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INTRODUCIÓN

A finais dos anos 70 e principios dos 80 tivo lugar en Galicia un incremento

moi importante tanto na producción coma na superficie de cultivos hortícolas. Este

incremento continúa na actualidade, chegando a existir en Galicia unha superficie

de explotación hortícola próxima ás 16.000 ha. Entre os distintos cultivos

hortícolas, destacan pola extensión da súa explotación e importancia económica o

tomate, o pemento e o feixón. O equipo de fitopatoloxía do CIAM vén

desenvolvendo dende hai anos diferentes proxectos de investigación nestes

cultivos de horta, principalmente o pemento. Ata o momento centrouse sempre

en enfermidades producidas por fungos, especialmente edáficos coma son

Phytophthora, Verticillium, Pythium ou Fusarium. 

Figura 1.- Imaxes microscópicas dos fungos Phytophthora e Verticillium.

Os seus obxectivos principais son o coñecemento da etioloxía das

enfermidades, a optimización da aplicación de funxicidas, o estudo de mecanismos

de resistencia vexetais e a aplicación da mellora xenética para a súa consecución.

A “TRISTEZA” DO PEMENTO EN GALICIA

O laboratorio de fitopatoloxía do CIAM mediante o desenvolvemento de

diferentes proxectos está a estudar a enfermidade da “tristeza” que afecta ao

pemento, que pode estar causada por diferentes axentes coma son Phytophthora

ou Verticillium. Os principais síntomas que se observan na planta son a clorose, o

murchamento, o ananismo e a perda de follas. Maila que a enfermidade é

coñecida dende hai tempo en España, non é ata o ano 1964 cando é citada por
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primeira vez por Dávila. En anos posteriores tivo unha magnitude epidémica,

arrasando campos enteiros de cultivo. Esta enfermidade provocou dende a súa

aparición unha gran confusión nos produtores, debido á diversidade de

diagnósticos. 

Figura 2.- Planta do pemento con síntomas de ”tristeza”

Por medio de estudos etiolóxicos realizados por toda a xeografía galega

durante os anos 2001-2004 puidemos determinar os axentes patóxenos causantes

da enfermidade:

Táboa I.- Patóxenos potenciais illados de plantas de pemento con síntomas de
“tristeza”
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A busca de variedades de plantas resistentes ás enfermidades é outro dos

nosos obxectivos principais. A existencia deste tipo de variedades suporía unha

importantísima ferramenta na loita fitosanitaria porque permitiría a redución no

uso de agroquímicos nocivos para o ambiente. Neste sentido estamos a levar a

cabo un programa de mellora xenética por medio de retrocruzamentos usando,

como parentais resistentes a Phytophthora, as variedades americanas PI e Serrano

Criollo de Morelos e, como parentais susceptíbeis, ecotipos galegos do pemento

do Couto e do pemento de Padrón. Os híbridos obtidos como resultado destes

cruzamentos amosan unha alta resistencia ao patóxeno, mais cómpre seguir co

programa para obter liñas resistentes que amosen características organolépticas o

máis similares posíbel oas parentais galegos e que os faga de interese comercial

para o agricultor.

O “MAL DE PÉ” DO FEIXÓN

Actualmente o feixón é un dos principais cultivos hortícolas da nosa

comunidade. Concretamente no caso do feixón verde a produción anual está

estimada nunhas 43.000 toneladas, sendo a provincia de Pontevedra a zona con

máis superficie e produción. Pola súa parte, a zona norte da comunidade ten unha

importante produción de feixón para gran, destaca a “faba de Lourenzá”. Dende

a década dos 90 a aparición de mostras de feixón con síntomas propios do “mal de

pé” vai en aumento.  

Figura 3.- Planta de feixón con síntomas de ”mal de pé”

Os síntomas de murchamento que se presentan nas plantas poden ser

debidos a un numeroso grupo de patóxenos. Os nosos traballos de prospección,

similares aos realizados no caso da “tristeza” do pemento, permitiunos comprobar

como os principais axentes causantes da enfermidade son Fusarium solani,

Rhizoctonia solani e distintas especies do xénero Pythium.
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Neste caso non temos abordado ningún plan de mellora, xa que a

complexidade dos factores causantes fan que na práctica sexa inviábel. Ademais o

coñecemento da situación da enfermidade en Galicia é moi inferior que no caso

da “tristeza do pemento”, polo que é necesario afondar máis en cuestións

epidemiolóxicas e de diagnóstico. Nestes dous obxectivos céntrase o noso traballo,

por iso se desenvolven ferramentas de diagnóstico máis rápidas e precisas e usan

as técnicas de bioloxía molecular.

Táboa II.- Patóxenos potenciais illados de plantas de feixón con síntomas de “mal
de pé”


