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 RESUMEN DEL PROYECTO ENTRE A FUNDACIÓN JUANA DE VEGA E O NGACAL PARA 
O DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO “IMPLANTACIÓN DE RODAIS SELECTOS 
MELLORADOS DE CARBALLO (Quercus robur) EN TERREOS DE TITULARIDADE DA 
COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA” 

 Os obxectivos son: 

- A conservación da diversidade da especie Quercus robur en Galicia creando 
plantacións con maior diversidade que os rodais existentes na actualidade xa que van 
a reunir materiais de diferentes procedencias xeográficas da mesma zona climática. 

- A creación dunha rede de parcelas de alto valor xenético, que se situarán en 
terreos de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia. 

- A iniciación da mellora do carballo galego para os carácteres forestais 
(crecemento, fuste, calidade madeira, resistencias, etc.) mediante selección dos 
parentais nos rodais actuais e, posteriormente, mediante claras xenéticas nas 
plantacións establecidas. 

- Provisión futura de materiais de base das categorías cualificado e/ou 
controlado, que poderán ser utilizados en plantacións nas que aportarán maior 
calidade forestal que os materiais de reprodución doutros rodais con garantía de boa 
adaptación. 

Plan de traballos, cronograma e orzamento 

 Ano 2015 

a.  Recoñecemento e Mostraxe previo nos Rodais Selectos de Q. robur (10 en 
total). 

b. Marcaxe das arbores parentais en rodais. 

c. Toma de mostras de landras no chan vareando ou en escalada en árbores 
fenotípicamente superiores dos rodais selectos existentes.  

Ano 2016/2017 

a.     Plantación en dous viveiros (Lugo e Pontevedra) das landras recollidas e 
seleccionadas . Mantenllas 2 anos 

b. Selección parcelas plantación, preténdese seleccionar un máximo de 4 
parcelas de aproximadamente 1 ha que se propoñerán como futuros rodais selectos. 
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c.  Difusión e publicidade do Proxecto  

  Ano 2017/2018 

a. Subministro de Q. robur de dous zumes repicada tamaño 60-100 cm (Durante 
dous anos os dous viveiros manterán  aproximadamente 20.000 plantas das cales se 
seleccionarán 10.000 a 5.000 para as plantacións). 

b. Repoboación dos novos Rodais Selectos Mellorados  nun numero que oscilara 
entre  2 a 4 parcelas, incluído peche en terreos de masas de titularidade da 
Comunidade Autónoma de Galicia 
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Lourizan, 13 de marzo 2017 


