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O xénero Castanea componse dunha ducia de especies das

que Castanea sativa é a única orixinaria de Europa e Medio

Oriente con pequenos enclaves no norte de África. C. crenata

de Xapón, Corea e China e C. mollisima de China foron

introducidas en Europa pola súa resistencia ás graves

enfermidades do noso castiñeiro co que facilmente se hibridan.

É difícil recoñecer a área natural que espontaneamente ocupou

C. sativa unha vez desaparecidos os efectos da última

glaciación que rematou hai uns 10.000 anos; xa que daquela

comezou o desenvolvemento da agricultura e a gandaría. 

Na sociedade agraria tradicional do sur de Europa esta árbore

prestaba grandes servizos polo que se considera foi

intensamente difundida polo home. Así, na Idade Antiga

admítese que os romanos ampliaron o seu límite norte

introducíndoa en Gran Bretaña e Centro Europa, e na Idade

Media os monxes intensificaron a súa difusión uníndoa 

ao cultivo da viña.

5

Introdución

Os exemplares máis antigos de castiñeiro que existen en Galicia están dedicados á produción de
froito. Na imaxe pódense aprezar exemplares de aproximadamente 300 anos en Taboada, Lugo. O
cultivo tradicional da castaña, con pés demoucados a dous metros, dificulta o uso da madeira para
moble na peza máis valiosa de toda a árbore que é a basal.
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Dependendo do país ou da época, o interese polo castiñeiro

transcorreu por diversas vicisitudes, ligado sempre

intimamente ás economías rurais, explotado unhas veces

nas hortas e soutos para o seu froito e outras a monte baixo

para combustíbel, taninos, tonelaría, postes e peches,

esteos de mina, e toda clase de madeiras de pequena e

mediana dimensión, como vemos aínda hoxe en Asturias.

Tamén se aproveitaba madeira de serra, tradicionalmente

empregada en carpintaría, e madeira estrutural,

especialmente en vigas e piares.

Nas circunstancias actuais estase a incrementar o interese

polo seu froito cada vez máis aprezado, e pola produción de

madeira de alta calidade e boa dimensión. Consecuentemente

establécense, por un lado, soutos para froito seguindo as

técnicas modernas en fruticultura e, por outro, novas

plantacións con dobre aptitude, froito e madeira grosa,

ademais da interesante produción de cogumelos de alto valor

para o seu destino culinario.

En todo este labor a preocupación primordial é a loita e

defensa contra dúas enfermidades que arrasaron a maioría

7

Os ourizos poden ter de unha a tres castañas que ao principio son de cor verde virando despois a
amarelo e finalmente a marrón. A maduración das castañas varía desde finais de agosto ata novembro
dependendo da variedade e da estación forestal onde medre. A data de maduración inflúe
enormemente no prezo da castaña, canto máis temperá máis se cotiza.

M/Castiñeiro  19/12/06  14:14  Página 7



M/Castiñeiro  19/12/06  14:14  Página 8



dos soutos existentes, a tinta e o cancro. Toda a silvicultura

do castiñeiro está condicionada polo perigo que supoñen

estas doenzas.

9

O souto forma unha das paisaxes galegas máis tradicionais e unha das máis belas e cambiantes que
na actualidade tan só se pode contemplar nas terras do interior de Galicia. As masas de castiñeiro
resaltan en grandes formacións ou ben mesturadas con quercíneas e con cultivos agrícolas
conformando un dos ecosistemas máis representativos da paisaxe galega. Na fotografía, souto manso
en Parada de Sil.

Distribución xeográfica

As zonas de distribución natural do castiñeiro sitúanse no

norte de Cataluña, onde queda moi pouco, a Cornixa

Cantábrica (fundamentalmente Asturias), Galicia e, con menos

extensión, Castela nas proximidades de Portugal, Estremadura

e Andalucía.

En Galicia é onde se conservan mellor as plantacións de

árbores enxertadas para froito denominados soutos

mansos, constituídos por árbores podadas con separación

variábel que pode chegar a 10 m nos sitios secos. É un

sistema que se aplicou no norte da Península desde o País

Vasco francés ata Portugal.
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Segundo o Terceiro Inventario Forestal Nacional realizado en

1997-98 as cifras do castiñeiro en Galicia son as seguintes:

❚ Nº de pés (con diámetros superiores a 7,5 cm): 26.856.000

❚ Volume de madeira con casca: 6.611.000 m3

❚ Incremento anual de volume: 206.600 m3

❚ Superficie: 68.670 ha (45.518 ha como especie dominante)

❚ Existencias por ha: 96,3 m3/ha

❚ Medra anual por ha: 3 m3

No citado inventario estimouse o número de pés menores 

(menos de 7,5 cm de diámetro) en 43 millóns, o que pon de

manifesto a forte rexeneración e as repoboacións novas

existentes, e a adecuación da nosa terra, tanto por razón 

do clima, canto pola natureza do solo, para a expansión 

desta árbore.

11

Existencias actuais en Galicia

Boa parte das novas plantacións de castiñeiro destinadas á produción de madeira ocupan superficies
antes dedicadas á agricultura. Nestes solos, cando contan coa suficiente fertilidade, drenaxe e
profundidade, os castiñeiros acadan bos crecementos. Ás árbores téñenselles que aplicar podas de
formación precoces e coidados anuais para darlle boas formas. Na imaxe plantación de castiñeiro de
dez anos nunha finca anteriormente dedicada a pasto.
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Canto á produción de castañas, nos últimos anos observamos

unha importante merma nos rendementos, mentres no ano

1994 a colleita foi de 13.000 t en 2001 foi de 9.509 t1, esta

diminución obedece ás mermas que nos últimos anos se deron

na superficie ocupada polos soutos vellos produtores de

castaña, moi afectados por enfermidades coma o cancro.

Considerando que as clases diamétricas maiores de 50 cm se

corresponden, pouco máis ou menos, coas características das

árbores existentes nos soutos de froito, e tendo en conta os

datos do Terceiro Inventario Forestal Nacional pódese deducir

que os soutos de froito ocupan en Galicia unha superficie

aproximada de 31.000 ha.

13

O souto é un ecosistema multifuncional no que se pode compatibilizar sen problema a produción de
madeira, de castaña e de cogumelos. Este conxunto outorga aos soutos ben xestionados unha alta
rendibilidade. Na provincia de Ourense existe unha importante industria baseada na comercialización e
na transformación de produtos derivados da castaña, entre os que podemos suliñar o marron glacé.

1 Fonte: Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural e Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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Ao castiñeiro máis común en Galicia, C. sativa, uniuse desde 

o segundo decenio do século XX o castiñeiro xaponés, 

C. crenata, introducido para a loita contra a enfermidade da tinta.

Na segunda metade do século XX tiveron unha grande difusión

os híbridos entre ambas especies. Neles pretendíanse reunir os

caracteres máis positivos de cada unha das dúas especies.

Como caracteres distintivos entre as dúas especies pódese

citar a maior corpulencia de C. sativa que pode acadar os 35

m contra os 20 de C. crenata. En C. sativa os ramiños son

grosos, angulares e máis ou menos pubescentes (con

peliños), con xemas grosas tamén pubescentes, follas

grandes e amplamente dentadas e ourizos na extremidade

dos ramallos do ano.

C. crenata ten os ramiños delgados, redondos e brillantes,

xemas pequenas e glabras, follas máis pequenas e

15

Ecoloxía

En diferentes centros de investigación galegos (Misión Biolóxica, Estación de Fitopatoloxía Agrícola da
Coruña e Centro de Investigacións Forestais de Lourizán), ao longo dos anos identificáronse híbridos
resistentes ao mal da tinta con características axeitadas para a produción de madeira. Estes clons
instaláronse inicialmente en viveiros públicos e recentemente en viveiros privados. Deles xurdiron as
cepas nai de onde por acodo se reproduciron os castiñeiros híbridos resistentes empregados na
maioría das repoboacións galegas. Na fotografía, cepa nai en Lourizán, Pontevedra.
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finamente dentadas e os ourizos en posición mediana nos

ramallos do ano.

Neste manual, mentres non se faga alusión á especie,

referirémonos a C. sativa.

No seu ciclo vexetativo anual, o abrollamento vai de marzo a

maio, a floración de xuño a xullo e a maduración da castaña

de outubro a mediados de novembro. C. crenata adiántase

máis ou menos un mes, fenómeno moi interesante porque

permite sacar ao mercado a castaña cando os prezos son

moito máis elevados, ata 2,40 €/kg, contra 0,60 €/kg na

temporada tradicional, aínda que este prezo pode aumentar se

se trata de castaña do país dunha soa variedade e de boa

calidade (na campaña de 2004 a variedade xudía escollida

pagouse a 1,8 € o kg).

O castiñeiro é moi lonxevo, cítanse casos, de dubidosa

comprobación, de máis de 1.000 anos. Non obstante, a vida

produtiva nos soutos de froito é duns 200 a 300 anos.

17

A floración do castiñeiro prodúcese nos meses de xuño e xullo, meses nos que o ulido das candeas
perfuman o aire dos soutos. O castiñeiro é monoico, é dicir na mesma árbore ten flores masculinas e
femininas. A fecundación prodúcese por medio de insectos, sobre todo polas abellas e polo vento. O
castiñeiro rexenérase moi ben de maneira natural grazas aos paxaros.
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O frío e a seca son os dous factores climáticos que máis

limitan a presenza do castiñeiro. Sen embargo, nos climas

temperados e húmidos á vez é onde a enfermidade da tinta

actuou con máis virulencia decimando as existencias. Nestas

circunstancias, frecuentes na Galicia litoral, convén acudir aos

híbridos resistentes.

As xeadas serodias de primavera aféctanlle pouco debido ao

abrollamento tardío do castiñeiro. En cambio, sofre as

baixadas bruscas de temperatura en outono. Nas serras do

norte e oeste, por enriba dos 600 ou 700 m dáse mal o

castiñeiro e deixa de frutificar. Nas montañas próximas de

Asturias pode verse como un espeso souto é substituído

bruscamente polo faial na cota dos 700 m. No sureste interior,

en cambio, os soutos de froito alcanzan escasamente os 1.000

m de altitude na orientación sur.

Canto á pluviosidade, 700 mm é o mínimo aconsellábel. Por

debaixo, e máis no noso caso de seca no verán, o castiñeiro

necesita un chan con boas reservas hídricas ou aportes de

19

Nas estacións onde existe un alto risco de xeadas serodias ou de déficit hídrico no verán, as plantacións
de castiñeiro sofren importantes perdas de crecemento. Prodúcense defoliacións que diminúen a
capacidade vexetativa da árbore cun enfeblecemento xeral. Ademais das perdas de crecemento o estrés
da árbore facilita a entrada doutros patóxenos que poden xerar unha alta mortandade.

Clima
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auga laterais como acontece tradicionalmente nas concas do

Sil e do Bibei.

Soporta ben a media sombra na xuventude pero logo necesita o

pleno sol para un desenvolvemento normal. A casca dos talos

novos é delicada e pode sufrir queimaduras polo sol polo que

lle convén unha protección ata que forme o ritidoma (casca).

Non son frecuentes as roturas dos troncos e copas polo vento

debido ao seu carácter flexíbel, mais si é habitual que o vento

o desarraigue e tumbe cando dunha cepa saen fillos espesos,

moi desenvolvidos e cun sistema radical superficial. Por regra

xeral, en sitios ventosos medra mal.

21

Os talos das plantas novas de castiñeiro poden sufrir queimaduras cando reciben unha excesiva
insolación. Estas feridas facilitan a entrada dos patóxenos, producindo podremias e danos na madeira
que diminúen a súa calidade. Na foto pódese aprezar a ferida deixada polo fungo Stereum purpureum
que penetrou nunha queimadura deixando inutilizada a parte do pé de maior volume e calidade.
Curantes, A Estrada.

Solo

O castiñeiro é unha árbore calcífuga. Non admite a presenza de

caliza activa (carbonato cálcico finamente dividido) no solo. Esta

característica derívase da súa facilidade para absorber o calcio,

absórbeo de máis cando abunda, producíndolle clorose e a

morte. En cambio, pode vivir en terreos calizos descarbonatados.
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No extremo oposto están os terreos moi ácidos, con carencia

cáseque total de calcio e unha alta proporción iónica de

aluminio/calcio, onde aparecen toxicidades e carencias

nutritivas para a árbore. Medra ben con pH entre 4,5 e 6,5.

Para un bo estabelecemento aconséllanse solos con

profundidade de 50 cm ou máis; de textura, en orde

decrecente de aptitude, limo-areosa, areosa-limosa, limosa e

areo-arxilosa, que polo uso no pasado non deron lugar a unha

estrutura masiva (solos compactos ou terras pesadas). Non

soporta os solos mal drenados.

Cando se teña a sospeita de que o solo poida ser pobre nalgún

nutriente esencial para o castiñeiro, convén consultar a un

experto e analizalo a fin de adaptar a fertilización ás

características do solo. En xeral, os solos galegos son pobres

en fósforo e potasio polo que os abonos a aplicar deben conter

estes nutrientes.

Non obstante, en solos con certas carencias de nutrientes, o

mellor sistema para que a planta supere estas deficencias é

contar cunha boa formación micorrícica. Os fungos micorrícicos

apórtanlle á planta a capacidade de aproveitar estes

23

A influencia da calidade do chan na produción de madeira de castiñeiro é especialmente significativa. Un
solo como o da imaxe de moita profundidade, ben aireado e drenado, con abundancia de auga e alto
grao de fertilidade asegura producións superiores aos 10 m3 por ha e ano, facendo que as quendas para
obter madeira de serra de boa calidade se poidan reducir a trinta anos. Lourizán, Pontevedra.
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elementos escasos dos solos ademais de darlle unha maior

capacidade para aproveitar as augas do mesmo. Estas

micorrizas deberían vir xa desde o viveiro incorporadas á

planta. De non ser así, a planta pode acadalas ao longo da súa

vida pero o risco de marras na plantación será sempre máis

alto. Se se fai un forte adubado con elementos minerais

fosfatados existe o risco de destrución das formacións

micorrícicas polo que temos que ser coidadosos nesa

operación e non pasar dos 300 kg de fosfato por ha.

25

Os soutos son ecosistemas moi ricos desde o punto de vista micolóxico. A presenza de cogumelos dos
xéneros Boletus, Cantarelus, Lactarius e Russula é en xeral indicadora dunha alta calidade do solo e polo
tanto unha garantía do bo crecemento do castiñeiro. Ao mesmo tempo a presenza destes cogumelos é tamén
indicadora da existencia de procesos micorrícicos, simbiose entre un fungo e a raíz dunha planta, que
facilitan a absorción dos nutrientes e contribúen á defensa da planta contra os ataques de determinados
patóxenos. Na fotografía, Boletus edulis nun souto.
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27

Na imaxe móstranse diversos defectos típicos da madeira de castiñeiro: fendas radiais, provocadas
normalmente por fallos no secado da madeira; aceboladura, podremia que se estende de forma radial
na madeira e que é provocada pola presenza de fendas interiores de orixe diversa (feridas de poda,
danos mecánicos, danos de fauna). Estas fendas e feridas permanecen no interior da árbore,
mostrándose no momento de apealo.

A madeira de cerna ou durame (madeira máis interior da

árbore) de castiñeiro é moi aprezada entre outras cousas pola

súa durabilidade, pola facilidade para ser traballada e polo seu

valor estético.

A albura (parte exterior da árbore) só afecta aos tres ou cinco

aneis exteriores, característica que no carballo acostuma a

pasar de quince.

A durabilidade débella ao tanino que contén, que tamén fai

que se oscureza cando se humedece, limitando algunhas

aplicacións.

O defecto máis importante que presentan algúns troncos, que

os inutiliza para as aplicacións de máis mérito e prezo é o

acebolamento, que consiste en fendas curvas, separando os

aneis de medrío. A probabilidade deste efecto aumenta coa

idade. Para a mesma idade é menor nos de máis medra e nos

Características da madeira
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orixinados de semente que nos de rebento de cepa. Existe

predisposición xenética aínda que tamén inflúen factores

ecolóxicos. En solos pobres ou mal drenados as árbores son

máis propensas a presentar este defecto.

Outro defecto importante é a aparición de madeira de tensión,

que se produce cando a árbore medra sobre terreos moi

inclinados e tamén é producida pola diferenza no ritmo de

medra entre a madeira situada no interior da árbore e a do

exterior. Ambas inflúen tamén na aparición do acebolamento e

de fendas radiais. Para diminuír o risco deste tipo de defectos

recoméndanse rareos precoces que manteñan o medrío

uniforme e os troncos verticais, quendas curtas, de menos de

50 anos e elixir axeitadamente o lugar de plantación.

O castiñeiro é a frondosa europea que máis servizos e

aplicacións tivo e ten. Empregándose para a alimentación

humana e para a dos animais domésticos ou silvestres, para

abastecer industrias como a tánica, a do carbón ou a da

madeira, ben sexan as madeiras finas ou grosas, se as

empregue en rollo, serradas ou en chapa.

29

Un defecto moi frecuente na madeira de castiñeiro son a aparición de tinguiduras como a que se
observa na imaxe. É debido á disolución do tanino coa auga durante o proceso de secado. Esta
coloración impide o uso da madeira en moitas das súas aplicación en carpintaría.
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Este interese polas súas prestacións foi cambiando ao longo

dos séculos. Hoxe en día, como xa dixemos, o mercado

reclama madeiras de boa dimensión e de gran calidade polas

que está disposto a pagar cantidades superiores a 300 €/m3

en pé. Son rollas destinadas á chapa plana de 40 cm ou máis

de diámetro, lonxitudes de 2 m para arriba e sen defectos: nós,

fendas, podremias; con aneis finos, homoxéneos e ben

centrados. A rolla normal de diámetro superior a 20 cm que

non reúne estas cualidades estase pagando a 85-110 €/m3

en pé con casca.

A madeira de puntal (menos de 20 cm de diámetro) de

castiñeiro é boa para postes ou estacas pola súa duración e

para pezas como parqué de calidade baixa. É de escaso

interese para a industria de trituración e para aproveitamento

como leña.

Na restauración da sillaría de madeira do coro do século

XVII da Catedral de Santiago empregouse madeira de

castiñeiro galego de alta calidade. Esta madeira provén de

castiñeiros de grandes dimensións da comarca de Lemos.

31

Na restauración do antigo coro lígneo da catedral de Santiago, construído no século XVII en madeira
de nogueira, empregouse madeira de castiñeiro galego secado nunhas condicións de humidade moi
homoxéneas a fin de evitar a aparición de fendas na madeira. Con este cambio de especie faise
evidente a diferenza entre as pezas orixinais (na foto máis escuras) e as procedentes da restauración
finalizada no ano 2004.
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Debido aos prezos do mercado, a produción de madeira de

calidade é a meta máis perseguida polos silvicultores nos

países onde medra o castiñeiro.

Prevese que a demanda de madeira de castiñeiro siga en

aumento tendo en conta as restricións que están

experimentando as madeiras tropicais e a sona e aceptación

que ten entre os consumidores en España.

33

A peza de madeira de castiñeiro da imaxe é un bo reflexo das posibilidades estéticas deste material. O
debuxo da madeira de castiñeiro é moi aprezado tanto para o seu uso en mobles de madeira maciza
como nos feitos con taboleiro chapeado. No extremo superior esquerdo obsérvase o perfecto peche
dunha ferida de poda que evita a presenza dun nó no interior da táboa.
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O Plan Forestal de Galicia prevía que o castiñeiro chegaría a

ocupar en 40 anos unhas 200.000 ha con vocación produtiva, a

metade delas orientadas á produción de froito e a outra

metade á produción de madeira. Á vista dos datos do Terceiro

Inventario Forestal Nacional, a consecución destes obxectivos

require unha decidida política de mellora das masas existentes

e unha actividade sostida de repoboación de novos espazos,

posto que as repoboacións realizadas dentro dos programas de

reforestación de terras agrarias sufriron fortes marras debido a

varias causas, sendo as máis importantes a calidade ruín da

planta, a mala elección do lugar de plantación e os danos

provocados polas queimaduras solares.

Na plantación de castiñeiros hai que pór moita atención na

elección da planta para diminuír o risco que representan as

enfermidades como a tinta e o cancro. En toda a zona litoral

de clima benigno e húmido é recomendábel empregar clons

35

Repoboación

Hoxe en día en Galicia empréganse diversas técnicas de produción de planta de castiñeiro: por
semente; por acodo baixo, provócase o enraizamento dos gromos procedentes dunha cepa nai de
características xenéticas controladas; mediante cultivo “in vitro”, técnica de reprodución asexual que
consiste en rexenerar unha parte da planta para reproducir un individuo das mesmas características
xenéticas (clon). Na fotografía móstranse, listos para a venda, plantóns de acodos formados a partir de
gromos de cepas resistentes á tinta. Viveiro forestal de Santa Cruz en Oleiros.
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híbridos de probada resistencia á tinta. Hainos de boas

medras, boa forma, bo froito e cunha madeira que non

desmerece á tradicional de castiñeiro do país (C. sativa).

En cotas superiores a 600 m con orientación norte, onde non

haxa antecedentes da enfermidade, pode seguir

empregándose castiñeiro do país, procurando, segundo os

medios de que se dispoñan, que sexa de raza seleccionada e,

a ser posíbel, de produción local.

Canto ao cancro, tanto a súa difusión coma a defensa contra el

está menos avanzada, mais xa se coñece o bo comportamento

resistente dalgúns clons ensaiados, aínda así deben seguirse

as prácticas preventivas recomendadas polos centros de estudo

(Centro de Investigacións Forestais e Ambientais de Lourizán).

37

Preparación do terreo

Antes de facer unha plantación de castiñeiro compre analizar 

o sitio no que se vai plantar. O castiñeiro precisa terreos bos,

fondos, frescos e ben drenados. A elección do lugar de

plantación é fundamental para o éxito da mesma.

A elección do lugar para a plantación de castiñeiro é fundamental. Na imaxe pódese aprezar un terreo
pouco apropiado para o castiñeiro. A foto mostra unha antiga pradeira moi exposta ao vento, con
escasa fondura de solo, moi chan e con pouca drenaxe. Matalobos, A Estrada.
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Os labores de preparación do terreo aconsellábeis son:

❚ Eliminación da vexetación de competencia por medios

mecánicos ou con herbicidas, 

❚ Amolecer o terreo profundamente por subsolado, 

❚ Efectuar un traballo a eito ou só nas franxas de plantación

con igualado da superficie. 

Os labores deben realizarse cando o terreo non estea moi

húmido para evitar a compactación da terra que resulta moi

prexudicial. Como prevención do rexurdimento de herbas e

gromos leñosos de arbustos e matogueira, aconséllase un

tratamento preventivo dun herbicida como a simazina a razón

de 4 l ao 50% por ha, aplicado de inmediato despois da

plantación sobre o chan limpo.

39

Densidade de plantación

Terreo preparado para a súa repoboación con castiñeiro. Trátase dunha finca agrícola con solo de boa
fondura e ben drenado, moi apto para o castiñeiro. O terreo foi subsolado en profundidade e logo
terminado cun pase de grade lixeira. Faltan por realizar os buratos onde se vai instalar a planta. Arzúa.

O espaciamento nas novas plantacións está condicionado en

primeiro lugar polo obxectivo de produción que se pretende

alcanzar: froito, madeira ou mixto. Con carácter xeral pódese
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dicir que as plantacións destinadas a madeira teñen unha

maior densidade de planta e as de froito son

significativamente máis abertas, a fin de conseguir unha

potente ramificación.

En segundo lugar, e nas plantacións destinadas á produción de

madeira, débese dispoñer de espesura abondo para producir bos

fustes e hai que contar con abundantes árbores para poder elixir

con folganza entre os 180 e 250 mellores ao final da quenda. De

todas formas, hai que ter en conta que non se poden plantar en

exceso xa que aumentaría moito o custo da plantación.

Por outro lado, a disposición dos pés na parcela ten que permitir

a circulación da maquinaria forestal sen ferir as árbores.

Por último, a calidade da planta e a posibilidade de efectuar

con frecuencia podas de formación tamén condicionan a

densidade da plantación. De acordo con estes criterios

poderían ser recomendábeis os seguintes marcos de

plantación:

41

Os castiñeiros reaccionan mal ás feridas debidas a golpes de maquinaria ou apeiros que son focos de
entrada de axentes patóxenos polo que os marcos de plantación deben permitir sempre o movemento
áxil da maquinaria, e sempre superiores aos 3 m en ambos sentidos. Tamén son frecuentes os danos
nas raíces máis superficiais derivados dos pases de fresadora ou de grade. Estes labores tradicionais
poden ser substituídos pola aplicación de fitocidas sistémicos sobre a vexetación de competencia ou
polo emprego de desbrozadoras de cadeas. Na fotografía obsérvase a cicatriz producida por un apeiro.
Lavacolla, Santiago de Compostela.
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❚ Calidade de planta media, pouca poda: 3,5x3 m ou 4x2,5 m =

de 950 a 1.000 pés/ha

❚ Alta calidade de planta, podas frecuentes: 5x5 ou 4x4 ou 

4x3 m = 400 a 830 pés/ha

43

a) Produción de madeira

b) Produción de froito

Estas separacións poderían ser maiores, baixando a 200-100

pés/ha (10x10 m a 7x7 m) para plantacións con interese

exclusivo de froito, plantacións con finalidade ornamental,

para plantación mixta de madeira, castañas e cogumelos ou se

se pretende unha produción de madeira de calidade cun

tratamento de silvicultura intensiva.

Na actualidade o marco de plantación para a produción de

madeira máis habitual entre nós é de 4x4 m. Estas plantacións

deben someterse a un rigoroso programa de podas de

formación para a obtención de madeira de calidade. Se non se

fan, a plantación non terá porvir madeirábel.

As plantacións de baixa densidade como a da imaxe requiren estacións forestais de alta calidade e unha
planta ben conformada e de procedencia garantida. As plantacións de baixa densidade esixen coidados
silvícolas desde o primeiro ano, eliminando as pólas mediante poda para deixar un fuste limpo ata os 6
metros e para favorecer o desenvolvemento vertical dunha única guía. Matalobos, A Estrada.
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O inconveniente das plantacións de baixa densidade é que os

descoidos nas podas ou os defectos que poidan aparecer nas

árbores só poden recuperarse cun recepe dos pés defectuosos

ou malformados e esperar un novo rebento.

45

Plantación

Nas plantación de baixa densidade, non facer a poda ao seu debido tempo trae como consecuencia
unha perda case total do valor da madeira. O crecemento en grosor das pólas neste tipo de
plantacións é rápido e moi forte, producindo nós de gran diámetro como o que se observa na imaxe. A
poda desta árbore xa non melloraría a calidade da madeira e a torada perdeu o seu valor potencial.
Toedo, A Estrada.

A planta de castiñeiro ten un arraigo difícil, por isto é

recomendábel plantala a final do outono ou comezos do

inverno, tan pronto como a planta estea sen follas, para que lle

dea tempo a instalarse ben no terreo antes da seca do verán.

As plantas, se son de pequeno tamaño, deben manterse

totalmente metidas en sacos pechados en sitios frescos ata o

momento da plantación para evitar que se desequen. Se son

grandes é fundamental, pola mesma razón, mantelas en sitios

que non sexan ventosos nin con sol, e plantalas

inmediatamente, quitándolles as partes danadas e podando

todas as pólas. Se non se procede á inmediata plantación hai

que poñelas en regos non encharcados á sombra.
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A planta a raíz núa procedente de acodo baixo é de difícil

arraigo cando se traslada directamente do viveiro ao monte

cunha cantidade de raíces insuficientes. Por isto é

conveniente plantala nunha horta ou nunha maceta

manténdoa alí un ou dous anos e depois trasladala ao viveiro

con abundante terrón. 

A planta de contedor presenta menos problemas. Debe elixirse

con volume de terrón abondo, superior a 250 cc e cun bo

equilibrio entre a altura da planta e as raíces.

O colo da planta debe quedar a ras do chan como estaba no

viveiro e no momento de plantala é aconsellábel regala para

conseguir un bo contacto entre a raíz e a terra.

Dada a sensibilidade da casca do castiñeiro ás altas

temperaturas do chan é conveniente protexer o pé das

radiacións solares mediante algún sistema que produza

sombra nesa zona.

O corzo, as ovellas, as cabras e outros animais, cáusanlle

moitos danos polo que convén protexelas con tubos de 1,20 m

no caso de que exista este risco.

47

Unha boa relación entre a altura da planta e o tamaño do contedor, indica que o crecemento das partes
esenciais da planta está equilibrado. Na imaxe obsérvase unha planta de 50 cm de alto, cun talo
endurecido de un centímetro de diámetro nun envase de 300 cc de volume. Esta planta terá unha boa
aclimatación no lugar da instalación. As raíces deben estar ben dispostas e débense desbotar aquelas
plantas que presenten enrolamentos no interior ou apelmazamentos na parte inferior do contedor.
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No momento da plantación débese facer unha fertilización

depositando un fertilizante complexo de liberación lenta no

fondo do burato ou rego de plantación. Nos primeiros anos

convén continuar con fertilizacións de fondo con maior riqueza

de nitróxeno, que deben aplicarse a comezos da primavera. A

intensidade da fertilización debe ser maior nos terreos menos

fértiles e débese reforzar de forma localizada nas plantas que

se retrasen no crecemento.

49

As novas plantacións son obxecto de frecuentes danos por ataques de animais. En particular en Galicia
son moi abondosos os danos de refregas ou rascaduras producidos polo corzo que normalmente
provocan a morte da planta. Estas lesións prevéñense empregando tubos protectores, repelentes, ou
perimetrando as plantacións con malla cinexética. Na imaxe aprézanse os danos producidos polo corzo
nunha plantación en Burela.
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Esta especie nos seus primeiros anos desde a implantación,

como a maior parte das frondosas caducifolias, é moi sensíbel

á competencia da herba e arbustos espontáneos que medren

derredor, producindo unha ralentización importante na medra.

Os primeiros anos hai que controlar a herba ao pé das plantas

mediante aplicación de fitocidas, non se debe empregar a

sacha polos danos que se lle poden causar ás raíces e ao pé

da planta por onde despois penetran os patóxenos con moita

facilidade. Nos primeiros anos tamén hai que impedir que os

fentos ou as silvas cubran ou aplasten as plantas.

A utilización de grade de discos ou de fresadoras para eliminar

a vexetación de competencia non é recomendábel debido a

que o castiñeiro dispón as súas raíces de forma moi superficial

e poden ser danadas por estes apeiros. Recoméndase o

control do mato rozando a primeiros do verán.

51

Tratamentos silvícolas

Competencia de vexetación

O control da vexetación nas plantacións de castiñeiro é fundamental. Nas primeiras idades a
competencia pola auga e polos nutrientes de herbáceas e arbustos pode resultar letal para o castiñeiro.
No estado adulto, cando o castiñeiro domina na masa e en especial nas zonas onde hai seca estival, é
fundamental eliminar a vexetación (con desbrozadora ou con tratamentos fitocidas) para que o
castiñeiro poida dispoñer da maior cantidade de auga na época que máis o necesita.
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53

Nos soutos dedicados á produción de madeira, a poda de

formación debe comezar a partir do estabelecemento da planta.

O seu obxecto é a formación dun tronco vertical, dereito, sen

bifurcacións e cunha guía terminal ben diferenciada.

Aconséllase facer a poda de formación da guía todos os

anos ou, como moito, cada dous, a comezo do verán e só nos

pés que se bifurcan. Se, por descoido das tarefas de poda,

non se atinxen máis de 400 pés ben repartidos por hectárea

con boa guía, convén recorrer á corta ou recepe de pés

defectuosos para facelos afillar ata acadar unha densidade

axeitada de pés con porvir económico. O rebento que

producen ao ano, se estaban ben enraizadas as cepas, pode

ter 2 m e ser dereito e vigoroso.

Poda de formación

Poda para madeira de calidade

Despois de efectuar as podas de formación, para darlle unha

boa forma ao tronco basal, é indispensábel aplicar podas

normais de calidade para evitar que a madeira presente nós

Ben por neglixencia ou esquecemento do silvicultor, ben por malas características xenéticas, o
castiñeiro presenta con frecuencia nos seus primeiros anos unha forma moi defectuosa, difícil de
corrixir con poda. Nestes casos pode ser unha solución cortar a planta polo pé e conseguir un rebento
cunha soa guía terminal que se podará para formala axeitadamente. Normalmente estes rebentos saen
con moita forza medrando dereitos.
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nos toros basais que é onde se concentra a maior cantidade de

madeira e a de máis valor no mercado. A poda de calidade

realizarase, se for posíbel, ata polo menos 6 metros da altura

da árbore.

A época máis axeitada para efectuar as podas de calidade no

castiñeiro en Galicia é do 15 marzo ao 15 abril, producíndose

así unha rápida cicatrización. O corte da poda debe gardar

unhas normas elementais de punto de incisión, inclinación e

rebarbeo para que esta cicatrización sexa perfecta.

Aínda que deben facerse en anos sucesivos, ou como máximo

cada dous anos, convén cortar todas as pólas por debaixo dos

6 m que teñan un diámetro de inserción de 3 cm.

Nas podas hai que prestar atención ao risco de cancro,

presente con máis ou menos virulencia, na práctica totalidade

de Galicia. Para previr o seu ataque hai que tomar as

seguintes precaucións:

❚ Podar no período comprendido entre o 15 de marzo e o 15 de

abril, con tempo seco e sen vento.

55

A produción de madeira de castiñeiro de calidade como esixe hoxe en día o mercado require podas de
formación e eliminación das ramas da parte baixa do fuste. Na imaxe pódese observar un pé de
castiñeiro co fuste ben formado que dará un tronco de seis metros libre de nós. Plantación de dez anos
en Lagartóns, A Estrada.
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❚ Desinfectar as ferramentas ao pasar dunha árbore a outra

con formol.

❚ Protexer as feridas con pastas cicatrizantes axeitadas que

aporten un funxicida (como podería ser Folicur da casa Bayer).

❚ Cortar todas as pólas afectadas polo cancro. Nas zonas onde

está presente esta doenza convén facer a plantación máis

espesa para reducir as podas e o perigo de infección.

As ferramentas máis axeitadas son as tesoiras de poda de

man para as pólas novas e a cizalla para as máis grosas,

aínda que a serra de cola de raposo con bo dentado produce

un corte limpo e pódese aplicar a calquera grosor de rama por

debaixo dos 6 cm.

57

Quenda e tratamento para produción de madeira

Os tratamentos que lle hai que dar a unha plantación de

castiñeiro veñen determinados polo diámetro que se pretende

que alcancen as árbores que cheguen ao final da quenda.

O cancro é unha enfermidade cada vez máis abondosa en Galicia. Os ataques moi virulentos producen a
morte rápida da planta. O fungo penetra na árbore a través de feridas no tronco ou nas pólas.
Xeralmente a transmisión da enfermidade faise nas operacións de poda e enxerto ao empregar o
operario ferramentas ou pugas xa infectadas. Para previr o cancro convén podar entre o 15 de marzo e o
15 de abril, desinfectar as ferramentas de poda ao cambiar de árbore, evitar a poda de pólas grosas e,
se é posíbel, aplicarlle á ferida de poda unha pasta cicatrizante con funxizida. Na imaxe aprézase un
castiñeiro infectado a través dunha poda mal feita.
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As boas árbores para serra deben ter un diámetro de 35 ou 40

cm á altura do peito (a 1,30 m do chan). Estes diámetros

pódense conseguir en máis ou menos 35 anos, cunha

densidade final de 200 a 250 pés por hectárea.

Se son toros para ebanistaría ou chapa, aconséllanse

diámetros de 45-50 cm, que requiren quendas superiores a 35

anos, con densidades finais de 140 a 180 pés por hectárea.

Son quendas relativamente curtas en comparación ás que se

aplican ao carballo e outras especies de medrío lento e boa

madeira, mais é debido a que ao castiñeiro convenlle un

desenvolvemento rápido, 3 cm ou máis de incremento anual de

diámetro, para evitar o defecto do acebolamento.

Un exemplo de tratamento para unha plantación ubicada nun

sitio de calidade media e que partise de 1.000 pés iniciais por

hectárea sería:

59

O souto de Catasós (Lalín) é un dos escasos exemplos de masa vella de castiñeiro con aptitude para a
obtención de madeira de alta calidade. Na actualidade os pés teñen máis de un metro de diámetro, con
alturas superiores a 30 m e unha densidade en torno aos 100 pés por ha. A súa idade estímase en 200
anos. Aos 40 anos estas árbores poideron ter 50 cm de diámetro, con madeira apta para o seu
aproveitamento para serra ou chapa.
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A produción total sería de 370 m3 e a medra de 8 a 9

m3/ha/ano. Levando ben o tratamento podería esperarse un

10% de madeira de chapa e un total de ingresos brutos por

hectárea ao longo da quenda duns 24.000 €.

As desmestas e rareos deben facerse polo alto, extraendo pés

dominantes que compiten cos mellores e que xa foron

escollidos para a corta final. Porén, os dominados compiten

pouco con estes, reprimen os rebentos no tronco, protexen o

61

Intervención
Altura Idade Pés tras Volume

Destino(m) (anos) a corta extraído m3

Desmesta 9/11 10/14 700 20 Estacas 

1º rareo 13/14 18/20 400 30 Postes 

2º rareo 16/18 23/25 250 50 Madeiras finas 

3º rareo 20/24 35/40 180 60 Carpintaría e 
ebanistaría 

Corta final 24/28 40/45 0 210 Ebanistaría e 
chapa 

As plantacións en espesura alta (4x3, 3x3) requiren desmestas precoces e frecuentes. Na imaxe
aprézase unha sección da base do fuste dun castiñeiro dunha masa no que se fixo unha desmesta
seleccionando os pés de maior calidade para a corta final e eliminando os de peor forma. O pé da foto
ten 9 anos e 12 cm de diámetro á altura do peito e procede dunha masa a monte baixo (rexenerada por
rebentos de cepa).
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chan e mais o tronco e deben deixarse en caso de que non

aumenten o perigo de incendio.

Ao facer a designación das árbores mellores considérase

condición necesaria que tiveran unha medra diamétrica igual

ou maior de 1 cm/ano, medra que debería manterse ata a

corta final.

63

Produtividade

Os soutos galegos destinados á produción de madeira

presentan crecementos por hectárea e ano que, en espesura

normal (cando se mantén a tanxencia de copas) e terreo de

boa calidade forestal, estaría comprendida entre 8 e 15 m3.

En parcelas con castiñeiro híbrido do Centro de Investigacións

Forestais e Ambientais de Lourizán medíronse algunhas con

crecementos de 20 m3/ha/ano e unha produción simultánea

de castañas de 2.000 kg/ha. Isto dá unha idea da alta

produción que pode atinxirse con esta especie se se planta en

sitio axeitado.

Conseguir fustes con madeira de calidade non é incompatíbel coa produción de castaña. Pódense lograr
fustes de 5,50 m en soutos abertos con castiñeiros híbridos nos que a produción de castaña pode
acadar os 2.000 kg por ha e ano. Esta castaña, aínda que menos doce que a procedente de castiñeiros
do país, está sendo comercializada. Castañas procedentes de castiñeiros híbridos en Sisán, Ribadumia.
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Alén disto, obtivéronse producións de 150 kg de cogumelos do

xénero Boletus que se pagaron a 7 €/kg. Estas producións

pódense obter a partir dos 13 ou 15 anos de idade da

plantación.

Nos terreos de calidade media, a produción redúcese a 4-7

m3/ha/ano e os fustes teñen unha tendencia máis marcada á

bifurcación e á formación de árbores baixas ou con copa

aparasolada.

En terreos de calidade baixa, con chans pouco

profundos e menos fértiles, típicos de toxeiras ou

carrasqueiras, non debe plantarse castiñeiro porque

non ten ningún porvir.

65

A densidade inicial nas plantacións de castiñeiro en relación con outras frondosas, debe ser máis alta.
Recoméndase unha densidade inicial superior a 800 pés por hectárea. Trátase de dispoñer de planta
suficiente para facer unha boa selección ao longo dos anos e prever así a mortalidade ou os defectos
de forma que con seguridade atoparemos ao longo dos anos. Esta recomendación é de obrigado
cumprimento nos terreos de calidade media e baixa onde, de seguro, van aparecer pés mal
conformados. Na fotografía, plantación de castiñeiro de 12 anos de idade en Ons, Brión.
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O castiñeiro europeo, quizais por terse intensamente

empregado fóra da súa área natural, experimentou en tempos

recentes graves ataques de varios fungos. En Galicia a

enfermidade de consecuencias máis desastrosas foi a tinta,

que ataca as raíces e cepos.

67

Problemas fitosanitarios e danos nas plantacións

A tinta

Esta doenza está provocada polos fungos Phytophthora

cambivora e P. cinnamomi e chegou a todos os recantos do

país respectando tan só pequenas áreas das vertentes norte

das montañas do sureste onde a súa actividade é pouco

remarcábel polas condicións de temperatura do inverno, cando

o fungo penetra nas raíces das plantas.

A tinta propágase con preferencia en climas temperados e

húmidos, razón pola que os ataques foron máis severos na

Os fungos do xéneros Phytophthora foron os responsábeis da desaparición do castiñeiro nas zonas máis
húmidas e mornas de Galicia. A tinta penetra polas raíces causando a desecación da árbore desde a
cima ao pé. As follas e os ourizos dos pés atacados non acaban de desenvolverse permanecendo na
árbore. Escascando o pé da árbore aprézase a tinguidura de cor escura característica da tinta, da que
recibe o nome, e que devalúa a madeira das árbores atacadas por este fungo. Na imaxe pé de
castiñeiro atacado pola tinta en Abegondo.
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zona litoral. A defensa contra este mal faise introducindo

híbridos resistentes de Castanea crenata x C. sativa e C.

sativa x C. crenata x C. mollisima (Castanea x coudercii).

69

O cancro

Máis recente, pero tamén moi grave, foi a aparición da

enfermidade do cancro causada polo fungo Cryphonectria

parasitica, que ataca a zona do cambium (parte exterior da

árbore por onde circula a seiva) en troncos e pólas. Inténtanse

conseguir tamén híbridos resistentes e coñécese o bo

comportamento dalgúns clons con aptitude madeireira, mais

de momento non se dispón deles.

En Italia apareceu un fenómeno de hipovirulencia do fungo

provocado por virus. A partir disto, en Francia ensaiouse un

sistema de loita biolóxica que consiste na inxección de cepas

hipovirulentas nas árbores atacadas pero que se desestimou

por ser un método moi custoso.

As podas aumentan o perigo de infección. Para diminuílo o

Centro de Investigacións Forestais e Ambientais de Lourizán

Tal vez o cancro sexa, hoxe en día, a ameaza máis grave para os soutos de castiñeiro espallado por todo
o territorio galego. Cando o ataque é forte recoñécense con claridade os corpos de fructificación do
fungo (picnidios) de cor alaranxada. A fotografía mostra un fuste de castiñeiro infectado no que o fungo
entrou pola ferida de poda que se apreza no extremo superior esquerdo. A diferenza da tinta, o fungo
non ataca o sistema radical senón a parte aérea da planta. 
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recomenda facelas cando comeza o abrollado de primavera (do

15 de marzo ao 15 de abril). Hai que procurar podar cando a póla

é aínda fina para que a ferida peche antes, tratar a ferida con

produtos protectores que leven ademais hormonas ou funxicidas,

e desinfectar as ferramentas ao pasar dunha árbore a outra.

En plantacións de froito o enxerto en monte é unha das vías

máis doadas de entrada do cancro polo que é recomendábel

empregar pugas que non proveñan de árbores afectadas polo

cancro e procurar que non se enxerten ramas moi grosas. 

O idóneo sería cultivar planta enxertada no viveiro.

71

A queimadura solar

Unha das vías máis habituais de penetración do cancro no castiñeiro é a través das feridas de poda con
cortes mal feitos ou aplicados en épocas nas que non se debe podar. Na imaxe obsérvase unha sección
dun pé de castiñeiro afectado por cancro onde se vé como Cryphonectria penetrou na árbore por unha
ferida de poda e como foi necrosando a madeira facendo que a torada perdera o seu valor potencial.
Dependendo da virulencia do ataque, deprezarase a torada completa ou poderase aproveitar unha parte
eliminando a zona afectada.

Ademais destas dúas patoloxías o castiñeiro é unha planta á

que lle afectan outros moitos problemas que están incidindo

tanto na destrución dos soutos vellos como no fracaso das

plantacións novas.

Entre estes problemas pódese sinalar a queimadura solar

como a causa principal de destrución das novas plantacións.
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A queimadura destrúe a casca do castiñeiro provocando unha

ferida en forma de cuña na base da planta orientada cara o

mediodía. Esta necrose dos tecidos impide o paso da seiva

debilitando a planta e favorecendo a entrada doutros

patóxenos e a posterior morte da planta.

A mellor forma de prever este problema é protexer a planta

mentres é nova para evitar o contacto directo co sol

mediante tubos protectores ou colocando mulime

sombreando o pé da planta.

73

Os insectos

Outro axente destacábel e o insecto Zeuzera pyrina, a broca,

que perfora a médula (cerna) da planta causando a ruptura do

tronco. A presenza deste insecto está relacionada cun déficit

nutricional da planta e combátese mediante control biolóxico

ou tratamentos químicos.

Nos últimos anos tamén asistimos a unha proliferación de

ataques de pulgón.

As plantas novas de castiñeiro poden ser afectadas polo ataque do insecto Zeuzera pyrina, en realidade
son as larvas deste insecto as que excavan galerías verticais a través dos gromos producindo a seca do
rebento. Nas plantacións novas cando se descubren estes ataques o mellor é recepar a planta para
xenerar un novo rebento. Cando os ataques son en plantas adultas os danos aparecen cando se serra a
madeira que pode estar completamente inutilizada.
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Respecto aos danos do froito, cómpre sinalar algúns

insectos que afectan á castaña e á súa conservación

causando importantes perdas económicas. Pódese citar

Balaninus elephas, Laspereysia splendana e Pammene juliana

como os tres insectos destrutores da castaña máis

importantes. Ademais, diferentes fungos poden causar a súa

podremia, polo que cómpre aplicar tratamentos para a súa

conservación.

75

Entre os axentes patóxenos que atacan a castaña pódese citar Balaninus elephas, insecto coñecido como
o verme da castaña e que normalmente produce a destrución do froito. A femia deste insecto deposita os
ovos no interior da castaña e son realmente as larvas as que destrúen o froito para alimentarse. Para
combater estes ataques soamente se poden empregar tratamentos preventivos como é manter limpo de
matogueira o souto para evitar que os insectos teñan refuxos e eliminar os restos de castañas e ourizos
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