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INFORME RESULTADOS ENSAIO DE GARABANZO NA LOCALIDADE DE CONFURCO 

 

Conxuntamente co ensaio de adaptabilidade e manexo de diversas variedades de fabas,  

Phaseolus vulgaris, e como 

complemento ó mesmo 

estableceuse  unha proba do 

cultivo de garabanzos, Cicer 

arietinum, coa fin de establecer 

unha toma de contacto á hora de 

avaliar o seu  cultivo na zona. 

Establecéronse duas 

microparcelas de 10 m2 , a un 

marco de plantación de 50  cm entre surcos e 10 cm aprox. entre prantas, o que nos daría unha 

densidade aproximada por ha de 150 kg/ha de semente. 
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Como material vexetal escolleuse unha variedade de garabanzo rústica, tipo BONAL (pequeño, 

escuro e algo rugoso) presente en algúnhas 

aldeas da comarca da Limia xa que unha das 

premisas do ensaio será testar variedades 

presentes na provincia de Ourense non 

comerciais (producto endóxeno); como 

patrón plantouse unha variedade comercial 

castellana. 

Non se realizou no campo abonado ningún, 

xa que se considerou que o solo se atopaba 

en boas condicións nutricionais e ademáis  ó 

garabanzo considérase unha leguminosa non 

extractiva. 

 

a) Desenvolvemento en campo. 

A diferencia da semente comercial 

que se desenvolveu de  xeito caótico 

non chegando a ofertar unha 

producción como tal (moitas prantas 

non produciron ou directamente 

morreron) a  variedade endóxena 

comportouse dun xeito máis que 

favorable. 

 

 

O cultivo non presentou ningúnha afección por pragas ou enfermidades, polo que non recibiu 

ningún tratamento fitosanitario. 
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b) Producción.  

A producción óbtida na microparcela de 10 m2, coa variedade endóxena marcouse en 2543 g o 

que suporía unha producción por hectárea de 2.543 kg, este dato ven a indicar unhas producción 

moi superiores ás obtidas nas principais zonas productoras do país que se marca no intervalo 

dos 1000-1500 kg /ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Calidad. 

 

i. Tamaño. 

Realizouse unha comparativa de tamaño dos garabanzos con respecto a unha mostra 

comercial provinte dun establecemento de comercio. 

 

 

 

 

Peso 100 garabanzos 
comerciais (g) 

Peso 100 garabanzos 
“confurco” (g) 

79 68 
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Media 100 garabanzos comerciales (cm) Media 100 garabanzos “confurco” 
(cm) 

a b a b 
0,95 1,25 0.85 1,10 

b 
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Os garabanzos de Confurco presentan un menor peso e tamaños que os provintes dunha 

marca comercial. 

 

ii. Porcentaxe desbotable. 

Realizouse unha escolla manual separando os garabanzos que se consideraron defectuosos 

( verdes, negros, machacados, malformados…etc). 

 

Producción total Producción desbotable 
2423 120 
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A  producción desbotable non supón nen o 5% da total. 

 

 

 

d) Conclusións. 
 
A experiencia de plantación de garabanzos endóxenos na localidade de Confurco  cabe  

considerala  como moi satisfactoria. 

A producción, pese a que o carácter varietal da semente plantada condiciona garabanzos de 

pequeno tamaño, as produccións optidas son moi superiores que a media nacional. 

Ademais  a producción obtida presenta unha boa calidade cunha porcentaxe  desbotable 

excepcionalmente baixa. 

A espera das probas de calidade organoléptica hai que concluir que a variedade testada 

se adapta perfectamente as condicións agroclimáticas da localidade de Confurco. 

 

Cara a vindeiras campañas estableceránse ensaios demostrativos baseados en: 

- Manexo, optimización e mellora da variedade endóxena testada na presente campaña. 

- Abonado do cultivo, con especial atención ó emprego de abonos orgánicos e mellora da 

textura e porosidade do solo. 

- Manexo fitosanitario, é de considerar que cunha maior extensión de cultivo,sexa maior 

a presencia de pragas e enfermidades. 

- Busca de novas variedades a instaurar. 

- Estudios de mercado encamiñados  a determinar posibles nichos nos que co tempo 

introducir as futuras producción. 
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