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ANEXO C 

INFORME DE RESULTADOS  
PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA 2010 

 
   Nº DE PROTOCOLO:  10/21 
     
 
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: 
Obtención de pementos de Padrón e Coutos resistentes á “tristeza” ou “seca” de forma ecolóxica 
 
 
2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA ORGANIZADORA: 
(centro de investigación/CFEA/OAC...) 
Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, CIAM 
 
3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: 
Enderezo: Ctra. Betanzos-Mesón do Vento Km 7,5. C.P. 15348 Mabegondo. 
Concello: Abegondo 
Provincia: A Coruña 
 
4.- RESPONSABLE: 
Juan Castro Insua  Tfno.:  981647902 
 
 

5.- DATOS DO COLABORADOR: 
Nome e apelidos:  Tfno.: 
Enderezo: 
Concello: 
Provincia: 
NIF: 
 
6.- INTRODUCIÓN: 
  
A tristeza ou seca é unha enfermidade moi común nos pementos, provocada principalmente polo 
fungo Phytophthora capsici Leo. O ataque deste patóxeno causa unha murcha irreversible, sen 
amarelecimento previo, na parte aérea da planta. Os síntomas son difíciles de determinar, 
podéndose confundir cos da asfixia radicular. 
Phytophthora capsici é un dos patóxenos máis destructivos dos pementos en Galicia, causando 
altos prexuízos económicos.  
A calidade e a importancia gastronómica dos pementos galegos é recoñecida fóra da nosa 
comunidade autónoma. Entre os pementos autóctonos que se cultiva en Galicia, é preciso 
salientalas variedades Padrón e Couto. O problema é que ambas son susceptibles ó ataque de P. 
capsici. A obtención de pementos resistentes a este patóxeno é un dos obxetivos desexados. Por 
elo, diversos estudios de mellora xenética, cruzando ecotipos de pemento susceptibles de Galicia 
(Padrón e Couto) coa línea resistente "Serrano Criollo Morelos" (SCM334), foron realizados 
polo grupo do CIAM (Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo). Acadáronse 
pementos galegos con maior resistencia a P. capsici. O análise desta resistencia comprobarase 
empregando diferentes metodoloxías. 
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 7.- MATERIAL E MÉTODOS: 
 

O material empregado en este estudio foi o seguinte: 
- Plantas segregantes procedentes de 2 retrocruces de pemento obtidos no CIAM a partir das F1: 
PA124 (sensible) x SCM334 (resistente)  F1 
CO12B (sensible) x SCM334(resistente) F1 
os cais foron autofecundados para multiplicación das sementes e posteriormente retrocruzados 
cos parentais respectivos coa fin de manter  máis semellanza cos pementos autóctonos galegos 
(PA124 e CO12B), obténdose as xeracións RCPA (procedente de Padrón) e RCCO  (procedente 
de Couto). 
PA124 e CO12B son liñas representativas de cada un dos ecotipos de pemento sobre os que se 
leva a cabo o estudio. 
- 2 aillados de Phytophthora capsici no territorio galego (estos foron elixidos pola capacidade 
infectiva que amosaron). 
 
Coa finalidade de seleccionar plantas resistentes o patóxeno a estudio, sementáronse 150 
sementes segregantes BCPA (procedentes de Padrón) e 150 sementes  BCCO (procedentes de 
Couto).  As sementes foron previamente esterilizadas en 10% de Trisodio Fosfato e crecidas en 
bandexas alveolares empregando abonado estéril (1:3 sustrato vegetal, 1:3 arena y 1:3 perlita). 
As plantas transplantaronse a vasos e fertirrigáronse bisemanalente.  
Evaluáronse algunhas características de interese para cada planta (morfoloxía, floración, 
producción..). Posteriormente,  a cada unha  das plantas analizadas, recolléronselle os seus 
froitos para a recolección das sementes. Con éstas, obteranse plántulas, as cais infectaranse con 
aillados de P. capsici recolectados en Galicia. 
Farase unha evaluación da resistencia de cada unha das plantas individualmente ós fungos 
inoculados. Para elo realizaranse diversas repeticións e empregaranse plantas control: de alta 
resistencia (SCM334), de resistencia intermedia (PI201234) e de sensibilidade (Yolo Wonder) a 
Phytophthora capsici.  
Inocularanse cada una destas plántulas no estadío de 4-6 follas verdadeiras cos 2 aillados de P. 
capsici. Infectarase cada plántula con 10 ml de una disolución de zoosporas axustada a 2.0 x 104 
zoosporas/ml. 
Contabilizarase o número de plantas con síntomas e mortas cada 3 días despóis da inoculación 
(dpi) e 1 mes logo da mesma evaluaranse as plántulas vivas seguindo unha escala de síntomas 
visibles que oscilará de 0 a 5 según a severidad da infección, onde: 
0 = non hai síntomas visibles de enfermedad; 0% enfermedad. Planta sá 
1 = color marrón oscuro que empeza a aparecer no talo ou lesións marróns nas follas 
2 = 30-50% planta enferma 
3 = 50-70% planta enferma 
4 = 70-90% planta enferma e 
5 = 100% enfermedad. Planta morta 
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8.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 

 
 
Das 150 sementes procedentes de Padrón  e Couto plantadas, obtivéronse finalmente 100 plantas 
de Padrón e 118 de Couto.  
Realizáronse estudos de xerminación, tanto dos parentais como dos cruces e retrocruces a 
estudio. A tasa de xerminación dos parentais, sempre resultou bastante elevada (91.6% SCM334, 
88.8% PA124 e 83.3% CO12B), mentres que nos retrocruces descendeu, sendo notablemente 
inferior nos de Padrón (67%) que nos de Couto (78%). 
Das plantas  que xerminaron, tomáronse os seguintes datos: 
altura, número de nodos, tasa de floración, fructificación e producción de pementos. 
A cada planta foille extraído o seu ADN xenómico e analizado cun marcador molecular de 
resistencia a P. capsici. 
Os resultados de resistencia a P. capsici mediante probas moleculares, conclúen que das 100 
plantas procedentes da variedade Padrón, 66 presentarían o marcador de resistencia. En cambio 
das 118 plantas de Couto, só unha delas o presenta. 
Estos resultados de resistencia o fungo, deben ser comparados con aqueles que se obteñan das 
infeccións co patóxeno. Neste momento, no CIAM dispoñemos de diferentes aillados de P. 
capsici autóctonos de Galicia. Os fungos estanse a probar antes de realizala infección, xa que 
non resulta doado obter un inóculo axeitado de este patóxeno. 
Unha vez o método de inoculación esté posto a punto, procederase á infección das sementes 
recolectadas das variedades a estudio. 
O análise fenotípico, xunto cas probas xa feitas para cada individuo, axudaranos a seleccionar as 
plantas de pemento desexadas. 
 
 
 
 
9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 

Tendo en conta que as condicións foron as mesmas para as dúas variedades de pementos 
estudiados, os pementos procedentes da variedade Couto teñen unha altura considerablemente 
menor (1/3) que os da variedade Padrón., aínda que o número  internodal que presentan ambos, é 
moi similar (media de 4.10 internodos/planta en Padrón vs 4.01 en Couto). 
Sen embargo, a tasa de floracíon nos pementos Couto estudiados, é  a dobre que nos de Padrón. 
Esto repercute na tasa de froitos que se obteñen, xa que na variedade Couto, os pementos 
obtidos, son 10 veces máis que na variedade Herbón. 
Un feito salientable obtido usando tecnoloxías de bioloxía molecular, é que mentres un 66% dos 
pementos de Padrón semellan resistentes á infección, só unha planta de Couto presenta esta 
característica. 
O análise de resposta frente á infección que se pretende realizar en breve, aclarará cal das plantas 
obtidas presenta maior nivel de resistencia á tristeza. 
Os pementos de interese serán seleccionados en base á resistencia amosada e as outras 
características obtidas  como resultado desta actividade. 
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10.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 
 
Mabegondo, 30 de Novembro de 2010 
 
 

 
 
 
 
 
Juan Castro Insua 


