugo, meseta central, montaña de Pontevedra) a plantación das variedades ‘De 

Parede ’ como variedade produtora principal e ‘Picona ’ ou ‘Serodia’ como 

variedades polinizadoras. Outra opción para a zona norte da IXPCG son as 

variedades ‘Garrida’ e ‘Ventura’. 

 Nas zonas máis cálidas da provincia de Ourense e sur de Lugo de clima 

mediterráneo ou nemomediterráneo a combinación de ‘Amarelante’ e ‘Negral’. 

 No sur da Zona IXPCG as variedades ‘Amarelante ’, ‘Famosa ’, ‘Longal ’, ‘Ventura’ 

ou ‘Garrida’ con ‘Negral ’ ou ‘Rapada ’ como polinizadores. Dentro de esta zona as 

plantacións a maiores altitudes serán con ‘Famosa ’ ou ‘Longal ’. 
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Documentos para difusión 

 Presentouse a solicitude de inscrición no Rexistro español de Variedades 

Comerciais das variedades tradicionais de castiñeiro ‘Amarelante ’, ‘Blanca ’, ‘De 

Parede ’, ‘De Presa’,  

 ‘ Famosa’, ‘Garrida’, ‘Inxerta’, ‘Longal’, ‘Loura’, ‘Luguesa’, ‘Negral’, ‘Raigona’, 

‘Rapada’,  

 ‘ Ventura’, ‘ Picona’, ‘ Puga de Afora’. 

 Elaboráronse tres cartaces cas imaxes das 16 principais variedades das que se 

solicitou inscrición no rexistro para poñer na web da IXP Castaña de Galicia. 

 Elaboráronse dous cartaces das oito variedades ‘Amarelante’, ‘ De Parede’, ‘ 

Famosa ’,  

 ‘ Garrida’, ‘ Longal’, ‘ Negral’, ‘ Ventura’ e ‘ Xudía’. 

 Elaborouse o folleto: J. Fernández López, M.P. Furones-Pérez, J. Fernández-Cruz, 

B. Míguez-Soto (2013). Variedades para os soutos novos. Xunta de Galicia, 42 

páxinas. 


