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AMPLIACIÓN DA CAPACIDADE DE ALMACENAMENTO DAS COLECCIÓNS DE 
XERMOPLASMA DO CIAM MEDIANTE A SUBMINISTRACIÓN DUNHA CÁMARA DE 
CONSERVACIÓN DE SEMENTE 

 

O CIAM conserva varias coleccións de sementes de especies con interese estratéxico 
para o desenvolvemento do agro galego. Tales coleccións representan a diversidade 
dos principais cultivos, constituíndo unha compilación única de referencia para a 
mellora, conservación e utilización efectiva destes recursos fitoxenéticos e 
subministran a base xenética das variedades agrícolas. É evidente que a conservación 
dos ecotipos e razas autóctonas, ademais de ser a base xenética da mellora e 
adaptación das variedades actuais, é unha necesidade para prever o risco de erosión 
xenética vexetal das especies cultivadas que configuran a paisaxe rural galega. A perda 
destes recursos considérase un proceso irreversible que pode ter consecuencias 
impredicibles no futuro. 
Actualmente conviven tres coleccións na mesma cámara (pratenses, cereais de inverno 
e diversas hortalizas) existindo problemas de espazo e manexo global das existencias, 
sendo a colección de pratenses a que maior volume ocupa. Esta cámara desempeña 
dúas funcións simultáneas nas 3 coleccións: cámara de traballo e cámara de 
conservación, con todo a maioría dos manuais de procedemento de uso dos bancos de 
xermoplasma establecen que ambas funcións deberían estar separadas para garantir a 
conservación a longo prazo das mostras xa procesadas, para evitar que os traballos de 
xestión diarios dos investigadores afecten á conservación a longo prazo das mostras 
definitivas. 
Polo tanto era necesaria a ampliación do volume de almacenamento coa 
subministración dunha nova cámara fría de humidade controlada dedicada 
unicamente a espazo de conservación para as tres coleccións con aquelas mostras xa 
procesadas e listas para ser conservadas a longo prazo. 
Nesta acción subministrouse unha cámara que actualmente está situada na nave nº 1 
do Núcleo Central do CIAM, na que se almacenan as mostras xa procesadas para 
conservación a medio-longo prazo. 


