MESA DA CASTAÑA. I XORNADAS
INTERNACIONAIS SOBRE O CASTIÑEIRO.
OURENSE, 23 DE MAIO DE 2008.

A mesa asisten representantes das industrias transformadoras da castaña (POSADA,
AREAN, NAICIÑA, ...), del sector viveirista (HIFAS DA TERRA, ...), da
Universidade (USC), INGACAL, productores e representantes da Administración
(Xunta de Galicia).

Resume da mesa da castaña

Problemática:
Redución da superficie produtiva no castiñeiro de froito debido ás enfermidades (cancro
e tinta) e o abandono.

Actuacións:
1. Sector produtivo
1.1.

Fincas piloto:

50-60 ha coas principais castes galegas para fresco e industria:
Comarca Verín: cvs. Famosa, Longal, Ventura.
Terras de Trives: cvs. Amarelante e Famosa
Valdeorras: Negral
Chantada: Garrida y Longal
Lugo montaña (desde Caurel hasta la Mariña): Luguesa y Parede

1.2.

Tratamentos con cepas hipovirulentas

Son necesarias accións para mellorar a situación sanitaria que inhibe os agricultores á
realización de novas plantacións.

1.3.

Cursos de formación

- Material vexetal: cultivares e patróns
- Enxertía
- Cultivo
- Recolección: redes, aspiración
- Visitas técnicas a plantacións modernas e rendibles (Tras-Os-Montes???)

1.4.

Fiscalidade especial para os pequenos produtores de castaña.

Os pensionistas que non están obrigados a facela declaración de facenda abandona a
recolección polas declaracións de venda de castaña ás industrias.

1.5.

Sector viveirista

Dificultade na provisión de pugas para a enxertía coas castes recomendadas para o
melloramento das explotación.

1.6.

Subvencións específicas para plantación de froito

Se require que se diferencien das forestais porque:
- as de froito requiren marcos e densidades distintas ás forestais.
- as de froito requiren de cultivares e patróns específicos. Se recomenda incluír ás castes
recomendadas por zoas.

1.7.

Comunidades de montes

Se suxire contactar coas comunidades de montes porque dispoñen de grandes
superficies que poderían ser de interese para realizar grandes plantacións.

2. Conservación transformación
2.1.

Investigación na transformación

No están funcionando os proxectos Universidade-Empresa. Ás empresas teñen que
aportan un capital non dispoñible ós proxectos.
É necesario desenrolar novos produtos a base de castaña: cervexa, xeados, ...

2.2.

Laboratorio de análise de referencia

Non hai na comunidade un laboratorio de referencia. Ás análises estanse realizando
noutras comunidades na actualidade.

2.3.

Cura da castaña

A “curatura” da castaña e a forma ecolóxica de tratamento contra as larvas e
enfermidades. Non se aplica en Galicia, onde se recorre ó Bromuro de Metilo, co
problema de non poder ser comercializada como produto ecolóxico.

3. Comercialización
3.1.

Non se coñecen suficientemente os transformados de castaña

As ventas en fresco en España están a diminuír. Considerase que os
- Campañas de promoción, con cociñeiros, ...
- Non se emprega a fariña de castaña na cociña.
- Campañas de Nadal con regalos a base de castaña, ...

3.2. Produto ecolóxico
A castaña é ecolóxica sempre que non sexa sometida a tratamentos poscolleita con
Bromuro de Metilo o outro axente de loita contra as larvas e enfermidades.
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