
RECURSOS XENÉTICOS 2014  

SUBMEDIDA 214.2.2. 

SANEAMENTO DE ACCESIÓNS DO BANCO DE XERMOPLASMA FRUTAL DO CIAM 

Antecedentes:  Dado o modo de multiplicación da maceira, as variedades tradicionais 
están afectadas por diversas virose. Aínda que estas poden resultar asintomáticas, 
afectan ao rendemento das plantas, que non expresan todo o seu potencial. Por outra 
parte o regulamento técnico de froiteiras recolle a necesidade de dispoñer dun 
material libre de virus para a súa propagación por parte de viveiros comerciais. 

A obtención de material vexetal libre de virus e fitoplasmas ten interese tanto para 
dispoñer de planta sa para a realización de ensaios agronómicos posteriores e para a 
súa posta a disposición dos agricultores, como para seguir as recomendacións de 
organismos como FAO o IBPGRI en materia de conservación e intercambio de recursos 
fitoxenéticos. 

Obxectivos: O obxectivo desta acción é continuar coa liña de traballo iniciada o ano 
anterior e obter 5 liñas de cultivo “in vitro” de accesións de maceira libres de virus. O 
ano anterior xa se conseguira o establecemento de 4 liñas de cultivo in vitro, pero 
búscase ampliar o número das mesmas así como proceder ao seu saneamento. 

Tarefas desenvolvidas:  

1. Continuouse co establecemento do cultivo in vitro, conseguíndose o 
establecemento de outras 2 variedades máis de maceira, así como 2 de pereira 
e iniciouse a fase de termoterapia. 

2. Avaliouse o seu estado sanitario pola técnica de ELISA. Contábase con kits 
adquiridos o ano pasado para esta primeira avaliación, obtivéronse liñas de 
cultivo negativas para tódolos virus testados, pero xa que a distribución dos 
virus na planta é errática e que o título de virus na mesma pode ser moi baixo, 
a técnica pode non ser o suficientemente sensible polo que a comprobación do 
estado fitosanitario dos explantos deberá realizarse no futuro mediante 
técnicas de RT-PCR para os virus e fitoplasmas indicados pola EPPO. 

 


