
Os primeiros traballos de prospección e recolección en Galicia de poboacións 

de especies pratenses comezaron a mediados dos anos 1970 e principios dos 

anos 1980, os cales tiveron como fin principal o uso do material recollido na 

creación de variedades adaptadas ás condicións edafoclimáticas locais. 

Aqueles primeiros intentos de crear variedades comerciais non culminaron co 

rexistro dunha variedade comercial. Non obstante foron estudos pioneiros que 

serviron de base a investigacións máis profundas das poboacións autóctonas 

galegas e para a obtención de variedades con base xenética local. 

Continuando con estes traballos entre os anos 1985 e 1990, realizáronse unha 

serie de mostraxes máis exhaustivas de poboacións naturais de raigrases, 

festucas e dáctilos. Unha parte destas poboacións recollidas caracterizouse no 

CIAM mediante estudos agronómicos, isoencimas, incidencia do fungo 

endófito e calidade nutritiva. Estes estudos mostraron un mellor 

comportamento agronómico das poboacións naturais en xeral fronte ás 

variedades comerciais comparadas. 

A colección ampliouse durante os anos 1999 e 2000 con novas mostraxes de 

especies pouco representadas no banco tales como Agrostis, Festucas finas e 

Poas, con vistas a outros usos non forraxeiros, como céspedes de baixo 

mantemento, a recuperación de espazos degradados, ou restauración de zonas 

incendiadas. Os estudos realizados sobre estas poboacións deron lugar á 

publicación de varios traballos científicos que suxerían un posible interese para 

usos ambientais deste conxunto de poboacións naturais. 

En 2005 engadíronse á colección máis de 700 ecotipos de Dactylis procedentes 

da Misión Biolóxica de Galicia (MBG) pola imposibilidade da súa 

conservación neste centro pertencente ao Consello Superior de Investigacións 

Científicas (CSIC). Esta colección é a maior de España neste xénero e é froito 

de exhaustivas recoleccións de poboacións naturais de dáctilo realizadas por 

Lindner dende 1969 no Norte e Noroeste da Península Ibérica, área da que 

proceden aproximadamente 600 destas entradas. 

Outras especies de leguminosas utilizadas na sementeira de pradarías como o 

trevo branco, o trevo violeta e o loto, consideráronse de interese debido á súa 

escasa representación no banco e tamén pola facultade que teñen estas especies 

de fixar o nitróxeno atmosférico. Polo tanto realizáronse unha serie de estudos 

con especies de leguminosas recollidas en 2003 en diversas prospeccións na 

Cordilleira Cantábrica. Os estudos realizáronse en plantas illadas para 

carácteres agronómicos e cianoxénicos. Os resultados mostraron que moitas 

destas poboacións tiñan un mellor comportamento agronómico que as 

variedades comerciais coas que se compararon, pero non se probara a 

capacidade destas poboacións para utilización en sementeira de pradarías ou en 

mestura con outras especies como o raigrás inglés, polo que realizáronse 

estudos agronómicos simulando estas condicións e se demostrou que algunhas 

poboacións producían maiores rendementos que as variedades comerciais, feito 

moi notable sobre todo no caso do trevo violeta, en cuxo ensaio todas as 

poboacións superaron amplamente os rendementos comparando coas 

variedades comerciais. 



No ano 2006, organizouse unha expedición de mostraxe por todo o norte de 

España que comezou nos Pirineos e rematou en Galicia. O obxectivo foi recoller 

sementes de especies pratenses de distintos tipos de pastos da metade norte do 

norte da Península Ibérica. Recolléronse un total de 130 mostras distribuídas en 

60 puntos da Cornixa Cantábrica. 

Finalmente, os últimos traballos de prospección e recolección leváronse a cabo 

no 2014, incrementándose o banco con mais de 200 mostras de especies pouco 

representadas como agróstides, trevo branco e violeta, holco e loto. 

En definitiva e como resultado de todo o traballo anterior, hoxe en día 

consérvase no CIAM unha colección de ecotipos de máis de 2.300 entradas que 

constitúen a representación de máis de 1.600 xenotipos distintos dun centenar de 

especies pratenses, sendo o único banco que conserva actualmente unha 

colección de referencia das zonas húmidas de España en tales especies e o maior 

referente en Galicia. Ademais hai que ter en conta non soamente o valor 

xenético, senón o valor histórico desta colección, xa que existen mostras 

almacenadas que foron recollidas hai décadas, co cal é posible que xa non 

existan como tal na natureza. 

 Ata a data os estudos realizados sobre esta colección deron como resultado a 

creación dalgunhas variedades comerciais con orixe xenética galega, como as 

variedades de raigrás inglés 'Brigantia' e 'CiamI', a de raigrás italiano 'Pomba', a 

de dactilo 'Artabro' e a variedade 'Maragato' de trevo violeta. 

Recentemente esta colección foi sometida a un exhaustivo proceso de 

mantemento, que incluíu traballos de actualización de inventarios, probas de 

xerminación, pesado, e finalmente o traslado  a unha nova cámara de 

almacenamento. Toda a información mantense informatizada e tamén existe un 

SIX (sistema de información xeográfica). Tamén se centralizou a información de 

caracterización agronómica existente grazas aos traballos e proxectos de 

investigación realizados ata a data, e existen datos de caracterización de 

aproximadamente o 25% do total da colección. Un 20% do total de mostras 

mantéñense tamén como duplicados no banco do CRF (Centro de Recursos 

Fitoxenéticos) do INIA. 
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