
XORNADA SOBRE 
ENXERTADO DE CASTIÑEIRO:  

ENXERTOS DE PUGA
27 de Marzo de 2015

Centro de Investigación Forestal de Lourizán

Os enxertos de puga faranse a finais do inverno e primavera, 
entre marzo e maio. 

As pugas da variedade que cómpre enxertar recolleranse 
no mes de febreiro e ata mediados de marzo, cando as árbores 
están en repouso vexetativo. As pugas deben ser vigorosas, 
de madeira do último crecemento. Cortaranse con tesoira de 
podar previamente desinfectada cunha solución de funxicida.  
A continuación envolveranse en panos humedecidos e meteranse 
en bolsas de plástico herméticas. Finalmente, gardaranse nun 
frigorífico a unha temperatura comprendida entre 2 e 4ºC. Para 
mellorar a conservación, os cortes pódense parafinar. 

As pugas, que se conservan ben polo menos dous meses, 
pódense enxertar ata ben entrado o mes de maio. 

As técnicas de enxerto de puga máis empregadas 
tradicionalmente nos soutos galegos son o enxerto de fendedura 
e o de coroa. 

En viveiro empréganse máis o enxerto de fendedura lateral, o 
enxerto inglés e o inglés dobre. 

Os enxertos de puga fanse cando o zume do portaenxertos 
está máis movido que o das pugas.

De “Guía de cultivo do castiñeiro para a produción de castaña. Xunta de 
Galicia. 2014”.



10:00 - 10:10 Benvida. 
Enrique Martínez Chamorro. Director do Centro de Investigación 
Forestal de Lourizán.

10:10 - 10:30 Obxectivos e desenvolvemento do proxecto 
‘Portaenxertos e variedades para os soutos novos’. 
Josefa Fernández López. 

10:30 - 13:00 Práctica de enxertado. 
Santiago Ramos Rodríguez.

PROGRAMA:

DIRIXIDO A: 
Viveiristas, labregos e estudantes.

INSCRICIÓNS :
Para realiza-la inscripción escribir a 
infolourizan.mr@xunta.es, indicando 
nome do asistente, viveiro ou empresa, 
teléfono e correo electrónico. 

Data límite: 25 de Marzo de 2015.

Inscrición gratuita. 

Prazas limitadas a 20,  que se cubrirán 
por orde de inscrición. 

Aceptarase un único participante por 
empresa ou viveiro.

CELEBRACIÓN:
27 de Marzo de 2015, de 10:00 a 13:00. 

Centro de Investigación Forestal 
de Lourizán. Estrada de Marín, km. 4,  
Pontevedra.

MÁIS INFORMACIÓN:
Centro de Investigación Forestal de 
Lourizán.

Tel.: 986 80 50 00

Correo-e: infolourizan.mr@xunta.es

Páxina web: www.lourizan.es


