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Resumo: A finalidade do proxecto foi aumentar a calidade dos materiais a utilizar en 

plantación forestais de cerdeira (Prunus avium), mediante a selección de árbores 

superiores, estudo do seu comportamento, cruzamentos controlados entre as 

árbores seleccionadas e a obtención de novos clons. A información aporta un 

aumento do coñecemento que servirá para futuros plans de mellora e para a toma 

de decisións. 
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A finalidade do proxecto foi aumentar a calidade dos materiais a utilizar en 

plantación forestais de cerdeira (Prunus avium), mediante a selección de árbores 

superiores, estudo do seu comportamento, cruzamentos controlados entre as 

árbores seleccionadas e a obtención de novos clons. A información aporta un 

aumento do coñecemento que servirá para futuros plans de mellora e toma de 

decisións. 

O proxecto centrouse nunha primeira fase na definición das Poboación Base e na 

Poboación de Mellora o que implica dispoñer, no primeiro caso, dunha ampla base 

xenética e evitar o risco de depresión por endogamia e, no segundo caso, dun 

material mais restrinxido co que obter ganancias no menor prazo de tempo posible.  

Realizouse o estudo da colección de materiais situados na rede de dispositivos 

experimentais do Centro de Lourizán, formado por oito parcelas clonais e tres 

hortos sementeiros, estes hortos están situados en Areas, Sergude e Carboeiro, con 

representación de 157 árbores superiores procedentes do noroeste e norte 

peninsular (14 de Asturias, 30 de Galicia, 70 de Navarra y 37 de País Vasco. Nestas 

coleccións de materiais avaliáronse as fenoloxías da floración e da brotación. 

Definíronse os catro grupos de caracteres de mellora: crecemento (vigor), forma de 

fuste e ramosidade, resistencia a cilindrosporiosis (a Blumeriella japii), aptitude á 

propagación por cultivo in vitro, co fin de caracterizar os materiais e escoller os 

mellores clons.  

 Definiuse a Poboación Elite, dentro da poboación de Mellora, que está 

formada po los 16 mellores clons da poboación de Mellora, catro clons para cada un 

dos catro caracteres de mellora. Estes clons están sendo clonadas e utilizadas para 

cruzamentos controlados. Coas árbores procedentes das sementes destes 

cruzamentos estableceranse plantacións e obteranse novos clons para a Poboación 

de Propagación. Os 16 mellores clons están sendo clonados in vitro e empregados en 

novas plantacións, parte deles, foron rexistrados como materiais forestais de 

reproducción e transferidos ao sector viveiros.  

Avaliouse a afinidade xenética entre as árbores seleccionadas para cruzamentos 

mediante estudos de marcadores moleculares (ADN), co fin de minimizar a 

cosanguinidade entre eles. 

 Estimáronse os parámetros xenéticos e avaliáronse as correlacións xuvenil-

adulto coa finalidade de coñecer as posibilidades de realizar selección temperán. 

As proxenies resultantes de cruzamentos controladas serán multiplicadas vexetativa 

mediante técnicas de cultivo in vitro, estaquillado e inxerto. 


