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En Galicia existen multitude de variedades de 
pemento, un produto ligado á terra. O proxec-
to Pemegal recoñece as oportunidades que 
iso representa para ocupar ocos no mercado 
con produto autóctono, á vez que promove 
este tipo de cultivo.

Este proxecto conta co apoio da Xunta de 

Galicia e do Feader (Fondo Europeo 

Agrícola de Desenvolvemento Rural) no 

marco do Programa de desenvolvemento 

rural de Galicia 2014-2020, mediante o 

programa de axudas para execución de 

proxectos dos grupos operativos da 

Asociación Europea de Innovación .

Recibe 79.000,00 € en axuda. 

Coordina o proxecto a Asociación 

Galega de Cooperativas Agroalimenta-

rias – Agaca, con participación de 

Horsal S. Coop. Galega e Axencia 

Galega da Calidade Alimentaria                    

- Agacal 
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FEADER 2018/039B

OBXECTIVOS

O proxecto pretende reactivar o sector do 
pemento cunha nova estratexia comercial 
baseada nunha gama de variedades autócto-
nas para tomar posición en cada unha das 
tipoloxías de pemento do mercado, asemade 
que procura a súa mellor adaptación ao 
agrosistema de Galicia.

METODOLOXÍA

w Elección de variedades existentes: 

- Pemento Guláns no segmento tipo 
Lamuyo

- Pemento Vilanova no segmento tipo 
California

- Pemento Padrón: recuperar as carac-
terísticas orixinarias do Padrón 
tradicional co �n de obter un produto 
claramente diferenciado do material 
híbrido que actualmente inunda o 
mercado. 

- Pemento non punxente: pemento de 
Padrón na variedade Enteza.

w Plan de mellora xenética e optimización do 
manexo: 

- Xenética: procurar a uniformidade do 
produto e diminuír os froitos non 

comercializables (por deformación, 
picadura de Frankliniella occidentalis – 
trip-, manchas, queimaduras etc.).

 Despois procederase á valoración 
agronómica e da calidade das liñas de 
pemento Padrón que se conservan no 
Banco de Xermoplasma do Centro de 
Investigacións Agrarias de Mabegon-
do (CIAM) para a realización do plan. 

- Manexo: control de trip mediante loita 
biolóxica, optimización da fertilización 
nitroxenada e control de parámetros 
abióticos (rega, zonas de sombra e 
temperatura nos invernadoiros).

w Obtención dun novo produto: pemento 
Padrón con punxencia moderada, obtido 
retrocruzando o pemento Serrano Criollo 
de Morelos coa variedade de pemento de 
Padrón doce: Entenza.

w Transferencia dos coñecementos: estudo 
de campo para determinar fallos de 
manexo en cultivo e identi�car puntos 
críticos con maior impacto na calidade �nal 
do produto. 

w Monitorización de tres invernadoiros 
durante tres anos e realización de enquisas 
sobre parámetros produtivos das explota-
cións.

RESULTADOS ESPERADOS

- Obtención dunha liña de pemento Guláns 
máis uniforme.

- Obtención dunha liña de pemento Vilano-
va máis uniforme.

- Obtención dunha liña de pemento Padrón 
coa tipoloxía tradicional.

- Obtención dunha liña de pemento Padrón 
de baixa punxencia.

- Datos do manexo do nitróxeno nas explo-
tacións de pemento.

- Datos de control da Frankliniella occidenta-
lis – trip- nas explotacións de pemento.

- Datos do manexo de parámetros abióticos 
dos cultivos: rega, temperatura e zonas de 
sombra. 


