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A Asociación Galega da Froita Autóctona do Eume (AGFA) vén
traballando arreo na recuperación e difusión das variedades
froiteiras comarcais, que están en serio perigo de desaparición
por mor da entrada doutras variedades foráneas, pero sobre
todo polo abandono xeneralizado do agro.

Do mesmo xeito, o Concello de San Sadurniño coincide nestas
análises e considera fundamental o traballo a prol do desenvol-
vemento dos espazos rurais e da recuperación do agro, e
nomeadamente das variedades autóctonas, pois son un valio-
so patrimonio que cómpre preservar e pór en valor.

Por todo isto no ano 2008 o Concello e maila AGFA do Eume
asinaron un convenio de colaboración polo cal se poñía a dis-
posición da asociación unha parcela dunha hectárea para des-
envolver unha horta na que se plantasen as variedades de froi-
teiras comarcais, co obxectivo da súa preservación. A parcela
sitúase na finca da Cortiña, a carón do Arboreto Galego e do río
Grande de Xubia, e moi preto do Pazo da Marquesa e dos seus
xardíns.

A Horta conta con máis de 150 variedades de froiteiras, con
dous pés de cada unha. Ademais está previsto ir incorporando
outras 40 variedades xa localizadas, así como aqueloutras que
poidan ir aparecendo.

A Horta posúe un pequeno centro de interpretación e informa-
ción, que se emprega para divulgar e dar formación para espa-
llar o coñecemento e a valorización social destas castes froitei-
ras.

Á parte da Horta de San Sadurniño, a AGFA do Eume dispón
doutras fincas, na comarca do Eume, nas que desenvolve pro-
xectos semellantes.

Por outra banda, dende o ano 2012 o recinto da Horta tamén
dispón dun Apiario didáctico, que está xestionado pola
Asociación Galega de Apicultura (AGA). Esta asociación ten
como fins o desenvolvemento integral da apicultura, propor-
cionando información, formación e asesoramento apícola ás
abelleiras e abelleiros, difundindo á sociedade as vantaxes da
abella como insecto polinizador e traballar en defensa do
medio ambiente, así como velar pola calidade dos produtos
apícolas e informar aos consumidores das súas bondades.

O Concello e a AGA tamén teñen un convenio de colaboración
que procura a difusión do mundo das abellas e do seu papel
fundamental no eido da polinización, amosar as potencialida-
des do oficio de apicultor, e organizar actividades formativas e
visitas guiadas ó apiario. Pola súa banda, as abellas asumen o
traballo de facilitar a propia polinización das froiteiras da Horta. 

Variedades de froiteiras das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal conservadas na Horta

Negras de Fene
Da Cortiña
Brancas de Anca
Albariñas
Ambroesas
Pregas
Tío Pepe de García
Oveiras
Negras do San Cristobo
Feras
Senra
Guinda Pazo da Marquesa
Guindas de Ombre
De pico
Do rabo curto
De viño
Molariñas de Pielas
Negra de Eirís

Collón de frade negro
Collón de frade roxo
Claudia de Setembro
Collón de frade verde
Xaponés de S. Xoán
Claudia de Arillo
Claudia país negra
Bolsa de auga
Claudia país branca
Claudia francesa
Cirola Verde

Pexego Sartego
Pexego Manolita
Pexego Fontela
Pexego Carlos
Pexego Macabeo
Pexego Maniños

Peras Primas
Mazafresa
Manteiga de ouro
Urraca verde
Manteiga redonda
Bergamotas Faeira
Do Santiago
Bergamotas Redes
Urraca roxa
Rabuda de cedo
Vilasuso de tarde
Manteiga de Inverno
De zoncho
Manteiga de Galicia
Pinguela
Pardas
Millarengas
Negras
San Xoán

Amarelas de agosto
Manteiga
Campá de Xermade
Manteiga verde
De Collón
Perucos Migalleiros
Pera de inverno(Doroña)
Peras Tenreiras
De Xudas
San Antonio
“Boghinas”
Manteiga do país
Urraca lexítima
Peruco Silvalonga
Colloás
Cabazas
Urraca rabilonga
Campá de inverno
Cornicabra

San Isidro
Arraiadas
Reineta
De Sandía roxa
Tres en rama
Doces roxas
Fatonas
Tabardilla roxa
Pero Mingán
Do Couce amarela
De Pebida
Tres en cunca tardía
De ladrón
Formariz
Do Santiago
De Cera
Roxelia

Brancas
Reineta raiada
Doces amarelas
Morenas
Tabardilla-I
Tres en cunca
Do Couce roxa
Reineta de gardar
Príncipe Suaserra
Peros-Suaserra
Duraza da Faeira
Príncipe (do Río vello)
San Xoán roxa
Pero de canela
San Ramón
Grande Plana Estriada
Branca cerosa

Príncipe de cedo
De Setembro
Tabardilla-II
Tres en cunca-Naraío
Tabardilla branca
Repinaldo roxo
Sangue de touro
De inverno-Suaserra
Ollo Mouro
Príncipe
San Xoán branca
Do cura
Bismarck
Do muíño
Repinaldo de cedo
De cera de Toutelo
Repinaldo Monfero

Tres en cunca-Anca
Príncipe grande
De Pedra dulce
Dulceriñas
De inverno-Os Carballás
Coiro de sapo
De Ferreira de Arriba
Pintarella
Tabardilla de tarde
Camoesa
Francesa
Viveiresa
Branca de tarde
Branca de setembro
Tres en cunca-Maniños
Reineta temperá
Temperá roxa

Temperá
Pero baionés
De pedra
Do Sr. Marcial
Santiaguesa
Pero de inverno
Pero real
Mondoñedas
Perazas
Castañas
Fuciño de lebre

MaciñeirasPereirasAmeixeiras

Pexegueiros

Cerdeiras
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