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1 DISTRIBUCIÓN CRYPHONECTRIA PARASITICA.
A doenza do cancro, causada polo fungo Cryphonectria parasitica (Murrill) M.E. Barr
(sinónimo Endothia parasitica), orixinario do Este de Asia, está considerada como o problema
fitosanitario máis grave do castiñeiro a nivel mundial.
En Europa C. parasitica detectouse por primeira vez en 1938 no norte de Italia, nun bosque
preto a Génova. En 30 años estendeuse rápidamente por Italia, e dende alí a países limítrofes. En
1967, C. parasitica estaba presente na maioría dos castiñeiros de Francia, Suíza, Turquía, Grecia e
Hungría.

Distribución Cryphonectria parasitica no mundo.

En España determinouse por primeira vez en castiñeiros híbridos en 1972, concretamente
na Comunidade Autónoma de Galicia.
Nos anos seguintes a enfermidade estendeuse polas provincias galegas e asturiana
asociada xeralmente a árbores de bordes de camiños e estradas, favorecida polo tránsito de
material leñoso infestado procedentes de zonas afectadas. O fungo causante da enfermidade é
incapaz de penetrar en tecidos corticais sans, precisa de feridas para penetrar no hóspede.
C. parasitica está incluída no Anexo II, Parte A, Sección II da Directiva 2000/29 do Consello
do 8 de maio de 2000 relativa ás medidas de protección contra á introdución na Comunidade de
organismos nocivos para os vexetais ou produtos vexetais e contra a súa propagación no interior da
Comunidade, e na lista A2 da EPPO (Organización Europea para a Protección das Plantas).
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Non todas as especies do xénero Castanea, presentan o mesmo grao de susceptibilidade
ó ataque de C. parasitica. As especies presentes en Galicia, Castanea sativa (castiñeiro común
ou castiñeiro europeo) e o Castanea dentata ( castiñeiro americano) son as máis sensibles. E as
especies asiáticas, Castanea mollissima (castiñeiro chino) e Castanea crenata (castiñeiro
japonés) son as menos susceptibles, debido a que, tras anos de coexistencia e evolución con C.
parasitica , adquiriron unha tolerancia natural a este patóxeno (Huang et al ,1998).
O castiñeiro, Castanea sativa, ten unha gran relevancia en Galicia polo seu gran
interese ecolóxico, pola gran relevancia social e cultural, e pola importante produción e
aproveitamento do seu froito, da súa madeira e outros aproveitamentos como os fungos
comestibles.
Sen embargo, durante os últimos anos, os castiñeiros están afectados por
Cryphonectria parasitica,

fungo

responsable

do

cancro

do

castiñeiro,

que

está

comprometendo seriamente os castiñeiros da nosa comunidade.

2.

DESCRICIÓN E CICLO BIOLÓXICO DO FUNGO.
O fungo Cryphonectria parasitica penetra na árbore a través de feridas de carácter

natural ou artificial. Aínda que afecta principalmente ó xénero Castanea spp, Quercus spp,
Castanopsis spp e Acer spp tamén poden verse afectadas pola ataque deste fungo.

O ciclo biolóxico do fungo empeza coa aparición, na superficie da codia do castaño,
dunhas pústulas de cor amarelo-laranxa, onde posteriormente poden aparecer as estruturas
de reprodución do fungo (picnidios e peritecios). As esporas (ascosporas e conidios) do fungo
xerminan na árbore a temperaturas entre 18-38ºC. Posteriormente, baixo a codia da árbore
desenvólvese o micelio, ocasionando a morte de ramas e brotes, aparecendo os primeiros
síntomas da infección.
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Estroma alaranxado na codia.

Ciclo biolóxico do fungo.
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O proceso de infección de Cryphonectria parasitica iniciase ó penetrar as esporas (conidios
ou ascosporas) na cortiza do castiñeiro a través de aberturas naturais ou feridas provocadas polo
home, insectos, etc. (EPPO,2005).
Aínda que o principal axente de propagación de C. parasitica é o vento, que pode
transportar as esporas a gran distancia, e parcialmente poden son transportados pola choiva ou
nas patas, plumas, pelo, etc., de pequenos animais e insectos, é o home quen contribúe de
forma importante á propagación do cancro, sobre todo mediante o transporte de material infectado
a zonas libres de enfermidade e a utilización de ferramentas contaminadas e sen desinfectar en
labores de poda.

3.

SÍNTOMAS DA ENFERMIDADE.
Xeralmente, os primeiros síntomas da enfermidade soen aparecer un mes despois de

comezar a infección por C. parasitica, sendo o máis característico a aparición de lesións na cortiza,
que se denominan cancros.
Nun punto do tronco ou dunha rama aparecen unhas zonas pardo-amarelentas, de
contorno irregular, prodúcese un arrubiamento e lixeira inchazón da codia, que posteriormente
féndese lonxitudinalmente. Adherido á parte interna da codia, obsérvase o micelio branco do
patóxeno con forma de abano (Goidanich, 1982). O micelio pode sobrevivir ata 10 meses en codia
seca (Hepting, 1974). Na zona da codia afectada, fórmanse pequenas pústulas de cor amareloalaranxado, que son os corpos de frutificación (picnidios e peritecios) do fungo.

Detalle dos picnidios na cortiza dun castiñerio.
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Nas ramas e/ou troncos invadidos, o fungo infecta o cambium e o xilema, interrompendo a
subministración de zume, provocando o murchamento de follas e ramas, un decaemento xeral da
árbore, e a formación de brotes epicórmicos xusto debaixo do cancro.

Fendas na codia.

A parte afectada da planta sofre un proceso máis ou menos rápido de necrose, que se
detecta pola aparición de ramas secas a partir da lesión (Milgroom e Cortesi, 2004).

Presenza de ramas secas en Castanea spp.
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Progresivamente os cancros van aumentando de tamaño e rodeando ramas e madeira.
Cando isto sucede, os tecidos vexetais situados por enriba da lesión rematan por morrer.

4.

CONTROL BIOLÓXICO DO CANCRO.
Debido a gravidade dos danos ocasionados por C. parasitica utilizáronse distintos métodos

de control (químicos, mecánicos, utilización de híbridos),sen embargo a opción máis prometedora é
o control biolóxico con cepas hipovirulentas.
Cryphonectria parasitica presenta dous tipos de cepas: unhas moi virulentas, que causan
graves lesións na árbore, e as outras hipovirulentas, que apenas ocasionan danos porque son
portadoras dun virus que atenúa a súa virulencia. A hipovirulencia pode transmitirse ás cepas
virulentas tan só poñendo en contacto os dous tipos de cepas, sempre que ambas sexan
compatibles.

Aillamento de C. parasitica isolates en PDA (1 – virulent, 2 – hypovirulent, 3 and 4 – intermediate virulence).SFI, Ljubljana (SI)

Por iso, nun primeiro momento foi necesario coñecer a localización das poboacións das
distintas cepas hipovirulentas compatibles cas distintas cepas virulentas dominantes na nosa
comunidade.
Na actualidade en Galicia, despois de laboriosos traballos de investigación, atópanse
rexistradas oito cepas de Cryphonectria parasitica virulentas, que son as que ocasionan a
enfermidade, das cales tres son as que orixinan o 80% dos cancros.
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En campo, unha vez tratado o cancro coas cepas hipovirulentas, obsérvase como
aparece unha cortiza nova, que vai pechando os tecidos do cancro, e que non é atacada polo
patóxeno, e vai repoñendo as partes enfermas cara ó exterior, opoñéndose á progresión do
cancro na superficie. O fungo perde o seu poder patóxeno, sen poder atravesar as barreiras da
cortiza, as defensas da árbore pode actuar así contra estas formacións, e prodúcese a cicatrización
dos cancros.

A aplicación en campo, sobre castiñeiros afectados, de cepas hipovirulentas, que poidan
transmitir o seu virus ás virulentas, é polo momento, a única perspectiva para reducir ou minimizar
os danos que este patóxeno ocasiona.
Procedemento operativo.

O procedemento para a inoculación con cepas hipovirulentas de Cryphonectria parasitica
compatibles coas virulentas, descríbese a continuación:
 Elíxense os pés a tratar, han de ter un diámetro superior a 25 cm, non estar
anillados e non ter aplicado un funguicida.
 Procédese a levantar a capa superficial da cortiza, principalmente no contorno da
lesión, mediante un sacabocados. Actuarase sobre os troncos e nas ramas da
cortiza lisa, de maneira que permita observar o límite dos tecidos sans e enfermos.
 Realízanse buracos con un sacabocados en toda a profundidade da cortiza e
lonxitude do límite, situándoos sempre na parte san, con unha distancia aproximada
de 5-10 cm entre eles.
 En cada buraco realizado, procédese a inxectar o micelio hipovirulento compatible.
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Buracos ó redor da lesión.

A continuación, cada buraco tratado é tapado con cinta adhesiva para evitar deste xeito a perdida ou
desecamento do micelio.

Para rematar, as árbores inoculadas serán marcadas e tómanse as súas coordenadas para o seu posterior
análise e seguimento.

Marcar as árbores permite saber se o cancro avanza ou o tratamento foi efectivo.
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5 TRATAMENTOS REALIZADOS ENTRE O ANO 2011 E O ANO 2019

A Consellería do Medio Rural, a través da Administración forestal competente, na actualidade
a Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Servizo de Saúde e Vitalidade do Monte,
dende o ano 2011, realiza o tratamento experimental de loita biolóxica contra Cryphonectria
parasitica, realizándose na nosa Comunidade Autónoma 115.922 inoculacións en pés de
castiñeiros, no período 2011-2019.

ANO

INOCULACIÓNS

2011

1.476

2012

4.454

2013

4.663

2014

13.993

2015

25.218

2016

16.037

2017

23.983

2018

7.002

2019

19.096

TOTAL

115.922

Total de pés inoculados por ano (período 2011-2019).
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Gráfico de pés inoculados por ano (período 2011-2019).

Total de inoculacións por ano (período 2011-2019).
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Mapa de inoculacións período 2011-2019.
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INOCULACIÓNS TOTAIS PERIODO 2011 -2019
<150
151 - 500
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Concellos_IGN
Comunidade_Autonoma_IGN

Mapa de distribución de inoculacións no período 2011-2019 por concello.
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6

ACTUALIZACIÓN DO PLAN : 2020
A Consellería do Medio Rural, a través da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación

Forestal, durante o 2020, actualizou o plan de control de Cryphonectria parasitica.

As liñas de actuación de dito plan son:
-

Control fitopatolóxico, en masas forestais de castiñeiro, mediante a aplicación de cepas

hipovirulentas de Cryphonectria parasitica, compatibles coas cepas virulentas da zona a tratar, a
inoculación en campo realizarase na periferia dos cancros, sobre os troncos e as ramas da cortiza
lisa.
-

O control da evolución do tratamento en parcelas de castaño afectadas por Cryphonectria

parasitica; no dito control, realizarase unha análise, valoración e seguimento de pés de castiñeiro,
tratados en anos anteriores, incluíndo a elaboración dun informe técnico cos resultados de dito
seguimento. Realizarase a inspección dos pés próximos os pés tratados, para comprobar se se
produce a transmisión de esporas desde as cepas hipovirulentas, ata os pés veciños.

6.1 Obxectivos

No presente ano 2020, o plan de actuación de loita biolóxica contra a enfermidade do
cancro do castiñeiro, vai encamiñado á dispersión da cepa hipovirulenta pola comunidade
autónoma, con esa finalidade establecéronse cuadrículas de 16×16 km que abarcan o conxunto do
noso territorio. O obxectivo é realizar a dispersión das cepas hipovirulentas en todas elas, pero en
función da superficie de castiñeiro que presenten.
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Mapa de cuadrículas e concellos.
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A Consellería do Medio Rural, a través da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación
Forestal, da comezo o plan de control de Cryphonectria parasitica para o ano 2.021.
Os propietarios que queiran formar parte do tratamento experimental deberán cubrir e
asinar a solicitude que se inclúe como Anexo II deste documento. Dita solicitude tamén se atopa na
seguinte

dirección

web:

https://mediorural.xunta.gal/gl/temas/forestal/sanidade-forestal

entregárase:


Xefaturas Territoriais



Servizos Provincias de Montes



Distritos Forestais



Oficinas Agrarias Comarcais



No correo electrónico: sanidadeforestal.cmrm@xunta.gal
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e

6.2

Tratamentos realizados no 2020

No ano 2020, a Consellería do Medio Rural, a través da Dirección Xeral de Planificación e
Ordenación Forestal, levou a cabo o plan de control de Cryphonectria parasitica, no que se inocularon
18.740 pés. Preséntanse a continuación os datos:

Mapa de inoculacións no ano 2020.
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Inoculacións por mes, no ano 2020:
MES

INOCULACIÓNS

XANEIRO

2.823

FEBREIRO

3.582

MARZO

1.629

ABRIL

1.131

MAIO

1.024

OUTUBRO

3.425

NOVEMBRO

3.960

DECEMBRO

1.846

TOTAL

19.420
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Mapa de distribución de inoculacións no ano 2020 por concello.

20

6.3

Datos acumulados 2011-2020

ANO

INOCULACIÓNS

2011

1.476

2012

4.454

2013

4.663

2014

13.993

2015

25.218

2016

16.037

2017

23.983

2018

7.002

2019

19.096

2020

19.420

TOTAL

135.342
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INOCULACIÓNS 2011-2020
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6.4 Seguimento dos tratamentos.

Por outro lado, os seguimentos de pés tratados en campañas anteriores permiten coñecer a eficacia
das inoculacións feitas, contémplase un período mínimo de 6 meses dende o tratamento ata que a
dispersión da cepa hipovirulenta, neste senso establecéronse dúas liñas de traballo:

1)

Seguimento en campo de pés inoculados: seleccionáronse pés inoculados dende o ano
2011, no que se comezou a realizar o tratamento, repartidos por diversos concellos da
xeografía galega. Fíxose un seguimento de “visu” no que se valoran con distintos
parámetros a eficacia do tratamento realizado:

•

Data do tratamento.

•

Lonxitude do cancro (cm).

•

Ancho do cancro (cm).

•

Estado do cancro: Activo(A), Cicatrizado(C), Activo-Cicatrizando (A-C). Inclúense aquí

dúas casuísticas : Morto (M) ou Eliminado (E).
•

Estado do pé: presencia de picnidios, fendas, micelio, ramas secas...

•

Orientación do cancro no tronco: Norte (N) ou Sur (S).

Tomaranse as coordenadas do pé tratado e unha fotografía do cancro e recollerase o estado
xeral da parcela ( tratamentos sanitarios, outras enfermidades, tratamentos silvícolas,...).

2)

Desenvolvemento e seguimento en campo de novas inoculacións: vanse establecer parcelas

fixas en diferentes localizacións para iniciar un ensaio completo de inoculación. Esas parcelas han de
cumprir os seguintes requisitos:
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•

Pés homoxéneos en idade.

•

Que haxa un mesmo número de pés con cancro que sen cancro.

•

Que haxa un mesmo número de pés inoculados que sen inocular.

•

Pés non anelados.

•

Pé con diámetro normal entre 30 e 40 cm.

•

Localizacións con tradición na recolección de castaña.

Nestas parcelas faranse visitas con periodicidade semestral, levarase a cabo un seguimento
dos pés individuais (mesmos parámetros que no caso anterior) e da parcela en xeral (realización de
podas, tratamentos con sulfatos, outras enfermidades, pragas...) o que permitirá coñecer o grado de
dispersión da cepa hv e o seu comportamento.

Os datos obtidos, de visu, en canto a curación individual do pé son:
ESTADO

NÚMERO PÉS

%

A _ACTIVO

626

51

AC_ACTIVOCICATRIZANDO

28

2

C_CICATRIZADO

439

36

M_MORTO

23

2

E_ELIMINADO

115

9

TOTAL

1.231

100

A distribución por concellos dos pés de seguimento:
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PROVINCIA

CONCELLO

SEGUIMENTO (PÉS)

ANTAS DE ULLA

18

BARALLA

23

CERVANTES

123

COSPEITO

4

O INCIO

108

NAVIA DE SUARNA

41

OUTEIRO DE REI

9

PALAS DE REI

100

POL

1

SAMOS

7

BECERREÁ

27

BÓVEDA

16

CHANTADA

39

FOLGOSO DO COUREL

17

SARRIA

1

SOBER

8

CARBALLEDA DE VALDEORRAS

37

CASTRELO DO VAL

9

NOGUEIRA DE RAMUÍN

22

RUBIA

123

O BARCO DE VALDEORRAS

3

O BOLO

2

CASTRO CALDELAS

4

A GUDIÑA

99

LAZA

2

LOBIOS

14

A MEZQUITA

7

CELANOVA

56

MONTERREI

6

OIMBRA

111

A TEIXEIRA

7

TRASMIRAS

10

VIANA DO BOLO

10

VILARDEVÓS

87

VILARIÑO DO CONSO

69

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

2

A POBRA DE TRIVES

9

LUGO

OURENSE

TOTAL

1.231
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Da primeira parte de realización do seguimento, na que se fai unha observación de visu do
estado da cicatrización, obsérvase que o 36% dos pés cicatrizaron completamente a ferida causada
polo cancro. Un 2%, cicatrizaron unha parte da ferida, pero non na súa totalidade, e o 51% atópanse
activos no análise de visu, e pasaran a unha segunda análise de laboratorio, no que se van illar as
cepas de Cryphonectria parasitica e comprobar a presenza das cepas hipovirulentas. O 11% estaban
mortos ou foran eliminados.
6.5

Parcelas fixas de seguimento

Este outono establecéronse 4 parcelas fixas de seguimento na provincia de Lugo, 3 de elas
no concello de Folgoso do Courel, zoa de tradición de recollida de froito, e unha cuarta no concello
de Antas de Ulla, trátase de un plantación recente destinada á produción de madeira.
Con estas parcelas preténdese coñecer a dispersión das cepas virulentas e das cepas
hipovirulentas do fungo, cunha parcela control que evolucionen cos traballos que se realizan
normalmente nos soutos.
O procedemento a seguir para marcar a parcela é:
Pés tratados en anos anteriores: marca azul.
Pés tratados na actualidade: marca rosa.
Pés sans: marca amarela.
Parcela 1:
Situada na parroquia de San Silvestre de Seceda trátase dunha masa de castiñeiros
procedentes de brinzal de diferentes clases de idade, no interior da masa atópanse uns 50 árbores
cun diámetro normal entorno ós 30 cm e dunha idade media de entre 15 e 20 anos que son os que
establecemos como parcela de estudio.
A parcela está orientada ó suroeste e ten unha pendente inferior ó 5%, polo vento norte e
oeste ten prados nos que pasta ganado ovino e polo leste limita con outras masas de castiñeiros.
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Os castiñeiros reciben coidados culturais do solo e do voo e hai presencia de Dryocosmus
kuriphilus.

Vista xeral da parcela 1.

Nesta parcela hai 44 árbores, 4 pés foron tratados no ano 2019, 9 pés non teñen cancro e
inoculáronse 6 pés (entorno a un 20% dos pés con cancro que non estaban tratados
anteriormente).
Ós 4 pés tratados no 2019 realizouse un seguimento e os resultados foron:
PARCELA 1 SEGUIMENTO
LONXITUDE (CM)

1

ESTADO CANCRO
16/11/20
AC

110

51

N

2

AC

18

23

S

3

AC

36

14

S

4

AC

17

15

S

PE

(ANCHURA(CM)

ORIENTACIÓN

Onde AC: Activo-Cicatrizando
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Pés tratados no 2019.

Pés sen cancro.

Os datos do pés inoculados son os seguintes:
PARCELA 1 INOCULACIÓNS
PE
1

LONXITUDE (CM)
9

(ANCHURA(CM)
12

ORIENTACIÓN
S

2

6

32

N

3

22

7

N

4

39

26

N

5

18

19

N

6

56

29

S

28

Dentro de 6 meses aproximadamente, volverase a visitar a parcela o comprobarase de
novo o estado dos pés inoculados no 2019, o estado dos pés inoculados o 16/11/20 e o estado dos
pés sans e o estado dos pés con cancro que non foron tratados.
Parcela 2:
Esta parcela tamén se atopa na parroquia de Seceda, ten unha pendente do 15% e
orientación Este. Conta con 80 pés de castiñeiro de diámetros comprendidos entre os 13 de os 25
cm, cunha idade aproximada entorno ós 15 e os 20 anos. As árbores sufriron danos por roza e por
animais.

Vista xeral da parcela 2.

Dos 80 pés, 5 foron tratados en anos anteriores e só 9 están sans, inoculáronse 16 árbores. Os
datos de seguimento son:
PARCELA 2 SEGUIMENTO
LONXITUDE (CM)

(ANCHURA(CM)

ORIENTACIÓN

1

ESTADO CANCRO
19/11/20
AC

65

21

S

2

AC

112

36

S

3

AC

111

25

S

4

AC

92

40

S

5

AC

96

38

N

PE

Onde AC: Activo-Cicatrizando
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E os de inoculación:
PARCELA 2 INOCULACIÓNS
PE

7

LONXITUDE (CM)

(ANCHURA(CM)

ORIENTACIÓN

1

9

25

S

2

9

9

S

3

20

35

S

4

26

24

N

5

15

19

S

6

8

14

N

7

10

11

S

8

15

9

S

9

15

24

S

10

4

10

S

11

14

15

S

12

7

9

N

13

12

11

S

14

12

16

N

15

31

39

S

16

9

18

S

PLAN ACTUACIÓN 2021-2022

De cara á próxima campaña, a Consellería do Medio Rural, a través da Dirección Xeral de
Planificación e Ordenación Forestal, co fin de facilitar unha maior dispersión da cepa hipovirulenta,
realizará o cálculo da porcentaxe de castiñeiro segundo o Inventario Forestal Nacional 4 (en diante
IFN4) en cada cuadrícula, para avaliar as inoculacións feitas por cuadrícula desde o comezo do
tratamento ata o ano 2020.
A diferencia entre ambos porcentaxes da lugar ó establecemento de cuadrículas
prioritarias de realización de tratamento, aquelas nas que menos inoculacións se fixeron en relación
ós pés de castiñeiro que hai nela (valor 1 na táboa). Cuadrículas non prioritarias son aquelas nas
que o número de inoculacións está por encima do esperado en relación á masa de castiñeiro,
(valor 2 na táboa), cuadrículas equilibrio son aquelas nas que a relación entre o número de
inoculacións e a masa de castiñeiro é equivalente. (valor 0 na táboa)
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Así a todo as cuadrículas non prioritarias, que son as que teñen un grado de dispersión de cepas
maior que o resto de cuadrículas, terán sempre un nivel intenso de Inoculacións, por corresponder
na súa maioría, cas zonas principalmente produtoras de castaña.
COD
CUAD

% DE SUPERFICIE
CASTIÑEIRO POR
CUADRÍCULA

% DE INOCULACIÓNS
REALIZADADAS 1120 POR CUADRÍCULA

0

0,316223652

0,01

0,30622365

0

1

2,072489041

0,01018706

2,06230198

1

2

0,219913123

0,01

0,20991312

0

3

0,031285101

0,006366912

0,02491819

0

4

0

0,01

-0,01

0

5

0,281066473

0,016553972

0,2645125

0

6

0,22459047

0,045841769

0,1787487

0

7

1,153700976

0,01

1,14370098

1

8

0,726102501

0,007640295

0,71846221

0

9

0,626716929

0,054755447

0,57196148

0

10

0,245284958

0,080223097

0,16506186

0

11

0,124393027

0,045841769

0,07855126

0

12

0

0

0

0

13

0,586317514

0,047115152

0,53920236

0

14

0,655635435

0,02037412

0,63526132

0

15

0,110421206

0,01

0,10042121

0

16

0,271386448

0,01

0,26138645

0

17

0,231807894

0,01

0,22180789

0

18

1,604951627

0,043295005

1,56165662

1

19

1,143663604

0,039474857

1,10418875

1

20

0,028523389

0,007640295

0,02088309

0

21

0,130135709

0,006366912

0,1237688

0

22

0,777129104

0,007640295

0,76948881

0

23

1,487272859

0,113331041

1,37394182

1

24

0,785774206

0,033107945

0,75266626

0

25

0,541238408

0,01

0,53123841

0

26

0,247451332

0,096777069

0,15067426

0

27

0,291059701

0,016553972

0,27450573

0

28

0,424416404

0,054755447

0,36966096

0

29

3,206867166

0,058575594

3,14829157

1

30

0,476579288

0,01

0,46657929

0

31

0

0,01

-0,01

0

32

0,017143868

0,002546765

0,0145971

0

33

0,126186092

0,045841769

0,08034432

0

DIFERENCIA

VALOR

31

34

0,071691728

0,01

0,06169173

0

35

0,413613096

0,006366912

0,40724618

0

36

0,957785117

0,012733825

0,94505129

0

37

1,083290236

0,01

1,07329024

1

38

0,137768486

0,01

0,12776849

0

39

0,393012008

0,080223097

0,31278891

0

40

0,195670542

0,154079281

0,04159126

0

41

1,317717765

0,233028995

1,08468877

1

42

3,195062744

0,317072239

2,87799051

1

43

2,243033718

0,283964294

1,95906942

1

44

0,003964598

0,006366912

-0,00240231

0

45

0,001561867

0,01

-0,00843813

0

46

0,039140811

0,01

0,02914081

0

47

0,417219493

0,026741032

0,39047846

0

48

0,240330103

0,00509353

0,23523657

0

49

0,165253036

0,072582802

0,09267023

0

50

0,180878492

0,038201475

0,14267702

0

51

0,457991301

0,001273382

0,45671792

0

52

0,649715074

0,054755447

0,59495963

0

53

0,656760378

0,18464046

0,47211992

0

54

0,888016106

0,515719907

0,3722962

0

55

1,832383032

0,567928589

1,26445444

1

56

2,773624269

1,104022615

1,66960165

1

57

0,003123733

0

0,00312373

0

58

0,654964519

0,007640295

0,64732422

0

59

0,148621063

0,100597216

0,04802385

0

60

0,225482946

0,022920885

0,20256206

0

61

0,393533739

0,028014415

0,36551932

0

62

0,33443107

0,002546765

0,33188431

0

63

0,227947175

0,365460773

-0,1375136

0

64

0,522181448

0,056028829

0,46615262

0

65

1,033579485

0,089136774

0,94444271

0

66

1,888092153

0,238122525

1,64996963

1

67

3,216898676

0,985598044

2,23130063

1

68

1,878605746

2,980988399

-1,10238265

2

69

0,001561867

0,001273382

0,00028848

0

70

0,051627861

0,066215889

-0,01458803

0

71

0,055889196

0,048388534

0,00750066

0

72

0,164029509

0,002546765

0,16148274

0

73

0,191769149

0,105690746

0,0860784

0

74

1,005111025

0,448230635

0,55688039

0

32

75

0,215648816

0,129885014

0,0857638

0

76

1,475332858

0,764029492

0,71130337

0

77

1,402068893

0,227935465

1,17413343

1

78

2,760638984

0,63541786

2,12522112

1

79

2,987914289

1,123123353

1,86479094

1

80

0,317154842

0,001273382

0,31588146

0

81

0,002619023

0,01

-0,00738098

0

82

0

0,01

-0,01

0

83

0,035176779

0,076402949

-0,04122617

0

84

0,551048916

0,006366912

0,544682

0

85

0,477021695

0,448230635

0,02879106

0

86

0,846608576

0,019100737

0,82750784

0

87

0,252834767

0,105690746

0,14714402

0

88

2,714414949

1,953368733

0,76104622

0

89

1,217506323

0,44568387

0,77182245

0

90

2,098474811

0,411302543

1,68717227

1

91

2,227218038

1,995390355

0,23182768

0

92

0,91845471

2,120181839

-1,20172713

2

93

0,480271764

1,275929251

-0,79565749

0

94

0

0,01

-0,01

0

95

0,081765933

0,233028995

-0,15126306

0

96

0,381603814

0,571748736

-0,19014492

0

97

0,555409744

0,01

0,54540974

0

98

0,450735645

0,052208682

0,39852696

0

99

0,460638919

0,114604424

0,3460345

0

100

0,682638329

0,278870764

0,40376756

0

101

1,738401273

2,214412143

-0,47601087

0

102

2,921085834

1,907526964

1,01355887

0

103

2,755796338

4,459385466

-1,70358913

2

104

2,127630271

8,229871006

-6,10224074

2

105

0,619085154

0,555194764

0,06389039

2

106

0,001138158

0,082769862

-0,0816317

0

107

0,053145765

0,654518598

-0,60137283

0

108

0,027478683

0,002546765

0,02493192

0

109

0,089501935

0,01

0,07950194

0

110

0,594042887

0,002546765

0,59149612

0

111

0,276946816

0,543734321

-0,26678751

0

112

0,853318593

1,663037527

-0,80971893

0

113

0,789615741

1,489857508

-0,70024177

0

114

0,197305023

0,001273382

0,19603164

0

115

2,97860464

14,53705798

-11,5584533

2

33

116

1,433247063

1,277202633

0,15604443

0

117

0,106046976

0,543734321

-0,43768735

0

118

0,001139042

0,001273382

-0,00013434

0

119

0,046437873

0,160446193

-0,11400832

0

120

0,021807536

0,043295005

-0,02148747

0

121

0,053451635

0,033107945

0,02034369

0

122

0,448222911

0,01

0,43822291

0

123

0,488202373

0,575568884

-0,08736651

0

124

0,285125645

0,552647999

-0,26752235

0

125

0,444874414

1,305217048

-0,86034263

0

126

0,649033299

1,431281914

-0,78224862

0

127

1,040785831

6,088041665

-5,04725583

2

128

0,435107465

2,067973157

-1,63286569

2

129

0,005138419

0,007640295

-0,00250188

0

130

0,02341228

0,003820147

0,01959213

0

131

0,01990144

0,061122359

-0,04122092

0

132

0,234516023

0,333626211

-0,09911019

0

133

0,835753117

0,106964129

0,72878899

0

134

0,559526674

2,646088806

-2,08656213

2

135

1,506311001

11,19048529

-9,68417429

2

136

1,500689734

8,311367485

-6,81067775

2

137

0,33384941

1,554800015

-1,22095061

2

138

0,021179107

0,019100737

0,00207837

0

139

0,037385422

0,00509353

0,03229189

0

140

0,211510894

1,490497803

-1,27898691

2

141

0,162384027

0,571748736

-0,40936471

0

Relación entre inoculacións e masa de castiñeiro por cuadrícula.

Hai que ter en conta que os datos que desprende o IFN4 en relación á masa de castiñeiro nas
cuadrículas 1,7,23 e 37 son referidos a pés de sotobosque non susceptibles de recibir tratamento.
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