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Contexto 
A castanha doce europeia encontra-se em certas áreas em declínio devido à doença da tinta causada pela 
Phytophthora cambivora e P. cinnamomi, mas foram obtidos híbridos resistentes à tinta de Castanea sativa 
com espécies de castanheiros asiáticos. Os clones mais valiosos devem ser propagados vegetativamente para 
a sua utilização como porta-enxertos. Para este efeito, os garfos podem ser cultivados num sistema de imersão 
contínua utilizando biorreactores. Neste estudo, foram multiplicados quatro genótipos de castanhas, tentando 
diferentes tipos de suportes de enraizamento (p.ex. lã de rocha) e avaliando cinco variáveis: nº de 
rebentos/planta, coeficiente de multiplicação, comprimento do rebento, nº de rebentos com enraizamento e 
níveis de pigmento fotossintético. 

 

Objetivo 
A doença da tinta do castanheiro, causada por patogénios radiculares (Phytophthora sp.), induz murchidão e 
mortalidade no castanheiro, C. sativa. O controlo biológico clássico pode ser eficiente utilizando porta-enxertos 
resistentes à tinta que bloqueiam a entrada do fungo. Neste contexto, os clones selecionados de castanheiro 
resistentes à tinta precisam de ser propagados massivamente. Aqui apresenta-se um método para a 
multiplicação e enraizamento de clones sob condições fotoautotróficas. 

 

Resultados 
Em termos de proliferação, os ramos de castanheiros cresceram em condições autotróficas sem sacarose, e 
foram obtidos rebentos vigorosos com coeficientes de multiplicação mais baixos do que aqueles feitos com 
açúcar. Assim que foi observado o enraizamento, os níveis de 1.200-1.500 ppm de CO2 foram os mais 
apropriados. Em termos de suportes de enraizamento, foram observadas taxas de sucesso de 51% nos suportes 
Kiemplug e 71% nos suportes do bloco AO. Por conseguinte, foi confirmada pela primeira vez a viabilidade da 
proliferação e enraizamento em condições fotoautotróficas.  O enraizamento sob condições de propagação 
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fotoautotrófica (PFA) foi eficaz e foram obtidas boas taxas de aclimatação, indicando que o sistema PFA pode 
ser eficientemente aplicado à propagação em massa de clones de castanheiro. 

 

Recomendações 
A utilização de porta-enxertos clonais resistentes à tinta, também adaptados às condições da área, é necessária 
para a plantação de pomares onde o fungo prevalece, de modo a permitir o cultivo e produção rentável de 
castanhas. O sistema aqui apresentado permite a multiplicação em massa destes clones resistentes à tinta, 
uma vez selecionados em programas de melhoramento genético. 

 

Impactos e pontos-fracos 
A ampliação operativa do método é, simultaneamente, uma oportunidade e um desafio.  
O sistema permitiu aumentar a oferta de porta-enxertos clonais no mercado e o desenvolvimento de novas 
técnicas de enxertia, tais como a micro-enxertia e a enxertia verde.  
Contudo, esta forma de produção de material clonal requer uma infraestrutura altamente especializada e 
pessoal especificamente treinado, investimentos que nem sempre estão ao alcance dos viveiros florestais 
locais.  

 

Desenvolvimentos futuros 
O método pode ser aplicado a outras espécies e/ou outras cultivares de castanheiros.  
No entanto, a sua aplicação em grande escala requer instalações adequadas de dimensões apropriadas. No caso 
do viveiro TRAGSA de Maceda, seria necessária a expansão do laboratório existente e a sua modernização, a fim 
de aumentar a capacidade de produção e melhorar o desempenho da produção de material de reprodução em
viveiro. 

 
 Viveiro de Maceda – Tragsa (Ourense, Espanha) © Beatriz Cuenca Valera 
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INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important 
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