
XORNADA SOBRE ESTAQUILLADO 
SEMILEÑOSO DE CASTIÑEIRO E CERDEIRA

A propagación de clons de castiñeiro 
realízase dende hai varias décadas 
por varios métodos -o acodo baixo, o 
estaquillado e as diferentes técnicas de 
cultivo in vitro- todos eles moi válidos 
segundo as condicións e obxectivos. 

No  Centro  de  Investigación Forestal 
de Lourizán emprégase o estaquillado 
semileñoso de castiñeiro dende 1991. 
A técnica é aplicable á propagación en 
masa de portaenxertos ou de clons para 
madeira con boa aptitude á propagación.

O estaquillado semiherbáceo  da 
cerdeira desenvólvese no Centro de 
Investigación Forestal de Lourizán 
dende hai anos con bos resultados para 
a clonación de individuos candidatos  a 

materiais de base para a produción da 
preciosa  madeira de cerdeira.

No proceso de estaquillado 
distínguense varias fases: a selección e 
formación de plantas nai de estaquilla, 
o enraizamento de estaquillas co 
emprego de auxinas e o control das 
condición ambientais que aporten 
a humidade e luminosidade necesaria 
para o proceso de enraizamento. 

En xeral, o estaquillado é un sistema 
que precisa de máis infraestruturas que o 
acodo e de menos que o cultivo in vitro. 
Presenta algunhas vantaxes como son 
a facilidade de cambio dos clons a 
cultivar diferentes anos ou a facilidade 
do control sanitario das plantas nai.

6 de Xuño de 2014
Centro de Investigación Forestal de Lourizán



Sala de actos

10:00 - 10:10 Presentación.

10:10 - 10:20 O papel do estaquillado na 
propagación de portaenxertos e clons de 
castiñeiro. 
Josefa Fernández López e Adrián López 
Villamor.

10:20 - 10:30 O papel do estaquillado na 
propagación de clons de cerdeira. 
Mª Eugenia Miranda Fontaíña.

Laboratorio de cultivo in vitro

10:40 - 11:00 A preparación de auxinas de 
enraizamento e solucións nutritivas. 
Mª Eugenia Miranda Fontaíña.

Viveiro

11:15 - 12:15 Práctica de estaquillado no 
viveiro. 
•	 Plantas nai de estaquillas.
•	 Sustratos e envases.
•	 Instalacións de enraizamento.
•	 Preparación de estaquillas e aplicación 
de hormonas.
Adrián López Villamor, Mª Eugenia 
Miranda Fontaíña e Josefa Fernández López.

12:15 - 13:00 Visita a dúas plantacións 
de cerdeira e castiñeiro propagadas por 
estaquillado.

PROGRAMA:

DIRIXIDO A: 
Viveiristas.

INSCRICIÓNS :
As inscricións formalizaranse escribindo 
a infolourizan@xunta.es, indicando 
nome do asistente, viveiro ou empresa, 
teléfono e correo electrónico.

Data límite: 3 de Xuño de 2014.

Inscrición gratuita. Prazas limitadas. 
Cubriranse por orde de inscrición.

CELEBRACIÓN:
6 de xuño de 2014. 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@xunta.es

Páxina web: www.lourizan.es


