Material forestal de reprodución
Rexistro Galego de Materiais de Base para a Produción de Materiais
Forestais de Reprodución. O castiñeiro.
Xornada 1: Viveirismo e silvicultura

MATERIAL FORESTAL DE REPRODUCIÓN

Materiais forestais de reprodución:
Sementes
Froitos
Partes de plantas e plantas que se utilizan para a multiplicación das especies
forestais e dos seus híbridos artificiais.

Rexistro Galego de Materiais de Base para a Produción de Materiais
Forestais de Reprodución (Decreto 135/2004)
155 unidades de admisión (75 FS, 40 M, 8 HS e 32C).
Segundo categorías: (75 con categoría de identificado, 40 seleccionado, 24
cualificado e 16 controlado)
Abranguen un total de 550.000 ha:
}
107.000 ha na Coruña
}
255.000 ha en Lugo
}
116.000 ha en Ourense
}
73.000 ha en Pontevedra

ESPECIES SEGUNDO CATEGORÍAS

MATERIAIS BASE DE GALICIA

SUPERFICIE: UNIDADES DE ADMISIÓN

ESPECIE: Castanea sativa Mill

Orde do 17 de marzo de 2005
Unidades de admisión: 10 fontes sementeiras
Concellos afectados: 41 (18 Lugo, 23 Ourense).
Superficie das masas: 50.714 ha

ESPECIE: híbridos artificiais de Castanea

Orde do 16 de abril de
2007
Unidades de admisión:
16 clons cualificados
16 clons controlados

me de necesidade de planta
2009
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Necesidades de planta

O CASTIÑEIRO HÍBRIDO EN GALICIA

S ACONTECIDOS:

e do 16 de abril de 2007: 16 clons
ficados e 16 clons controlados.
ficación da identidade dos clons de
ñeiro híbrido en viveiros privados.
reto 220/2007 (campos de plantas nai,
icados patrón e declaracións anuais).
mento da produción de frondosas
cifolias (castiñeiros).
rdo de colaboración coa Asociación de
ros forestais de Galicia (VIFOGA) (en
tación).

REXISTRO CAMPOS PLANTA NAI

persoa provedora que se propoña o
ecemento ou variación dun campo de
s nai para a produción de material
al de reprodución.
demento de inscrición
itude do anexo III.
o xeral de situación do terreo.
o coa situación das plantas nai a
a suficiente para identificar cada
.
ción numerada das plantas nai con
icación individualizada.
rama produtivo ou de traballo da
ación.
o da Taxa.
ización e resolución
s naturais. Silencio positivo.

CERTIFICADOS PATRÓN

material forestal de reprodución deberá estar amparado por un
icado patrón que é o documento que ten como finalidade a
ificación dos materiais forestais de reprodución procedentes dunha
ade de admisión autorizada.
edición de certificados patrón
colleita de materiais forestais de reprodución procedentes dun
rial de base admitido.
stura de lotes de materiais forestais de reprodución.
btención de material forestal de reprodución para propagación
tativa ulterior.
o do pago da correspondente taxa.
rición no rexistro
dos os certificados patrón emitidos pola dirección xeral competente
materia forestal, logo das correspondentes inspeccións, serán
tos nun rexistro central único coa seguinte identificación:

CONTROIS DE TRAZABILIDADE

trois e seguimento da
dución e comercialización
MFR:

trol da recolleita de froitos,
ntes, plantas e partes de plantas
trol da extracción e
dicionamento de sementes
trol da produción de planta
trol na mestura de lotes

tudes/comunicacións antes (15
hábiles) e trala terminación do

ETIQUETADO, REXISTRO E DECLARACIÓNS

intado, etiquetado e envasado dos materiais forestais de
odución
-10-11 do RD 289/2003.
os de rexistro
da persoa provedora deberá levar un libro de rexistro, en papel
oporte informático, conforme ao establecido no anexo X: Libro
xistro.
ervaranse xunto ao libro os certificados ou documentos que
diten a orixe dos lotes retidos e comercializados.
aración anual
a persoa provedora deberá efectuar unha declaración anual no
o trimestre do ano segundo o establecido no anexo XI
A: a declaración da campaña realizada e segundo Cert.
óns.

CONTROL CALIDADE EXTERIOR

idade exterior sementes
sementes comercializadas pola persoa provedora irán acompañadas
documento no que se recollan os datos analíticos segundo o artigo
2º do RD 289/2003, e cumprirán cos requisitos establecidos no anexo

idade exterior plantas
plantas comercializadas cumprirán cos requisitos para as plantas de
ma mediterráneo, reguladas no anexo VII do RD 289/2003, agás as
uintes salvedades:
- Poderase superar as alturas máximas establecidas sen superar o índice
de esvelteza (anexo VII do RD 289/2003).
- Para coníferas contedores de + de 120 cc, agás os rexilados (máximo 100
cc).
Para betuláceas contedores cun mínimo de 200 cc, e para o resto de
frondosas 300 cc.
-Só se comercializarán os lotes nos que o 95% das plantas sexan de
calidade cabal e comercial.

control da calidade exterior da planta será efectuado pola Admon

INFORMATIZACIÓN. REGAMAFOR

CACIÓN REGAMAFOR:

ación de tódalas fontes sementeiras,
sementeiros e mouteiras en Galicia,
s masas onde se poden recoller
ntes.
(descarga
de
ortofotos
e
metría).
ación de tódolos certificados patrón de
expedidos en Galicia.
ación de provedores (viveiros forestais)
eus datos de situación e produción.
ulo de seguimento dos certificados
da planta que chegue ás repoboacións
ais xestionadas pola Admón.
mentes forestais.

