
ACCIÓN DE COOPERACIÓN AC2020/08
“Adaptación, mecanización e implantación de
novas técnicas de resinación, co obxectivo de

mellorar a obtención de resinas naturais”,
dotada dunha cantidade de 102.364,00 € para
executar durante as anualidades 2020, 2021 e

2022.

Proxecto desenvolto no marco das Accións de
Cooperación para a implantación de proxectos

piloto, desenvolvemento de novos produtos,
prácticas, procesos e tecnoloxías nos sectores

agroalimentario, agrícola e forestal, financiadas
con fondos FEADER nun 75 %, con fondos

propios da Xunta de Galicia nun 22,5 % e con
fondos do Ministerio de Agricultura e Pesca,
Alimnentación e Medio Ambiente nun 2,5 %.

A produción media máxima de resina por
piñeiro para un ancho de cara de 16 cm
empregando o método de pica de casca
obtívose na parcela de P. pinaster de
Culleredo (3,2 kg/piñeiro) e a máis baixa,
na parcela de P. pinaster de Mondoñedo
(1,1 kg/piñeiro)

A máxima produción obtívose coa pasta
salicílica e a máis baixa coa pasta Zeta
tanto en P. pinaster como en P. radiata. En
xeral, as producións foron maiores na
segunda campaña de resinación (2021)
que na primeira (2020)

As técnicas de microresinación emerxen
como unha técnica rápida, versátil e áxil
para labores de experimentación
relacionadas ca produción de resina

Nas mostras de resina obtida co método
borehole, no que a resina se recolle en
envase pechado, a porcentaxe de
trementina é maior ca na resina recollida
en pote, empregando o método
tradicional de pica sobre casca.

O sistema de pica raión mecanizada
resultou nun incremento no rendemento
do traballo, reducindo o esforzo físico e
resultando producións similares ás 
 obtidas co método tradicional de pica
sobre casca, se ben require dunha alta
profesionalización da persoa resineira
para evitar afeccións na madeira.
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Resultados



Obxectivos
Actualmente, os principais freos ao
desenvolvemento do sector resineiro en
Galicia son: a falta de estudos de
investigación sobre extracción de resina
en Galicia e o baixo número de
explotacións resineiras profesionais
activas no noroeste peninsular

Estas circunstancias crean incertezas  e
supoñen un forte obstáculo para o
avance no aproveitamento resineiro dos
nosos piñeirais.

Neste contexto, nace esta Acción de
Cooperación, no marco da cal se
implantaron e resinaron, durante os
anos 2020 e 2021, un total de seis
parcelas de ensaio, en diferentes puntos
da nosa Comunidade Autónomica. 

O obxectivo destas parcelas foi servir de
escaparate das virtudes deste
aproveitamento, e como fonte de
información sobre o potencial produtivo
dos nosos montes e do rendemento das
distintas técnicas de aproveitamento
resineiro.

Socios
Membro solicitante

Socios cooperantes

Estimar os rangos de produción no
método de pica de casca comparando
caras tradicionais de 12 cm fronte a caras
máis anchas de 16 cm.

Estimar os rangos de produción no
método de pica de casca coa utilización de
3 pastas estimulantes diferentes en
ancho de cara de 16 cm.

Avaliar a eficacia das distintas pastas
estimulantes sobre a produción total e a
dinámica de fluxo de resina mediante
técnicas de microrresinación e determinar
o valor preditivo da técnica de
microrresinación como ferramenta para
avaliar a eficacia de distintas pastas
estimulantes en resinación convencional.

Conseguir a partir do método Borehole
unha resina natural de alta calidade
destinada a formulación de compostos de
uso humano ou animal mediante a
aplicación de estimulantes compatibles
conservando todos os compostos
volátiles.

Proba piloto para mecanizar o proceso
manual de resinación mediante amoladora
para a realización de pica de casca por
raión.


