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ECOTIPOS HORTÍCOLAS
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INTRODUCIÓN

Dentro dos cultivos de horta que se desenvolven en Galicia destacan pola súa

diversidade en ecotipos ou variedades tradicionais os cultivos de pementos e

cebolas. Dende o ano 1998 o equipo de horticultura do CIAM en colaboración co

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Salceda de Caselas realiza

proxectos encamiñados á caracterización e selección do distinto material vexetal

colleitado por toda a xeografía da Comunidade Autónoma.

Os distintos proxectos realizados teñen como obxectivos a definición das

características morfolóxicas dos distintos ecotipos e o estudo do seu

comportamento agronómico.

PEMENTO

Os primeiros estudos realizados nesta especie centráronse na selección dun

ecotipo de pemento doce, o pemento do Couto. Os distintos traballos desenvoltos

culminaron coa inscrición no ano 2006 dunha variedade deste pemento na Lista de

Variedades Comerciais co nome de “Martiño”.

Nestes últimos anos trabállase cun total de nove ecotipos. Os obxectivos

principiais seguen a ser a definición das súas características tanto morfolóxicas

coma agonómómicas.



24 Día de Campo

Táboa 1.- Características dos distintos ecotipos de pementos.

Figura 1.- Imaxes dos distintos ecotipos de pementos.
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CEBOLA

Os traballos en cebola inícianse coa recolleita de material vexetal no ano

1998. A partir deste material vexetal os ensaios que se realizan, ao igual que no

pemento, van encamiñados ao coñecemento das características morfolóxicas e

agronómicas, a maiores neste cultivo tamén se realizan ensaios de conservación

dos distintos ecotipos como un factor importante á hora de poder acadar uns

mellores prezos das producións e atrasar a súa posta no mercado.

Táboa 2.- Ecotipos e variedades comerciais

Respecto á aptitude de conservación dos distintos ecotipos nos últimos anos

trátase de correlacionar esta con distintas características fisico-químicas do bulbo

(contido en materia seca, sólidos solúbeis, pH e acidez).



26 Día de Campo

Táboa 3.- Clasificación dos distintos fenotipos de cebolas

Figura 2.- Imaxes dos distintos ecotipos de cebolas galegas.
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Táboa 4.- Calidade de conservación dos ecotipos e variedades comerciais as 12 e
16 semanas de almacenamento a temperatura ambiente.


