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LOS NADIES

Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de
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INTRODUCCIÓ

1. SITUACIÓ DE LA POSTCOLLITA DE FRUITA DE
LLAVOR A LLEIDA

1.1. Producció i conservació

Fins a principis del segle XX no s'iniciaren a Catalunya els primers conreus de fruita de
llavor i van quedar definitivament establerts entre els anys 50 i 60.

La província de Lleida, i concretament les comarques del Segrià i del Pla d'Urgell, és on
se centra la major producció de fruita de llavor de tot l'Estat espanyol. Segons dades
extretes de P'Anuario de Estadística Agrària", del MAPA, (1993) la producció mitjana
estatal de mangana en el període 1988-92 va ésser de 769.620 tones, 372.620 tones de les
quals corresponien a Catalunya. D'aquesta producció catalana, el 70% (259.920 tones) es
troba a les comarques de Lleida. Pel que fa a la producció de peres, durant el mateix
període es pot veure que la importància de Lleida és major, amb 208.460 tm, ja que
aquesta representa el 42% de la producció total estatal i el 94% de la catalana.

Tot i aquests alts volums de producció, l'Estat espanyol és en la majoria d'anys un
importador net de mançanes, especialment de les varietats vermelles.Per aquest fet ha estat
classificat per experts nord-americans com un dels millors mercats europeus per a.
l'exportació de les seves mançanes (Anònim, 1995).

La fructicultura té un important pes específic en l'economia lleidatana, especialment a les
comarques del Segrià i del Pla d'Urgell, on es concentra la màxima producció. Si
s'observen les dades macroéconomiques de Lleida en els darrers cinc anys (descomptant el
1991, en què hi va haver una producció fructícola molt dolenta), podem constatar que la
valoració mitjana de la producció agrícola s'eleva a 64.238 milions de pessetes, el 43% de
les quals (27.507 milions) correspon a la producció fructícola, que és l'activitat agrícola
més important, tant per la seva aportació directa com per l'activitat econòmica indirecta
que genera.

Les dades de l'evolució de la producció varietal de mançanes, extretes del "Butlletí
d'Estadística i Conjuntura Agrària 1994" del DARP (Taula 1), indiquen que la varietat
"Golden Delicious" continua essent la més important, i s'incrementa la seva producció
amb els anys. També s'aprecia en els darrers tres anys un fort increment de noves
varietats.
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Taula 1. Resum de producció de mançana per varietats a Lleida (en tm). (Butlletí
d'Estadística i Conjuntura Agrària del DARF, 1994).

Varietats

Golden

Starking

Bellesa R.

Altres

Total

im
122.848

65.226

17.503

22.221

227.060

1991

43.213

23.723

4.522

6.528

79.986

im
178.549

75.047

31.142

87.142

373.575 *

1993

190.017

28.994
_

60.133

279.235
- Producció comptabilitzada en l'apartat d'altres.

Les varietats de pera "Llimonera" i "Blanquilla" són les més importants (Taula 2), tot i
que s'observa un estancament a favor de noves varietats com ara la "Conférence", la
producció de les quals s'incrementa de forma continuada. Tot i que aquesta darrera
varietat és adequada per conservar-la diversos mesos en fred, a Lleida la varietat a la qual
es destina més volum de fred per a la seva conservació continua essent la "Blanquilla".

Taula 2. Resum de producció de pera per varietats a Lleida (en tm). (Butlletí
d'Estadística i Conjuntura Agrària del DARP, 1994).

Varietats

Llimonera

Blanquilla

Ercolini

Conferencia

Barlet

Bona Lluïsa

Altres

Total

1990

44.061

54.958

16.114

12.221

15.839

12.844

51.353

207.390

1991

30.694

26.005

15.074

15.673

9.152

7.424

28.385

132.407

1992

62.299

51.331

17.984

20.893

18.772

-

79.670

250.949

1993

40.698

47.761

8.109

25.038

-

-

60.117

181.723

— Producció comptabilitzada en l'apartat altres.

Cal remarcar que les gelades primaverals que hi ha sovint a Lleida poden provocar collites
molt dolentes, com la que va donar-se l'any 1991.

L'elevada producció, i el fet d'haver de regular al llarg de l'any la sortida de la fruita cap
als mercats, ha provocat l'aparició d'un gran nombre de centrals hortofructícoles, que a la
zona de Lleida tenen una capacitat de 1.805.155 m3 (Butlletí d'Estadística i Conjuntura
Agrària del DARP, 1994), que representa el 59% de la capacitat frigorífica de què disposa
l'Estat espanyol (3.000.000 m3) i el 86% de la que hi ha a Catalunya (2.070.808 m3 ). La
majoria de cambres de Lleida estan preparades per treballar en condicions d'atmosfera
controlada. En els darrers anys s'ha incrementat el nombre de centrals hortofructícoles que
milloren les seves instal·lacions per poder treballar en condicions de baix o molt baix
oxigen.
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Respecte a la quantitat de fruita que s'emmagatzema a Catalunya, aproximadament el
65% és mancana, amb més de 260.000 tm durant l'any 1994 (Taula 3). D'aquesta, hi ha
una sola varietat, la "Golden Delicious", que en representa més del 70% del total, i que és
també la que més es produeix a Catalunya. En peres les quantitats emmagatzemades
varien entre 100.000 i 160.000 tm (Taula 3), destaquen les varietats "Blanquilla" i
"Conference", les quals representen el 50% i 25%, respectivament, del total de peres
conservades en fred.

Taula 3. Fruita conservada en cambra a Catalunya (en tm). (Butlletí d'Estadística i
Conjuntura Agrària de! DARP, 1994).

Tipus fruita

Mancana

Pera

Total

1990

228.776

120.000

348.776

1991

159.567

61.988

221.555

1992

299.826

142.482

442.308

1993

244.873

107.991

352.864

19«

260.552

160.573

421.125

Totes aquestes dades demostren la importància del sector de la conservació fructícola de
llarga durada a Lleida, dedicat fonamentalment a la conservació de mancana i pera.

1.2. Problemàtica general

Un estudi realitzat entre 1972-82 (Palazón i cols., 1984) estima unes pèrdues de l'ordre del
8-12% anual durant el procés de conservació frigorífica de la fruita dolça, atribuïbles a
diverses causes agrupades en tres apartats:

Pèrdues per deshidratació 3-7%

Pèrdues per fisiopaties 2-3%

Pèrdues per malalties 2-3%

Cal afegir també les pèrdues provocades per accidents o fets inusuals. Per tot això, es pot
considerar que en finalitzar el procés de frigoconservació s'ha perdut aproximadament el
10% del total de la fruita emmagatzemada. Considerant els preus vigents, les pèrdues a
nivell estatal poden oscil·lar entre 3.000 i 3.500 milions de pessetes, dels quals prop de
1.000 milions corresponen a les podridures.

1.2.1. Pèrdues fisiològiques

1.2.1.1. Minves de pes per deshidratació

Són provocades per la pèrdua d'humitat mitjançant la transpiració o el procés de
marciment, lligada a intercanvis gasosos del fruit.

Aquestes pèrdues es poden evitar al màxim amb una correcta manipulació de la fruita i de
les condicions de conservació.
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1.2.1.2.- Fisiopaties

Degut a diversos factors de camp (adobat, reg, esporga, estat de maduresa) i de cambra
(temperatura, composició de l'atmosfera, tractaments fungicides), les fisiopaties apareixen
durant el període de conservació i/o comercialització, sense estar originades per cap agent
patogen ordinari.

Es caracteritzen per la dificultat de prevenir-ne l'aparició, el desconeixement de la seva
etiologia, la variabilitat dels seus símptomes i la importància de les seves pèrdues.

Les fisiopaties més freqüents, per ordre d'importància, a les cambres frigorifiques de
Lleida, són la taca amarga o "Bitter pit", la Piara, l'enfosquiment intern o "üocat" en pera
"Blanquilla", l'escaldat blanc, la congelació i fitotoxicitats provocades per productes
químics de postcollita (García de Otazo, 1991).

1.2.2. Pèrdues per ferides físiques o mecàniques

Les fruites són altament susceptibles a les ferides i lesions, donada la seva textura tova i
l'alt contingut en substàncies líquides. Les pèrdues per aquestes causes es poden produir en
qualsevol moment del cicle de la recol·lecció, conservació i posterior comercialització de
la fruita.

A més, durant el període de conservació, la fruita continua madurant, fet que produeix un
increment de la susceptibilitat als danys mecànics i a les infeccions per part dels patògens
(Eckert i Ratnayake, 1981).

Els cops i ferides internes són difícils de valorar, ja que alguns cops la superfície exterior
resta intacta i dificulta així la quantificació dels danys (Prusky i Ben-Aire, 1981).

1.2.3. Pèrdues per malalties

La composició química dels fruits (riquesa en nutrients i sucres, elevat contingut en aigua i
acidesa) és compatible amb el creixement de microorganismes. Les infeccions de fongs,
bactèries i virus, en fruits destinats a frigoconservació, poden causar pèrdues molt
importants, tant en quantitat com en qualitat. Però són les floridures les responsables de la
majoria de pèrdues per malalties.

Les espores dels patògens poden germinar sobre la superfície de la fruita formant un
apressori a l'extrem del qual creixen les hifes, dins de l'àrea formada entre la cutícula i les
cèl·lules més internes de l'epidermis. En aquest moment la possible resistència dels teixits
de la fruita juga un paper molt important, ja que pot prevenir el creixement del futur
patogen. Cal tenir en compte que el fruit, després de la recol·lecció, continua essent una
part viva de la planta i relativament resistent a la majoria de microorganismes (Eckert i
Ratnayake, 1981). Però si el fruit arriba a un cert estat de maduresa, els nivells de
resistència decreixen i el patogen pot continuar la seva activitat infestiva, envaint els
teixits frescos.
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2. PRINCIPALS MALALTIES EN POSTCOLLITA DE
MANÇANES I PERES

2.1. Descripció de les principals malalties

Degut al baix nivell de pH del teixit de la majoria dels fruits, les formes microbiologiques
predominants que poden causar malalties són fúngiques, (predominantment floridures) i
no bacterianes (Viflas, 1990).

El moment d'infecció de la fruita és molt variable. Hi ha patògens que infecten la fruita
quan encara és a l'arbre, mentre que altres necessiten ferides per penetrar-hi (Cook i
Baker, 1983). Al camp, la majoria dels fongs es conserven com a sapròfits sobre òrgans
vegetals afectats (mòmies, xancres, brots secs). Les temperatures de 20°C i humitat
relativa elevada, afavoreixen l'esporulació dels fongs implicats i les possibilitats de
contaminació de la fruita. L'aire constitueix una de les vies de disseminació de més
importància.

Hi ha patògens que es mantenen latents a la fruita immadura i que comencen a
desenvolupar-se quan aquesta madura (Swinburne, 1983). Aquest fet provoca que sigui
molt difícil quantificar "a priori" el nivell de podridura que es desenvoluparà durant
l'emmagatzematge i transport. Un exemple és el cas de Botrytis cinérea, que pot establir
una infecció quiescent en el calze de les mançanes i posteriorment desenvolupar la
podridura (Trosmo i Raa, 1977a). Simmonds (1963) planteja quatre possibles explicacions
del perquè els patògens en fase latent es tornen actius: per la presència en la fruita verda
de toxines que desapareixen en madurar, la fruita verda no proporciona al patogen els
elements nutritius adequats; els requeriments energètics pel desenvolupament del patogen
solament són suficients en madurar la fruita o que la producció d'enzims per part de
patogen no és suficient per envair la fruita immadura.

Les ferides mecàniques són les vies de penetració dels principals fongs causants de
podridura en postcollita, ja que els teixits frescos queden totalment desprotegits, i es
facilita la invasió de les espores que es troben a l'atmosfera de les cambres i en les
dissolucions aquoses que s'utilitzen per banyar la fruita abans d'emmagatzemar-la (Spotts
i Cervantes, 1986). Les colònies fúngiques desenvolupades en les caixes o paloxs on es
recol·lecta la fruita, són una altra font d'inoculació, que afectarà posteriorment el fruit a
causa del contacte que es pot donar entre la caixa i el fruit o entre el fruit sa i el fruit
infectat.

Cal tenir en compte que les espècies causants de podridures poden resistir més de 18
mesos a zero graus centígrads; temperatures més baixes (de -0,5°C a 0°C) poden retardar
el desenvolupament de la podridura però no l'aturen.

Segons estudis realitzats per Palazón i cols., 1984, a les cambres frigorífiques de fruita de
llavor a la Vall de l'Ebre, 14 espècies eren les responsables del 99% de les pèrdues en
fruita de llavor. D'aquestes, l'espècie Pénicillium expansum és Túnica generalitzada i
constant en el temps, i arriba a ésser la responsable del 70-80% de les pèrdues degudes a
malalties.

Existeix un segon grup constituït per patògens generalitzats però d'aparició irregular com
Rhizopm nigricans, Gloesporium àlbum, Botrytis cinerea, Manilla spp., etc, que són
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responsables del 10-15% de les pèrdues i poden tenir ocasionalment més importància que
el mateix Pénicillium expansum. També s'aprecien problemes d'Alternaria tenuis,
principal gènere contaminant de la superfície de les mançanes abans de la seva recol·lecció
(Usali i Viñas. 1989).

Finalment, cal anomenar un tercer grup de patògens d'aparició esporàdica com
Phytopthora spp., Stemphylium spp., Trichothecium spp. etc. que en determinades
circumstàncies poden produir danys greus, essent els responsables del 3-5% de les
pèrdues.

En la determinació de la contaminació fúngica ambiental d'un conjunt de centrals
frigorífiques durant les campanyes 1985-86 i 1986-87 (Vallverdú, 1988; Vendrell, 1988)
es va obtenir que del total de soques fungiques aïllades, el 95,9% pertanyien al gènere
Pénicillium, que es localitza majoritàriament a l'interior de les cambres.

La contaminació ambiental de la superfície dels embalatges i defies cambres, va ésser
estudiada per Sus i Viñas (1990). D'un total de 20 cambres frigorífiques examinades al
final de la campanya, s'aïllaren 13.397 unitats formadores de colònies fungiques, de les
quals el 63.7% pertanyien al gènere Pénicillium. Els gèneres Alternaria i Rhizopus es van
presentar en menor percentatge (10,8% i 1,7% respectivament).

2.2. Descripció de la "podridura blava" (P. expansum)

Actualment, a les nostres contrades, el Pénicillium expansum és el principal agent causant
de podridures en fruita de llavor conservada en cambra frigorífica.

TAXONOMIA

Espècie que pertany a la família Moniliaceae.

En general, les colònies d'aquest fong gaudeixen d'una gran extensió, i varien en
profunditat segons la soca i el substrat (Raper i Thom, 1949). Així, si el medi de
creixement és patata dextrosa agar (PDA), la colònia presenta tons groc-verdosos, gris-
verdosos o gris fosc, amb abundant producció de conidis el·líptics, de parets llises i
formant cadenes molt llargues, de vegades també en forma de crosta. Els conidiòfors es
desenvolupen directament sobre el substrat i són variables en longitud fins 750 micres o
més. El conidiòfor és restructura en la qual es produeixen les espores asexuals o conidis,
que es generen per escissió. La dimensió dels conidis és molt petita, variant entre 3 i 6
micres (Fotografia núm. 1).

BIOLOGIA
Fong sapròfit, capaç d'introduir-se en els teixits vegetals a través de ferides i lesions, es
desenvolupa mitjançant una hidròlisi pectinolítica generada pel propi fong. També pot
infestar les lenticel·les de les mançanes i un simple cop pot ésser suficient per facilitar
l'inici del desenvolupament de la malaltia (Eckert, 1978).

La temperatura òptima per al seu creixement gira a l'entorn dels 20°C, encara que té un
marge més ampli que arriba fins i tot per sota dels 0°C (Raper i Thom, 1949).
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SlMPTOMATOLOGIA

El desenvolupament de Pénicillium expansum provoca la podridura coneguda com a
"Podridura blava", causa principal de les elevades pèrdues estimades durant la
frigoconservació i distribució de la fruita de llavor (Anderson 1956). (Fotografia núm. 2).

La podridura blava es presenta en forma de taques difuminades de color marró clar, de
ràpid desenvolupament i que origina una podridura tova en el fruit. En la part superficial
de la zona afectada apareixen unes masses denses aïllades. Al principi creix un micel·li
blanquinós que va prenent progressivament una coloració verd-blavosa i que en els estats
finals cobreix totalment la part afectada. Si el patogen penetra per la cavitat ocular pot
generar una podridura interna, que al principi no es detecta exteriorment, però en partir el
fruit apareix una podridura tova, de color marró clar amb cavernes recobertes per un polset
verdós (Murga i Palazón, 1984). Cal també destacar la podridura peduncular que s'origina
en "Blanquilla", varietat de pera més sensible, que s'inicia amb l'ennegriment del
peduncle que avança cap al fruit i amb la formació d'un micel·li blanquinós que va
prenent progressivament una coloració verd-blavosa.

El nivell de pèrdues censades per aquesta malaltia vindrà determina pels següents factors
(Herrero, 1991):

• Ferides de recol·lecció.

• Desequilibri nutricional del fruit.

• Estat de marciment del fruit.

• Estat fisiologie (excessiva maduresa, retard en l'entrada o aplicació del fred).

• Conservació frigorífica (deficiència o excés d'humitat, alts nivells d'O2,
acumulacions d'etilè).

• Efecte dels productes emprats en postrecol·lecció (fungicides).

• Grau de contaminació de cambres i envasos.

3. CONTROL DE LES MALALTIES DE POSTCOLLITA

3.1. Utilització de fungicides

3.1.1. Història de la utilització de pesticides

Els conreus i la vegetació natural estan contínuament sotmesos a l'atac de nombrosos
fongs patògens, però la seva resistència natural impedeix l'establiment de la majoria. Tot i
així hi ha un nombre limitat de patògens que són els responsables de considerables
pèrdues en alguns conreus. En l'agricultura moderna, aquestes pèrdues són principalment
degudes al fet que s'afavoreixen els monocultius de plantes genèticament semblants, a la
utilització de cultivars susceptibles als patògens i a la generalització dels adobats
nitrogenats a nivells que incrementen la susceptibilitat dels conreus a les malalties.
Actualment i per al control de les malalties s'utilitzen principalment fungicides, tot i que
existeixen altres mètodes, els quals en molts casos no són totalment satisfactoris.
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Al Vell Testament ja es parla de l'existència de pèrdues en els conreus degudes a l'efecte
d'insectes nocius i de malalties (Dekker. 1987) En aquella època per controlar-los
s'utilitzaven compostos naturals. Homer (1000 a.c.) ja parlava de la utilització del sofre, el
metge Plini de Elder d'origen grec (79 d.c.) i els xinesos a la lóena centúria aconsellaven
l'arsènic com a insecticida. També és ben coneguda la utilització de verins en el control
dels insectes en diferents períodes de la història (Cremlyn, 1991). El 1882, Millardet va
indicar que es podia controlar Plasmopara viticola en vinya, mitjançant l'aplicació a les
fulles d'una barreja d'una solució alcalina amb sulfat de coure (brou bordóles), que es pot
considerar com el primer fungicida selectiu (Martin, 1969). Aquesta troballa va estimular
la recerca de nous pesticides basats en el coure, el mercuri, l'estany i el sofre. Tot i el seu
conegut efecte negatiu en el medi ambient, actualment encara s'utilitzen (Cremlyn, 1991).

Al 1931 s'observà que el tetrametilturam inhibia el creixement de molts microorganismes,
inclosos els fongs (McCallan, 1969). Aquest fet va provocar el descobriment dels
dialquilditiocarbamats, dels monoalquilditiocarbamats, dels esters*dels dinitrofenols i les
ftalimides (Kittleson, 1952). Aquests productes químics no tenen la capacitat de
transportar-se dins la planta, per la qual cosa la seva acció és protectora. Els estudis
posteriors anaven encaminats a trobar compostos sistèmics, que per una banda poguessin
eliminar els patògens ja establerts i d'altra banda donessin protecció a futurs atacs. En els
darrers anys de la dècada dels 60, es va desenvolupar el primer 1,4-oxatiins (ex. carboxin),
compost que ataca el complex II mitocondrial i inhibeix l'activitat succinat
deshidrogenasa. En les dècades següents es descobrireu molts tipus de fungicides selectius
(White i Georgopoulos, 1992). El primer insecticida sintètic orgànic va ésser segurament
l'hexaclorocicloexà (HCH), sintetitzat per Michael Faraday l'any 1825 (Brooks, 1990).
Tanmateix, les seves propietats insecticides no es valoraren fins al 1942, després del
descobriment al 1939 del diclorodifeniltricloroetà (DDT). Els insecticides organofosforats
s'originaren a partir de la recerca de gasos nerviosos durant la II Guerra Mundial (Fest i
Schmidt, 1973). al mateix temps es desenvoluparen els insecticides tipus esters.

Amb l'objectiu de reduir l'impacte sobre el medi ambient, l'agricultura moderna ha
potenciat el desenvolupament de pesticides selectius, fisiològicament específics i fàcilment
degradables en el medi ambient (Koller, 1992).

3.1.2. Problemàtica de la utilització de fungicides

En l'intent de controlar les malalties de la fruita destinada a frigoconservació, s'han
generalitzat els tractaments antifúngics en postcollita, especialment a causa de l'existència
de productes químics amb un alt nivell d'eficàcia, a la seva relativa economia i a la
comoditat en la seva aplicació (Eckert i Ogawa,1985).

La utilització massiva, i alguns cops poc controlada, d'aquests pesticides ha generat un
seguit de problemes, com ara l'aparició de soques resistents als fungicides, l'increment de
residus en els fruits i l'aparició de malalties iatrogèniques.

A més. en el cas concret de les malalties de postcollita de fruita de llavor a l'Estat
espanyol hi ha pocs antifúngics autoritzats (Taula 4) i cap d'ells ha resolt el problema de
forma total i duradora.
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Taula 4. Fungicides autoritzats en tractaments de postcollita a l'Estat espanyol. (Reial
decret 280/1994 BOE, 18 de febrer de 1995).

Fungicide» aplicables en bany o drencher

Composició Dosi

imazalil 7,5% 0,5 - 0,6%

imazalil 10% + iprodiona 10% 0,5%

imazalil 7,5% + dicloran 20% 0,5 - 0,6%

imazalil 7,5% + ortofenilfenol 10% 0,5 - 0,6%

imazalil 7,5% + folpet 7%

imazalil 7,5% + tblpet 20% 0,5%

imazalil 7,5% + folpet 10% + ortofeilfenol 0,65% 0,5%

imazalil 7,5% + captan 20% 0,5 - 0,6%

tiabendazol 60% 0,2 - 0,3%

tiabendazol 22% 0,5 - 0,6%

tiabendazol 22% + imazalil 7,5% 0,3 - 0,5%

tiabendazol 15% + imazalil 10% 0,5%

tiabendazol 33% + dicloran 10% 0,3 - 0,4%

tiabendazol 17% + tblpet 40% 0,25%

ortofenilfenol 30% 0,6 - 0,7%

ortofenifenol 30% 0,5 -1%

metil tiofanat 45% 0,4%

metiltiofanat 70% 0,25%

Fungicide« aplicables en nebulitzactó t termonebiilització.

Composició Dosi

imazalil 10% 60 cc/tm

ortofenilfenol 15,5% 100 -120 cc/tm

ortofenilfenol 30% LX 20 - 25 cc/tm

Fungicides aplicables en pastilles fumigènes.

Composició Dosi

imazalil 8% (presentació en pastilles de 62 g) 1-3 past/100 m3

1 past/tm

3.1.2.1. Aparició de soques resistents als fungicides

El terme "adquirir resistència" (Dekker,1976), s'utilitza quan en una població, que
normalment és susceptible a un biocide, sorgeixen formes que tenen una menor
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susceptibilitat a aquest biocide. Aquesta resistència pot tenir base genètica, i aleshores serà
estable, o bé pot ésser deguda a una adaptació fisiològica, i en aquest cas la resistència
desapareixerà quan l'organisme no es trobi llargament exposat a l'agent sobre el qual es
va adaptar. Alguns autors anomenen tolerància a aquest segon tipus de resistència, i
reserven el terme resistència per al primer cas.

Després de la II Guerra Mundial, la indústria dels agroquímics va posar al mercat un gran
nombre de productes químics per a la protecció dels conreus: fungicides, insecticides,
herbicides i nematicides. S'obtingueren compostos molt efectius mitjançant síntesi
aleatòria, assaigs biològics i finalment optimització empírica (Cremlyn,1991). Aquests
primers productes químics eren d'acció múltiple (inhibidors multicentres), com ara els
fungicides ditiocarbamats (Dekker. 1987). Els productes químics desenvolupats
recentment són més selectius i per tant respecten més els enemics naturals; generalment
tenen un mecanisme d'acció molt específic i poden emprar-se en un programa de lluita
integrada (Oudejans, 1991). Però aquests compostos més selectiu^ inhibeixen un sol punt
del metabolisme de l'organisme a controlar, i així augmenta el risc que es desenvolupin
individus resistents. L'aparició de resistències és un fet molt important, tant en els
insecticides (Georgiou i Lagunes, 1988) com en els fungicides (Delp, 1988).

El fungicida dipositat en la fruita pot eliminar les soques sensibles, les quals són les
dominants en la població füngica total, però aquest fet permet que les soques resistents
puguin colonitzar la fruita i esporular en pocs dies, ja que no tenen la competència de les
soques sensibles, eliminades pel fungicida (Eckert i Brown, 1986). Eckert i Wild (1983),
indicaven que barreges de soques resistents i sensibles al benomil tenien un efecte
sinergista en la producció de podridura sobre taronges tractades amb aquest fungicida.

El maneig de les resistències ha passat a formar part de l'agricultura moderna, ja que la
major part dels nous agroquímics que van apareixent al mercat tenen un alt risc de
desenvolupar resistències. Per aquest fet convé començar a treballar-hi fins i tot abans que
s'introdueixi el producte al mercat (Staub, 1991). Els sistemes de control integrat
d'insectes i malalties ajuden a prevenir el desenvolupament de resistències. La utilització
de pesticides solament es pot justificar quan el control no es pot realitzar mitjançant cap
altre sistema. S'ha d'intentar que la pressió selectiva dels pesticides sigui el més curta i
diversa possible, per la qual cosa s'aconsella actuar amb barreges i rotacions de compostos
que tinguin diferents punts d'acció. Això inclou molts cops la utilització de compostos
convencionals no específics, però amb poc efecte negatiu envers el medi ambient (Phillips
i cols.. 1989; Staub, 1991). Altres mesures per reduir els nivells d'espores resistents en el
cas concret de les centrals hortofructícoles serien: aïllar i eliminar la fruita podrida,
desinfestar els embalatges, les línies de tractament i les cambres frigorífiques, i en cas
necessari emprar fungicides amb poder antiesporulant (Eckert i Brown, 1986).

Un altre sistema per lluitar contra les resistències podria ésser aprofitar l'existència en
alguns casos de resistència creuada negativa. Un pre-requisit per a una possible utilització,
a nivell pràctic, és que totes les soques resistents de la població füngica presentin el mateix
efecte; en cas contrari, l'aplicació rotatòria o simultània dels fungicides actuaria
seleccionant els mutants amb resistència creuada positiva. Un exemple encoratjador
d'aquest fenomen de resistència creuada negativa és l'existència de soques benzimidazol-
resistents d'alguns patògens, que mostren una més alta sensibilitat cap a algun
fenilcarbamat (De Waard,1988).
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MECANISMES DE RESISTÈNCIA

Es poden definir tres tipus de resistència:

• Resistència senzilla: És aquella que es presenta davant d'un sol fungicida, un
exemple podria ésser el de soques de Pénicillium digitatum i P. italicum sobre el
benomil (Eckert i Wild. 1983).

• Resistència creuada: És aquella que es produeix al mateix temps davant diverses
substàncies químiques d'estructura similar (Ogawa i cols., 1977), o amb una forma
d'actuació semblant (Delp, 1980). Un exemple són soques de P, expansum que
presenten resistència al benomil i al tiabendazol (Vendrell, 1988).

• Resistència múltiple: És aquella que es presenta en diversos fungicides al mateix
temps i que tenen una naturalesa diferent. Un exemple són soques de P. digitatum
que presenten resistència als fungicides imazalil i tiabendazol (Eckert, 1990).

Com s'ha descrit anteriorment, els tipus de resistències són molt variables, però en tots els
casos és molt important conèixer els mecanismes d'actuació dels fungicides, per poder
entendre els fenòmens d'adquisició.

Tot seguit es descriuen els mecanismes més comuns d'adquirir resistències als pesticides
(Dekker, 1976):

• Decreixement de la permeabilitat de la membrana cel·lular al pas del fungicida.

• Conversió del fungicida a un altre compost no tòxic: Alguns fongs tenen la
capacitat de transformar productes no tòxics en altres substàncies tòxiques. Un
sistema de resistència a aquest fet seria la davallada o pèrdua d'aquesta capacitat
per part del fong.

• Decreixement de l'afinitat del fungicida al punt d'actuació. Aquest tipus de
resistència apareix de forma freqüent en els fungicides emprats en postcollita de
fruita de llavor, com ara el cas del fungicida tiabendazol (Tuyl i cols., 1974), que
actua interferint l'acoblament dels microtubs, pas indispensable per a la realització
de la mitosi ( Davidse, 1977).

• Eludir l'acció del fungicida, com és el cas del Ustilago mayáis sobre el fungicida
antimicina-A, el qual en el transport d'electrons evita anar al lloc on el fungicida
intenta bloquejar-lo (Sherald i Sisler, 1970).

L'increment de la tolerància, pot ésser degut a canvis en el metabolisme, mitjançant un
procés de compensació, l'organisme disminueix les necessitats del producte inhibit pel
fungicida o bé n'incrementa la seva producció.

IMPORTÀNCIA DE LES RESISTÈNCIES EN POSTCOLLITA

En un principi es pensava que l'aparició de resistències als fungicides no seria un
problema greu. donada la seva naturalesa no específica i la baixa probabilitat de produir-se
mutants resistents (Georgopoulos, 1969). Però en els anys següents van començar a
presentar-se nombrosos casos de resistències arreu del món. Existeix una abundant
bibliografia en aquests temes (Hardin, 1972; Gutter, 1973; Muirhead, 1974; Kuramoto,
1976).

Els primers casos detectats de soques resistents foren dels de tipus senzill, però més
endavant, i amb motiu de l'aparició de soques benzimidazols-resistents, es començaren a
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observar casos de soques amb resistència creuada. Un fenomen d'aquest tipus és el que es
produeix entre el benomil i el tiabendazol en soques de P. italicum i P. digilatum
(McDonald i cols., 1979) i també en soques de P. expansum (Vendrell, 1988).

En cítrics la utilització continuada als EUA de bifenil, sodi o-fenilfenat, tiabendazol,
benomil i sec-butilamina ha generat un seriós problema d'aparició de soques resistents de
P. italicum i P. digitatum. A més, les soques que presenten resistència a un fungicida,
generalment tenen resistència creuada amb els altres compostos químics d'estructura
semblant (Eckert. 1982; Eckert i Wild. 1981). Aquest mateix fet també ha causat greus
problemes en la fruita de llavor, amb l'aparició de moltes soques resistents al tiabendazol.
fungicida que s'havia emprat de forma generalitzada (Prusky i Ben-Aire, 1983; Viñas i
cols., 1991). Aquests fets han produït la substitució, principalment dels benzimidazols, per
l'imazalil, fungicida molt més específic i amb un altre mecanisme d'acció, que actua
inhibint la síntesis de l'ergosterol.

Darrerament s'ha observat l'existència de soques de Pénicillium spp. resistents a l'imazalil
en fruita de llavor (Prusky i Ben-Aire, 1985; Viflas i cols., 1991), i en cítrics (De Waard i
cols., 1982) algunes d'aquestes soques presenten capacitat de produir podridures en
mançanes (Monllao. 1990) i en cítrics (Diaz i Vila, 1987). Eckert (1990) indicava que en
19 centrals hortofructícoles de Califòrnia s'havien aïllat soques de P. digitatum resistents a
l'imazalil. A més, algunes d'aquestes soques eren simultàniament resistents al
tiabendazol. Estudis posteriors demostren que les dosis màximes permeses d'imazalil en
cítrics redueixen molt poc la infecció de les soques de P. digitatum résistons a aquest
fungicida i no tenen cap efecte sobre la seva esporulació en la fruita (Eckert i cols. 1994).

Aquests fets han generat un increment de les pèrdues per podridura i la necessitat
d'emprar dosis més altes dels fungicides, amb els problemes econòmics, ambientals i de
salut humana que comporten.

3.1.2.2. Desenvolupament de malalties iatrogèniques

Les malalties iatrogèniques (Griffiths, 1981), són malalties que apareixen o incrementen la
seva severitat degut a la utilització d'un producte químic en la protecció d'un conreu. El
terme "iatrogènic", prèviament s'utilitzava en medicina humana, però Horsfall (1979) va
indicar que es podia emprar igualment en patologia de plantes. Un dels exemples clàssics
d'aquest fenomen és el de la cendrosa als EUA (Yarwood, 1970), al que aquest autor
denominava "malalties fetes per l'home".

Vyas (1988) indica que els fungicides convencionals amb ampli espectre, aplicats en el
control dels patògens de les plantes, poden donar lloc a un efecte no desitjat, que es
manifesti amb l'increment d'una malaltia que anteriorment no era un problema, ja que
poden debilitar els sistemes de control biològic existents de forma natural i estimular els
patògens que no eren objecte de control. Un possible exemple és el cas de Botrytis cinerea,
malaltia de molt poca importància en tomates fins als anys 50, i que degut a l'aplicació
massiva del fungicida zineb en el control d'algunes malalties de les fulles, es va convertir
en una malaltia de gran importància econòmica, (Cox i Hayslop, 1956).

Els fungicides sistèmics, tenen especificitat en el control dels patògens, però al mateix
temps eliminen una àmplia varietat de fongs sapròfits no patogènics, afavorint l'aparició
de malalties iatrogèniques (Vyas, 1988). Els benzimidazols són un cas clar de fungicides
que han afavorit l'aparició de noves malalties amb importància econòmica. Un exemple és
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l'aplicació de benzimidazols en el control del Pénicillium expansum en peres conservades
en condicions de fred, que ha produït l'increment de pèrdues per Alternaria spp.
(Spalding, 1970). L'aplicació de benzimidazols en el control de Gloeosporium album en
mançanes i de Botrytis cinerea en maduixes, ve seguida per l'increment en el mercat de la
incidència de podridures causades per Phytophtora syríngae en mançanes (Upstone, 1977)
i de Aíucor i Rhizopus spp. en maduixes (Dennis i Davis, 1977), degut que aquests fongs
són resistents als bezimidazols i probablement es beneficien de la reducció dels
competidors sensibles a aquests fungicides.

Els mecanismes que intervenen en l'aparició de les malalties iatrogèniques es podrien
resumir en els següents punts (Vyas, 1988):

* L'aparició de soques resistents als fungicides en la població dels patògens, amb molta
més virulència de la que normalment tenien. Un exemple són les soques de
Verticillium fungicola resistents al benomil, principal patogen dels bolets comercials
(Bollen i van Zaayen, 1975).

El fungicida pot inhibir els mecanismes de resistència de l'hoste, com és el cas de l'acció
de l'àcid tricloracètic en pèsols, el qual redueix el contingut de ceres en la cutícula de les
fulles, provocant una major sensibilitat aAscohytapinodella (Rademacher, 1959).

* La disminució, per efecte dels fungicides, de microorganismes antagònics que
controlaven els nivells de població d'alguns patògens. Aquests efectes sobre
l'ecosistema són més complicats i difícils d'esbrinar (Bollen, 1971).

Es necessiten estudis microbiologies molt detallats per determinar en cada cas, quins són
els mecanismes que intervenen en el fenmen. Els estudis detallats de les malalties
iatrogèniques poden ésser una important contribució al correcte desenvolupament dels
sistemes de maneig integrat de les malalties (Griffiths i Berrie, 1978).

3.1.2.3. Residus en els fruits

PROBLEMÀTICA DELS RESIDUS

Segons les directrius de la UE, s'entén com a residus d'un plaguicida les principals restes
del plaguicida, així com els seus metabòlits i productes de degradació o de reacció,
presents en el vegetal. Cal esmentar que en cap legislació, en definir residus, es fa'
referència al seu origen potencial, ja que analíticament aquest no pot determinar-se. Allò
que importa quan es parla de residus és la seva existència, i si es supera el límit màxim de
residus establert (LRM).

El fet que la majoria dels fungicides s'apliquin sobre fruits i vegetals que l'home
consumeix en fresc fa que aquest estigui directament exposat a la seva acció, a diferència
d'altres pesticides emprats en la protecció del fullam (Wilson i cols., 1991).

Un estudi de la National Academy of Sciences (NAS) al 1987 va provocar una particular
inquietud sobre els riscs per a la salut humana associats a l'ús de fungicides, ja que es va
veure que el 90% dels fungicides comercialitzats presentaven components cancerígens
(Winiewski i Wilson, 1992).
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Degut al problema que representen els residus per a la salut humana, els diferents estats, i
en especial els més desenvolupats, han establert un seguit de LMRs bastant restrictius
(Taula 5), en molts casos per sota dels aconsellats pel Còdex Alimentarius (FAO/OMS).

Taula 5. Residus en peres i mancaries LMR màxims admesos (en ppm). (Reial Decret
280/1994, BOE 8 de febrer).
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-
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25
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L'existència de diferencies entre els estats membres de la UÈ, pel que fa als continguts
màxims permesos per aquests residus de plaguicides, representa en alguns casos una
barrera per al comerç, i en especial per a les nostres exportacions de fruita a la resta de
països de la UE. Per eliminar aquests obstacles i afavorir la lliure circulació de
mercaderies, el Consell de la UE, en la directriu 76/895/CEE, modificada en la
89/186CEE, intenta homogeneïtzar les legislacions dels diferents estats, objectiu no assolit
encara, ja que queda per regular la majoria dels plaguicides.

Aquesta problemàtica ha donat lloc a molts estudis per determinar les corbes de
degradació dels pesticides en atmosfera normal i atmosfera controlada (Barelles i García
de Otazo, 1983). S'ha vist que els tractaments de pre-collita, a més de la seva alta eficàcia,
si es respecta el termini de seguretat i les dosis autoritzades, no presenten cap problema de
residus, i són els que s'haurien d'aplicar a la fruita que no s'ha de conservar més de 4-5
mesos. En els tractaments de postcolllita, per assegurar que els nivells de residus estan per
sota dels LMRs admesos, s'ha de deixar transcórrer entre un i tres mesos, segons la
matèria activa, des de la seva aplicació (García de Otazo, 1991).

De tot el que s'ha anat comentant fins ara es desprèn que la societat actual es troba davant
d'un dilema: d'una banda hi ha una demanda creixent de productes de qualitat, amb bon
aspecte físic i estat sanitari adequat, i això suposa intentar obtenir la fruita el més neta
possible i per tant lliure de podridures. D'altra banda, la majoria dels mètodes emprats
normalment per controlar plagues i malalties resulten altament indesitjables per tots els
problemes ambientals i de salut que comporten.

Davant d'aquesta contradicció, sorgeix una alternativa que intenta donar satisfacció als
dos problemes plantejats: la producció integrada.
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Segons l'Organització de Lluita Integrada (OILB i IOBC), la Producció Integrada de
Fruiters (PIF) de llavor es defineix com una producció econòmica de fruita d'alta qualitat,
la qual dóna prioritat als mètodes que tenen més cura de l'ecosistema, minimitzant els
efectes secundaris indesitjables i la utilització de productes fïtosanitaris poc agressius, amb
la finalitat de millorar la protecció del medi ambient i la salut humana (IOBC-ISHS,
1991).

Fins fa poc no existia una legislació que fes referència als principis de la Producció
Integrada en cap dels països de la UE. Cal esmentar però, que hi ha dues organitzacions
internacionals constituïdes per estudiosos, investigadors i tècnics sobre el tema que van
unir-se per redactar les directrius per a la Producció Integrada de Fruita de llavor a
Europa. Es tracta de la IOLB (Organització Internacional de Lluita Biològica) i la ISHS
(Societat Internacional de Ciències Hortícoles) que posseeix un grup de treball de
Producció Integrada de fruita.

LEGISLACIONS ACTUALS

La Unió Europea, sensible als problemes que representen els residus per a la salut
humana, considera en la seva directriu del Consell del 27 de novembre de 1990 (L 350/71)
que existeixen un gran nombre de plaguicides i dels seus metabòlits perjudicials per als
consumidors, i que no s'haurien d'utilitzar quan representin un risc per a la salut humana,
al mateix temps afegeix que la UE hauria de fomentar la utilització de mètodes de cultius
biològics substitutius.

Darrerament el tema de la Producció Integrada ha anat agafant importància al nostre país i
ja es comença a implementar la seva aplicació pràctica. Fruit d'aquest interès, el 25 de
juny de 1992 va aprovar-se la creació de la Denominació Genèrica Agricultura Integrada
(DOG n° 1618, 13/7/92). A l'ordre del 22 de desembre de 1992 es substituïa la
denominació esmentada, per la Denominació Genèrica Producció Integrada (DOG n°
1690, 471/93). Posteriorment a l'ordre del 24 de febrer de 1993 s'aprovà el Reglament de
la Denominació Genèrica Producció Integrada i el seu consell (DOG n° 1726, 26/3/93).
Finalment, el darrer pas endavant a nivell legislatiu a Catalunya en el tema que ens ocupa,
es va produir en l'ordre del 28 de juny de 1995, en el qual s'aprovà la norma tècnica per a
la denominació genèrica Producció Integrada de mancanes (DOG n° 2068, 28/6/95).

Les directrius per a l'ODLB i la ISHS pel que fa a la Protecció Integrada de plantes inclou
una llista dels productes admesos en defensa sanitària, tot i que aquests només
s'utilitzaran en casos justificats. Tots aquests productes estan acceptats per a la protecció
de la planta, però en postcollita en principi els tractaments químics no estan permesos
(IOBC-ISHS, 1991).

Cal dir però, que davant la no existència d'una alternativa als productes químics en
postcollita, s'ha entrat en una fase transitòria en la qual no estan permesos els tractaments
de postcollita per a fruita que es comercialitza immediatament després de la collita, i per a
la fruita que ha de conservar-se temps en frigorífic s'admeten les aplicacions de fungicides
i antioxidants en els casos que uns i/o altres es considerin totalment necessaris.

Així ens trobem actualment amb un buit problemàtic dins de la Producció Integrada, ja
que la fruita sotmesa a PIF en camp amb cura i seguint totes les directrius vigents, quan
arriba a la central hortofmctícola segueix tractaments similars a la resta de fruita. Si tenim
en compte que els tractaments de postcollita són els que es porten a terme en un període de
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temps més curt abans del consum i que amb aquests productes hi ha tota la problemàtica
de residus de la qual hem parlat anteriorment, ens queda en l'aire un interrogant,
veritablement es redueix el risc per a la salut humana i l'ambient si tractem la fruita de
PIF una vegada en cambra frigorífica?

Caldrà cercar una solució que ompli el buit de postcollita que presenta la PIF, si no és així
la fruita de PIF no podrà guardar-se durant llargs períodes de temps en cambra o s'haurà
de fer a canvi de grans pèrdues per malalties i fisiopaties.

Un altre sistema de producció agrícola que es planteja l'eliminació total dels residus en la
fruita és l'agricultura ecològica; els països francòfons la denominen agricultura biològica,
els anglosaxons orgànica i els alemanys organobiològica. Segons l'OELB, defineix lluita
biològica com: "La utilització d'organismes vius o dels seus productes, per impedir o
reduir les pèrdues o danys ocasionats pels organismes nocius"* A principis del segle vint ja
es parla d'aquest tipus d'agricultura, proliferant a Europa un gran nombre
d'organitzacions que el promouen. Aquests moviments s'agruparen formant el IFOAM
(International Federation of Organic Agriculture Movements) que el 31 d'agost de 1984
aprovà les normes sobre agricultura biològica relatives a la producció i comercialització,
que serviran de base per a la resta de normatives locals, nacionals i comunitàries.

El primer organisme oficial que reconeixia aquest tipus de pràctica agricola, va ésser el
U.S. Deparment of Agriculture al 1980. Al mateix any, França també reconeixia de forma
reglamentada l'agricultura ecològica. A l'Estat Espanyol, es va promulgar l'ordre del 4
d'octubre de 1989. en la qual s'aprovà el reglament de la denominació genèrica
d'agricultura ecològica i el seu consell regulador (CRAE). Actualment el CRAE actua com
a registre dels agricultors inscrits i el control dels terrenys per donar-los d'alta, així com a
la realització de visites i certificació dels productes per a la seva comercialització com a
productes ecològics. Al 1991, la Unió Europea publica el reglament CEE n° 2092, sobre la
producció agrícola ecològica, que ha de servir de marc general per al desenvolupament de
l'agricultura ecològica dins dels seus països membres.

Actualment aquest tipus d'agricultura és molt minoritària, un 0,23% de les explotacions i
un 0,45% de la superfície agrícola a Europa (Roy, 1994), però aquesta es troba en una fase
d'expansió, amb un increment de les produccions i una tendència a ajustar l'oferta i la
demanda, amb la qual cosa els preus dels productes ecològics es reduiran, el que fa
preveure que al voltant del 2000 l'agricultura de taula serà en bona part ecològica (Sanz,
1994)

3.2. Sistemes alternatius als fungicides
En les darreres dècades s'han assajat més d'un milió de compostos químics i el resultat ha
estat la introducció al mercat, d'un nombre molt petit de productes amb noves formes
d'actuació. Però aquests tampoc no han estat capaços de resoldre els greus problemes
esmentats en els punts anteriors, amb la qual cosa s'han multiplicat els interessos dels
investigadors i de la indústria d'agroquimics en buscar mètodes alternatius als pesticides,
en el control dels insectes i de les malalties.
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3.2.1. Atmosferes controlades

S'apliquen modificacions a la composició de l'atmosfera de les cambres frigorífiques,
variant el contingut d'oxigen i d'anhídrid carbònic ja que això representa un ajut a l'acció
del fred al mateix temps que resol alguns dels problemes de les baixes temperatures
(alteracions fisiològiques, durada de conservació massa curta, etc ).

L'aire atmosfèric conté un 21% d'oxigen i un 0,3% d'anhídrid carbònic, s'ha vist que
disminuint el nivell d'oxigen i augmentant el d'anhídrid carbònic es disminueix la
intensitat respiratòria i la majoria de les reaccions de maduració de la fruita. Es procura no
disminuir el nivell d'oxigen per sota del 2-4% sobretot a temperatures relativament
elevades, ja que llavors apareixeria una anaerobiosi que provocaria un gust alcohòlic.

D'altra banda la utilització de concentracions d'anhídrid carbònic superiors al 5-10 % i
durant llargs períodes a baixa temperatura, pot provocar o agreujar algunes alteracions:
"cor fosc" de mangana i pera, enfosquiment superficial en mançana, etc.

Els nivells de gasos més utilitzats en atmosferes controlades són (Graell i cols., 1994):

• 2,0 a 3,0 % de O2

• 3,0 a 5,0% de CO2

Segons la reducció cada vegada més intensa de l'oxigen es poden diferenciar altres tipus
d'atmosferes controlades (Graell i cols., 1994):

• Baix Oxigen (conegut conV'Low Oxygen" LO ) 3,0 % > O2 > 2,0 %

• Molt Baix Oxigen (conegut com"Ultra Low Oxygen" ULO )... 1,9 % > O: > 1,2%

No existeix un efecte directe que redueixi substancialment el nivell de podridures en la
fruita conservada en atmosfera controlada, tant en sistemes tradicionals, com en els nous
sistemes LO i ULO. El que si podria existir és un efecte indirecte, en ralentir la maduració
de la fruita i per tant la seva susceptibilitat a l'atac dels patògens. (El Goorani i Sommer,
1981).

3.2.2. Mesures profilàctiques

Consisteixen en un conjunt de mesures que podem emprar al camp per tal de reduir al
màxim el risc de problemes per floridures (Palazón i Rodriguez, 1977).

Entre elles podem destacar:

• No recol·lectar quan la fruita estigui molla.

• Racionalitzar l'ús dels adobats.

• Evitar les ferides a la fruita i posar atenció al transport a la central.

• Collir en l'estat de maduresa idònia per a cada varietat.

• Eliminar en la poda els xancres i parts seques.

• Evitar que les caixes recol·lectades restin massa temps sota els arbres.

Les cambres frigorífiques juntament amb els embalatges són un dels focus més importants
de contaminació de patògens provinents de campanyes anteriors (Sus i Viñas, 1990).
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És important, per tant, prendre mesures per tal que la fruita no estigui exposada durant la
conservació a un ambient contaminat.

En primer lloc per aconseguir una correcta desinfecció, primerament caldrà realitzar una
neteja a fons del l'entorn a desinfectar, eliminant la major quantitat possible de matèria
orgànica.

Seguidament passarem a la fase de desinfecció. El producte a utilitzar haurà de reunir les
següents condicions:

• Posseir una enèrgica acció antibacteriana i antifüngica.

• Ha de ser poc tòxic per a l'home, segur i fàcil d'utilitzar.

• No tenir olors persistents i no ha de deixar residus un cop s'ha esbandit.

• Ha de ser eficient a baixes concentracions.

• Ha de ser econòmic.

La desinfecció s'ha de realitzar tant en embalatges com en parets i sostre i en la
maquinària que pugui estar present en la central. Amb aquest procés aconseguim trencar
el cicle biològic dels fongs patògens i disminuir la població d'espores fúngiques (Sus i
Viflas. 1990).

3.2.3. Pesticides naturals

Dins dels pesticides naturals poden destacar els extractes de plantes i els extractes
metabòlics de microorganismes.

EXTRACTES DE PLANTES

Les plantes medicinals es coneixen des de fa centenars d'anys, i els seus extractes s'han
utilitzat en la medicina tradicional i encara s'utilitzen en la moderna, per la qual cosa no
ens ha d'estranyar que aquests extractes s'assagin per determinar la seva capacitat de
controlar els insectes i les malalties (Marston i Hostettmann, 1987). Al voltant de 1850
s'introduiren els dos primers insecticides "reals" a partir de plantes, la rotenona a partir
d'arrels de derris i la piretrina a partir de les flors de Chrysanthemum spp., els quals
encara s'utilitzen actualment (Cremlyn, 1991). Darrerament s'aprecia un increment de
l'interès per emprar els extractes de plantes com a compostos per al control d'insectes i
malalties (Cutler, 1988). En un programa d'assaig de plantes medicinals per determinar-
ne la capacitat de control de malalties, es va trobar que l'extracte aquós de les fulles de
Reynoutria sachalinensis (poligonacea), tenia una bona capacitat de control de diferents
malalties, destacant la de Spaerotheca fuliginea en cogombres. L'extracte sec d'aquesta
planta es troba actualment al mercat sota el nom de Milsana (Herger i cols., 1988), tot i la
multitud d'assaigs realitzats, el seu mecanisme d'acció encara no ha estat plenament
identificat (Herger i Klingauf, 1990). Un estudi sobre setanta-una espècies de macrofites
en la Mediterrània central, per avaluar la possible producció de compostos antifúngics,
antibacterians, antivirals, citotòxics o antimitotics, va concloure que el 70% de les plantes
tenien una certa activitat antifüngica, essent les espècies més actives: Fìabellia pedalata,
Caulerpa prolifera i Halimeda tuna (Ballesteros i cols., 1992).
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EXTRACTES DE METABÒLITS MICROBIANS

Moltes bactèries i fongs produeixen una gran varietat de metabòlits secundaris amb
capacitat antibiòtica. Aquests antibiòtics han estat emprats per al control d'altres
organismes que competeixen pels mateixos nutrients en l'ambient natural (Bennet i
Bentley, 1989). El descobriment per part de Fleming al 1929 de l'activitat antibiòtica en
extractes de Pénicillium notatum, va estimular la recerca de nous antibiòtics, descobrint-se
centenars d'ells cada any, com ara l'estreptomicina. tetraciclines i cloranfenicol (Saksena i
cols., 1989). Tot i existir abundant literatura que estudia l'ús potencial dels antibiòtics en
agricultura, solament un petit nombre d'aquests s'han desenvolupat com a compostos
comercials, les principals raons en són la seva poca eficàcia, el poc nivell d'estabilitat, la
possible toxicitat i els elevats costos de producció. La seva producció en fermentadors pot
dificultar-ne la utilització en grans quantitats o bé resultar molt cara degut als
requeriments nutritius dels organismes que els produeixen (Lievens i cols., 1989). En
general es diu que els antibiòtics són més fàcilment degradables ja que tenen un origen
natural, però això no és necessàriament cert, ja que els nivells d'aplicació pràctics
generalment són superiors a les màximes concentracions que es troben a la natura
(Gutterson, 1990). La seva inestabilitat pot resultar desavantatjosa quan representa una
excessiva reducció de la seva eficàcia (Simpson i cols., 1991). També poden tenir efectes
tòxics, com és el cas de la blasticidina S, la qual produeix conjuntivitis als ulls
(Isono,1990). Tot això fa que els mecanismes per registrar els antibiòtics siguin semblants
als emprats pels pesticides sintètics (Marco i cols., 1991). Un exemple d'antibiòtic amb
una potent capacitat antifungica és la pirrolnitrina, que es va aïllar primer a partir de
Pseudomonas pyrrocinia (Arima i cols., 1965), però també produïda per un gran nombre
de Pseudomonas spp. (Lively i cols., 1969). La pirrolenitrina és efectiva en el control de
diverses malalties de postcollita, com ara el Pénicillium expansum en fruita de llavor
(Janisiewicz i cols., 1991b).

L'interès en la utilització de compostos naturals en la protecció de les plantes s'està
incrementant, degut principalment al fet que existeix una percepció per part dels
consumidors, que aquests són més respectuosos amb el medi ambient i menys tòxics que
els compostos químics sintètics, tot i que això no sigui cert en tots els casos (Ames i cols.,
1987).

3.2.4. Inducció de resistències a l'hoste

Els sistemes d'inducció de resistències a l'hoste, tant físics com biològics, es presenten
com una altra possible alternativa als pesticides sintètics. Entre aquests sistemes cal
destacar la utilització de baixes dosis de llum ultraviolada, microorganismes antagònics i
els compostos naturals (Wilson i cols., 1994).

BAIXES DOSIS DE LLUM ULTRAVIOLADA (UV)

La llum UV del sol es designa generalment com UV-C (per longituds d'ones per sota de
280 nm), UV-B (entre 280-320 nm) i UV-A (entre 320-390). Tots els tipus de UV poden
danyar el DNA de la planta i alguns processos fisiologies (Stapelton, 1992). De totes
formes s'ha observat que aplicacions de baixes dosis d'UV-C pot induir resistències en
fruites i hortalisses ja recoüectades ( Chalutz i cols., 1992; Lu i cols., 1991; Stevens i
cols., 1990). L'aplicació d'UV-C en cítrics indueix l'activitat de fenilalanina ammoni liasa
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(PAL) i de peroxidases. es considéra que aquests dos enzims juguen un paper important en
la inducció de la resistència de les plantes envers als patògens (Chalutz i cols., 1992;
Droby i cols., 1993). També es pot pensar en utilitzar els raigs UV per tal d'inactivar els
conidis. tot i que molts patògens tenen pigments que els protegeixen d'aquests (Asthana i
Tuveson, 1992).

COMPOSTOS NATURALS

Alguns compostos naturals, com ara el quitosan que és un polímer ß-l-4-glucosamina
d'elevat pes molecular i que es troba de forma natural a la paret cellular de molt fongs
(Hadwiger i Schwochau, 1971), poden induir multitud de processos biològics en el teixit
vegetal, com ara l'estimulació de la producció de quitinasa (Mauch i cols., 1984),
l'acumulació de fitoalexines (Kendra i cols., 1989) i l'increntent de lignificació (Pearce i
Ride,1982). En maduixes es va observar que l'habilitat del quitosan per estimular la
producció d'enzims de defensa com ara la quitinasa, era major en fruites danyades que en
fruites intactes, i que després de 14 dies d'emmagatzematge es va reduir clarament el
nivell de podridura causada per Botrytis cinerea i Rhizopus stolonifer en les fruites
tractades amb quitosan (El Ghaouth i cols., 1992). Estudis ultraestructurals indiquen que
els tractaments amb quitosan estimulen tot un seguit de respostes estructurals de defensa
en pebrots i tomates. Entre altres reaccions, una de les més comunes és que les parets de
les cel.lules de l'hoste es fan més gruixudes (El Ghaouth, 1994).

MICROORGANISMES ANTAGÒNICS

Alguns microorganismes antagònics tenen el seu mode d'actuació, a través d'estimular
resistències a l'hoste (Wisniewski i Wilson, 1992). Aquest aspecte s'ampliarà
posteriorment.

3.2.5. Utilització d'agents de biocontrol

Un altre sistema alternatiu i que actualment està rebent molt interès per part dels
investigadors i de les empreses d'agroquímics, és el control biològic mitjançant la
utilització de microorganismes antagònics (McLaughlin i cols., 1990a, 1990b; Janisiewicz
1987, 1991). Aquest punt s'ampliarà en tot l'apartat 4 d'introducció.

3.2.6. Altres sistemes

També existeix un ampli ventall de sistemes alternatius als productes químics, que estan
en fase experimental i que no semblen tenir una imminent aplicació comercial en el
control de les malaties de posteollita de fruita de llavor, degut a la seva poca efectivitat,
elevat cost o complexitat en l'aplicació, efectes secundaris, etc.

TRACTAMENTS DE FRED i CALOR

PREESCALFAMENT A TEMPERATURA LÍMIT

Consisteix en l'aplicació d'aigua calenta i vapor mitjançant uns tancs. Té un cert efecte
inhibidor del desenvolupament dels fongs, així com d'inducció de resistència als fruits. Un
exemple és el cas del control de Rhizopus spp. en préssec banyat a 50-55 °C durant 1,5-7
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minuts (Smith, 1962), però en alguns casos no es pot aplicar en fruita que s'hagi
d'emmagatzemar posteriorment (Smith, 1976). En els tractaments d'aigua calenta, el
marge de temperatura entre el control de les malalties i la producció de dany en el fruit és
molt petit (Spotts, 1984). Per aquest fet, en les cultius que es poden danyar amb aigua
calenta es pot utilitzar els xocs d'aire calent (Couey i Follstad, 1966)

XOC TÈRMIC

Es realitza amb l'aplicació de temperatures de 25 a 38 °C durant hores o dies en el període
d'emmagatzematge. Té un cert efecte en la reducció de la incidència de certes fisiopaties,
però no hi ha referències clares de l'efecte que té sobre les floridures (Foriti i Lidster,
1978).

PREMADURACIÓ o CURAT

Consisteix en retardar l'aplicació de la refrigeració, mentre els fruits s'emmagatzemen a
uns 15-25 °C durant uns dies abans de la seva conservació en fred (Artés, 1994). Si es
manté la mançana d'un a quinze dies a temperatures que oscil·lin entre 15 i 25 °C abans de
la seva refrigeració, es redueix l'escaldat i la descomposició interna (Marcellin i Ulrich,
1983). Aquest tractament té efecte en la reducció de la incidència de certes fisiopaties,
però no hi ha referències clares del seu efecte sobre les floridures.

ESCALFAMENTS INTERMITENTS

Consisteix en la interrupció de la conservació frigorífica per sotmetre les fruites a
elevacions intermitents de la temperatura amb periodicitat, durada i intensitat variables
segons els productes i la seva particular sensibilitat al fred (Artés, 1994). L'escalfament
durant dues setmanes a 13°C cada dues setmanes, durant dos mesos d'emmagatzematge de
llimones a 2°C, redueix les alteracions fisiològiques i els atacs füngics d'Alternaria citri
(Artés i col., 1993).

TRACTAMENT AMB GASOS

PRETRACTAMENT AMB CO2

Consisteix en mantenir els fruits a uns nivells alts de CO2, entre 10-20%, durant uns dies.
Aquest tractament protegeix el fruit de fisiopaties associades al fred, redueix les pèrdues
de components nutritius i pot afectar el desenvolupament de les podridures (Porritt i
Meheriuk, 1977), tot i que en alguns casos pot produir danys al fruit (Lau i MacDonald,
1977)

Xocs DE CO2

Es realitzen tractaments breus (1-3 dies) amb nivells molt alts de CO2 entre el 20-30%,
seguits d'intervals d'airejament de 5 a 15 dies, per tal d'evitar l'acció tòxica del CO2

(Brooks i Harley, 1934). Amb aquest tractament es redueix la incidència de les fisiopaties i
de les podridures (Hatton i Cubbedge,1977).
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REVESTIMENTS

ENCERAT o PARAFINAT

Es pot aplicar sobre la superficie o el peduncle de mançanes i peres, alguns cops combinats
amb productes fungicides. A més de tenir un efecte protector contra les ferides, redueix les
pèrdues de pes per transpiració i dóna una aparença més atractiva a la fruita (Frazier i
Westhoff, 1993). El sistema de parafinat dels peduncles actualment s'utilitza per a les
peres de la varietat "Passa Crasana".

BOSSES

Els fruits es poden posar dins de bosses, generalment de paper. Al camp protegeixen la
fruita contra els insectes i contribueixen a reduir les pèrdues p%r podridures, ja que eviten
moltes ferides superficials als fruits. Qing i cols. (1993), va indicar que en mangos, la
combinació de l'aplicació d'un bany amb fungicida i posteriorment dipositar-los
individualment en bosses de polietilè, retardava el procés de maduració i no afectava a la
qualitat també va observar una aparició molt limitada de podridures.

IRRADIACIÓ AMB RAIGS GAMMA

La utilització de raigs gamma en fruita es troba encara a un nivell experimental, donant-se
diferent grau de susceptibilitat en funció de la varietat. S'ha parlat bastant que la seva
aplicació comercial en fruita fresca i vegetals és econòmica, efectiva i segura (Moy i cols.,
1983); alguns autors fins i tot han indicat que permet allargar la vida en fresc dels vegetals
(Aylsworth, 1986). En canvi altres autors indiquen que aquests resultats no són gaire
consistents (Sommer i Mitchell, 1986) i que en alguns casos, a les dosis efectives es danya
seriosament al fruit (Kushad i Myron, 1989). En l'actualitat hi ha divergències entre els
diferents països respecte a l'ús de radiacions ionitzants, mentre França és favorable a la
seva utilització, altres països com ara Alemanya i Grècia s'hi oposen.

4. CONTROL BIOLÒGIC

4.1. Definició i antecedents

Des de fa uns quants anys i encara actualment, els productes químics es consideren
elements essencials per assolir uns alts nivells de producció. Tant les fruites com els
productes hortícoles, degut al seu elevat valor afegit, són sotmesos a altes dosis de
pesticides. Però aquesta aplicació massiva de productes químics, ha originat l'aparició de
soques resistents als productes fitosanitaris més emprats. Alguns pesticides han estat
prohibits o la seva aplicació ha estat restringida per tal de protegir la salut dels
consumidors i intentar aturar la degradació del medi ambient.

Tots aquests fets han comportat una pèrdua de l'entusiasme en buscar nous productes
químics per al control de les malalties, afegits a la dificultat que envolta el seu estudi i la
seva autorització. A partir d'aquí s'ha generat la necessitat de buscar mètodes de control
alternatius.
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En els països anomenats desenvolupats, els consumidors incrementen el seu interès pels
productes biològics, lliures de tractaments químics. Tot i tenir una pitjor aparença i un
cost de producció més elevat, la demanda d'aquests productes creix ràpidament. La
realització d'experiències puntuals als mercats de Madrid i Barcelona (Valcárcel, 1989)
han permès apreciar que el consumidor arribaria a acceptar preus quatre vegades superiors
als actuals, per mercaderies que no presentessin cap tipus de residu i/o tractament químic
de cap gènere. A aquest efecte, el dia 4 d'octubre de 1989, es va presentar un projecte
legislatiu adreçat a la creació d'una Denominació de qualitat dels productes fructícoles
"Agricultura ecològica" i el seu corresponent Consell Regulador, al qual podrien acollir-se
els productes que no tractessin químicament la fruita per conservar-la.

El concepte de control biològic és difícil de definir, però si agaféssim el sentit més ampli,
podríem indicar que són tots aquells sistemes de control de plagues i malalties de les
plantes diferents als productes químics de síntesi. De totes maneres, per conveniència les
estratègies de control mitjançant mètodes culturals i de varietats resistents es discuteixen
separadament (Parry, 1990).

Baker i Cook, al 1974, definien el control biològic com la reducció de la densitat d'inòcul
o de la producció de malaltia per part del patogen o de la seva activitat com a paràsit
mitjançant un o més organismes, per acció natural o a través de la manipulació de
l'ambient, l'hoste o l'antagonista.

Al 1988, Nigam i Mukerji indicaven que el control biològic és la manipulació directa o
indirecta per part de l'home, dels agents vius que de forma natural tenen capacitat de
control, aquesta manipulació provoca un augment del seu atac sobre les malalties. També
apuntaven que la relació biològica entre els agents de control i els patògens és bastant
específica, de tal forma que s'ha de buscar un mètode de control per a cada malaltia.

La idea de la lluita microbiològica no és una cosa nova, Leben al 1965, ja parla
extensament de la relació existent entre els microorganismes epifítics de les plantes, i les
seves malalties, i indica que la superfície de les parts aèries de les plantes, són un bon
hàbitat per a multitud de microorganismes, alguns dels quals són capaços d'interferir en el
creixement dels patògens.

Cook, al 1982, va proposar agrupar els diferents aspectes del control biològic dels-
patògens de les plantes en tres amplis apartats:

1. La reducció de les poblacions del patogen mitjançant la utilització de
microorganismes antagònics que destrueixen l'inòcul del patogen i redueixen el
vigor i la agressivitat d'aquest.

2. La protecció de la superfície de les plantes a través de l'establiment del
microorganisme en les ferides o en les superfícies del material vegetal, que actuen
de barrera degut a una acció de competència, producció d'antobiòtics o parasitisme
del patogen.

3. L'establiment dels microorganismes no patogènics o els agents de biocontrol, entre
la planta o l'àrea infectada i el patogen, estimulant la resistència de la planta o bé
ocupant l'àrea infectada, evitant així que el patogen pugui utilitzar els nutrients o
desplaçant-lo de la lesió.
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En els darrers anys uns dels agents microbians més utilitzats en lluita microbiològica han
estat algunes soques del gènere Trichoderrna. ja que és un microorganisme de creixement
molt ràpid, i amb unes necessitats nutricionals molt senzilles (Trosmo, 1986). Molts dels
aïllats de Trichodenna, presenten un o més mecanismes d'actuació contra els patògens: la
producció d'algun antibiòtic (Webster i Lomas, 1964), bon competidor pels nutrients
(Hulme i Shields, 1970) i una interacció amb les hifes (Dennis i Webster, 1971).

Hi ha molts exemples de la utilització del gènere Trichodenna com a antagonista, com ara
el de soques de T. harzianutn en el control dels atacs de Botrytis cinérea en flors de
manganerà (Trosmos, 1983). També s'ha estudiat la possibilitat d'emprar-lo en el control
de malalties de postcollita però amb disparitat de resultats, per una banda es va aconseguir
reduir del 35% al 8% la podridura de Pénicillium digitatum en llimones, mitjançant
l'aplicació de T. viridiae (De Matos, 1983), en canvi, TrOsmo i Raa (1977b), si bé
controlaren la podridura de B. cinerea en mançanes emmagatzemades a 22° C mitjançant
la inoculado de T. pseudokoningii. no obtingueren control en mançana emmagatzemada a
4° C ja que les soques de T. pseudokoningii no creixen per sota dels 9° C.

Cal esmentar que la fruita emmagatzemada en cambres frigorífiques representa una bona
oportunitat per intentar utilitzar sistemes de lluita biològica, en el control de les malalties
de postcollita, ja que la fruita es troba sota condicions ambientals controlades, tant pel que
fa a la humitat relativa, com a la temperatura i a la concentració de gasos.

Darrerament s'ha intensificat la recerca en el camp de la lluita biològica de les malalties
de postcollita en fruita; podem destacar en mançana i pera (Janisiewicz, 1987; 1988a,
1991; Janisiewicz i Roitman, 1988), en fruita d'os (Pusey i cols., 1988; Pusey i Wilson,
1984), en cítrics (Chalutz, 1989; Smilanick i Dennis-Arrue, 1992), en plàtans
(Kanapathipilla, 1985) i sobre fruites petites com ara les maduixes (Janisiewicz, 1988b).

Tots coincideixen en afirmar que la supervivència de l'antagonista i la seva efectivitat
després d'exposar-lo als tractaments normals de postcollita i sota les condicions
ambientals de frigoconservació, són els factors que determinen majoritàriament la seva
utilització. També és molt important la seva capacitat de colonitzar la superfície de la
ferida.

4.2. Avantatges del control biològic
Els principals avantatges del control microbiologie en relació a altres sistemes de lluita, es
poden resumir en (Deacon, 1983):

• Són més segurs, en comparació als principals productes químics utilitzats actualment;
una característica important, és que els microorganismes no s'acumulen en els
aliments. De totes maneres, l'estudi de la inofensivitat d'alguns organismes és molt car
i les consideracions de seguretat han estat recentment una important limitació en la
utilització d'alguns agents en la lluita biològica, especialment els virus.

• Els microorganismes emprats com a agents de control poden ésser persistents al llarg
del temps. Això no es pot aplicar en tots els casos, però hi ha exemples en els quals un
cop introduït l'agent microbià, aquest redueix els nivells de malaltia a límits
accceptables econòmicament. Aquests és un argument molt usual a l'hora d'afïrmar
que els mètodes de control biològic o la utilització de plantes resistents són més
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persistents que els productes químics, ja que no alteren de manera substancial els
principals aspectes del patogen.

• Els agents microbians produeixen un efecte insignificant en el balanç ecològic.
Particularment per no destruir els enemics naturals de les espècies patogenes, cosa que
sí fan alguns pesticides, amb el perill d'afavorir l'aparició de noves malalties
(Griffiths, 1981). Els pesticides també poden produir l'efecte bumerang, en el qual els
patògens resorgeixen amb més força que abans d'utilitzar-los.

• Els agents de biocontrol són freqüentment compatibles amb altres sistemes de control,
inclosos els productes químics de síntesi, per la qual cosa es poden aplicar
conjuntament.

4.3. Bactèries i Hevats com a possibles agents de biocontrol

Les fruites són un medi ric en nutrients i tenen un elevat contingut en aigua, per la qual
cosa proporcionen un bon desenvolupament dels microorganismes, tan paràsits com
sapròfits. A més, la superfície de la fruita pot contenir dipòsits de pollen, restes
orgàniques o sucs, que supleixen significativament la quantitat de nutrients necessaris pels
microorganismes (Blakeman, 1985).

Per tant, no és sorprenent que quan altres factors ambientals com la temperatura i la
humitat són favorables, els microorganismes es multipliquin ràpidament a la superficie de
la fruita.

Els canvis en l'estat nutricional de la fruita a mesura que l'estació avança, determinen els
canvis en la composició microbiana de la seva superficie (Williams i cols., 1956;
Davenport, 1976 i Singh i Kainsa, 1983). El pH de la fruita pot també determinar quin
grup de microorganismes -bactèries, floridures o llevats- seran els predominants.

Els organismes colonitzadors de la fruita poden classificar-se en beneficiosos, neutres o
perjudicials, de forma similar a la flora colonitzadora de la superfície de les fulles
(Fokkema i cols., 1975; Blakeman i Fokkema, 1982; Cullen i Andrews, 1984; Schroth i
cols., 1984).

Pel que fa a les poblacions naturals de la superfície dels vegetals i dels fruits Spurr (1981)
i Blakeman (1985), afirmen que poden ésser potencials antagonistes naturals. Neac i cols.
(1973), Bird i cols. (1979) i Blakeman (1985) demostren que hi ha antagonistes naturals.

Així doncs, veiem que a la superfície del fruit té lloc una interacció entre
microorganismes, el que suggereix l'existència d'alguna mena de control biològic en els
fruits en camp. Alguns d'aquests organismes poden ésser possibles agents de biocontrol
pels patògens de la fruita (Janisiewicz, 1991).

4.3.1. Distribució de bactèries i llevats a les plantes

La microflora associada a les plantes varia durant les diferents èpoques de l'any i la seva
localització geogràfica (Blakeman, 1985). Les variacions de temperatura, humitat relativa
i la duració i intensitat de la llum solar, fan que les condicions ambientals no siguin
sempre les més adequades per a tots els tipus de microorganismes. Durant les primeres
etapes de desenvolupament dels brots, quan la humitat és elevada i la temperatura
moderada, predominen les bactèries, durant les etapes de floració, quallat i creixement del
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fruit la quantitat de lleváis augmenta i disminueix la de bactéries. Durant la maduració
dels fruits són els lleváis i les floridures els que predominen (Blakeman, 1991) (Figura 1).

Figura 1. Fases dominants dels principals grups de microorganismes en fulles de plantes
herbàcies, en un clima temperat d'una zona de l'hemisferi nord (Blakeman,
1985)

Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre

Bactèries

Llevats

Floridures

Fases de màxima població.

Presents en forma activa.

La humitat relativa en la superfície de les plantes, és el factor que més influència té en el
creixement i la supervivència dels microorganismes en aquest hàbitat. Per mantenir el
creixement de molts microorganismes, la superfície de la planta ha d'estar molla o amb
una humitat relativa superior al 95% (Blakeman, 1985).

Un paràmetre important en el desenvolupament de les malalties en emmagatzematge són
les pel·lícules d'aigua que es poden formar en la superfície de la fruita per condensació,
aquestes són un excellent hàbitat per les bactèries sapròfits, alguns dels quals poden ésser
agents de biocontrol.

En general, el creixement de bactèries i fongs és màxim en el rang de -3 a -5 bars de
potencial d'aigua i es veu frenat al voltant de -40 a -50. Les bactèries generalment
necessiten valors majors de potencial d'aigua, en canvi algunes floridures com ara el
Pénicillium poden créixer en potencial d'aigua per sota de -200 a -250 bars (Cook i
Papendick, 1978).

El tipus de substrat, així com les característiques intrínseques d'aquest, condicionaran la
microflora que s'hi pugui presentar. En el cas de les fruites podem destacar la seva
activitat d'aigua, la disponibilitat de certs nutrients (Marshall i Walkley, 1951) i el pH del
medi, així substrats més àcids com ara els fruits afavoreixen la presència de lleváis i
floridures. en canvi les parts vegetatives de la planta amb pHs més bàsics tenen més
presència de bactèries.

Dins un mateix arbre existeixen diferents microclimes, que lligats a la proximitat de les
possibles fons d'inòcul, com pot ser el sòl, faran que trobem diferències en els tipus i
quantitat de microorganismes en les diferents zones de l'arbre (Andrews i cols. 1980).

Segons Blakeman (1985) les principals fonts d'inòcul de microorganismes en els arbres de
fulla caducifòlia són les llavors, el sòl i l'aire. Les bactèries utilitzen les tres vies per a
colonitzar les plantes, les floridures són transportades bàsicament per l'aire fins a la
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superfície de la planta i els lleváis a més de viatjar per l'aire, aprofiten les esquitxades de
l'aigua de pluja per entrar en contacte amb la planta.

Els borrons de flor contenen una important població de floridures, Hevats i bactèries, però
les densitats d'aquestes poblacions decreixen ràpidament, quan s'obren els borrons i els
rosetons de fulles es comencen a desplegar (Pennycook i Newhook, 1981).

Estudis realitzats per Bowen i Beech (1964), mostren que un gran nombre d'espècies de
llevats estan presents a la mançana i s'incrementen progressivament un cop la fruita és
collida i emmagatzemada. Això pot ser atribuït tant a la multiplicació dels llevats encara
en el fruit com a una posterior contaminació durant la recollida i emmagatzemament.

Bowen i Beech (1964) també van estudiar els canvis en els llevats residents en la
superfície de les mançanes de diversos camps, observant que en tots els camps estudiats
l'espècie Candida pulcherríma era l'única espècie de llevat present de forma fixa i com a
membre predominant en la flora, podent arribar a representar fins el 80% dels llevats
aïllats en mançaneres. Allà on no predominava, el seu lloc era normalment ocupat per
Rhodotorula spp. Membres d'aquest gènere eren sempre presents en tots els camps. La
presència de Saccharomyces delbrueckii era foca important en un camp però poc usual en
els altres, ja que l'aparició de Hevats fermentatius d'aquest gènere és extrany en mançanes
no recol.lectades. Per altra part, Torulopsis spp. va ser trobada solament en dos zones.
Aquests fets suggereixen l'existència d'associacions entre alguns llevats en zones
concretes.

Malgrat que la microflora difereix d'acord amb la part examinada, l'estació, el cultivar i el
lloc, alguns grups de llevats són comuns en totes les etapes de desenvolupament de la
mançana (Deák, 1991). En els seus estudis les principals espècies de llevats presents de
forma permanent en mançana són Hanseniaspora uvarum, Debaryomyces hansenii,
Sporobolomyces roseus, Metschnikowia pulcherríma, Cryptococcus albidus, junt amb
fases de llevat de Cladosporium herbarum i Aureobasidium pullulons. Per contra, hi ha un
gran nombre d'espècies que poden esdevenir membres transitoris de la microflora.

En mançanes "Grenadier", les poblacions de bactèries d'àcid acètic i làctic disminueixen
amb l'increment de les poblacions de llevats durant el desenvolupament, atribuint-se la
causa de la inhibició a la secreció d'àcids grassos insaturats (Last i Price, 1969).

Es donen també efectes antagònics de la microflora saprofita en els patògens de la fruita
postcollita, els quals poden ser demostrats per l'aparició de les malalties iatrogèniques
(Griffiths, 1981).

4.3.2. Aïllament dels possibles agents de biocontrol

Molts investigadors aïllen els microorganismes propis de les superficies del fruits i dels
vegetals que volen protegir, per assajar-los com a possibles agents de biocontrol
(Janisiewicz, 1988b; Molina, 1991). El fet que els candidats a antagonistes estiguin de
forma natural a l'hoste, suggereix que aquests tindran una major habilitat en colonitzar de
forma més efectiva les fruites i vegetals a protegir. És raonable pensar que poden ésser
bons agents de biocontrol, ja que estaran adaptats a l'hoste i al seu ambient (Chalutz i
Wilson, 1990).
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Janisiewicz (1988b), posa molt èmfasi en assajar pel control de les malalties de postcollita
en mançanes, els microorganismes aïllats de mançanes en el període proper a la
recol·lecció i durant tot el temps d'emmagatzematge en frigoconservació. Strecht (1989)
va aïllar més microorganismes amb capacitat antagònica contra les podridures de gerdera
de bosc, en la superfície d'aquest mateix fruit, durant els períodes freds de l'any que no en
els calents.

Spur (1981) no va trobar relació entre l'origen dels antagonistes i la seva efectivitat en
controlar d'alguns patògens foliar. Andrews (1985) suggereix que hi ha molts
microorganismes no presents en les plantes que podrien colonitzar-les sota condicions
favorables.

Smilanick (1994) indica que hi ha altres fonts d'obtenció de microorganismes per assajar-
los com a agents de biocontrol: *

• Agents coneguts com a causants de fermentacions comercials.

• Microorgranismes que han mostrat capacitat antagònica en altres hostes.

• Patògens amb virulència debilitada.

4.3.3. Característiques de les bactèries i llevats en relació al biocontrol

Les bactèries i llevats, en contrast amb els fongs filamentosos, poden utilitzar molts
nutrients, multiplicant-se i colonitzant les superfícies ràpidament, inhibint així més
fàcilment el creixement dels patògens (Blakeman, 1985).

Les bactèries es poden multiplicar en medis amb nivells molt baixos d'aminoàcids i de
carbohidrats (Brodie i Blakeman. 1976). S'ha trobat que algunes poblacions epifítiques de
bactèries en fulles joves, on els nivells de nutrients disponibles són molt baixos, utilitzaven
els aminoàcids per tal d'extreure'n les fonts de carboni i de nitrogen necessàries per al seu
creixement. Per altra banda s'ha demostrat que un prerequisit per al desenvolupament de
poblacions de llevats en les fulles, és l'existència d'uns adequats nivells de sucres senzills
(Blakeman, 1985). Això explicaria el fet que en les regions temperades, normalment els
únics colonitzadors de les fulles joves són les bactèries (Leben, 1971). Per altra banda,
quan hi ha una gran presència de sucres, els llevats poden incorporar grans quantitats de
substrats en forma de polisacàrids extracel.lulars. Aquest fet augmenta la seva capacitat
d'agafar altres nutrients, com ara aminoàcids, provocant un increment de la competència
per aquests. Aquesta elevada competència podria ésser la causa del descens de les
poblacions bacterianes observada quan hi ha presència de sucres a les fulles (Patón, 1960).

Les colònies de llevats que es desenvolupen en les fulles són el resultat de la colonització
dels inòculs transmesos per l'aire. No existeix una transferència directa de llevats des de
les fulles velles a les joves, per la qual cosa totes les fulles noves es troben inicialment
lliures de llevats; no és així en el cas de les bactèries (Fokema i cols., 1979).

Una altra diferència entre bactèries i llevats, és que les primeres mostren un descens de les
seves poblacions en períodes de sequera, tot i que aquests siguin curts (Sleesman i
Leben. 1976) en canvi els llevats poden continuar la seva colonització en períodes
perllongats de sequera i d'altes temperatures ( Fokema i cols., 1979).

No tots els grups d'antagonistes són potencialment efectius contra tot tipus de patògens.
Així per exemple, els llevats ,"a priori", semblen més adequats per al control de patògens

28



INTRODUCCIÓ

sapròfits, que per als que tenen una fase saprofita molt reduïda i per tant els requeriments
en nutrients exògens són molt baixos. Això és degut que els llevats tenen com a principal
mecanisme d'actuació la competència en nutrients. El cas de les bactèries és diferent i
aquestes es presenten potencialment adequades per controlar els dos tipus de patògens, ja
que presenten diversos mecanismes d'actuació, com ara el parasitisme, la producció
d'antibiòtics i la competència nutritiva. Aquests fets indiquen que en el moment d'escollir
l'espècie de la soca d'antagonista s'ha de tenir en compte, entre altres factors, les
característiques del patogen a controlar (Blakeman, 1985).

La microflora de la superfície del fruit pot penetrar cap a l'interior de la polpa si el teixit
està danyat, aquest pot ser colonitzat ràpidament, sobretot per llevats, quan encara no està
infectat pel patogen (Marshall i Walkley, 1951).

Quan es pretén incrementar artificialment poblacions de grups específics de
microorganismes, que ja es troben de forma natural al medi, per realitzar algun tipus de
biocontrol al camp, és molt més fàcil obtenir bons resultats, si es realitza en el moment de
l'any en el qual aquests grups són el component dominant de la microflora. Per exemple
en el cas de les fulles de cereals seria convenient aplicar les bactèries al principi, els llevats
a la meitat de l'època de creixement i els fongs filamentosos al final (Blakeman, 1985).

Els llevats tenen algunes característiques específiques que ens permeten considerar-los
bons candidats pel biocontrol de malalties de fruita (Janisiewicz, 1991):

» Tenen una proporció favorable de la relació superfície/volum, en clar contrast
amb els fongs micel.liars. Aquesta característica permet als llevats utilizar de
forma ràpida els nutrients disponibles, el que els facilita incrementar en nombre
i colonitzar la superficie vegetal durant llargs períodes, constituint les ferides
del fruit l'hàbitat perfecte, medi humit, ric en nutrients, elevat contingut en
sucres, baix pH, entre altres.

* Poden colonitzar les superfícies vegetals durant llargs períodes de temps, sota
condicions de sequera, arribant a sobreviure sense aigua lliure si tenen la
humitat relativa alta en l'atmosfera.

* Poden créixer a temperatures sota zero. Hi ha llevats que poden ser actius a les
més baixes temperatures d'emmagatzematge (-1°C) de la fruita.

* Produeixen gran quantitat de polisacàrids extracel·lulars que intensifiquen la
seva supervivència.

* Són afectats mínimament pels plaguicides.
» El consumidor accepta més fàcilment la utilització de llevats que de bactèries en

els productes alimentaris.

4.4. Característiques desitjables d'un agent de biocontrol

A l'hora d'establir la selecció dels agents de biocontrol que aplicarem per controlar una
determinada malaltia, haurem de considerar les següents característiques (Wisniewski,
Wilson, 1992):

• Estabilitat genètica.

• Efectivitat a baixes concentracions.

• Poca exigència pel que fa a requeriments nutritius.

• Efectivitat per a un gran nombre de patògens i per a diversos fruits i vegetals.
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• Capacitat de reproduir-se en medis de creixement econòmics.

• Facilitat d'aplicació.

• No productor de metabòlits secundaris que siguin tòxics per les persones o animals.

• Resistència als insecticides i fongicides amb què pot arribar a estar en contacte.

• Compatibilitat amb altres tractaments químics o físics.

• No patogènic sobre l'hoste.

• Capacitat de sobreviure sota condicions adverses (incloses baixes temperatures i
l'emmagatzematge en atmosferes controlades).

La majoria dels patògens de la fruita en postcollita són sapròfits i depenen dels nutrients
exògens per a germinar i iniciar el procés d'infestació. Els antagonistes que poden utilitzar
ràpidament aquests nutrients base, seran capaços d'aturar aquest procés infestiu
(Janisiewicz, 1991).

Hem de considerar també que els antibiòtics produïts per certs microorganismes
antagònics tenen un paper important en la protecció de malalties abans i després de la
collita (Janisiewicz i cols., 199Ib).

La supervivència de l'antagonista en l'hàbitat, i a les condicions ambientals a les quals ha
de protegir el material vegetal, serà un dels principals factors que determinin la seva
utilitat com a agent de biocontrol. En el cas de la postcollita l'antagonista ha de sobreviure
i conservar la seva efectivitat després d'exposar-lo a tractaments de postcollita i a
condicions d'emmagatzematge, tant humitat relativa, com baixes temperatures, com
diverses relacions de O2/CO: (Janisiewicz, 1991). Alguns microorganismes, sobretot
Hevats. poden créixer i sobreviure sense aigua lliure si tenen humitat relativa alta en
l'atmosfera. D'altra banda, les baixes temperatures poden permetre una bona supervivència
dels antagonistes però disminuir-ne l'efectivitat.

Totes aquestes característiques desitjables per a un agent de biocontrol és molt difícil que
les reuneixi un sol organisme; per aquest fet ja s'està treballant en incorporar en un mateix
organisme aptituds d'altres mitjançant enginyeria genètica (Panopoulos, 1986).

Un darrer factor important per a la lluita contra el patogen és la relació entre la
concentració d'inòcul d'antagonista i l'agent causant de podridura, així com el temps
transcorregut entre l'aplicació de l'antagonista i l'inòcul del patogen (Jijakli i Lepoivre,
1992).

4.5. Modes d'actuació
Segons Droby i Chalutz (1994), el coneixement del mode d'acció dels antagonistes és
important per tot un seguit de raons: per a l'optimització dels mètodes i els moments
d'aplicació dels antagonistes, pel desenvolupament de formulacions apropiades que
incrementin la seva utilització, perquè proporciona una bona base per seleccionar nous
antagonistes efectius i finalment per al registre dels agents de biocontrol pel seu posterior
ús comercial. Tot i la clara importància que representa conèixer els modes d'actuació,
molts científics renuncien a estudiar-los degut a la seva elevada complexitat, la gran
quantitat de temps que consumeixen i als resultats poc encoratjadors que s'han obtingut
fins al moment.
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Molts conceptes desenvolupats sobre el mode d'acció dels agents de biocontrol de malalties
de plantes, poden ésser en general aplicats també als agents de control biològic de
malalties en postcollita (Droby i cols., 1992).

COMPETÈNCIA PELS NUTRIENTS i/o ESPAI

El terme competència el va descriure Wicklow (1981), com un nínxol entrecreuat, on es
demanden de forma simultània algun dels seus recursos per part de dues o més poblacions
microbianes. La quantitat d'espai disponible generalment no està limitat, però si que hi ha
un nombre limitat de micro-hàbitats apropiats que contenen nutrients, en aquestes
situacions pot haver-hi competència per l'espai utilitzable, més que per l'espai total
(Campbell, 1987).

Alguns microorganismes tenen una elevada capacitat de creixement i d'utilització dels
recursos, poden colonitzar ràpidament i àmpliament el substrat on es troben, excloent així
altres microorganismes que hi arribin posteriorment (Bruchi i Lai, 1966). Fokkema
(1968), va demostrar que el gran creixement de Cladosporium herbarum en fulles de
sègol, prevenia el desenvolupament dels patògens.

Quan creiem que el mecanisme d'actuació és degut a la competència pels nutrients, hem
de considerar com a primer requisit, que el patogen a controlar necessita els nutrients
abans de la seva penetració dins al material vegetal i per tant serà quan pot presentar-se
aquest efecte antagònic. El període previ a la penetració, no està necessàriament limitat al
procés de germinació (Fokkema, 1976).

Els patògens que normalment penetren en el material vegetal immediatament després de la
germinació o bé tenen un creixement miceliar superficial petit, probablement seran menys
susceptibles a la competència per nutrients amb els antagonistes (Fokkema, 1976). Aquest
raonament podria explicar el perquè Botrytis squamosa, que penetra en les fulles de ceba
ràpidament, no es veu afectada per Aureobasidium pullulons, mentre que Botrytis cinerea
queda inhibida per aquest antagonista (Fokkema i Lorbeer, 1974).

Els antagonistes que tenen aquest tipus de mode d'actuació sovint estan millor adaptats a
les condicions adverses del medi que els patògens. L'antagonista ha de mostrar un ràpid
creixement a les ferides, ha de ser capaç d'emprar nutrients a baixes concentracions i'
sobreviure i desenvolupar-se en la superfície del fruit o al lloc d'infecció a baixes
temperatures, pHs extrems o condicions osmòtiques que no són beneficioses pel
creixement del patogen. Normalment, en aquest tipus d'antagonisme s'inhibeix el
desenvolupament del patogen però no se'l destrueix (Droby i Chalutz, 1994).

Degut a la seva gran ratio superficie-volum les bactèries i els lleváis tenen la capacitat
d'absorbir més ràpidament els nutrients de solucions diluïdes, que els tubs germinatius
dels fongs filamentosos, però en canvi, en l'absorció de sucres, generalment són més
ràpids els fongs, depenent del tipus de sucre. (Brodie i Blakeman, 1976).

Elad i cols. (1992) indicaven que algunes de les espècies de lleváis i bactèries que
controlen el patogen Botrytis cinerea, en els estudis realitzats sobre mongetes i tomàquets,
tenen aquest mode d'actuació. Un altre exemple de possible competència pels nutrients, és
el del llevat Pichia guilliermondii, soca US-7, que inhibeix el desenvolupament del
patogen Pénicillium digitatum. Aquest fet es va intentar demostrar cultivant aquest
antagonista i el patogen en un medi de cultiu sintètic (Droby i cols., 1989).
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PER PRODUCCIÓ D'ANTIBIÒTICS i ALTRES INHIBIDORS

Tot sovint s'ha suggerit que la producció d'antibiòtics, metabòlits tòxics o bé de metabòlits
de desconeguda utilitat, eren la causa de l'existència d'inhibicions en alguns cultius
(Skidmore, 1976).

Comunament es considera que hi ha una producció d'antibiòtics quan apareix una zona
d'inhibició entre l'antagonista i el patogen en un medi amb agar o una inhibició del
creixement del patogen en un medi líquid. Però no existeix una evidència directa que quan
observem aquest fet i al mateix temps existeix una interacció antagònica "in vivo", els
antibiòtics en siguin els responsables (Fokkema, 1976).

La producció d'antibiòtics i d'altres productes inhibidors, com ara els materials volàtils,
han estat investigats amb molt de detall per a les interaccions antagonístiques al sòl i
especialment en estudis de ftmgistasi (Dennis i Webster, 1971; Lockwood. 1975).

En la recerca d'antagonistes naturals per al control de les malalties de postcollita, també
s'ha apuntat en alguns casos que la causa de la inhibició del creixement del patogen podria
ésser la producció d'algun antibiòtic per part de l'antagonista, aquest és el cas de
Pseudomonas cepacia, productora de pirrolnitrina i que controla un ampli ventall de
patògens en diferents fruits, entre els que destaca el Pénicillium expansum i Botrytis
cinerea en fruita de llavor (Janisiewicz i Roitman, 1988). Mançanes i peres tractades amb
baixes dosis de pirrolnitrina mostren una important reducció de podridura causada per
P.expansum i B.cinerea (Janisiewicz i cols., 1991b). Smilanick i Dennis-Arrue (1992), en
estudis posteriors qüestionen el paper de la pirrolnitrina en el control de Pénicillium
digitatum en cítrics, ja que varen controlar mitjançant l'aplicació de Pseudomonas cepacia
soques d'aquest fong resistents a la pirrolnitrina, resultats que suggereixen l'existència
d'altres modes d'actuació implicats.

Hajlaoui i cols. (1992), en els seus estudis sobre el mode d'acció de Stephanoascus
flocculosus van veure que aquest agent de biocontrol produïa compostos antifúngics
segons el medi de cultiu en què es trobava. Els bio-assaigs realitzats amb l'extracte
diclormetà obtingut de cultius filtrats de Stephanoascus flocculosus van mostrar un gran
efecte inhibidor en la germinació i creixement del miceli de Cladosporium cucumerinum.

PER INDUCCIÓ DE PROCESSOS DE RESISTÈNCIA EN L'HOSTE

Els processos d'inducció de resistència, han estat reconeguts com a una forma important i
manipulable en material vegetal (Andrews, 1984).

Durant la interacció de l'agent de biocontrol i l'hoste, s'han observat processos de
desenvolupament de resistència que provoquen canvis químics i/o osmòtics a favor de
l'antagonista i contra el patogen (McLaughlin i cols., 1990b).

La presència d'alguns metabòlits secundaris produïts per alguns microorganismes, pot
induir a processos de resistència en l'hoste, com ara producció de substàncies inhibidores
(Van den Heuvel, 1971), generalment en aquests casos no s'elimina al patogen en la seva
totalitat, però es manté sota uns nivells econòmicament acceptables (Schònbeck i Dhne,
1986).

L'aplicació de soques no virulentes d'Erwinia herbicola o Pseudomonas tubaci sobre
branques joves de mançaneres. les protegeix de l'atac d'E. amylovora. Hom pensa que la
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protecció és deguda a l'estimulació de defenses a l'hoste (Goodman, 1967; Wrather i cols.,
1973).

Després d'inocular una suspensió de cèüules del llevat antagonista Pichia guilliermondii,
(soca US-7) a la superfície de l'aranja gran, la producció d'etilè va augmentar, fenomen
que no s'observa quan no hi ha l'antagonista a la ferida (Wilson i cols., 1991). En cítrics i
altres productes, l'etilè indueix l'activitat de la fenilalanina amonio-liasa (PAL), enzim que
catalitza reaccions relacionades amb la resistència a malalties (Kuc, 1982).

PER INTERACCIÓ DIRECTA AMB EL PATOGEN

Existeix suficient bibliografia sobre l'acció de bactèries del sòl que produeixen la lisi
d'espores fungiques, tubs germinatius i hifes. En canvi hi ha poques referències d'aquesta
acció en fulles i molt menys en postcollita de fruita (Blakeman i Brodie, 1976).

La utilització d'hiperparàsits (organismes que parasiten a un paràsit primari), pot ésser
interessant en el control biològic, presentant-se en alguns casos com una bona alternativa
als fungicides (Blakeman i Fokkema, 1982; Sundheim, 1986).

Adams i Ayers (1979) conclogueren en el seu treball que existeixen microparàsits
agressius i passius i que aquests segons, solament poden considerar-se com a potencials
agents de biocontrol quan s'apliquen en ninxos ecològics molt especials.

Moltes bactèries inhibeixen el fong produint la lisi de les seves espores, tubs germinatius o
hifes. Un exemple és el Bacillus pumilus que actua sobre els tubs germinatius, fins i tot
després d'un tractament en autoclau, la qual cosa indica que l'agent de la lisi no és un
enzim (Blakeman i Brodie, 1976).

Antagonistes fúngics com Tríchoderma spp., ataquen els patògens per parasitisme directe
o produint antibiòtics. El llevat Pichia guilliermondii, (soca US-7) sembla que ataca el
micel.li del patogen Botrytis spp. (Wilson i cols., 1991).

EFECTE DEL pH

L'existència d'un pH inadequat en el lloc d'actuació del patogen pot inhibir el seu
desenvolupament. Newhook (1951), va observar que en els forats colonitzats pels'
antagonistes i el patogen a assajar, els valors del pH oscil·laven entre 7,8 i 7,4, mentre que
en els forats control, on solament hi havia Botrytis cinerea, els valors màxims observats de
pH es movien entre 6,8 - 7,2. Sembla que l'increment del pH té un efecte directe sobre el
creixement de Botrytis cinerea, i indirectament un efecte de decreixement de la producció
de pectinases (Newhook, 1951).

Bhatt i Vaughan (1963), evidenciaren l'efecte del pH a partir d'uns estudis amb
Cladosporium, com a bon antagonista en flors joves, el qual produïa una potent substància
inhibidora en un medi amb agar, però al mateix temps incrementava el valor del pH fins 8.

La producció d'àcid per part d'algunes bactèries epifítiques, pot donar lloc a unes
condicions desfavorables al creixement dels patògens (Blakeman i Brodie, 1976).
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4.6. Situació actual

La utilització de microorganismes antagònics presents de forma natural en la superfície
dels fruits o del material vegetal, està esdevenint una nova forma en la protecció de les
fruites contra les malalties de postcollita.

En la Taula 6. estan descrits alguns exemples d'èxits obtinguts en la recerca d'agents de
biocontrol de patògens en mançanes i peres.

Taula 6. Antagonistes en el control dels principals patògens de postcollita de fruita de
llavor.

Malaltia Patogert Agent de Bíocontrof „ Referència

MANÇANA

Podridura blava P. expansum

Podridura grisa Botrytìs cinerea

Pseudomonas syringae

Pseudomonas cepacia

Cryptococcus spp.

Píchia guiüermondii

Candida sake

Sporobolomyces roseus

Candida sake

Pichia guiüermondii

Pseudomona cepacia

Cryptococcus laurentü

Acremonium breve

Candida sake

Janisiewicz, 1987

Janisiewicz i Roitman, 1988

Roberts, 1991

Wilson i cols., 1993

McLaughlin i cols., 1990b

Wilson i cols., 1993

Janisiewicz i Bors, 1995.

Usali i cols., 1995

Winiewski i cols., 1988

McLaughlin i cols., 1990b

Janisiewicz i Roitman, 1988

Roberts, 1990a

Janisiewicz, 1988b

Usali i cols., 1995

PIRA

Podridura blava P. expansum

Podridura grisa Botrytis cinerea

Mucor

Pseudomonas cepacia

Pseudomonas cepacia

C. laurentü

Cflavus, C albidus

Janisiewicz i Roitman, 1988

Janisiewicz i Roitman, 1988

Roberts, 1990b

La majoria dels agents de biocontrol han estat assajats solament contra un petit nombre de
patògens i en conreus molt concrets. Actualment es comença a dedicar més esforços per a
identificar antagonistes amb un ampli espectre d'acció contra diverses malalties i en
diversos conreus (Arul, 1994).
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Una assignatura pendent que queda en la majoria dels agents de biocontrol recentment
descoberts, és la determinació del seu mode d'actuació, tot i que en molts dels casos s'han
assenyalat quin podria ser, la complexitat que els envolta fa que els pocs estudis que hi ha
siguin poc concloents ( Wilson i cols., 1991; Smilanick i Denis-Arrue, 1992).

Tots els sistemes de control biològic que es vulguin desenvolupar com una alternativa,
s'han de comparar amb els fungicides sintètics, en termes d'efectivitat i de confiança
(Hofstein i cols., 1994). Un cop determinada l'efectivitat dels antagonistes a temperatura
ambient, és molt important determinar el seu comportament a baixes temperatures i a les
condicions d'atmosfera controlada (Falconi i Mendgen, 1991; Janisiewicz, 1991)

Actualment també s'estan realitzan molts estudis per a la millora de la capacitat
antagònica dels agents de biocontrol ja descoberts, com ara l'addició de nutrients
(Janisiewicz i cols., 1991a,1992) o la combinació amb altres sistemes de lluita (El
Ghaouth i Wilson, 1995). També s'estan dedicant molts esforços en començar a treballar
en la seva manipulació genètica (Pusey, 1994).

Molts analistes sobre indústries i negocis de pesticides estan d'accord en que la transició
des del control químic al biològic, tot i presentar-se gradual és inevitable. Alguns estudis
indiquen que des de 1990 fins a finals de segle, el volum anual de vendes de pesticides
biològics als països més rics, creixerà desde els 33-45 milions de dòlars als 8 bilions de
dòlars (Woodhead i cols., 1990).

Un fet molt important que està afavorint l'aparició d'agents de biocontrol als mercats, és
que el desenvolupament d'un producte químic de síntesi, amb les legislacions medio-
ambientals actuals, tarda entre 8-12 anys amb un cost aproximat que va entre els 40-80
milions de dòlars. En canvi solament es necessiten al voltant de 3 anys, i a un cost d'uns 5
milions de dòlars, per poder treure al mercat un agent de biocontrol, sense tenir en compte
el temps que tarda en descubrir-se (Woodhead i cols., 1990).

4.7. Millora de la capacitat antagònica dels agents de biocontrol
Els dos principals factors que determinaran que sigui o no factible la utilització d'un
determinat agent de biocontrol, són la seva fiabüitat i la rendibilitat econòmica. En els
darrers anys s'ha avançat molt en la búsqueda d'agents de biocontrol de postcollita, amb'
uns bons resultats, degut principalment a la facilitat de reproduir els resultats en
condicions d'atmosfera controlada. Però la majoria d'ells necessiten concentracions molt
altes de l'agent de biocontrol per assolir nivells de control òptims, aquest fet fa que la seva
utilització sigui menys atractiva econòmicament. Una possible alternativa a aquest
problema és la manipulació de les poblacions dels antagonistes en la fruita o la combinació
amb altres sistemes de lluita, per així obtenir un excelent control amb nivells de població
més acceptables.

4.7.1. Addició de nutrients

La superfície de la fruita proporciona una important font de nutrients per a una bona
alimentació dels microorganismes, tant paràsits com sapròfits. A més de la procedència
dels nutrients de plantes de l'entorn, la superfície de la fruita pot contenir dipòsits de
polen, restes orgàniques o sucs, que proporcionen significativament la quantitat de
nutrients necessaris per als microorganismes (Blakeman, 1985).
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Els canvis en l'estat nutricional de la fruita a mesura que es desenvolupa i madura,
determinen els canvis en la composició microbiana de la seva superfície (Williams i cols.,
1956; Davenport, 1976). La competència pels nutrients en la superfície de les plantes és un
aspecte molt important en els modes d'actuació dels agents de biocontrol (Fokkema,
1976).

<

La majoria de llevats poden fermentar la glucosa, però també utilitzen substrats no
fermentables (mitjançant el metabolisme respiratori). Aquesta utilització és molt selectiva
i molts cops determina Fespecificitat d'un nínxol, ja que molts d'aquests compostos són
productes del metabolisme de certes plantes o de llur degradació per l'efecte de bactèries i
fongs. D'altra banda no hi ha evidència que els llevats puguin fixar el nitrogen atmosfèric,
per la qual cosa depenen de l'oxidació o la reducció de les formes nitrogenades per a la
síntesi de protéines i àcids nucleics.

La teoria que les comunitats epifítiques es troben limitades pels nutrients ve recolzada per
estudis en els quals les aplicacions exògenes de nutrients a les parts vegetatives de la
planta, donaven lloc a un increment del tamany de les poblacions epifítiques (Dik i cols.,
1992).

La idea d'afegir nutrients per tal d'estimular el desenvolupament dels agents de biocontrol
no és nova, Bhatt i Vaughan, (1962) i Burchill i Cook, (1971), ja realitzaren dos assaigs a
nivell de camp utilitzant aquesta idea amb bons resultats. D'altra banda, McBride (1971),
va observar que en presència de nutrients, les soques de Sporobolomyces tenien molta
menys capacitat antagònica envers Mena larícis. Aquest fet podria ser degut que en
aplicar simultàniament l'antagonista i el patogen, aquest segon també utilitzava els
nutrients. El perill que en afegir els nutrients s'estimuli al patogen pot ser petit, ja que
aquets nutrients poden ésser consumits en pocs dies pels microorganismes que conformen
la filosfera (Bashi i Fokkema, 1976). En un altre estudi es va observar que l'aplicació de
nitrogen orgànic incrementava la producció de biomassa i de compostos antifúngics dels
antagonistes Gliocladium virens i Trichoderma spp., quan es varen emprar per a controlar
patògens del sòl (Morris i Rouse, 1985).

La soca de Pseudomonas syringae (L-59-66) aplicada en mançanes controlava la
podridura blava i grisa, però quan la fruita era madura es necessitaven concentracions més
altes de l'antagonista per obtenir els mateixos nivells de control que en fruita més verda;
tot i desconèixer-se el mode d'actuació es va pensar que podia estar lligat a factors
nutricionals (Janisiewicz i Marchi, 1992). En un estudi posterior, (Janisiewicz i cols.,
1992) els autors varen avaluar l'efecte de diverses fonts de nitrogen i de carboni sobre la
millora de la capacitat antagònica de la soca de Pseudomonas syringae en el control de
P.expansum en mançanes i varen trobar que amb aplicacions de 80 mM de L-asparragina
o L-prolina conjuntament amb l'antagonista, es podia reduir més de deu cops la
concentració de l'agent de biocontrol per obtenir resultats òptims de control del patogen.

4.7.2. Combinació amb altres sistemes de lluita

En els darrers anys s'han fet esforços per combinar tots els sistemes de lluita possibles per
tal d'obtenir un bon nivell de control de les plagues i malalties, sota el nom de sistemes de
maneig integrat de plagues i malalties. La recerca de noves alternatives de control,
mitjançant la combinació de sistemes biològics, genètics i culturals, és un important punt
en la producció dels conreus (Andrews, 1983).
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La utilització de microorganismes antagònics en el control de les malalties de postcollita,
actualment es presenta com una clara alternativa als productes químics sintètics, tot i els
bons resultats obtinguts, existeixen certes limitacions, com ara el seu petit espectre d'acció
i la menor uniformitat, ja que no sempre es dóna el mateix nivell de control de les
malalties si es compara amb els fungicides de síntesi (El Ghaouth i Wilson, 1995).
Aquestes limitacions potser es podrien superar combinant els microorganismes antagònics
amb altres tractaments que puguessin tenir efectes additius o sinergistes. Les possibilitats
en el camp de les combinacions són moltes i variades, algunes d'elles ja han començat a
donar bons resultats. Una d'elles és la utilització de nutrients que millorin la capacitat
antagònica dels microorganismes (Janisiewicz i cols., 1992).

Una altra possibilitat és la barreja d'antagonistes resistents als fungicides sintètics o als
naturals amb baixes dosis d'aquests. En centrals hortofructícoles d'Israel es va combinar
una soca de Pichia guilliermondii amb el 10% de la dosi normal de tiabendazol per
controlar les principals malalties de postcollita de cítrics, obtenint-se un cert grau de
millora del control (Hofstein i cols., 1991).

Una limitació de la utilització de llum UV per a la inducció de resistències, és que el seu
efecte de protecció disminueix amb el temps. S'ha observat que la combinació de
tractaments de llum UV en mançanes amb un microorganisme antagònic incrementava i
perllongava la protecció del fruit de les malalties de postcollita (El Ghaouth i Wilson,
1995).

Les propietats morfològiques i fisiològiques de les cèl·lules vegetals o dels teixits es poden
modificar per retardar o eliminar les podridures. En general podem dir que el contingut de
nitrogen tendeix a incrementar la susceptibilitat del fruit a les podridures, el calci i el
potasi n'incrementen la resistència i el fòsfor indueix a respostes de defensa; a partir
d'aquests principis es pot intentar modificar la fertilització dels fruiters per millorar
l'efectivitat d'altres mesures de control, com ara la utilització d'agents de biocontrol
(Bruton, 1994). La integritat de la membrana cel·lular vegetal juga un important paper en
la germinació de les espores i en el creixement de les hifes. El calci és l'element que més
s'ha estudiat de cara a millorar la qualitat de la fruita en postcollita (Poovaiah i cols.,
1988) i reduir-ne les pèrdues per podridures (Conway i cols., 1988, 1991).

4.8. Perspectives de futur

4.8.1. Estudi de les comunitats microbianes i barreja d'agents de biocontrol

Generalment els agents de biocontrol tenen un estret espectre d'activitat si els comparem
amb el productes químics de síntesi. Un possible mètode per poder amplliar aquest
espectre pot ésser la barreja d'antagonistes mútuament compatibles (Janisiewicz, 1988a).

Hi ha resultats que indiquen que les ferides de les fruites tenen capacitat d'allotjar a més
d'una població d'antagonista, la qual cosa indica que l'addició d'un altre agent de
biocontrol podria posteriorment incrementar la població total d'antagonistes a les ferides i
aquest increment donar lloc a una millora del biocontrol (Janisiewicz i Bors, 1995).

Les comunitats que tenen una estructura complexa, és a dir un nombre gran d'espècies
necessiten una quantitat més petita d'energia per mantenir la seva estructura. L'estabilitat
ve associada a comunitats microbianes d'alta diversitat La diversitat d'espècies tendeix a
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ésser menor en ecosistemes controlats físicament, ja que prevalen les espècies adaptades a
aquests estress fisico-químics (Atlas i Bartha. 1993).

El tamany de l'àrea a colonitzar, el nombre d'espècies amb capacitat d'envair els substrats
i el rati d'invasió, influencien en la riquesa i diversitat d'espècies d'una comunitat (Atlas i
Bartha. 1993).

Les sèries de substitució de De Wit (Harper, 1977) han estat extensament utilitzades en
l'estudi de l'ecologia de les plantes, per determinar les interaccions de competència entre
espècies de plantes. En aquest tipus de disseny es planten dos espècies barrejades en
diverses proporcions, però en una densitat constant, i es determina posteriorment la seva
producció. Aquests estudis ens proporcionen una excelent informació per a la diferenciació
de nínxols. *

En ecologia microbiana les sèries de substitució s'han emprat per estudiar les interaccions
de competència entre fongs fitopatogènics (Adee i cols., 1990) i entre bactèries epifítiques
(Wilson i Lindow, 1994).

A través d'aquestes sèries de substitució, es va demostrar la competència pels recursos
nutritius limitants entre les soques epifitiques gel+ Pseudomonas syringae i els agents de
biocontrol de gelades en fulles de patates P.syringae i P.ßuorescens, totes dos gel" . Es
varen obtenir uns índexs d'entrecreuaments de nínxols molt elevats, indicant una gran
similaritat ecològica, fet que està en concordancia amb els baixos nivells de coexistència
observats (Wilson i Lindow, 1994).

L'existència de diferenciació de níaxols entre diferents microorganismes, suggereix que la
coexistència entre poblacions és deguda a la partició dels recursos nutritius entre soques
amb diferents patrons d'utilització de nutrients (Morris i Rouse, 1985; Wilson i Lindow,
1994). De totes formes aquesta coexistència entre membres de diverses comunitats també
pot ésser deguda a altres mecanismes, com ara la separació temporal o espaiai o bé la poca
uniformitat del medi ambient (Evans i cols., 1989).

La similaritat ecològica de diverses soques microbianes es va determinar mitjançant els
índexs d'entrecreuaments de nínxols, derivats dels perfils d'utilització "in vitro" de
diverses fonts de carboni. Els nivells de coexistència de les soques bacterianes estudiades
van estar inversament correlacionades a la similaritat ecològica de les soques. D'aquí que
els nivells de coexistència entre les soques fos proporcional al grau de diferenciació del
nínxol, definit com a la capacitat d'utilitzar les fonts de carboni no utilitzades per les
soques competidores (Wilson i Lindow, 1994b).

Un exemple pràctic de la millora de la capacitat antagònica mitjançant la barreja de dos
agents de biocontrol amb poca similaritat ecològica, ha estat el treball de Janisiewicz i
Bors (1995). amb la utilització conjunta, a igual nivell de biomassa, d'una soca bacteriana
de Pseudomonas syringae i una de llevat Sporobolomyces roseus, la barreja de les quals va
controlar millor la podridura causada per Pénicillium expansum en mançanes, que quan
s'utilitzaven de forma individual.

4.8.2. Manipulació genètica dels agents de biocontrol

Podria arribar a passar que la manipulació genètica de les plantes hoste pugui millorar el
biocontrol, però sembla més factible aconseguir-ho mitjançant la manipulació genètica
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dels antagonistes (Pusey, 1994). És ben conegut que existeix una gran variabilitat genètica
en molts microorganismes antagònics (Janisiewicz, 1988b). El gens que controlen els alts
nivells de competència o la capacitat antagònica, es poden utilitzar a través de selecció o
de la tecnologia del DNA recombinant. Un cop identificats els factors clau que governen la
capacitat inhibidora dels antagonistes, es podria utilitzar l'enginyeria genètica per millorar
el sistema (Panopoulos, 1986), aquesta millora podria ser en moltes direccions, entre les
que s'inclourien (Nigam i Mukerji, 1988):

• Ampliació del nombre de patògens que pugui controlar.

• Ampliació del nombre d'hàbitats en els quals pugui actuar.

• Disminució de l'efecte sobre organismes que no es desitgen controlar.

• Augment o disminució de la persistència ecològica o supervivència d'una
temporada a una altra.

• Millora de la persistència per reduir la probabilitat que falli el biocontrol degut a la
seva perllongada utilització.

La millora genètica d'alguns fongs està poc estudiada, per la qual cosa és difícil suggerir
millores genètiques en els fongs que actuen com a agents de biocontrol (Yoder, 1983). En
canvi en les bactèries, és més possible incrementar l'eficàcia del control biològic
mitjançant la seva manipulació genètica, això es pot donar tant per canvis genotípics com
fenotípics (Clark i Warren, 1979).

Papavizas i Lewis, 1983, va utilitzar raigs ultraviolats seguits de selecció, per a l'obtenció
d'aïllaments de Trichoderma spp., que fossin tolerants als fungicides i per a la millora de
la capacitat antagònica enfront de les malalties del sòl. Trosmo i Ystaas (1980), milloraren
el biocontrol de Botrytis cinerea en mancanes a través de la selecció de soques de
Trichoderma amb capacitat de créixer a baixes temperatures.

Cook i Baker, 1983, suggereixen que és possible transferir gens de microorganismes
antagònics dins del genoma de la planta, per així produir un cultivar resistent.

Teòricament es poden combinar en un mateix organisme característiques de diferents
microorganismes per incrementar-ne la capacitat antagònica. Per exemple, a un organisme
que té una alta capacitat de colonització, se li pot introduir algun gen que codifiqui per a la-
síntesi d'un antibiòtic específic o un enzim. També és possible millorar l'actuació dels
antagonistes alterant la regulació de la síntesi de metabòlits. (Pusey, 1994). Gutterson al
1990 va realitzar fusions transcripcionals per incrementar la síntesi d'oomicina A en
Pseudomonas fluorescens per controlar a Pythium ultimum.

4.8.3. Formulació dels agents de biocontrol

Quasibé totes les matèries actives emprades en la protecció dels conreus es formulen abans
de la seva comercialització. La formulació és necessària per poder obtenir una presentació
adequada del producte i optimitzar la seva eficàcia, estabilitat, seguretat i maneig. El tipus
de formulació a escollir depèn de la tecnologia que s'ha d'emprar per a la seva aplicació,
dels costums dels futurs usuaris i de les propietats fisiques-químiques de la matèria activa
(Barlow, 1985).

El producte formulat, a més de la matèria activa i dels condicionants, pot tenir tot un
seguit d'adjugants, els quals es defineixen com a compostos que ajuden o modifiquen
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l'acció de la matèria activa i optimitzen la formulació. Els més important dels adjugants
són els surfactants, que modifiquen les propietats de mullada i de polvorització de la
formulació (Foy, 1989). Els adjugants poden utilitzar-se per a tres propòsits: primer, es
poden emprar per optimitzar l'activitat de la matèria activa, segon per millorar les
característiques del producte formulat durant l'aplicació, ajudant a distribuir i mantenir la
matèria activa de la millor forma possible i tercer, per mantenir la integritat física i
l'estabilitat de la formulació durant el procés d'aplicació (Rhodes, 1993).

Les diferències més importants entre els productes químics de síntesi i els agents de
biocontrol són, que aquests darrers són organismes vius, els quals es poden desenvolupar
en l'ambient, i que freqüentment és necessària la seva multiplicació després d'aplicar-los
per poder així controlar l'insecte o patogen corresponent. La formulació li ha d'oferir les
condicions adequades per que pugui mantenir-se viable durant la seva preparació,
emmagatzematge i aplicació, així com afavorir la supervivència de l'agent en l'ambient
(Rhodes, 1993). Aquest fet presenta una sèrie de problemes tècnics, ja que els
microorganismes, especialment en absència d'estructures latents, es moren o s'inactiven
fàcilment sota condicions ambientals desfavorables (Kirsop i Doyle, 1991). Això pot
passar al llarg del procés de formulació, per exemple si s'exposa l'organisme a calor,
fricció, compostos tòxics, dessecació incontrolada o germinació prematura en presència
d'humitat. L'altra diferència és que els agents de biocontrol constitueixen partícules
discretes, ja que són cèl.lules, conidis, espores, virus o estructures multicel.lulars. En
general no es pot destruir la integritat d'aquestes partícules sense inactivar l'agent, aquests
es poden suspendre en un fluid, però difícilment es poden dissoldre sense perdre la seva
efectivitat. El procés de formulació s'ha de dissenyar amb molta cura, per tal que
reflecteixi els requeriments particulars i limitacions de cada organisme (Rhodes, 1993).

S'han desenvolupat diverses tècniques específiques per a la formulació de
microorganismes. La majoria de formulacions que poden proporcionar una llarga viabilitat
necessiten mantenir les cèl.lules en estat sec. El procés d'assecat es pot dur a terme per
diferents mitjans, incloent el secat en congelació (Kirsop i Doyle, 1991) i el secat en silica
de gel (Blachère i cols., 1973). No tots els organismes tenen la mateixa habilitat de
mantenir-se en dessecació i en emmagatzemat en estat sec, però en alguns casos les
formulacions en sec poden mantenir-se estables diversos anys (Lapage i Redway, 1974).
També s'ha intentat aprofitar les propietats de gels d'alginat entrecreuats per encapsular
als agents de biocontrol. Es realitza una suspensió de les cèl.lules dels agents de biocontrol
en alginat de sodi i a continuació es polvoritza en una dissolució de sals de calci. (Fravel i
cols.. 1985, Knudsen i cols., 1991).

Un altre sistema per a la formulació de micoorganismes, ha estat l'aprofitament de les
propietats dessecació-protecció dels polisacàris, com ara la metilcel.lulosa, malauradament
aquestes formulacions perden viabilitat durant l'emmagatzematge (Suslow i Schroth,
1991). L'adsorció de cèl.lules en turba, és una tècnica utilitzada per a la formulació de
Rhizobium, la funció de la turba és doble, ja que actua com a dispersant i com a protecció
dels organismes enfront de l'ambient (Mclntyre i Press, 1991). Un sistema molt senzill de
formulació, és la producció mitjançant fermentador del microorganisme en un substráete
sòlid que posteriorment fa de excipients, ja que s'aplica conjuntament el substrat de
formulació i el microorganisme (Paau i cols., 1991).
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L'interès cada cop major en la utilització de microorganismes antagònics per al control de
malalties en agricultura, ha fet que actualment comencin a aparèixer millors formulacions
al mercat.

4.8.4. Patent, registre i comercialització dels sistemes de biocontrol

La comercialització d'un antagonista requereix una tecnologia especial i un canvi de
mentalitat considerable en les indústries dedicades a la protecció de vegetals (Pusey i cols.,
1986). Les indústries no tenen personal expert o no els incentiven per descobrir i estudiar
els agents de biocontrol, ja que sempre busquen un benefici directe en les seves inversions
i prioritzen aquelles que poden oferir-lo a curt o a mig termini. D'altra banda, els
investigadors, els quals sí es dediquen a descobrir agents de biocontrol, normalment
realitzen els seus assaigs a petita escala, tant al laboratori com al camp, preocupant-se en
publicar els seus resultats en revistes científiques i despreocupant-se generalment de la
seva comercialització, ja que els resultats objecte de patent no es poden publicar fins que
aquesta es realitza, període que pot allargar-se durant anys (Nigan i Mukerji, 1988).
Aquesta situació indica que si es desitja que els agents de biocontrol siguin una alternativa
real als productes químics sintètics, es necessita una estreta col·laboració entre la indústria
i els centres de recerca.

Bowers (1982), va indicar la seqüència de passos necessaris per poder comercialitzar un
agent de biocontrol:

• Descobriment i identificació de l'agent de biocontrol.

• Realització dels assaigs d'eficàcia.

• Realització dels assaigs de seguretat, tant per a l'home, com per a l'ambient i per
als organismes que no ha de controlar.

• Estudi de l'estabilitat genètica de l'agent de biocontrol, ja que durant la seva
utilització no hauria de perdre la seva virulència.

• Estudi del seu potencial per a la producció en massa.

• Formulació de l'agent de biocontrol amb elements que incrementin la seva eficàcia.

• Realització d'assaigs d'estabilitat i caducitat del producte.

• Estudi del mercat potencial.

• Avaluació dels costos del producte.

• Realització d'anàlisis d'inversió.

• Realització d'assaigs a nivell comercial.

• Patentar l'agent de biocontrol.

• Registre de l'agent de biocontrol.

• Comercialització i venda del pesticida biològic als usuaris.

Perquè el control biològic sigui acceptat pels productors, aquest ha d'ésser d'alta qualitat,
eficaç, segur i econòmic, això es pot determinar a través dels assajos a nivell comercial i
dels estudis econòmics corresponents.

Perquè la indústria arribi a desenvolupar i posar al mercat un nou agent de biocontrol,
prèviament se n'ha d'obtenir la patent (Bowers, 1982).

41



Control biologie de Pénicillium expansum en postcollita de fruita de llavor Tesi doctoral

Els mecanismes per patentar pesticides biològics no estan ben definits en molts països,
especialment als denominats del tercer món. Fins al 1980, l'oficina de patents dels EUA
no permetia patentar els microorganismes (Nigan i Mukerji, 1988).

Actualment la normativa de patents a Europa i a EUA es força clara i permet de patentar
microorganismes amb certa facilitat, tenint en compte que allò que es patenta és
l'aplicació d'una soca microbiana concreta i en cap moment el microorganisme com a tal.

Hi ha prou exemples recents de sol·licituds de patents de microorganismes pel control de
malalties de postcollita la majoria als EUA: Pseudomonas espacia, P. syringae,
Acremonium breve en el control de les podridures Botrytis cinerea i Pénicillium expansum
en fruits de llavor (Janisiewicz, 1987. 1988a: Janisiewicz i Roitman, 1988; Janisiewicz i
cols.. 1992). Pichia guillermondii (soca US-7). en el control de podridures de fruits de
pinyol, de llavor, cítrics i tomàquet (Wilson i Chalutz, 198*9; Chalutz i Wilson, 1990) i
Candida sake en el control de B. cinerea i P. expansum en mançanes (Wilson i cols.,
1993). A Europa cal destacar la sol·licitud de patent de Candida sake en el control de B.
cinerea, Rhizopus nigrícans i P. expansum en mançanes i peres (Viñas i cols., 1995).

Un cop obtinguda la patent s'ha de procedir al registre del producte. Actualment al nostre
país. i a la resta de països de la Unió Europea, aquest pas representa un important obstacle
per a la comercialització dels agents de biocontrol en postcollita, ja que no existeixen
antecedents i no hi ha una normativa específica per al seu registre. En aquests casos
l'administració aplica la mateixa legislació que han de seguir els productes químics
sintètics. Aquesta normativa demana la realització de molts i costosos estudis toxicologies,
la majoria d'ells totalment innecessaris pels agents de biocontrol.

En el cas dels EUA ja existeix una normativa específica de registre dels agents de
biocontrol, que consisteix en un seguit de nivells cada cop més costosos per la seva
complexitat i temps de realització, si l'agent de biocontrol supera el primer nivell
d'assajos toxicologies, ja s'accepta. El cost dels assajos de toxicologia del primer nivell
vénen a costar entre 80.000 i 150.000 dòlars i es poden realitzar en 6 mesos. En canvi un
estudi toxicologie per a un producte químic de síntesi pot costar entre 2,5 i 3 milions de
dòlars i es necessiten de 4,5 a 6 anys per realitzar-los (Woodhead i cols., 1990). Aquesta
gran diferència de costos i temps és principalment deguda al gran interès per part de
l'EAP (Agència de Protecció Medioambiental dels EUA), en facilitar l'aparició de
pesticides biològics. Aquest fet ha comportat que a principis de l'any 1995 apareguessin
dos productes biològics en el control de malalties de postcollita de fruita, el Bio-save 10 i
11, compostos constituits per Pseudomonas syringae, comercialitzats per la casa comercial
EcoScience i I'Aspire, que té com a matèria activa una soca de Candida oleophila i
comercialitzat per Ecogen.

Un aspecte molt important en la comercialització dels agents de biocontrol és l'acceptació
per part de la societat de l'aplicació de "microorganismes vius" en els seus aliments.
Aquesta idea però no és nova, ja que des de temps molt antics, les fermentacions
mitjançant microorganismes han estat una forma important de preservació dels aliments.
L'addició de microorganismes en la preparació del pa i en productes derivats de la llet ha
estat àmpliament acceptada. Per això sembla que la societat acceptaria els antagonistes
microbians si aquests esdevinguessin una alternativa segura i efectiva als fungicides
sintètics (Wilson i cols., 1991).
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Un problema per a la seva comercialització, és el fet que un agent de biocontrol pot tenir
un alt nivell d'eficàcia en un lloc geogràfic determinat, però no en una altra àrea, la qual
cosa fa necessària la realització d'assaigs a gran escala en diferents zones, per poder
avaluar la seva eficàcia en diferents condicions ambientals. Una altra característica
negativa que pot dificultar la seva comercialització, és que els agents de biocontrol són
éssers vius i per tant necessiten condicions de producció, transport i emmagatzematge més
específics que els químics sintètics. També tenen un període curt de caducitat, fet que pot
dificultar la producció i requereix més atenció per part de l'usuari (Nigan i Mukerji,
1988).

Totes a questes dificultats en la seva aplicació pràctica, han d'ésser superades pels
nombrosos avantatges que suposa la seva utilització.

Des de fa alguns anys s'han dut a terme alguns intents de comercialització d'antagonistes.
Així l'espècie bacteriana Bacillus subtilis s'ha patentat per al control de la podridura
marró de fruits d'os causada per Monüia fructicola (Pusey i Robins, 1991). A més a més
Pusey i cols. (1986) van incorporar l'espècie bacteriana esmentada a la cera del fruit
utilitzada comercialment per tractar préssecs en la línia d'empaquetatge. La utilització de
l'antagonista donava un nivell de protecció similar a l'obtingut amb la cera més el
fungicida benomil.

Cal indicar que els primer agents de biocontrol de les malalties de postcollita de fruita ja
han aparegut al mercat i es podran aplicar per primer cop als EUA durant la campanya
fructicola 1995-96, això indica, d'una banda la dificultat que comporta la seva
comercialització, i de l'altra que les perspectives de futur són molt encoratjadores, ja que
l'objectiu de poder menjar fruita sana i sense residus està a punt de fer-se realitat.
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Fotografia num. 1: Conidiòfor de Pénicillium expansum després de 72 hores d'incubació a
20 "C a l'interior d'una mancaría "Golden Delicious" (x 2.640).

Fotografia num. 2: Podridura blava causada per Pénicillium expansum en peres "Blanquilla".
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OBJECTIUS

I. Posta a punt de les metodologies necessàries per a dur a terme un programa de
lluita biològica en postcollita

II. Aïllament de microorganismes epifítics per al control de la podridura causada
per P. expansum en mançanes i peres, durant la seva conservació frigorífica

III. Determinació de la capacitat antagònica "in vivo" dels microorganismes
epifítics aïllats sota diferents condicions de temperatura i relació CO2/Û2

IV. Caracterització dels millors antagonistes

V. Determinació de la compatibilitat del control biològic, amb certs tractaments
químics de pre i postcollita

VI. Estudi de dinàmica poblacional dels millors antagonistes, a diferents condicions
de substrat ("in vivo" i "in vitro") i temperatura

VII. Determinació de l'efecte de certes substàncies nitrogenades en l'increment de la
població dels antagonistes

VIII. Millora de la capacitat antagònica dels millors agents de biocontrol, mitjançant
l'addició de certs nutrients





MATERIAL

1. CENTRALS HORTOFRUCTÍCOLES

CAMPANYA 1989-90

Per a aquesta primera campanya de recollida de mostres, se seleccionen quatre centrals
hortofructícoles, totes elles de tamany mitjà i situades a la comarca del Segrià. La presa de
mostres es realitza en diferents moments del període de conservació, concentrant-se la
majoria de visites al final d'aquest període. En les dues primeres visites, les mostres
s'agafen de cambres frigorífiques sense control de gasos (fred normal) i a partir del mes de
març es realitza en cambres que havien estat en atmosfera controlada fins poc abans de
realitzar els mostrejos.

CAMPANYA 1990-91

En aquesta darrera campanya de presa de mostres en cambra frigorífica se seleccionen
cinc centrals hortofructícoles totes elles de tamany mitjà i situades a la comarca del Segrià.
En cadascuna de les centrals es realitzen tres visites durant tot el període de conservació
frigorífica de la fruita. En la primera visita, les mostres s'agafen de cambres frigorífiques
sense control de gasos (fred normal) i en la segona i tercera en cambres que havien estat
en atmosfera controlada fins poc temps abans de realitzar els mostrejos.

2. CAMPS

Els camps que han estat seleccionats en aquest estudi per realitzar-hi els mostratges, tot i
ésser molt diferents entre ells es poden unificar en tres grups, depenent del sistema
productiu i de control de plagues que es segueix en cadascun d'ells. Un primer grup de
camps que a partir d'ara seran anomenats camps químics, estan sotmesos a un control
productiu tradicional, amb molts adobats inorgànics, aigua abundant i amb la realització
del control de les plagues i malalties amb productes químics sintètics, sense seguir un
programa de respecte als enemics naturals i al medi ambient.

Un segon grup de camps que d'ara en endavant seran anomenats integrats, tot i no estar
sotmesos a un programa productiu dirigit, sí que segueixen un sistema dirigit de control de
les plagues que millori la protecció del medi ambient i respecti els enemics naturals.
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El tercer grup de camps que seran anomenats d'ara en endavant com a biologies, tenen la
característica comuna que en cap d'ells es fan fertiliztacions inorgàniques, ni tractaments
de control de plagues amb productes químics de síntesi.

2.1. Camps de mançaneres "Golden Delicious"

ANY 1992

En el primer any de recollida de mostres en camp, se seleccionen nou camps de
mançaneres "Golden Delicious", tots ells situats a la comarca del Segrià. Concretament
quatre a la localitat d'Alguaire, dos a la de Seròs, dos a la de Rosselló i un a Benavent
(Taula 7a). *

Taula 7a. Descripció dels camps de mançaneres seleccionats per als mostreigs realitzats
durant l'any 1992.

Número de
camp

1
2
3

4

5

6

7

8

9

Tipus de
control

Integrat
Químic
Químic

Biològic
Integrat
Integrat
Biològic
Biològic
Químic

Localització

Rosselló
Rosselló

Seròs
Seròs

Benavent
Alguaire
Alguaire
Alguaire
Alguaire

Nombre
d'arbres

252
210

' 170

183

187
175

75

80

260

Sistema de
formació

Vas
Eix central

Vas
Vas

Vas
Vas

Vas
Vas

Palmeta

Els camps es troben sotmesos a diferents sistemes productius i de control de les plagues.
Tres d'ells pertanyen al grup que s'ha denominat químic, uns altres tres al denominat
integrat, i els tres restants al biològic.

En cadascun dels camps es realitza una recollida de mançanes durant el mes previ a la
collita, per aïllar els microorganismes que habiten a la seva superfície.

ANY 1993

En el segon any de recollida de mostres en camp, se seleccionen tres camps de mançaneres
"Golden Delicious", tots ells situats a la comarca del Segrià. Concretament, un a la
localitat d'Alguaire, un altre a la d'Albesa i el tercer a la partida Torres de Sanui de Lleida
(Taula 7b).

Els camps es troben sotmesos a diferents sistemes productius i de control de les plagues.
Un d'ells al denominat químic, l'altre a l'integrat i el tercer al biològic.

En cadascun dels camps es realitzen durant el període de creixement de la fruita tres
visites, per a recollir mançanes i fulles, de la superfície de les quals s'aïllaran els
microorganismes que hi tenen l'hàbitat.
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Taula 7b. Descripció dels camps de mançaneres seleccionats per als mostreigs realitzats
durant l'any 1993.

Número de
camp

1
2
3

Tipus de
control

Químic

Integrat

Biològic

Localització

Albesa

Alguaire

Lleida

Nombre
d'arbres

145

140

153

Sistema de
formació

Vas
Vas

Palmeta

2.2. Camps de perers "Blanquilla"

ANY 1992

En el primer any de recollida de mostres en camp, se seleccionen deu camps de perers
"Blanquilla", situats en les comarques del Segrià i la Noguera. Concretament quatre a la
ciutat de Lleida, dos a les localitats de Miralcamp i Alcoletge i a les d'Alguaire i Térmens
un a cadascuna (Taula 8).

Els camps es troben sotmesos a diferents sistemes productius i de control de les plagues.
Tres d'ells pertanyen al grup que s'ha denominat químic, uns altres tres al denominat
integrat, i els quatre restants al grup denominat biològic.

En cadascun dels camps es realitza la recollida de peres en el període d'un mes abans de la
collita, per tal d'aïllar els microorganismes que habiten a la seva superfície.

Taula 8. Descripció dels camps de perers seleccionats per als mostreigs realitzats durant
l'any 1992.

Número de
camp

1
2

3
4

5
6
7

8

9

10

Tipus de
control

químic
biològic

biològic
químic
biològic

químic

integrat

integrat
integrat

biològic

Localització

Alcoletge
Lleida

Miralcamp

Miralcamp
Alcoletge

Lleida
Lleida

Alguaire

Temens
Lleida

Nombre
d'arbres

350

240

260

250

230

250

280

360

270

28

Sistema de
formació

vas
palmeta
palmeta

palmeta
vas

vas

palmeta

palmeta

palmeta

palmeta
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3. MATERIAL VEGETAL

3.1. Mançanes

La varietat de mancaría escollida per realitzar els aïllaments i els assaigs d'aquest treball
és la "Golden Delicious" per ésser la més important pel que fa a volum de producció i
frigoconservació. L'aïllament dels possibles antagonistes es realitza sobre mancanes
procedents de diverses cambres frigorífiques durant el seu període conservació i de camp
durant el creixement i maduració del fruit.

La fruita utilitzada per a la realització dels diferents assaigs, en alguns casos prové
directament de camp, i en altres de cambra frigorífica. En tots els assaigs se seleccionen
peces de fruita de calibre mitjà, en correcte estat sanitari i amb un grau de maduresa a
l'entorn de l'aconsellat per a la seva conservació (Taula 9a).

Taula 9a. Valors recomanats pel Servei Tècnic de l'IRTA per a la conservació òptima de
mancanes "Golden Delicious" a la zona de Lleida:

Fermesa minima:
Fermesa òptima:

Sòlids solubles:

Acidesa:

índex de midó:

6.30 - 6.8 kg/err^
7.3 -8.2 kg/crn^

> 111 g/1 de sòlids solubles

4 - 5 g d'àcid màlic/l

2 - 3

3.2. Peres

La varietat de peres escollida per a realitzar els aïllaments i els assaigs del present treball,
és la "Blanquilla" en ésser la varietat de pera més important a Lleida pel que fa al volum
destinat a frigoconservació. L'aïllament d'alguns possibles antagonistes es realiza sobre
pera procedent de camp durant el període de creixement i maduració de la fruita.

La fruita utilitzada per a la realització dels diferents assaigs, en alguns casos prové
directament de camp, i en altres de cambra frigorífica. En tots els assaigs se seleccionen
peces de fruita de calibre mitjà, en correcte estat sanitari i amb un grau de maduresa al
voltant de l'aconsellat per a la seva conservació (Taula 9b).

Taula 9b. Valors recomanats pel Servei Tècnic de PIRTA per a la conservació òptima de
peres "Blanquilla" a la zona de Lleida:

Fermesa mínima:
Fermesa òptima:

Sòlids solubles:

Acidesa mínima:

5 kg/cm2
6.3-6.8 kg/cm2

> 11.5°Brix

2.3 g d'àcid màlic/l

3.3. Fulles
Un darrer lloc seleccionat per aïllar possibles antagonistes és la superfície de fulles de
mançaneres "Golden Delicious", durant el període de creixement i maduració de la fruita
en camp.
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4. SOQUES DE Pénicillium

En el présent treball s'han utilitzat diverses soques de Pénicillium que pertanyen a très
col·leccions diferents de cultius microbians. Tot seguit es relaciona la llista d'aquestes
soques i la col·lecció de procedència:

P. expansum NRRL 2304
P. expansum AROV
P. expansum CMP1
P. expansum CMP2
P. expansum CMP3
P. expansum CMP4
P. expansum CMP8
P. expansum CMP9

Les sigles corresponen a les següents col·leccions de cultius microbians:

NRRL: North Regional Research Station Laboratory (USA).

AROV: Agricultural Research Organization. The Vulcani Center (Israel).

CMP: Unitat de Patologia de l'Area de Postcollita. Centre UdL-IRTA, Lleida.

Les soques füngiques AROV i CMP9 són resistents al fungicida tiabendazol, i la soca
CMP8 al fungicida benomil (Vendrell, 1988).

Les soques de P. expansum CMP l, CMP2 i CMP3 són productores de citrinina i la soca
CMP4 de patulina (Vela, 1990; Dadon, 1991), micotoxines que es poden trobar de forma
natural en els sucs de mançana.

Totes les soques CMP han estat aïllades de cambres frigorífiques de la comarca del Segrià.

5.PRINCIPALS FUNGICIDES I ANTIOXIDANTS

5.1. Fungicides de precollita

5.1.1. Benomil

FÓRMULA QUÍMICA

: (l-(butilcarbamoil)benzimidazol 2-ilcarbamat de metil).

GENERALITATS

Fungicida sistèmic de la família dels benzimidazols. Es presenta sota la forma d'un sòlid
cristal·lí, incolor i no volàtil. La solubilità! en aigua és de 2 mg/1 a 25°C. Té l'avantatge de
no ser fitotòxic.
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ACTUACIÓ

El camp d'activitat inclou ceto i endoparàsits. Es consideren malalties controlables:
antracnosi, botritiosis, cercosporosi, cicloconiosi, fosariosi, fiísicocosi de l'ametller i
presseguer, "mal del Panamà", moniliosi, ofiobolosi, sclerotiniosi, septoriosi, rizoctoniosi,
venturiosi, verticiliosi i altres alteracions d'origen füngic. Recomanat en cereals, cítrics,
xampinyó, florals, maduixera, fruiters, hortícoles, ornamentals, remolatxa i vinya.

Per tal d'evitar l'aparició de soques resistents, és aconsellable alternar-lo amb altres
fongicides que no siguin la carbendazima i el tiabendazol.

En algunes varietats de mançanera com la "Golden Delicious", pot retardar l'aparició del
color normal de la fruita. *

TOXICITAT

Per l'home nociu Xn. Terrestre A. Aqüícola B. Apícola A. Període mínim de seguretat de
14 dies.

5.1.2. Captan

FÓRMULA QUÍMICA

: (N-(triclorometiltio)ciclohex-4-en-l,2-dicarboximida).

GENERALITATS

Fungicida preventiu d'ampli espectre, de la família química de les ftalimides. Estimula la
vegetació, millora l'aspecte dels fruits, protegeix i afavoreix la cicatrització de les ferides
degudes a la calamarsada.

Es presenta en forma de sòlid blanc eremos, essent molt estable excepte en medi alcalí. La
solubilità! en aigua és menor de 0,5 mg/1 a 25°C.

ACTUACIÓ

És recomanat per al control d'alternariosi, antracnosi, botritiosi, cicloconiosi, corineosi,
diplocarposi, fusariosi, micosferellosi, moniliosi, oomicosi, tafrinosi, venturiosi i altres
malalties produïdes per endoparàsits florals, maduixeres, fruiters de folla caduca,
hortícoles, industrials, lleguminoses, olivera, ornamentals i vinya. També s'utilitza en la
desinfecció de llavors i bulbs ornamentals.

Es formula amb carbendazima, ditalimfos, metil tiofanat, penconazol, pirifenox,
tiabendazol i zineb, a fi d'aconseguir una major activitat sobre determinades micosis o un
camp d'acció més ampli.

No aplicar en mançaneres amb flors obertes; en especial les varietats com la "Red
Delicious".

TOXICITAT

Per l'home nociu Xn. Terrestre A. Aqüícola C. Apícola A. Període mínim de seguretat de
7 dies.
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5.1.3. Sofre

FÓRMULA QUÍMICA

S

GENERALITATS

És un producte d'origen mineral. S'utilitza tant en viticultura, com en horticultura i
arboricultura per combatre els oïdis. Es pot presentar sota la forma de sofres triturats,
micronitzats, coloidals i Sublimats (flor de sofre).

ACTUACIÓ

És recomanat en el control d'erisifalosis (oidis), erinosis i acarinosis. Les dosis d'aplicació
són variables segons la riquesa i tipus de formulació.

El sofre es pot combinar amb insecticides com ara l'acefat, cipermetrin, endosulfan i
fenitrotion, també amb l'acaricida dinobuton. De la mateixa manera es formula amb els
fungicides d'ampli espectre: coure, dinobuton i fins i tot amb els antioïdis: dinocap,
fenarimol, nitrotal, nuarimol i pirifenox.

Resulten actius entre 15 i 40 C. No convé aplicar-los a temperatures superiors a 28 C; per

sota de 20 C és aconsellable utilitzar anioïdis de síntesi adequats a les condicions
ambientals o formulacions de sofre amb permanganat.

TOXICITAT

Per l'home nociu Xi. Terrestre A. Aqüícola A. Apícola A. Període mínim de seguretat de
5 dies.

5.1.4. Flusilazol

FÓRMULA QUÍMICA

Ci6Hi5F2N3SI: ((bis(4-fluorofenil)) metil(lH-l,2,4-triazol l-ilmetil)silà)

GENERALITATS

És un fungicida sistèmic que penetra ràpidament en els teixits de les plantes arribant als
brots nous a través de la saba ascendent; posseeix acció translaminar.

ACTUACIÓ

Té activitat sobre erisifacis (oídium), pucciniacis i Ventuno spp.; no actua sobre oomicets
(fongs productors de mildiu).

Evita la implantació dels patògens durant els 6-8 dies posteriors al tractament; destrueix el
miceli del fong durant la fase d'incubació (des que es produeix la infecció fins abans
d'aparèixer els primers símptomes de la malaltia), i si s'ha establert el patogen ¡
seva esporulació.
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TOXICITAT

Per l'home nociu Xn. Terrestre A. Aqüícola B. Apícola B. Període mínim de seguretat de
14 dies.

5.1.5. Ziram

FÓRMULA QUÍMICA

^•6^12^2^4^n: (bis(N,N-dimetilditiocarbamat)de zinc).

GENERALITATS

És un fungicida preventiu, de la família dels ditiocarbamats. A*ctua sobre la germinació de
les espores i controla nombrosos endoparàsits. Posseeix bona adherència i baixa
fitotoxicitat. No s'ha de mesclar amb compostos de coure, mercuri i formulats alcalins.

ACTUACIÓ

Recomanat en el control d'antracnosi de les hortícoles, corineosi dels fruiters d'os,
fusicocosi de l'ametller, micosferellosi de la maduixera, moniliosi dels fruits d'os, llavor i
dels brots dels fruiters d'os, septoriosi de l'api i altres hortícoles, tafrinosi del presseguer,
uredinosi, venturiosi de la mançanera i perera i altres malalties fúngiques.

Els tractaments tardans, pre-recol. leccio, prevenen de l'atac i el desenvolupament de
podridures en magatzem.

TOXICITAT

Per l'home nociu Xn. Terrestre A. Aqüícola C. Apícola A. Període mínim de seguretat de
7 dies.

5.2. Fungicides de postcollita

5.2.1. Imazalil

FÓRMULA QUÍMICA

c14H14cl2N2O:(1·(2-(2,4-diclorofenil)-2-(2-propeniloxi)eül)-lH-imidazole)

GENERALITATS

És un fungicida sistèmic d'ampli espectre de la família dels imidazols. Es presenta, en
l'estat pur, sota la forma d'un líquid incolor, estable a temperatura ambient i en absència

de llum. Té una solubilità! en aigua de 1400 mg/1 a 20° C.

ACTUACIÓ

És actiu en el control de malalties produïdes per fongs endo i ectoparàsits. S'utilitza tant
en cultius com en la desinfecció de llavors i en tractaments de post-recol.leccio per
controlar podridures produïdes per Gloesporium spp., Pénicillium spp. i altres fongs de
magatzem.
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TOXICITAT

Per l'home Baixa. Terrestre, aqüícola i apícola molt baixa.

En tractaments de postcollita no podrà superar els 2g de matèria activa per tona de fruita.

5.2.2. Tiabendazol

FORMULACIÓ

CioHiQNßS: (2-(4-tiazolil)bencimidazole)

GENERALITATS

És un fungicida sistèmic, amb activitat per contacte, de la família dels benzimidazols. Es
presenta sota la forma d'un polsim blanc estable dins l'aigua i en condicions àcides o
alcalines. La seva solubilità! en aigua és de 0,05 mg/1 a 10 mg/1 segons les condicions de
pH.

Té la facultat de migrar dins la planta però la difusió a través de l'epidermis dels fruits i
els tubercles és extremadament reduïda.

ACTUACIÓ

És recomanat en el control d'antracnosi, aspergiliosi, botritiosi, cercosporosi, diaportosi,
endotiosi, fusariosi, glomerellosi, granosi, micosferellosi, moniliosi, oidi, peniciliosi,
rizoctoniosi, esclerotiniosi, esclerotiosi, septoriosi, tielaviopsi, tilletiosi, ustilagosi,
venturiosi, verticiliosi,. en camp, transport i magatzem.

TOXICITAT

Per l'home Baixa. Terrestre, aqüícola i apícola molt baixa.

5.3. Antioxidants

5.3.1. Etoxiquina

FÓRMULA QUÍMICA

Ci4Hj9ON: (6-etoxi l,2-dihidro-2,2,4-trimetilquinoleina)

ACTUACIÓ

És un inhibidor fisiologie de l'escaldat en mançanes i peres durant la conservació en
cambra. Es presenta sota la forma d'un líquid grogós.

Els fruits han de mantenir-se submergits en el brou entre 20-30 segons. Poden produir-se

danys si el brou es troba a més de 27°C, si els fruits procedeixen directament de cambra o
si fa més de 8 dies que han estat recol.lectats.

També cal tenir en compte no utilitzar el brou passades les 24 hores de la seva preparació.
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TOXICOLOGIA

Per l'home Baixa i nociu Xn. Terrestre, aqüícola i apícola molt baixa.

5.3.2. Difenilamina

FÓRMULA QUÍMICA

CnHiiN: (Difenilamina)

ACTUACIÓ

Producte amb activitat preventiva contra l'escaldat de mançanes i peres conservades en
cambra frigorífica. *

Cal aplicar el brou sobre la fruita ja sigui mitjançant polvorització, dutxa sobre cinta
transportadora o immersió durant 15-20 segons. Tractar durant els 7-10 dies següents a la
recol·lecció .Renovar la solució diàriament.

TOXICOLOGIA

Per l'home nociu Xn. Terrestre i aqüícola molt baixa. Periode mínim de seguretat 2 mesos.

6. SUBSTÀNCIES NUTRITIVES

Les substàncies nutritives per assajar com a fonts de nitrogen, per a la millora de la
capacitat antagònica d'alguns agents de biocontrol són:

L-glutàmic, L-fenilalanina, L-treonina, L-glutamina, L-leucina, L-triptòfan, L-valina, L-
prolina, L-metionina, L-arginina, L-alanina, sulfat amoni, L-histidina monohidroclorada,
tiamina hidroclorada, L-isoleucina, piridoxina, àc. nicotínic, trans-4-hidroxi-L-prolina,
clorur amoni, molibdat amoni, L-serina, glicina, L-cisteina, L-lisina hidroclorada i
biotina.
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MÈTODES

1. MEDIS DE CULTIU

1.1. Normes generals de preparació

1.1.1. Medi de cultiu per repartir en placa

Per a la preparació dels diferents medis de cultiu en plaques de Petri, es procedeix de la
següent forma:

1. Es pesen les substàncies que composen el medi.

2. Es dissolen en la quantitat d'aigua destil·lada corresponent.

3. S'ajusta el pH.

4. S'afegeix la quantitat d'agar corresponent.

5. Es buida en un matràs Erlenmeyer.

6. S'esterilitza a l'autoclau, en general durant 15 minuts a 121° C.

7. Es reparteix asèpticament en plaques de Petri estèrils.

1.1.2. Medi de cultiu per repartir en tub.

Per a la preparació dels diferents medis de cultiu en tubs d'assaig, es procedeix de la
següent forma:

1. Es pesen les substàncies que composen el medi.

2. Es dissolen en la quantitat d'aigua destil·lada corresponent.

3. S'ajusta el pH.

4. S'afegeix la quantitat d'agar corresponent i es fa bullir amb agitació, fins a la total
dissolució.

5. Es buida en tubs d'assaig i a continuació es tapen.

6. S'esterilitzen els tubs a l'autoclau, en general durant 15 minuts a 121° C.

7. Ràpidament s'inclinen els tubs per augmentar la superfície de cultiu, fins que es
refredin.
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1.2. Medis de cultiu generals

1.2.1. Agar Nutritiu Llevat Dextrosa (NYDA)

COMPOSICIÓ:

• Brou nutritiu 8 g

• Extracte de llevat 5 g

• Dextrosa 10 g

• Agar 15 g *

• Aigua destil.lada 1000 ml

PREPARACIÓ:

El pH del medi serà de 7.

S'esterilitza a l'autoclau durant 15 minuts a 121° C.

1.2.2. Brou nutritiu llevat dextrosa (NYDB)

COMPOSICIÓ:
• Brou nutritiu 8 g

• Extracte de llevat 5 g

• Dextrosa 10 g

• Aigua destil·lada 1000 ml

PREPARACIÓ:

El pH del medi serà de 7.

S'esterilitza a l'autoclau durant 15 minuts a 121° C.

1.3. Medis de cultiu específics per a bactèries

1.3.1. Triptona soja agar (TSA)

És un medi ja preparat, deshidratat i comercialitzat per BIOKAR.

COMPOSICIÓ:

• Triptona de caseina 15 g

• Peptonade soja 5 g

• Clorursòdic 5 g

• Agar 15 g

• Aigua destil·lada 1000 ml
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PREPARACIÓ:

El pH del medi serà de 7,3.

Es dissolen 40 g del medi ja preparat en 1000 ml d'aigua destil.lada i s'esterilitza a
l'autoclau durant 15 minuts a 121° C.

1.3.2. Triptona soja brou (TSB)

És un medi ja preparat, deshidratat i comercialitzat per ADS A.

COMPOSICIÓ:

• Triptona de caseina 17 g

• Peptona de soja 3 g

• Clorur sòdic 5 g

• Fosfat monopotàssic 2,5g

• Dextrosa 2,5 g

• Aigua destil.lada 1000 ml

PREPARACIÓ:

El pH del medi serà de 7,3.

Es dissolen 30 g del medi ja preparat en 1000 ml d'aigua destil.lada i s'esterilitza a
l'autoclau durant 15 minuts a 121° C.

1.4. Medis de cultiu per a la identificació de lleváis

1.4.1. Medi Gorodkowa per a l'esporulació de lleváis

COMPOSICIÓ:

• D-glucosa anhidra 1 g

• Peptona 10 g

• Clorur sòdi 5 g

• Agar 20 g

• Aigua destil·lada 1000 ml

PREPARACIÓ:

El pH del medi serà de 6,7.

Escalfar lentament homogeneïtzant fins a bullir (2 minuts).

Repartir en tubs (7 ml).

Esterilitzar a l'autoclau durant 20 minuts a 120°C.
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1.5. Medi de cultiu específic per a floridures

1.5.1. Agar patata dextrosa ( PDA )

COMPOSICIÓ :

• Bacto-Potato Dextrosa 39 g

• Aigua destil·lada 1000 ml

El pH del medi serà de 5,6.

S'esterilitza a l'autoclau durant 15 minuts a 121° C. *

2. DISSOLUCIONS AMORTIDORES, REACTIUS I
COLORANTS

2.1. Dissolució amort ¡dora

2. l. l. Composició

Per evitar problemes d'osmosi, en mantenir els possibles antagonistes un cert temps en
suspensió aquosa, s'utilitzà una dissolució amortidora de fosfat, formada per una barreja
de KH; PO4 i de K2HPO4. La dissolució final ha de tenir una molaritat de 0,05 i un pH de
6,5.

2.1.2. Preparació

a. Es preparen les dissolucions inicials més concentrades:

Dissolució A = 27,2 g/1 de KH: PO4

Dissolució B = 34,8 g/1 de K2HPO4.

b. Les dissolucions inicials es barregen amb aigua destil·lada en una proporció de:

70 ml de A + 30 ml de B + 300 ml d'aigua

c. S'esterilitza a Tautoclau durant 20 minuts a 120 °C.

2.2. Colorants per a la tinció simple i d'endospores

2.2.1 Fucsina bàsica

Colorant emprat també per a la tinció simple i d'endospores.
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COMPOSICIÓ:
• Fucsina fènica de Ziehl 10 ml

• Aigua destil·lada 480 ml

2.2.2. Verd malaquita

Colorant usat per a la linciò d'endospores.

COMPOSICIÓ:
• Verd malaquita 5 g

• Aigua destil·lada 100 ml

2.3. Reactius

2.3.1. Fenolftaleina

La fenolftaleina, a 1' 1%, s'utilitza com a indicador de l'acidesa.

COMPOSICIÓ:

• Fenolftaleina 1 g

• Aigua destil·lada 100 ml

2.3.2. Alcohol etílic

S'utilitza alcohol del 96° v/v.

2.3.3. Hidròxid sòdic

L'hidròxid sòdic (NaOH) 0,1 N s'utilitza per a la valoració de l'acidesa de la fruita.

3. AÏLLAMENT DE POSSIBLES ANTAGONISTES

3.1. Presa de mostres de mançanes emmagatzemades en cambra

CAMPANYA 89-90

En aquesta primera campanya es realitzen 8 preses de mostres en 4 centrals
hortofructícoles situades a la comarca del Segrià, a la Taula 10 es pot observar la
distribució temporal.

A cadascuna de les visites se seleccionen a l'atzar, un total de 4 mançanes "Golden
Delicious" per a cada cambra mostrejada (en la majoria dels casos dos en cada central
hortofructícola).
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Taula 10. Distribució temporal de la recollida de mancaries emmagatzemades en cambra
frigorífica durant la campanya 1989-90.

Central A

Central B
Central C
Central D

Dia de visita
25 d'octubre de 1989

14 de novembre de 1989
2 de març de 1990
8 de març de 1990
25 d'abril de 1990

1 de maig de 1990
8 de maig de 1990

15 de maig de 1990

Nombre de cambres
2
2
2
2
2
2
2
1

CAMPANYA 90-91

Durant aquesta segona campanya es realitzen 27 preses de mostres de 5 centrals
hortofructícoles, totes de la comarca del Segrià. Les visites es realitzen en tres moments
diferents del període de conservació de la fruita, la primera poc després de la collita
(segona setmana d'octubre), la segona i la tercera als 6 i 8 mesos de conservació
respectivament. Les dates exactes de les visites foren les que es detallen a la Taula 11.

Taula 11. Distribució temporal de la recollida de mancaries emmagatzemades en cambra
frigorífica durant la campanya 1990-91.

Central A

Central B

Centrale

Centralo

Central E

Dia de visita
5 d'octubre de 1990
12 de març de 1991
7 de maig de 1991

5 d'octubre de 1990
6 de març de 1991
9 de maig de 1991

9 d'octubre de 1990
7 de març de 1991
8 de maig de 1991

9 d'octubre de 1990
11 de març de 1991
8 de maig de 1991

10 d'octubre de 1990
8 de març de 1991

10 de maig de 1991

Nombre de cambres
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1

A cadascuna de les visites la recollida de mostres es fa en una o dues cambres
frigorífiques, en funció de la disponibilitat de la central. De cada cambra seleccionada
s'agafen a l'atzar 4 mançanes "Golden Delicious".
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3.2. Presa de mostres de mançanes, peres i fulles del camp

3.2.1. De mançanes "Golden Delicious"

PERÍODE PROPER A LA COLLITA (SETEMBRE DE 1992)

La recollida de mostres de mançanes "Golden Delicious" es realitza en 9 camps situats a
diferents localitats de la comarca del Segrià. D'aquests nou camps, tres pertanyen al grup
de camps que en l'apartat 2 de material s'ha denominat químic, altres tres al grup que s'ha
denominat integrat i els tres restants al biològic. La distribució temporal de la recollida de
mostres es detalla a la Taula 12,

En primer lloc es realitza un recompte dels arbres situats a cada camp. Per tal d'evitar
l'efecte contorn es procedeix a l'eliminació dels arbres dels marges. Del conjunt d'arbres
restants s'escull el 5% mitjançant un sistema generador de números aleatoris. De cadascun
dels arbres seleccionats es recol·lecten a l'atzar 4 peces de fruita situades entre 1,5-2,5 m
d'alçaira i en les diferents orientacions de l'arbre. La presa de mostres es realitza entre les
9 i 10 hores del matí per tal d'unifornützar la recollida.

Taula 12. Distribució temporal de la recollida de mançanes en camp durant el període
proper a la collita (setembre de 1992).

Núm. del
camp

1
2
3

4

5

6

7

8

9

Dia de visita

1 de setembre de 1992
1 de setembre de 1992
7 de setembre de 1992

7 de setembre de 1992

14 de setembre de 1992

15 de setembre de 1992
15 de setembre de 1992

21 de setembre de 1992

21 de setembre de 1992

Nombre d'arbres
seleccionats

8

7

7

7

7

7

6

6

8

PERÍODE DE DESENVOLUPAMENT DE LES MANÇANES (1 DE JUNY A 15 SETEMBRE DE 1993)

Se seleccionen tres moments per a la realització dels diferents mostreigs. La presa de
mostres es realitza de 3 camps de mançanes "Golden Delicious", situats a diferents
localitats de la comarca del Segrià. D'aquests tres camps, un pertany al grup que s'ha
denominat quimic, un segon al grup que s'ha denominat integrat i el tercer al biològic. La
distribució temporal de la recollida de mostres es detalla a la Taula 13.

En primer lloc es realitza un recompte dels arbres situats en cada camp. Per tal d'evitar
l'efecte contorn es procedeix a l'eliminació dels arbres dels marges. Del conjunt d'arbres
restants s'escull el 5% mitjançant un sistema generador de números aleatoris. De cadascun
dels arbres seleccionats es recol·lecten a l'atzar 4 peces de fruita situades entre 1,5-2,5 m
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d'altura i en les diferents orientacions de l'arbre. La presa de mostres es realitza entre les 9
i 10 hores del matí per tal d'uniformitzar la recollida.

Taula 13. Distribució temporal de la recollida de mancaries en camp durant el période de
desenvolupament de les fruités ( 1 de juny a 15 de setembre de 1993)

Num. del
camp

1

2

3

Dia de visita Nombre d'arbres
seleccionats

Idejunyde 1993
10 d'agost de 1993

8 de setembre de 1993
9 de juny de 1993

17 d'agost de 1993
13 de setembre de 1993

16 de juny de 1993
24 d'agost de 1993

15 de setembre de 1993

5
5
5
5
5
5
5
5
5

3.2.2. De peres "Blanquilla"

PERÍODE PROPER A LA COLLITA (FINALS DE JULIOL A FINALS D'AGOST DE 1992)

La recollida de mostres de peres "Blanquilla" es realitza en 10 camps situats a diferents
localitats de la comarca del Segrià i la Noguera. D'aquests deu camps, tres formen part del
grup que s'ha denominat químic, altres tres als que s'ha denominat integrat i els quatre
restants al biològic. La distribució temporal de la recollida es detalla a la Taula 14.

Taula 14. Distribució temporal de la recollida de peres en camp durant el període proper
a la collita (finals de juliol a finals d'agost de 1992).

Núm. dd
camp

1
2

3
4
5
6
7

8

9

10

Dia de visita

21 de juliol de 1992

23 de juliol de 1992

3 d'agost de 1992

3 d'agost de 1992

5 d'agost de 1992

10 d'agost de 1992

10 d'agost de 1992

12 d'agost de 1992

18 d'agost de 1992

24 d'agost de 1992

Nombre d'arbres
seleccionats

10

6

7

8

8

7

8

8

7

1

En primer lloc es realitza un recompte dels arbres situats a cada camp. Per tal d'evitar
l'efecte contorn es procedeix a l'eliminació dels arbres dels marges. Del conjunt d'arbres
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restants s'escull el 5% mitjançant un sistema generador de números aleatoris. De cadascun
dels arbres seleccionats es recol·lecten a l'atzar 4 peces de fruita situades entre 1,5-2.5 m
d'alçaira i en les diferents orientacions de l'arbre. La presa de mostres es realitza entre les
9 i 10 hores del matí per tal d'uniformitzar la recollida.

3.2.3. De fulles

PERÍODE DE DESENVOLUPAMENT DE LA FRUITA (25 DE MAIG A 15 SETEMBRE DE 1993)

Se seleccionen tres moments per a la realització dels diferents mostreigs. La presa de
mostres es realitza sobre fulles de 3 camps de mançanes "Golden Delicious", situats a
diferents localitats de la comarca del Segrià. D'aquests tres camps, un pertany al grup de
camps que s'ha denominat químic, un segon al grup de camps que s'ha denominat integrat
i el tercer al grup que s'ha denominat com a camps biològics. La distribució temporal de la
recollida de mostres és detalla a la Taula 15.

Taula 15. Distribució temporal de la recollida de fulles en camp durant el període proper
a la collita (25 de maig a 15 de setembre de 1993).

Num. (tel
camp

1

2

3

Dia <te visita

25 de maig de 1993
10 d'agost de 1993

8 de setembre de 1993
9 de juny de 1993

17 d'agost de 1993
13 de setembre de 1993

16 de juny de 1993
24 d'agost de 1993

15 de setembre de 1993

Nombre d'arbres
seleccionats

5
5
5
5
5
5
5
5
5

En primer lloc es realitza un recompte dels arbres situats a cada camp. Per tal d'evitar
l'efecte contorn es procedeix a l'eliminació dels arbres dels marges. Del conjunt d'arbres
restants s'escull el 5% mitjançant un sistema generador de números aleatoris. De cadascun
dels arbres seleccionats es recol·lecten a l'atzar 10 fulles situades entre 1,5-2,5 m d'alçaira
i en les diferents orientacions de l'arbre. La presa de mostres es realitza entre les 9 i 10
hores del matí per tal d'uniformitzar la recollida.

3.3. Aïllament dels microorganismes presents a les mostres
Les fruites i les fulles es traslladen al laboratori dins de bosses de plàstic i es procedeix a
l'aïllament dels possibles antagonistes, seguint la metodologia descrita per Janisiewicz
(1987).

Tot el material vegetal recollit es neteja en una dissolució amortidora fosfat durant 10
minuts mitjançant agitació a 150 rpm, per tal d'eliminar la brutícia i els microorganismes
ocasionals i no adherits al material vegetal. Les peces de fruita es netegen individualment i
les fulles en grups de cinc. Tot seguit la fruita es pela en condicions d'esterilitat; les peles
obtingudes i en el seu cas les fulles es col·loquen en matrassos Erlenmeyer amb 200 ml
d'aigua destil·lada i estèril. Cadascun dels matrassos contindrà les peles de dues peces de
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fruita, o cinc fulles d'un mateix arbre, segons correspongui. Aquests matrassos es sotmeten
a un bany d'ultrasons durant 10 minuts, mitjançant l'aparell d'ultrasons de la casa Selecta
model 617. per afavorir el despreniment dels microorganismes que estan adherits a la
superfície de la fruita o de les fulles. A continuació es dipositen 0,1ml de la suspensió en
plaques de Petri amb medi NYDA. utilitzant una nansa de Drigalski per aconseguir
l'homogeneïtzació de la sembra per tota la superfície de la placa (Figura 2).

Per cada arbre es preparen dos matrassos Erlenmeyer i se sembren 4 plaques per cadascun
dels matrassos.

Les plaques s'incuben a 25 ±1°C durant 24-48 hores.

En la meitat de les plaques sembrades per arbre, es fa un estudi preliminar de la capacitat
dels microorganismes aïllats de produir substàncies antifúngiques, utilitzant el mètode dels
halos d'inhibició. Aquest sistema de selecció de microorganismes, emprat per al seu
posterior aïllament, es comença a utilitzar a partir de la campanya 1992-93 amb les
mostres procedents de camp.

Aquest mètode "in vitro" ens facilita unes primeres dades sobre el comportament d'alguns
microorganismes enfront del Pénicillium expansum, tot estudiant si són capaços de produir
alguna substància antifúngica que inhibeixi el seu creixement. El mètode consisteix en
polvoritzar una suspensió de conidis de P. expansum CMP1, a la concentració aproximada

de 10 conidis/ml, sobre les plaques de Petri amb els microorganismes ja crescuts. A
continuació es tornen a incubar durant 3-4 dies a 25 ±1°C.

3.4. Selecció dels microorganismes aïllats

L'aïllament de les colònies de microorganismes es realitza mitjançant els següents criteris:

• Se seleccionen segons les seves característiques morfològiques (una de cada tipus).

• Se n'aïllen diverses a l'atzar, ja que colònies amb igual aspecte poden ésser
diferents.

• En el mètode dels halos d'inhibició, s'aïllen els microorganismes que tinguin al seu
voltant una zona sense creixement del Pénicillium expansum.

Els microorganismes seleccionats es ressembren en tubs amb medi NYDA.
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RECOLLIDA DE MOSTRES A DIFERENTS

CENTRALS HORTOFRUCTÍCOLES

PERÍODE DE CONSERVACIÓ

Mançanes"Golden Delicious"

PERÍODE PROPER A COLLITA

Mançanes "Golden Delicious"
Peres "Blanquilla"
Fulles de "Golden delicious"

NETEJA
Dissolució fosfat
10 min
150 rpm

Es pelen els fruits

BANY ULTRASONS 10 minuts

SEMBRA DE MICROORGANISMES En medi NYDA

INCUBACIÓ 25 °C 24-48h

AÏLLAMENT DE LES DIFERENTS SOQUES

Figura 2. Aïllament dels possibles antagonistes
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4. PURIFICACIÓ I CONSERVACIÓ DELS CULTIUS

4.1. Purificació

Cadascuna de les colònies aïllades anteriorment se sembra per esgotament en plaques de
Petri amb medi NYDA a partir de colònies aïllades, i s'incuba a 25 ±1° C durant 24-48
hores. Posteriorment es realitza una ressembra en una altra placa de Petri amb medi
NYDA, a partir d'una colònia aïllada, també mitjançant esgotartfent, la placa s'incuba a 25
±1° C durant 24-48 hores. Aquest mateix procés es repeteix un tercer cop. Finalment, es
realitza una sembra en dos tubs amb medi NYDA, aquests s'incuben a 25 ±1° C durant 24-
48 hores. Un dels tubs servirà com a patró i l'altre s'utilitzarà com a font d'inoculació pels
diferents assaigs de laboratori.

4.2. Manteniment i conservació

4.2.1. Manteniment en medi NYDA a 4° C

Totes les soques microbianes aïllades, un cop purificades, es ressembren en dos tubs amb
medi NYDA, un d'aquests tubs es manté a 25° C i es ressembra periòdicament per a tenir
en tot moment cultiu microbià jove i poder realitzar els diferents assaigs d'efectivitat,
creixement, etc. A l'altre tub, un cop crescut el microorganisme, se li afegeixen 4 ml d'una
dissolució amortidora, per assegurar una alta activitat d'aigua en el medi i es manté en un
armari frigorifie a 4° C. aquest segon tub ens servirà de reserva. Aquest cultiu es ressembra
cada 2-4 mesos, fins que es determina la seva capacitat com a agent de biocontrol, si és
molt baixa s'elimina i si és alta es conserva mitjançant altres sistemes que mantinguin la
seva viabilitat durant períodes més llargs sense haver de ressembrar-lo amb tanta
periodicitat.

4.2.2. Conservació en crioboles a -20° C

Per a la conservació de les soques microbianes que presentin unes bones característiques
com agents de biocontrol, s'emprarà el sistema de les crioboles del laboratori AES. Aquest
sistema de conservació, ens permet recuperar la soca utilitzant solament una petita part del
cultiu, mantenint la resta sense cap tipus d'alteració.

El sistema de crioboles consisteix en un petit tub que conté 25 boles de vidre, on
s'adhereixen els microorganismes a conservar, submergides en una dissolució hipertónica
criopreservativa. Un cop inoculades les boles, els tubs es conserven entre -20 i -70 °C.

PREPARACIÓ:
• S'inocula estèrilment en el tub de les crioboles, un cultiu jove i pur del

microorganisme a conservar.

• S'agita bé el tub inoculat per assegurar-nos una distribució homogènia del
microorganisme sobre les boles.
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• Es retira el màxim possible de la dissolució criopreservativa, mitjançant una pipeta
estèril.

• El tub amb les crioboles es conserva en congelador, a una temperatura òptima de -
70° C i com a mínim de -20° C.

UTILITZACIÓ DE LA SOCA CONSERVADA:

• Es treu el tub del congelador. No és aconsellable treure'n més d'un, per evitar
rescalfament dels tubs no utilitzats immediatament.

• S'obre el tub en condicions asèptiques, i es treu una bola mitjançant pinces estèrils.

• Es diposita la bola en un tub que contingui un medi líquid de cultiu apropiat pel
microorganisme. Una altra forma consisteix en fer lliscar la bola sobre la superfície
del medi de cultiu en una placa de Petri.

• El tub o la placa de Petri s'incuba a la temperatura adequada per a l'espècie
microbiana.

• El tub que conté la resta de les crioboles es torna a posar el més ràpidament
possible al congelador. La bola utilitzada s'esterilitza.

4.2.3. Conservació mitjançant liofilització

Les soques microbianes que mostrin una major capacitat en el control del P.expansum es
liofïlitzaran per poder-les conservar sense contaminacions i mantenint la seva viabilitat
durant un llarg període de temps com a cultius de seguretat.

Per realitzar la liofilització, les soques s'envien al servei "National Collection of Yeast
Cultures" situat al laboratori de Norwich del "Institute of Food Research" depenent de
1'"Agricultural and Food Research Council" de Gran Bretanya.

En cas que es faci necessari reviure les cèl·lules del cultiu liofilitzat, es procedirà a obrir el
tub que conté el cultiu en condicions asèptiques amb l'ajut d'una llima. S'afegeix al tub el
medi de cultiu líquid aconsellat en cada cas pel servei que les ha liofilitzat i, després de
rehidratar-lo es passa a un volum major del mateix medi de cultiu líquid. Finalment •
s'incuba a la temperatura adequada per a l'espècie microbiana, fins a obtenir el nombre
suficient de cèl·lules per poder començar a treballar.

5. CALCUL DE LES CONCENTRACIONS

5.1. De les bactèries i lleváis antagònics

En tots els assaigs s'utilitza el càlcul del percentatge de transmitància (% T) com a mesura
per uniformitzar la quantitat de microorganisme a assajar. La transmitància és una mesura
inversament proporcional a la concentració, és a dir, a més concentració, més baix serà el
valor de la transmitància (agafant com a 100% de transmitància el valor de l'aigua
destil·lada). S'ha escollit aquest paràmetre com a sistema de càlcul de la dosi
d'antagonista que s'inocula en el lloc de la concentració, ja que té un significat
d'uniformització de la massa microbiana aplicada, en combinar nombre de
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microorganismes i tamany d'aquests, al mateix temps présenta una major facilitât de
càlcul (Janisiewicz. 1987).

Per tal de construir la corba que relaciona el percentatge de transmitància (% T) i la
concentració de les bactèries o llevats a assajar, mesurada en unitats formadores de
colònies (u.f.c./ml). se segueix el següent procediment (Figura 3).

• Partim d'un cultiu jove (24-48 h) del microorganisme a estudiar, crescut en medi
NYDA. Aquest es ressembra en 50 ml de medi NYDB, posteriorment s'incuba a 25
±1° C durant unes 24 h a 150 rpm.

• A continuació es centrifuga el contingut del matràs Erlenmeyer durant 10 minuts a
7000 r.p.m. mitjançant la centrífuga J2-21 de Beckman. La fracció líquida es
descarta i la sedimentada es redissol en aigua destil·lada estèril.

• A partir d'aquesta suspensió molt concentrada es preparen suspensions aquoses
amb diferents transmitàncies, mitjançant l'espectrofotòmetre CECIL CE 1020 i
llegint a 420 nm. Partirem aproximadament del 98% de transmitància fins al
voltant del 15%T.

• Per a cada transmitància es prepara un banc amb sis dilucions. A partir de
cadascuna de les dilucions fetes, se sembren tres plaques de Pétri que contenen
medi NYDA. A cada placa es dipositen 0,1 ml de la dilució corresponent, que es
reparteix de manera homogènia per tota la placa amb l'ajut d'una nansa de
Drigalski. Les plaques s'incuben a 25 ±1° C durant 24-48 hores.

• A continuació es procedeix al recompte del nombre de colònies que han crescut en
cadascuna de les diferents plaques de Petri. Per als càlculs posteriors, s'elegeix la
dilució que té entre 30 i 300 colònies.

• Amb les dades obtingudes, es construeix la corba de les bactèries o llevats
corresponent a la relació de % de transmitància-concentració (ufc/ml).
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Incubació 25°C
24-48 h
Medi NYDA

Medi NYDB 50 ml

I 25°C
INCUBACIÓ 24 h

150 rpm

MESURA DE TRANSMITANCIES

DO Dl D2

25°C
24-48 h

Dissolució
amortidora
de fosfat

Dn

o o o o o
o o o o o
o o o o o

INCUBACIÓ

1
LECTURA DE RESULTATS

Figura 3: Obtenció de la corba de correlació % de transmitància-concentració
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5.2. De Pénicillium expansum

La titulació de les suspensions de les diferents soques de Pénicillium expansum es realitza
mitjançant la cambra Thoma (Figura 4).

METODOLOGIA:

• Es prépara una suspensió de conidis en aigua +"tween" 80, a partir d'un cultiu de
P. expansum de 7-12 dies d'edat que hagi crescut en medi PDA.

• Paral·lelament es prepara la cambra Thoma, on es realitzarà el recompte del
nombre de de conidis. En primer Hoc es colloca el cobreobjectes en la part central
de la cambra de Thoma, i mitjançant les pinces laterals*de la cambra s'estreny el
cobreobjectes fins que apareguin els anells de Newton.

• Es descarrega una gota de la suspensió de conidis, preparada prèviament, a la part
exterior de cadascun dels extrems del cobreobjectes, de tal manera que l'espai
existent entre el cobreobjectes i la cambra Thoma quedi ple de la suspensió.

y
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\> ^ -r=~Œ

DETALL A

Figura 4. Cambra Thoma
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Mitjançant un microscopi es realitza el recompte del nombre de conidis existents en
els quadrats de la diagonal principal de cadascuna de les dues quadricules que hi ha

i

a la cambra Thoma. Cada quadrat té un àrea de 1/400 mm i l'altura entre la
superfície de la cambra Thoma i el cobreobjectes és de. 0,1 mm, per tant el volum del

líquid que hi ha sobre cada quadradet és de 1/4.000 mm . Així, 1 ml conté
4.000.000 vegades el nombre de conidis comptats per quadradet.

Finalment es realitzen les dilucions corresponents de la suspensió ara ja titulada del
P. expansum fins obtenir la concentració desitjada.

6. DETERMINACIÓ DE LA CAPACITAT ANTAGÒNICA
DELS MICROORGANISMES AÏLLATS EN EL
CONTROL DEL Pénicillium .expansum EN MANÇANES
I PERES

6.1. Selecció d'una soca de P.expansum

Per a la realització dels diferents estudis de determinació de la capacitat antagònica dels
microorganismes aïllats, es procedeix a la selecció d'una soca fiingica representativa de
l'espècie P. expansum, principal malaltia de fruita de llavor a la nostra zona. Com a
criteris de selecció s'escullen els següents:

a. Bon creixement en els medis de cultiu PDA i NYDA.

b. Alta capacitat de produir podridura en fruita de llavor.

Per a la realització de la selecció es parteix de sis soques de P.expansum aïllades de fruita
podrida procedent de centrals hortofructícoles de la comarca del Segrià, pertanyents a la
Col.lecció de cultius de la Unitat de Patologia de l'Àrea de Postcollita, Centre UdL-IRTA.

Per a la determinació de la capacitat de produir podridura en fruita s'utilitzen mançanes *
"Golden Delicious" provinents de cambra frigorífica, en bon estat sanitari i que tinguin un
adequat grau de maduresa per a la seva conservació. Els fruits es renten amb aigua
corrent. A cada fruit es realitzen dos forats de 3x3x3 mm3, els dos a la mateixa cara, un
localitzat a la part superior del fruit i l'altre a la inferior. A cada forat s'inoculen 20 ^1
d'una solució titulada de IO4 conidis/ml del P.expansum a estudiar.

La unitat de mostra està composta per tres fruits i per a cada tractament es realitzen tres
repeticions.

Les peces de fruita es col·loquen en tres grups de tres, en el mateix tipus d'alvèols on
s'embala la fruita per a la seva comercialització. Les repeticions d'un mateix tractament se
situen en alvèols diferents. Els alvèols es recobreixen amb un plàstic i es fiquen en caixes
de cartró amb tapa. Les caixes se situen a l'atzar en una sala climatitzada on s'incuben
durant 7, 12 i 18 dies a 20 ±1 °C i 75% HR.

La lectura dels resultats es realitza comptant el nombre de forats amb lesió i mesurant el
seu diàmetre.
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6.2. Assaigs a nivell primari per a l'avaluació de l'efectivitat dels
microorganismes aïllats

L'assaig a nivell primari té com a objectiu seleccionar d'entre el conjunt dels
microorganismes aïllats de la superfície de la fruita i de les fulles, aquells que siguin
capaços de reduir el desenvolupament de la podridura causada pel P. expansum.

Per a la realització d'aquest estudi, s'assagen en fruita els microorganismes aïllats per al
control d'una soca fúngica de l'espècie P. expansum, seleccionada en l'apartat anterior,
com a representativa de la malaltia més important de fruita de llavor en postcollita.

La metodologia utilitzada és la descrita per Janisiewicz ,1987. *

L'assaig s'efectua sobre mançanes "Golden Delicious" i peres "Blanquilla" sanes i d'un
adequat grau de maduresa per a la seva conservació provinents de cambra frigorífica. La
fruita es renta amb aigua corrent i es deixa assecar. Un cop seca, en cada una de les peces
de fruita es fan dos forats de 3x3x3 mm3 a la mateixa cara, un localitzat a la part superior i
l'altre a la inferior (Figura 5).

Cada peça de fruita representa una unitat de mostra i per a cada tractament es realitzen
tres repeticions.

Es prepara una suspensió molt concentrada del possible antagonista, introduint en 4,5 ml
de dissolució amortidora el contingut aproximat de tres nanses d'una colònia del
microorganisme, sembrat entre les 24-48 h anteriors en medi NYDA. S'inoculen 25 ni
d'aquesta suspensió en cadascun dels forats practicats a la fruita. Un cop secs els forats es
procedeix a la inoculació de 20 ^1 d'una dissolució titulada del P. expansum seleccionat
anteriorment a la concentració de IO4 conidis/ml. Paral·lelament es prepara el control,
format per 3 peces de fruita, tot el procés és similar al dels tractaments, però la inoculació
de la suspensió del microorganisme es substitueix per una inoculació de 25 ni de tampó
fosfat.

Les peces de fruita es col·loquen dividides en tres grups en el mateix tipus d'alvèols on
s'embala la fruita per a la seva comercialització. Els alvèols es recobreixen amb un plàstic
i es fiquen en caixes de cartró amb tapa. Les caixes se situen a l'atzar en una sala
climatitzada on s'incuben durant 7 dies a 20 ±1° C i 75% HR.

La lectura dels resultats es realitza comptant el nombre de forats amb lesió i mesurant el
seu diàmetre. Els resultats dels diferents tractaments es comparen amb els obtinguts a la
prova control sense antagonista.

El criteri emprat per a la selecció dels possibles antagonistes, per a l'assaig a nivell
secundari fou el següent (Janisiewicz, 1991):

• Reducció del diàmetre de la podridura igual o superior al 75%,

i

• Reducció del nombre de forats infectats igual o superior al 50%.

Totes dues reduccions es calculen respecte de les fruites control.
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jl P. expansum
1 dies 28°C
Medi PDA

Antagonista
25°C 24-48 h

Raspai colònia
PREPARACIÓ

SOLUCIÓ

Aigua destil·lada

TITULACIÓ AMB
CAMBRA THOMA

Inoculado 20 (il

Dissolució
amortidora
de fosfat

Neteja amb aigua
Assecat

* 7 dies
INCUBACIÓ 20°C

i
LECTURA DE
RESULTATS

Figura 5: Determinació de l'efectivitat a nivell primari dels microorganismes aïllats
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6.3. Assaigs a nivell secundari per a l'avaluació de l'efectivitat
antagònica

6.3.1. Assaigs preliminars a temperatura ambient

L'objectiu d'aquest assaig a nivell secundari, és el de determinar la concentració mínima
efectiva dels microorganismes seleccionats mitjançant l'assaig a nivell primari, en el
control del desenvolupament de la podridura causada per Pénicillium expansum en
mançana "Golden Delicious" i en pera "Blanquilla" .

Aquest assaig es basa en la metodologia descrita per Janisiewicz, 1987, i posada a punt per
Usali. 1991 .

L'assaig es realitza sobre mançanes de la varietat "Golden Delicious" i peres "Blanquilla"
sanes i amb un grau adient de maduresa per a la seva conservació, provinents de cambra
frigorífica. Aquestes fruites es renten amb aigua corrent i es deixen assecar sobre paper de
filtre. A cada fruit s'hi practiquen dos forats de 3x3x3 mm3, tots dos en la mateixa cara i
localitzats un a la part superior i l'altre a la inferior.(Figura 6).

La unitat de mostra es composa per tres peces de fruita i per cada tractament es realitzen
tres repeticions.

L'estudi de cadascuna de les concentracions d'antagonista representa un tractament. En
aquest assaig s'estudien dues concentracions per microorganisme, corresponents a 90% i
30% de transmitància ( T ). La transmitància és una mesura inversament proporcional a la
concentració, és a dir, a més concentració més baix serà el valor de la trasmitància
(agafant com a 100% de T el valor de l'aigua destil.lada).

El microorganisme a assajar, se sembra en medi NYDA i s'incuba a 25 ±1 °C durant 24-
48 hores. Seguidament es ressembra en un matràs Erlenmeyer amb 50 ml de medi NYDB,
el qual s'incuba en un agitador orbital a 150 rpm i 25 ±1 °C durant un període de 24
hores. A continuació, el contingut del matràs Erlenmeyer es centrifuga a 7.000 rpm durant
10 minuts mitjançant una centrifuga J2-21 de Beckman. S'elimina la fracció líquida i la
fracció sedimentada es dissol en 50 ml d'aigua destil.lada estèril, obtenint-se una
suspensió molt concentrada, a partir de la qual es preparen les concentracions desitjades
corresponents al 90% i 30% T., mitjantçant un espectrofotòmetre CECIL CE 1020 i llegint
a 420 nm de longitud d'ona.

Tot seguit s'inoculen 25 ni de la concentració corresponent de l'antagonista, en cadascun
dels forats fets a la fruita. Una vegada seca aquesta dissolució, es procedeix a la inoculado
de 20 \í\ d'una suspensió titulada d'una soca P. expansum a la concentració de IO4

conidis/ml.

Paral.lelament es prepara la prova control (100% T ), d'idèntiques característiques que els
tractaments però substituint la suspensió de microorganismes per aigua destil.lada estèril.

Les peces de fruita es col.loquen en tres grups de tres, en el mateix tipus d'alvèols on
s'embala la fruita per a la comercialització. Les repeticions d'un mateix tractament se
situen en alvèols diferents. Els alvèols es recobreixen amb un plàstic i es fiquen en caixes
de cartró amb tapa. Les caixes se situen a l'atzar en una sala climatitzada on s'incuben
durant 7 dies a 20 ±1° C i 75% HR.
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La lectura dels resultats es realitza comptant el nombre de forats amb lesió i mesurant-ne
el diàmetre. Els resultats dels diferents tractaments es comparen amb els obtinguts a la prova
control sense antagonista.

6.3.2. Assaigs a temperatura de conservació frigorífica i a diferents relacions
C02/02

L'objectiu d'aquest assaig, és el de determinar la capacitat antagonista dels
microorganismes més efectius en laboratori, davant de P. expansum en condicions
comercials de frigoconservació..

La prova es realitza sobre fruita sana i amb un grau de maduresa adient per a la seva
conservació, provinent de cambra frigorífica. La fruita es neteja, forada i inocula de la
mateixa forma que es descriu en l'apartat 6.3.1. (Figura 6).

La unitat de mostra es composa de vint peces de fruita i per cada tractament es realitzen
tres repeticions.

De cada microorganisme seleccionat, s'estudia la seva capacitat antagònica a dos
concentracions, que s'escullen en funció dels resultats obtinguts en la prova de l'assaig a
nivell secundari a temperatura ambient, on es determina la concentració mínima efectiva
per al control del P. expansum.

La metodologia emprada és la mateixa que la descrita en l'apartat 6.3.1.

Les peces de fruita es col·loquen en grups de vint, en el mateix tipus d'alvèols on s'embala
la fruita per a la seva comercialització. Els alvèols es recobreixen amb un plàstic i es
fiquen en caixes de cartró amb tapa. Les repeticions d'un mateix tractament se situen en
caixes diferents. Les caixes se situen a l'atzar en una cambra frigorífica, sota alguna de les
següents condicions ambientals:

FRED NORMAL (FN)

• Temperatura 1°C (mançana) i-1° C (pera)

• Humitat relativa 80-90%

• Concentració d'O2 21%

• Temps d'emmagatzematge 60 i 90 dies

ATMOSFERA CONTROLADA ESTÀNDARD (AC)

• Temperatura 1° C (mançana) i -1° C (pera)

• Humitat relativa 80-90%

• Concentració O2: 3%

• Concentració CO2 3%

• Temps d'emmagatzematge 60 i 120 dies
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Figura 6: Determinació de la concentració mínima inhibidora dels antagonistes a
diferents condicions de temperatura i relació COj/Oi
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MOLT BAIX CONTINGUT D'OXIGEN (ULO)

• Temperatura 1° C (mançana) i -1° C (pera)

• Humitat relativa 80-90%

• Concentració 02: 1%

• Concentració CO2 1%

• Temps d'emmagatzematge 60 dies

Per a cada condició de conservació i temps d'emmagatzematge, es realitzen dues lectures,
la primera en el moment immediat de la sortida de la fruita de la cambra frigorífica i la
segona sis dies després de treure la fruita i deixar-la a temperatura ambient. Aquest
període de sis dies representa el temps que transcorre des que la fruita surt de les centrals
hortofructícoles, fins que arriba al consumidor, període en què s'observa l'aparició de
moltes podridures, ja que la temperatura ambiental afavoreix el seu desenvolupament.

6.4. Proves d'efectivitat de les soques amb major capacitat antagònica

6.4.1. Assaig comparatiu amb diferents soques de P. expansum

L'objectiu d'aquest assaig és el d'estudiar el diferent grau d'efectivitat sobre 10 soques de
P. expansum (aïllades de mançanes o peres podrides), de l'antagonista que ha mostrat un
major grau de control de la podridura en l'assaig a nivell secundari a temperatura ambient.

Es trien soques de P. expansum, per ésser aquesta espècie la principal causant de
podridures de fruita de llavor en postcollita. Se seleccionen 8 soques procedents de tres
col·leccions de cultius diferents, una de North Regional Research Station Laboratory
d'USA (NRRL 2304), una altra del Volcani Center d'Israel (AROV) i la resta de la Unitat
de Patologia de l'Àrea de Postcollita del Centre UdL-IRTA (CMP1, CMP2, CMP3, CMP4,
CMP8 i CMP9).

L'assaig es realitza sobre fruita procedent de cambra frigorífica, sana i de maduresa
adequada per a la seva conservació. Les peces de fruita es renten amb aigua corrent. A
cada peça s'hi realitzen dos forats de 3x3x3 mm3, els dos a la mateixa cara, un localitzat a
la part superior i l'altre a la inferior.

La metodologia emprada es la mateixa que en l'apartat 6.3.1.

La unitat de mostra es composa de tres peces de fruita i per cada tractament es realitzen
tres repeticions.

En aquest experiment s'assaja la soca que ha mostrat més capacitat inhibitoria en els
assaigs a nivell secundari a temperatura ambient i al de temperatura de conservació
frigorífica a diferents relacions CCVOj, i una concentració tal que ens asseguri la
producció d'algun nivell de lesió i aixi poder-lo comparar entre les diferents soques de P.
expansum seleccionades.

Les peces de fruita es col·loquen en tres grups de tres, en el mateix tipus d'alvèols on
s'embala la fruita per a la seva comercialització. Les repeticions d'un mateix tractament se
situen en alvèols diferents. Els alvèols es recobreixen amb un plàstic i es fiquen en caixes
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de cartró amb tapa. Les caixes se situen a l'atzar en la sala climatitzada on s'incuben
durant 7 dies a 20 ±1° C i 75% HR.

La lectura dels resultats es realitza comptant el nombre de forats amb lesió i mesurant-ne
el diàmetre.

6.4.2. Assaig a diferents concentracions de P.expanswn i d'antagonista

Mitjançant anteriors assaigs a nivell secundari, es determina la concentració mínima
efectiva dels antagonistes en el control del P. expansum, el qual s'inocula a la concentració
de IO4 conidis/ml, que és la que es referencia a la bibliografia (Janisiewicz, 1987;
Winisivveski i cols., 1988). Amb aquest assaig es vol esbrinar el comportament de
l'antagonista que millors resultats hagi mostrat anteriorment, en presència de

4
concentracions inferiors i superiors de P.expansum, a la qual s'assaja habitualment (10
conidis/ml), concretament s'estudiaran les de IO3, IO4 i IO5 conidis/ml). Les
concentracions a emprar per a l'antagonista, dependran dels resultats obtinguts en els
assaigs a nivell secundari, realitzats anteriorment.

L'assaig es realitza sobre fruita provinent de cambra frigorífica, en bon estat sanitari i de
maduresa adequada per a la conservació. Les peces de fruita es renten amb aigua corrent.
A cada fruit es practiquen dos forats de 3x3x3 mm3, els dos a la mateixa cara, un localitzat
a la part superior del fruit i l'altre a la inferior.

La unitat de mostra es composa per tres peces de fruita i per cada tractament es realitzen
tres repeticions.

La metodologia emprada és la mateixa que en l'apartat 6.3.1, essent cada tractament la
combinació d'una concentració del P.expansum i una de l'antagonista.

Les peces de fruita es col·loquen en tres grups de tres, en el mateix tipus d'alvèols que
s'embala la fruita per a la seva comercialització. Les repeticions d'un mateix tractament se
situen en alvèols diferents. Els alvèols es recobreixen amb un plàsüc i es fiquen en caixes
de cartró amb tapa. Les caixes se situen a l'atzar en una sala climatitzada on s'incuben
durant 7 dies a 20 ±1° C i 75% HR.

La lectura dels resultats es realitza comptant el nombre de forats amb lesió i mesurant-ne
el diàmetre. Els resultats dels diferents tractaments es comparen amb els obtinguts en la
prova control sense cap antagonista.

6.4.3. Assaig comparatiu de l'efectivitat del millor antagonista amb el
fungicida imazalil

L'objectiu d'aquest assaig és el de comparar l'efectivitat en el control del P. expansum en
fruita del fungicida més aplicat utilitzat actualment en postcollita de mançanes i peres,
amb la soca microbiana que millors resultats ha mostrat en els assaigs anteriores.

L'assaig es realitza sobre fruita provinent de cambra frigorífica, en bon estat sanitari i de
maduresa adequada per a la seva conservació. Les peces de fruita es renten amb aigua
corrent. Un cop seques es provoca en cadascuna d'elles 5 danys de 3 mm de profunditat
mitjançant un clau de 4 mm de diàmetre, repartits uniformement per la superfície de la
fruita.
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La unitat de mostra es composa de cinc peces de fruita i per a cada tractament es realitzen
quatre repeticions.

El microorganisme antagònic a assajar se sembra en medi NYDA i s'incuba a 25° ±1° C
durant 24-48 hores. Tot seguit el contingut del matràs Erlemeyer es centrifuga a 7.000
rpm durant 10 minuts mitjançant una centrífuga J2-21 de Beckman. S'elimina la fracció
líquida i la fracció sedimentada es disol en 100 ml d'aigua destil·lada estèril, i s'obté una
suspensió molt concentrada, a partir de la qual es prepara en un recipient amb 8 litres
d'aigua la concentració destijada corresponent al 60% T, mitjançant un espectrofotòmetre
CECIL 1020 i llegint a 420 nm de longitud d'ona. Paral·lelament es preparen en un altre
recipient 8 litres d'una dissolució a la concentració de 5 ml/litre,.d'un producte comercial
que conté 7,5% d'imazalil

La fruita en grups de cinc peces es submergeix durant 30 segons en el recipient que conté
l'antagonista al 60% T, l'imazalil o bé aigua per a la prova en blanc.

Un cop seca la fruita es col.loca en un recipient cúbic de vidre de 28 litres de capacitat (45
\ 22 x 29 cm), per a cada repetició s'utilitza un recipient diferent i els quatre tractaments
se separen mitjançant un vidre.

Un dels lots de fruita banyada amb l'antagonista, es deixa incubar a 20° C ±1° C durant 24
hores abans d'aplicar-hi el P. expansum, mitjançant polvorització de 20 ml. per a cada
repetició d'una suspensió del patògen a la concentració de IO4 conidis/ml. En els altres dos
tractaments (bany d'antagonista i bany amb imazalil) i a la prova en blanc l'aplicació
mitjançant polvorització de 20 ml d'una suspensió de P. expansum a la concentració de IO4

conidis/ml per cada tractament i repetició, es realitza immediatament després de banyar la
fruita i col.locar-la dins del recipient cúbic de vidre.

Un cop polvoritzaria la fruita amb el P. expansum dins dels recipients de vidre, aquests es
tanquen i s'incuben en una sala climatitzada durant 7 dies a 20 ± 1° C i 75% HR.

La lectura dels resultats es realitza comptant el nombre de forats amb lesió i mesurant-ne
el diàmetre. Els resultats es comparen entre ells i amb els obtinguts a la prova en blanc
sense antagonista ni fungicida.

6.4.4. Assaig a mitjana escala, a temperatura de conservació frigorífica i a
diferents relacions CO2/O2

L'objectiu d'aquest assaig a mitjana escala, on es vol imitar al màxim possible les
condicions d'aplicació comercial dels tractaments antifúngics de postcollita, és el de
confirmar l'efectivitat de l'antagonista que millors resultats hagi mostrat en els assaigs
anteriors a petita escala.

L'assaig es realitza sobre fruita sana, acabada de collir. Per aquesta finalitat es busca
prèviament una finca gran, on se seleccionen 60 arbres propers entre si, situats a la part
interior de la finca, eliminant així l'efecte marge i assegurant-nos un alt nivell
d'uniformitat de la fruita recol.lectada.

Els assaigs es divideixen en 2 tipus de tractaments diferents, els quals es subdivideixen en
altres, depenent de la concentració d'antagonista emprada (Figura 7).
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1. Es parteix de fruita a la quai no se li provoca cap tipus de dany. Després de
collir-la es banya en una suspensió d'antagonista corresponent al 50% de
transmitància o en una cent vegades inferior. Després d'una hora la fruita es torna a
banyar en una suspensió de P.expansum a la concentració de IO4 conidis/ml.

La prova en blanc d'aquests tractaments es realitza amb peces de fruita sense danys
provocats, que es banyen en aigua i tot seguit en P.expansum a la concentració de IO4

conidis/ml.

2. Sobre la fruita recol.lectada es realitzen 4 incisions d'aprox. 1 cm de llarg i 2 mm
de fondària. A continuació es banyen 2 lots de fruita en una suspensió d'antagonista
corresponent al 50% de transmitància, i un lot en una^deu vegades inferior. Una
hora després, un dels lots de fruita banyada al 50%T de l'antagonista i l'altra de deu
vegades inferior es tornen a banyar en una suspensió de P. expansum a la
concentració de IO4 conidis/ml. L'altre lot de fruita banyada al 50% T de
l'antagonista s'incuba durant 24 hores a temperatura ambient i tot seguit es banya
en una suspensió de P. expansum a la concentració de IO4 conidis/ml.

La prova en blanc es realitza amb peces de fruita a les quals es provoca el mateix tipus de
dany que el descrit anteriorment, les quals es banyen en aigua i tot seguit en P. expansum a
la concentració de IO4 conidis/ml.

La unitat de mostra està composta per una caixa amb 60 peces de fruita, per a cada
tractament es realitzen 4 repeticions.

El microorganisme a estudiar se sembra en NYDA i s'incuba durant 24-48 hores a 25 °C.
Seguidament es ressembra en un fermentador model "Modular fermenter" de la casa
Gallenkamp amb 8 litres de medi NYDB, que s'incuba a 25 °C amb un subministrament
de flux constant d'aire a raó de 200 ml/minut i es remou a una velocitat de 100 rpm durant
el nombre d'hores necessàries, fins que el cultiu microbià arribi al punt màxim de la seva
etapa de creixement exponencial. El contingut del fermentador es centrifuga a 7.000 rpm
durant 10 minuts mitjançant una centrífuga del tipus J2-21 de Beckman. La fracció líquida
es descarta i la sedimentada es redissol amb aigua destil·lada estèril. A partir d'aquesta
suspensió mare i mitjançant l'espectrofotòmetre CECIL CE 1020 a 420nm, es preparen les
concentracions més altes de l'antagonista, corresponents al 50% transmitància en un
recipient amb 100 1 d'aigua. Les concentracions inferiors es preparen a partir d'aquesta,
mitjaçant dilucions en altres recipients de capacitat similar.

La suspensió del P. expansum, es prepara a partir d'un cultiu jove d'aquest fong (7-12 dies)
sembrat en placa de Petri amb medi PDA. Mitjançant la cambra de Thoma es calcula la
concentració d'una suspensió mare molt concentrada i en un recipient amb 100 1 d'aigua
s'aboca la quantitat necesaria d'aquesta suspensió titulada fins a obtenir una concentració
final de IO4 conidis/ml.
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Figura 7: Assaig d'efectivitat a escala semicomercial, a temperatura de
frigoconsen ació i diferents relacions COi/Oj
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La fruita dins la caixa se submergeix, durant 30 segons, en el recipient amb la
concentració corresponent d'antagonista o d'aigua si és la prova en blanc. La fruita es
deixa assecar i a continuació, o després de 24 h (segons el tractament) es torna a
submergir durant 30 segons en una altre recipient amb una suspensió de 104 conidis/ml de
P.expansum. La fruita s'incuba a 1° C si són mançanes i a -1° C si són peres. La fruita a la
qual no s'ha provocat danys, s'incuba durant 8 mesos a la temperatura corresponent i al
21% O: (FN). La fruita a la qual s'ha provocat danys, s'incuba a la temperatura
corresponent al 21% O: (FN), durant dos mesos i a les relacions CO;/O3 de 3% 02 i 3%
ÇO: (AC) i 1% O2 i 1% CO2 (ULO), durant un període de 4 mesos.

La lectura dels resultats de la fruita sense cap tipus de dany provocat, es realitza comptant
el nombre de fruites amb alguna podridura i la lectura de la fruita amb danys provocats,
comptant el nombre de forats podrits i mesurant-ne els diàmetres.

7. CLASSIFICACIÓ I IDENTIFICACIÓ DELS MILLORS
ANTAGONISTES

Es porta a terme la classificació i identificació dels microorganismes que presenten una
major efectivitat antagònica.

7.1. Discriminació entre bactèries i lleváis
Es ressembren en tubs de medi NYDA els microorganismes objecte d'estudi i s'incuben a
25 ±1° C durant 24 h.

S'agafa amb una nansa de Kolle una petita porció de cultiu i es realitza la linciò simple.
Posteriorment, s'observa al microscopi les seves característiques morfològiques (mida i
forma), les quals permetran diferenciar les bactèries dels llevats (aquests darrers més grans
i amb formes més irregulars).

7.2. Mètodes d'identificació de llevats

S'ha seguit el següent procés de treball:

OBSERVACIÓ MACROSCÒPICA:

• Morfologia de les colònies (forma, grandària ...)

• Característiques culturals (rang de temperatures)

OBSERVACIÓ AMB MICROSCOPI ÒPTIC:

• En fresc (forma i gemmació).

• Per linciò (ascospores).

• Per microcultiu (miceli i pseudomiceli).

IDENTIFICACIÓ BIOQUÍMICA:

• Panel d'oxidació i assimilació de fonls de carboni.
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7.2.1. Observació macroscòpica

A. MORFOLOGIA DE LES COLÒNIES

Es consideren les caractéristiques de les colonies (forma, grandària, superfície, elevació,
pigmentació de la colònia, producció de pigments solubles en el medi de cultiu) observades
en el creixement del microorganisme en placa Petri amb medi NYDA.

B. CARACTERÍSTIQUES CULTURALS

Es determina el comportament i capacitat de creixement del microorganisme a diferents
temperatures d'incubació seguint els passos següents:

1. Sembrar en tub amb medi NYDA el microorganisme a estudiar i incubar a 25 ±1° C
durant 24-48 h.

2. Sembrar el cultiu jove obtingut anteriorment en placa Petri amb medi NYDA.

3. Incubar les diverses plaques a les següents temperatures: 1° C, 4° C, 7° C, 10° C,
15° C, 25° C, 37° C i 44° C, durant el temps necessari fins a observar el creixement
del microorganisme.

7.2.2. Observació microscòpica

A. EN FRESC

Es determina la morfologia cel·lular (divisió per gemmació i forma) practicant un examen
microscopie directe a partir d'un cultiu de 24-48 h incubat a 25 ±1° C en tub amb medi
NYDA.

PROCEDIMENT:
1. Dipositar una gota d'aigua destil·lada sobre el portaobjectes.

2. Agafar una porció de microorganisme amb una nansa de Kolle i realitzar una
emulsió.

3. Posar el cobreobjectes i observar la preparació.

S'efectua la mateixa operació transcorreguts 7 dies amb el cultiu incubat a 25 ±1° C.

B. PER TINCIÓ

Es realitza la següent prova per a la detecció d'ascospores, les quals són formacions ben
delimitades, amb un contorn net i situades a l'interior de les cèl·lules.

PROCEDIMENT:
1. Partir d'un cultiu de 24-48 h del microorganisme crescut en medi NYDA a 25

±1°C.

2. Sembrar en estria central en tubs amb medi Gorodkowa fent dues repeticions per
microorganisme i incubant a 25 ±1° C.
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3. Realitzar un examen microscopie del cultiu als 5, 11 i 20 dies d'incubació
mitjançant la tècnica de la linciò d'endospores.

C. PER MICROCULTIU

Es recorre al cultiu sobre el portaobjectes per posar en evidència la possible formació de
pseudomicelis. Alhora també ens permet observar la presència o absència de
clamidòspores i blastòospores.

PROCEDIMENT:

1. Flamejar per esterilitzar el portaobjectes. Abocar uns 0,5 jnl de medi PDA fos sobre
la seva superfície. Col·locar el portaobjectes sobre un tub de vidre en forma d'U i
disposat al fons d'una placa Petri, on s'ha afegit 1 ml d'aigua estèril per evitar
qualsevol dessecació posterior.

2. Sembrar la soca a estudiar (procedent d'un cultiu jove de 24-48 h ressembrat en
medi NYDA) en tres estríes longitudinals i paral·leles mitjançant una nansa de
Kolle. Es realitzen dues repeticions per microorganisme.

3. Recobrir la porció central de l'inòcul amb un cobreobjectes esterilitzat amb la flama
i incubar a 25 ±1° Cdurant 5 dies.

4. Passat aquest temps examinar directament al microscopi la preparació.

Els micelis i pseudomicelis apareixen més ràpidament a la zona recoberta pel
cobreobjectes i sota la forma de filaments més o menys llargs, compartimentais, ramificáis
i sortim d'una cèl·lula.

7.2.3. Identificació bioquímica

PANEL D'OXIDACIÓ i ASSIMILACIÓ DE FONTS DE CARBONI

Al mercal hi ha tot un seguit de kits d'identificació de lleváis, els quals tenen el suport
d'un programa informàlic per processar els resullats. Entre aquesls sistemes podem
deslacar.el API 20 YEAST, el IDENT™ o el YT MicroPlale (Samson i cols., 1995).
Nosallres hem escollil aquesl darrer per a la identificació dels lleváis.

Aquesla prova ens permei determinar la utililzació d'un gran nombre de substàncies per
part del microorganisme a estudiar.

Partim d'unes plaques ja preparades de la marca "Biolog Microplate", que contenen 96
cel·les amb diferenls fonls de carboni o combinació d'aquesles.

Les 3 primeres files de la placa contenen fonts de carboni pel tesi d'oxidació, que conté
com a indicador colorimetrie de l'oxidació violeta de lelrazolium. Les 5 files reslanls
conlenen les fonls de carboni pel test d'assimilació, els resultats es mesuren per la
terbolesa. En la darrera fila, cadascuna de les cel·les conté dues fonts de carboni, per
determinar la co-ulilització de diverses fonts de carboni.

Per a la preparació de l'anlagonisla es parteix d'un cultiu jove crescul en NYDB durant 24-
36 hores a 25 ±1° C i 150 rpm. Aquest es cenlrifuga a 6.000-7.000 rpm duranl 10 minuls
amb la cenlrifuga J2-21 de Beckman. La fracció líquida es descarta i la sedimenlada en
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aigua destil·lada estèril. A partir d'aquesta solució molt concentrada i mitjançant
l'espectrofotòmetre CECIL CE 1020 i llegint a 420 nm, es prepara la concentració desitjada
d'antagonista, corresponent al 50%T.

Tot seguit, s'inoculen 150 (il de la suspensió d'antagonista en cadascuna de les cel.les que
contenen els diferents compostos, en la placa del "Biolog".

Les plaques s'incuben a 25 ±1° C durant 72 hores.

Les lectures dels resultats es realitzen a les 24, 48 i 72 hores, anotant els possibles canvis
de color en cadascuna de les cel.les.

Els resultats obtinguts s'introdueixen en un programa informàtic de la mateixa casa
"Biolog", per a obtenir la identificació dels microorganismes.

La caracterització dels llevats s'efectua consultant el llibre "Practical Handbook of
Microbiology" (O'Leary, 1989) i la 2a. edició de "Yeasts: Characteristics and
identification" (Barnett i cols., 1990).

8. OBSERVACIÓ AL MICROSCOPI ELECTRONIC DE
RASTREIG DE L'ACCIÓ ANTAGONISTA SOBRE
Pénicillium expansum EN FRUITA

L'objectiu del present assaig és poder observar l'acció del millor antagonista sobre el
desenvolupament de P.expansum en fruita, així com la seva implantació pròpia capacitat
de colonització.

En aquest assaig es realitzen 4 tractaments diferents:

• P. expansum en una ferida de la fruita.

• Antagonista en una ferida de la fruita.

• Antagonista més P. expansum, en una ferida de la fruita.

• Antagonista a la superfície de la fruita.

Partim de fruita sense danys apreciables, provinent de cambra frigorífica. Les diferents
peces de fruita es renten amb aigua corrent i es deixen assecar sobre paper de filtre. En les
peces de fruita on hi ha d'haver ferida, es practica un forat de 3x3x3 mm3, localitzat en la
part equatorial del fruit.

Per cadascun dels tractaments i temps d'incubació es preparen tres peces de fruita.

El microorganisme a assajar, se sembra en medi NYDA i s'incuba a 25 ±1° C durant 24-
48 hores. Seguidament es ressembra en un matràs Erlenmeyer amb 50 ml de medi
NYDB, el qual s'incuba en un agitador orbital a 150 rpm i 25 ±1° C durant 24 hores. A
continuació, el contingut del matràs Erlenmeyer es centrifuga a 7.000 rpm durant 10
minuts mitjançant una centrífuga J2-21 de Beckman. S'elimina la fracció líquida i la
fracció sedimentada es dissol en 50 ml d'aigua destil·lada estèril, s'obté així una suspensió
concentrada, a partir de la qual es prepara la concentració desitjada corresponent al 80%
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de transmitància. mitjantçant un espectrofotòmetre CECIL CE 1020 i llegint a 420 nm de
longitud d'ona.

Tot seguit s'inoculen 25 ni de la concentració anteriorment preparada de l'antagonista, en
cadascun dels forats fets a la fruita i en la superfície de la mateixa, segons correspongui.
Un cop seca aquesta dissolució i en els forats que correspongui, es procedeix a la
inoculació de 20 ^1 d'una suspensió titulada de P. expansum a la concentració de IO4

conidis/ml.

La fruita es col.loca en alvèols i aquests es recobreixen amb un plàstic. A continuació es
posen en caixes de cartró amb tapa per a la seva incubació en yna sala climatitzada a 20
±1 ° C i 75% HR.

Per observar Facció de l'antagonista al llarg del temps, es preparen mostres a les 24, 48,
72 i 96 hores d'incubació.

La preparació de les mostres de fruita per a la seva observació al microscopi electrònic de
rastreig es realitza segons la següent metodologia:

• S'extreu de la fruita la zona on s'han inoculat els microorganismes i se selecciona
una petita part d'ella per a la preparació de la mostra.

• Es fixa en glutaraldehid al 2,5% en una dissolució amortidora de fosfat 0,1 M,
durant 2-24 hores. A continuació, la mostra es renta amb la mateixa dissolució
amortidora tres vegades durant 10 minuts cadascuna.

• Es deshidrata mitjançant una sèrie de banys consecutius de 10 minuts d'acetona de
concentracions i finalment es realitzen tres passos durant 10 minuts en acetona al
100%.

• S'asseca mitjançant l'aparell K-850 EMITECH. A continuació es procedeix al seu
muntatge en un suport.

• Finalment es metal·litza amb l'aparell Auto 306 Edwards.

La observació es realitza mitjançant un microscopi electrònic de rastreig (SEM), del tipus
DSM 940 A Zeiss.

9. EFECTE SOBRE ELS ANTAGONISTES, DELS
PRINCIPALS FUNGICIDES I ANTIOXIDANTS
APLICATS EN FRUITA DE LLAVOR

L'objectiu d'aquest assaig és determinar l'efecte dels fungicides i antioxidants més utilitzats
en pre i postcollita de fruita de llavor, sobre els microorganismes que hagin mostrat major
capacitat antagònica. Amb aquesta finalitat es realitzen dos tipus d'assaigs amb tots els
productes químics a estudiar, un d'ells és el denominat d'halos d'inhibició i l'altre el de la
suspensió dels antagonistes amb els productes químics seleccionats.
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Els productes químics a assajar són:

• Fungicides de postcollita: imazalil i tiabendazol.

• Fungicides de precollita: benomil, captan, ziram, sofre i flusilazol.

• Antioxidants: difenilamina i etoxiquina.

9.1. Mètodes dels halos d'inhibició

El microorganisme a assajar, se sembra en medi NYDA i s'incuba a 25 ±1° C durant
24-48 hores. Seguidament es ressembra en un matràs Erlenmeyer amb 50 ml de medi
NYDB, el qual s'incuba en un agitador orbital a 150 rpm i 25 ±1° C durant 24 hores. A
continuació, el contingut del matràs Erlenmeyer es centrifuga a 7.000 rpm durant 10
minuts mitjançant una centrífuga J2-21 de Beckman. S'elimina la fracció líquida i la
fracció sedimentada es dissol en 50 ml d'aigua destil·lada estèril, obtenint-se així una
suspensió inicial molt concentrada, a partir de la qual es prepara la concentració desitjada
corresponent al 50%T, mitjantçant un espectrofotòmetre CECIL CE 1020 i llegint a 420
nm de longitud d'ona.

A partir de la concentració corresponent al 50%T de l'antagonista a estudiar, se sembren
ires plaques de Petri que contenen medi NYDA. A cada placa s'hi dipositen 0,1 ml de la
suspensió, que es reparteix de forma homogènia per tota la placa amb l'ajut d'una nansa
de Drigalski.

Paral·lelament es preparen diferents concentracions del producte químic a analitzar.
Aquestes, s'injecten en uns discs de paper de filtre que seguidament es col·loquen sobre el
medi NYDA on anteriorment ha estat sembrat el microorganisme.

Les plaques s'incuben a 25 ±1° C durant 24-48 hores.

La lectura es fa observant el creixement del microorganisme en tota la placa de Petri, la
presència d'una zona d'inhibició del seu creixement al voltant d'algun dels discs amb
alguna concentració del producte químic ens indicarà la seva sensibilitat respecte a ell.

L'estudi es comença per les dosis més baixes, les quals es van incrementant fins que '
s'aprecií alguna inhibició del creixement de l'antagonista a assajar.

9.2. Mètode de la suspensió dels antagonistes amb els productes químics

El microorganisme a assajar, se sembra en medi NYDA i s'incuba a 25 ±1° C durant 24-
48 hores. Seguidament es ressembra en un matràs Erlenmeyer amb 50 ml de medi NYDB,
el qual s'incuba en un agitador orbital a 150 rpm i 25 ±1° C durant 24 hores. A
continuació, el contingut del matràs Erlenmeyer es centrifuga a 6.000-7.000 rpm durant
10 minuts mitjançant una centrifuga J2-21 de Beckman. S'elimina la fracció líquida i la
fracció sedimentada es dissol en 50 ml d'aigua destil·lada estèril, obtenint-se així una
suspensió inicial molt concentrada, a partir de la qual es prepara la concentració desitjada
corresponent al 90%T, mitjantçant un espectrofotòmetre CECIL CE 1020 i llegint a 420
nm de longitud d'ona.

Paral·lelament es preparen en tubs les dissolucions dels fungicides i antioxidants a una
concentració 10 vegades superior a la concentració més alta a assajar, que correspon a la
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que s'utilitza comercialment. L'altra concentració a estudiar és la meitat de l'anterior i es
prepara diluint a la meitat la dissolució inicial del producte químic.

A continuació i en tubs que contenen 9 ml de la suspensió de l'antagonista a la
concentració corresponent al 90%T, s'hi incorpora 1 ml de la dissolució mare (10 vegades
la concentració desitjada) del producte químic corresponent.

Després de 30 minuts s'extreu una aliquota de 0,5 ml de cadascuna de les suspensions
d'antagonista i fungicida, s'introdueixen tot seguit en un tub d'assaig amb 4.5 ml de
dissolució amortidora, que correspon a la dilució D-l, essent el punt de partida per a la
resta de dilucions que s'hagin de dur a terme. Per cadascun dejs tubs es realitzen dos bancs
de dilucions.

A partir de cadascuna de les dilucions fetes, se sembren tres plaques de Pétri que contenen
medi NYDA. En cada placa es dipositen 0,1 ml de la dilució corresponent, que es
reparteix de forma homogènia per tota la placa amb l'ajut d'una nansa de Drigalski.

Les plaques s'incuben a 25 ±1° C durant 24-48 hores. A continuació es procedeix al
recompte del nombre de colònies que han crescut en cadascuna de les diferents plaques de
Petit Per als càlculs posteriors, s'elegeix la dilució que té entre 30 i 300 colònies.

10. DINAMICA POBLACIONAL DELS MILLORS
ANTAGONISTES A DIFERENTS CONDICIONS DE
SUBSTRATI TEMPERATURA

10.1. En medi de cultiu artificial

10.1.1. A diferents temperatures i en un medi de cultiu artificial

L'objectiu d'aquest assaig és esbrinar l'evolució del creixement de les poblacions
microbianes dels millors antagonistes a diferents condicions de temperatura i en un medi
de cultiu adient per al seu creixement.

En primer lloc es prepara una suspensió de l'antagonista, a partir d'un cultiu jove crescut
en medi NYDA, introduint una nansa d'aquest cultiu en 4,5 ml d'una dissolució
amortidora de fosfats. Aquesta suspensió del microorganisme es dilueix a la proporció
1:10, també en dissolució amortidora. A partir d'aquesta dilució, s'inocularan 0,3 ml en
cadascun dels tubs on posteriorment s'ha de calcular el creixement de la població
microbiana i que contenen 25 ml del medi de cultiu artificial escollit en forma líquida.

Per a cada tractament (temperatura d'incubació) s'inoculen tres tubs.

Els tubs, un cop inoculats, s'incuben a les diferents temperatures a estudiar, que per aquest
assaig són: 37° C, 34° C, 30° C, 25° C, 15° C, 10° C, 4° C i 1° C.

L'estudi del comportament de les poblacions microbianes, es realitza a través del recompte
de microorganismes viables en els diferents tubs. Els moments seleccionats per efectuar els
recomptes depenen de la temperatura a què s'hagin incubat, així pel cas de les
temperatures iguals o superiors als 15° C, es realitzen a les O, 9, 24, 48, 72, 96 i 168 hores
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d'incubació. Per a la temperatura de 10° C, els recomptes s'efectuen a les O, 24, 48, 72, 96,
168 i 240 hores. En els cas dels tubs incubais a 4° C, les lectures dels creixements es
realitzen a les O, 24, 58, 98, 168, 198, 240 i 384 hores i finalment en els tubs a 1° C. el
recompte s'efectua a les O, 24, 58, 98, 168, 240, 384 i 600 hores.

Per a l'execució del procés de recompte dels viables se segueix la següent metodologia:

• S'extreu una aliquota de 0,5 ml de cadascun dels tubs on s'ha inoculat l'antagonista
i s'introdueix en un altre tub d'assaig amb 4,5 ml de dissolució amortidora, aquest
segon tub correspon a la dilució D-l, que és el punt de partida per a la resta de
dilucions que s'hagin de dur a terme. Per a cada tractament i moment de lectura es
realitzaran tres bancs de dilucions (un per tub amb medi de cultiu inoculat
inicialment).

• A partir de cadascuna de les dilucions fetes, se sembren tres plaques de Pétri que
contenen medi NYD A. A cada placa es dipositen 0,1 ml de la dilució corresponent,
que es reparteix de manera uniforme per tota la placa mitjançant una nansa de
Drigalski.

• Les plaques s'incuben a 25±1° C durant 24-48 hores. A continuació es procedeix al
recompte del nombre de colònies que han crescut en cadascuna de les diferents
plaques de Petri. Per als càlculs posteriors de determinació del nombre d'unitats
formadores de colònia per millilitre (ufc/ml) del tub inicial, s'elegeix la dilució que
té entre 30 i 300 colònies.

10.1.2. En fermentador a la temperatura òptima de creixement en un medi de
cultiu artificial

L'objectiu d'aquest assaig és el de determinar la dinàmica poblacional dels millors
antagonistes, en condicions ambientals i nutricionals molt favorables, de cara a poder
produir grans quantitats de massa microbiana, necessària per als assaigs a mitjana escala.

Aquest assaig es realitza en el fermentador "Modular fermenter" de la casa Gallemkamp.

En primer lloc es prepara una suspensió de l'antagonista, a partir d'un cultiu jove crescut
en medi NYD A, introduint la nansa d'aquest cultiu en 4,5 ml d'una dissolució amortidora
de fosfats. D'aquesta suspensió resultant, s'inoculen 0,5 ml en el recipient del fermentador
que conté 2 litres del medi de cultiu escollit per al creixement del microorganisme. El
medi s'incuba a la temperatura òptima de creixement del microorganisme, obtinguda en
l'assaig anterior (9.1.1.), amb un subministrament de flux constant d'aire a raó de 200
ml/minut i s'agita a una velocitat de 100 rpm.

La dinàmica poblacional de les soques inoculades es realitza a través del recompte de
microorganismes viables en 10 moments durant el període d'incubació, concretament a les
O, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 33 i 37 hores.

Per a l'execució del procés de recompte dels viables se segueix la següent metodologia:

• S'extreuen, en condicions de màxima asèpsia, dues aliquotes de 0,5 ml cadascuna
del cultiu microbià del fermentador i s'introdueixen en dos tubs d'assaig amb 4,5
ml de dissolució amortidora, aquests tubs corresponen a la dilució D-l , i seran els
punts de partida per a la resta de dilucions que s'hagin de dur a terme.
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• A partir de cadascuna de les dilucions fetes, se sembren tres plaques de Pétri que
contenen medi NYDA. A cada placa es diposita 0,1 ml de la dilució corresponent,
que es reparteix de manera homogènia per tota la placa amb l'ajut d'una nansa de
Drigalski.

• Les plaques s'incuben a 25+1° C durant 24-48 hores. A continuació es procedeix al
recompte del nombre de colònies que han crescut en cadascuna de les diferents
plaques de Petri. Per als càlculs posteriors de determinació del nombre d'unitats
formadores de colònia per mil.lílitre (ufc/ml) del cultiu microbià del Termentador
s'elegeixen les dilucions que continguin entre 30 i 300 colònies.

*
10.2. En suc gastric simulat
L'objectiu d'aquest assaig és el d'esbrinar la capacitat de creixement de l'antagonista
seleccionat, en les condicions de medi que es trobarà dins de l'estómac humà.

Per tal de simular el suc gastric de l'estómac humà, es prepara una dissolució de 2 g de
clorur sòdic, més 3,2 g de pepsina dissolta en 7 ml d'àcid clorídric, enrasant-se amb aigua
destil·lada estèril fins a un litre. El pH s'ajusta a 1,2.

En aquest assaig es realitzen dos proves similars, una amb el suc gastric simulat i l'altra
amb el mateix suc gastric més mançana triturada, per tal d'imitar la situació en que es
trobarà l'antagonista quan aquest s'ingereixi conjuntament amb la fruita.

El microorganisme a assajar, se sembra en medi NYDA i s'incuba a 25 ±1° C durant 24-
48 hores. Seguidament es ressembra en un matràs Erlenmeyer amb 50 ml de medi NYDB,
el qual s'incuba en un agitador orbital a 150 rpm i 25° C durant 24 hores. A continuació,
el contingut del matràs Erlenmeyer es centrifuga a 7.000 rpm durant 10 minuts mitjançant
una centrífuga J2-21 de Beckman. S'elimina la fracció líquida i la fracció sedimentada es
dissol en 50 ml d'aigua destil·lada estèril, obtenint-se així una suspensió molt concentrada,
a partir de la qual es prepara la concentració desitjada corresponent a 50% T, mitjantçant
un espectrofotòmetre CECIL CE 1020 i llegint a 420 nm de longitud d'ona.

En una botella amb 20 ml del suc gastric simulat, s'inocula 1 ml de la solució de
l'antagonista a la concentració corresponent al 50% T. La unitat de mostra és una
d'aquestes botelles i es realitzen tres repeticions.

Per a la realització de l'altra prova amb fruita, s'introdueix en una botella amb 20 ml del
suc gastric simulat, 5 g de mançana triturada i a continuació s'inocula 1 ml de la solució
de l'antagonista a la concentració corresponent al 50% T. La unitat de mostra és una
d'aquestes botelles i es realitzen tres repeticions.

Un cop inoculades les botelles, s'incuben a 37° C i a 20 rpm.

L'estudi del comportament de les poblacions microbianes, es realitza a través del recompte
de microorganismes viables en les diferents botelles desprès de 1, 2, 3, 4 i 5 hores
d'incubació, a les condicions anteriorment esmentades.

Per a l'execució del procés de recompte dels viables se segueix la següent metodologia:

• S'extreu una aliquota de 0,5 ml de cadascuna de les botelles on s'ha inoculat
l'antagonista i s'introdueix en un tub d'assaig amb 4,5 ml de dissolució amortidora,
aquest segon tub correspon a la dilució D-l, que és el punt de partida per a la resta
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de dilucions que s'hagin de dur a terme. Per a cada tractament i moment de lectura
es realitzaran tres bancs de dilucions (un per cada botella inoculada inicialment).

• A partir de cadascuna de les dilucions fetes i de la botella, se sembren tres plaques
de Pétri que contenen medi NYDA. A cada placa es dipositen 0,1 ml de la dilució
corresponent, que es reparteix de manera uniforme per tota la placa mitjançant una
nansa de Drigalski.

• Les plaques s'incuben a 25+1° C durant 24-48 hores. A continuació es procedeix al
recompte del nombre de colònies que han crescut en cadascuna de les diferents
plaques de Pétri. Per als càlculs posteriors de determinació del nombre d'unitats
formadores de colònia per millilitre (ufc/ml) del tub inicial, s'elegeix la dilució que
té entre 30 i 300 colònies.

10.3. En fruita

10.3.1. Inoculado de l'antagonista en danys provocats a 25° C i 1° C

Un cop seleccionats els microorganismes amb major capacitat antagònica sobre
P. expansum en fruita de llavor, es procedeix a determinar l'evolució de la població
microbiana dels antagonistes seleccionats a l'interior de danys provocats en fruita.

La unitat de mostra correspon a una peça de fruita i es realitzen quatre repeticions per
tractament. L'assaig està composat per quatre tractaments, que corresponen a quatre
condicions diferents de temperatura i relació de gasos, els quals es descriuen tot seguit.

1. A 25° C que correspon a la temperatura ambient. En la qual es preveuen sis
moments diferents per a la realització de la lectura del creixement de les poblacions
microbianes: O, 24, 48 , 72 i 148 hores.

2. A temperatura de conservació frigorífica i 21% d'oxigen. Aquestes són les
condicions habituals de frigoconservació sense control de gasos (fred normal) en la
qual es preveuen onze moments diferents de lectura: O, 3, 7, 15, 21, 30, 45, 60, 90,
120 i 150 dies.

La prova es realitza sobre fruita provinent de cambra frigorífica sana i de maduresa
adequada per a la seva conservació. Les esmentades peces de fruita es renten amb aigua
corrent i es deixen assecar sobre paper de filtre. Un cop seques es polvoritzen amb alcohol
per tal de desinfectar la superfície de la fruita. A cada peça de fruita es realitza un forat
quadrat de 3x3x3 mm3, localitzat aproximadament en la seva part equatorial. (Figura 8).

El microorganisme a assajar, se sembra en medi NYDA i s'incuba a 25 ±1° C durant 24-
48 hores. Seguidament es ressembra en un matràs Erlenmeyer amb 50 ml de medi NYDB,
el qual s'incuba en un agitador orbital a 150 rpm i 25° C durant 24 hores. A continuació,
el contingut del matràs Erlenmeyer es centrifuga a 7.000 rpm durant 10 minuts mitjançant
una centrifuga J2-21 de Beckman. S'elimina la fracció líquida i la fracció sedimentada es
dissol en 50 ml d'aigua destil·lada estèril, s'obté així una suspensió molt concentrada, a
partir de la qual es prepara la concentració desitjada corresponent a 90% T, mitjantçant un
espectrofotòmetre CECIL CE 1020 i llegint a 420 nm de longitud d'ona.

Tot seguit s'inoculen 20 .̂1 de la concentració corresponent de l'antagonista, en cadascun
dels forats fets a la fruita i es deixa assecar. Un cop sec, s'agafa una de les peces de fruita
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inoculades (corresponent al temps T-0 = O hores ) i es procedeix a cadascuna d'elles, a
l'extracció d'una porció de fruita, en condicions de màxima asèpsia, que contingui el forat
on prèviament s'ha inoculat el microorganisme, mitjantçant un traucador d'un cm de
diàmetre. El cilindre de fruita d'un centímetre de llarg, es diposita en un morter
prèviament esterilitzat. El tros de fruita es tritura fins a aconseguir una pasta uniforme.

Un cop triturat, s'afegeix al morter 1 ml de dissolució de tampó fosfat, que es barreja amb
el suc de la fruita, fins aconseguir una suspensió homogènia. A continuació s'extreu una
aliquota de 0,5 ml d'aquesta suspensió que s'introdueix en un tub d'assaig amb 4,5 ml de
tampó, i que correspon a la dilució D-l , i que és el punt de partida per a la resta de
dilucions que s'hagin de dur a terme.

A partir de cadascuna de les dilucions fetes, se sembren tres plaques de Pétri que contenen
medi NYDA. A cada placa s'hi diposita 0.1 ml de la dilució corresponent, que es reparteix
de forma homogènia per tota la placa amb l'ajut d'una nansa de Drigalski.

Les plaques s'incuben a 25 ±1° C durant 24-48 hores. A continuació es procedeix al
recompte del nombre de colònies que han crescut en cadascuna de les diferents plaques de
Petri. Per als càlculs posteriors de determinació del nombre d'unitats formadores de
colònia al forat, s'elegeix la dilució que té entre 30 i 300 colònies.

La resta de peces de fruita, corresponents als diferents temps de lectura, es posen en
alvèols i es recobreixen amb plàstic transparent, forma en la qual s'incuben a les diferents
condicions de temperatura i relació de gasos abans esmentades.

Un cop transcorregut el temps corresponent d'incubació, es procedeix a determinar el
nivell de població, mitjançant el mateix sistema descrit anteriorment per al temps T-0.

10.3.2. Bany de l'antagonista amb i sense danys provocats a 1° C

L'objectiu d'aquest assaig és el d'avaluar la dinàmica poblacional dels millors
antagonistes aplicats mitjançant un bany, en la superfície de la fruita amb i sense ferides
provocades.

L'assaig es realitza sobre fruita sana, acabada de collir.

L'assaig es divideix en 2 tipus de tractaments:

1. Fruita a la qual no es provoca cap tipus de dany, es banya en una suspensió
d'antagonista corresponent al 50% de transmitància.

2. Sobre la fruita recol.lectada es realitzen 4 incisions d'aprox. 1 cm de llarg i 2 mm
de fondària, a continuació es banya en una suspensió d'antagonista corresponent al
50% de transmitància.

La unitat de mostra està composta per una peça de fruita i per a cada tractament es
realitzen 4 repeticions.

El microorganisme a estudiar se sembra en NYDA i s'incuba durant 24-48 hores a 25 ±
1° C. Seguidament es ressembra en un fermentador model "Modular fermenter" de la casa
Gallenkamp amb 8 litres d'un medi de cultiu artificial. S'incuba a una temperatura molt
favorable per al seu ràpid creixement, obtinguda a l'apartat 10.1.1, amb un
subministrament de flux constant d'aire a raó de 200 ml/minut i es remou a una velocitat
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de 100 rpm durant el nombre d'hores necessàries, fins que el cultiu microbià assoleixi el
punt màxim de la seva etapa de creixement exponencial. El contingut del Termentador es
centrifuga a 7.000 rpm durant 10 minuts mitjançant una centrífuga del tipus J2-21 de
Beckman. La fracció líquida es descarta i la sedimentada es redissol en aigua destil·lada
estèril. A partir d'aquesta solució concentrada i mitjançant l'espectrofotòmetre CECIL
CE 1020 a 420 nm, es prepara la concentració corresponent al 50% transmitància en un
recipient amb 10 litres d'aigua.

La fruita se submergeix en el recipient que conté la concentració corresponent
d'antagonista durant 30 segons. A continuació es deixa assecar i s'incuba a 1° C i 21% O?
(FN).

Es preveu realitzar lectures del nivell de població microbiana, en 5 moments diferents de
la conservació de la fruita: a les O hores, i als 4, 30, 60 i 90 dies.

Per a l'execució del procés de recompte dels microorganismes viables en la superfície de la
fruita se segueix la següent metodologia:

• Se separa la pela de la polpa en condicions de màxima asèpsia, i la pela de cada
peça de fruita es diposita en un matràs Erlenmeyer amb 200 ml d'una dissolució
amortidora.

• El matràs es colloca en un agitador orbital durant 30 minuts a 150 rpm. A
continuació es trasllada a un bany d'ultrasons de la marca Selecta durant 10
minuts.

• S'extreu una aliquota de 0,5 ml d'aquesta suspensió i s'introdueix en un tub
d'assaig amb 4,5 ml de dissolució amortidora, que correspon a la dilució D-l , i és
el punt de partida per a la resta de dilucions que s'hagin de dur a terme. Per
cadascun dels matrassos es realitzen dos bancs de dilucions.

• A partir de cadascuna de les dilucions fetes, se sembren tres plaques de Pétri que
contenen medi NYDA. A cada placa s'hi diposita 0,1 ml de la dilució corresponent,
que es reparteix de manera homogènia per tota la placa amb l'ajut d'una nansa de
Drigalski.

• Les plaques s'incuben a 25 ± 1° C durant 24-48 hores. A continuació es procedeix
al recompte del nombre de colònies que han crescut en cadascuna de les diferents
plaques de Petit Per als càlculs posteriors, s'elegeix la dilució que té entre 30 i 300
colònies.
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Figura 8: Dinàmica poblacional dels antagonistes en danys provocats en fruita.
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11. MILLORA DEL CREIXEMENT I DE LA CAPACITAT
ANTAGÒNICA DELS AGENTS DE BIOCONTROL
MITJANÇANT L'ADDICIÓ D'ALGUNS NUTRIENTS

11.1. Determinació del medi mínim salí

Prèviament a l'inici de l'estudi de l'efecte d'alguns nutrients en el creixement del millor
antagonista, cal buscar un medi mínim salí específic per a ell, en el qual es coneguin tots
els elements que el formen, amb una sola font de carboni i una sola de nitrogen i on aquest
pugui créixer perfectament. La determinació dels elements minerals i els microelements,
així com les seves dosis es farà a través de bibliografia específica.

Un cop classificada la soca a estudiar com a pertanyent a l'espècie Candida sake i a través
de la bibliografia (Bamett i cols. 1990; Janisiewicz i Bors, 1995), s'ha elaborat el següent
medi mínim salí :

COMPONENTS DEL MEDI SALÍ MÍNIM PER LITRE:

COM À FONT NITROGENADA:

• (NH4)2S04 5 g

COM A FONT DE CARBONI:

• Glucosa 10 g

SALS:

• KH2PO4 850 mg

• K2HPO4 150 mg

• MgSO4-7H2O 500mg

• NaCl 100 mg

• CaCl2-2H2O 67 mg

MICROELEMENTS:
• H3BO3 500 ng

• CuSO4-5H2O 40 Hg

• FeCl3-6H2O 200 Hg

• MnSO4-H2O 303 |ig

• Na2MoCv2H2O 200 Hg

• ZnSCV7H2O 400 Hg

No tots els lleváis tenen els mateixos requeriments en vitamines, per la qual cosa és
necessari assajar la seva capacitat de creixement en presència de cadascuna d'elles, així
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com diferents combinacions. Les vitamines a les dosis següents, són les que possiblement
seran interessants per al creixement de la soca de llevat escollida (van der Walt i van
Kerken, 1961: Barnett i cols. 1990)

• Biotina 20 ̂ g

• Tiamina 400 (ig

• Piridoxina 400 ng

• Àcid fòlio 2 jag

• Àcid nicotínic 400 fig

• Riboflavina 200 ng

• Àcid pantotènic 2 mg

Per a la identificació de les vitamines, es prepara el medi mínim salí amb tots els elements
minerals, microelements i amb la glucosa i el sulfat amònic a les dosis escollides, però
sense cap vitamina. A continuació, el medi es reparteix en matrassos Erlenmeyers, amb 50
ml de medi a cadascun. A cada matràs Erlenmeyer s'hi posa una vitamina sola o una
barreja de varies d'elles, a les concentracions escollides .

Paral.lelament es prepara l'antagonista. Es parteix d'un cultiu jove crescut en NYDB
durant 24-36 hores a 25 ±1° C i 150 rpm. Aquest es centrifuga a 7.000 rpm durant 10
minuts amb la centrífuga J2-21 de Beckman. La fracció líquida es descarta i la
sedimentada es redissol en una dissolució amortidora, la suspensió es torna a centrifugar
en les mateixes condicions; aquesta mateixa operació es repeteix un altre cop. La massa
microbiana obtinguda està lliure dels elements nutritius del medi inicial, i es redissol en
aigua destil.lada estèril. A partir d'aquesta suspensió molt concentrada, mitjançant
l'espectrofotòmetre CECIL CE 1020 i llegint a 420 nm, es prepara la concentració desitjada
d'antagonista, corresponent al 50%T.

A continuació, s'inocula a cadascun dels matrassos amb el medi mínim salí i la
combinació de vitamines seleccionades, Imi d'aquesta suspensió d'antagonista. Tots
aquests matrassos s'incuben a 150 rpm i 25 ±1° C durant 48 hores.

Es realitzen tres lectures en cadascun dels matrassos a les 12, 24 i 48 hores d'incubació,
mitjançant l'espectrofotòmetre CECIL CE 1020, mesurant a 420 nm el % de transmitància
dels diferents matrassos. Un cop obtinguts els primers resultats, es pot tomar a repetir el
mateix assaig amb altres combinacions de vitamines, fins a obtenir la que més afavoreixi
el creixement dels microorganismes estudiats.

11.2. Efecte de certes substàncies nitrogenades en el creixement "in
vitro" dels microorganismes antagònics
L'objectiu d'aquest assaig es el d'avaluar l'efecte de diverses fonts de nitrogen en el
creixement dels millors antagonistes en un medi mínim salí, el qual es fonamenta en la
metodologia descrita per Janisiewicz i cols. (1992).

Un cop determinat el medi mínim salí més adient per a cada antagonista a assajar, es
prepara l'esmentat medi amb tots els elements minerals, microelements, la glucosa i
vitamines escollides, però sense cap font de nitrogen.
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Posteriorment es prepara l'antagonista a assajar. Es parteix d'un cultiu jove crescut en
NYDB durant 24-36 hores a 25 ±1° C i 150 rpm. Aquest es centrifuga a 7.000 rpm durant
10 minuts amb la centrífuga J2-21 de Beckman. La fracció líquida es descarta i la
sedimentada es redissol en una dissolució amortidora, la suspensió es torna a centrifugar
en les mateixes condicions; aquesta mateixa operació es torna a repetir un altre cop. La
fracció sedimentada es redissol en el medi mínim salí a emprar, sense cap font de
nitrogen. A partir d'aquesta suspensió es prepara la concentració d'antagonista a emprar,
corresponent al 50%T en el medi mínim salí seleccionat, mitjançant l'espectrofotòmetre
CECIL CE 1020 i llegint a 420 nm.

Al mateix temps es preparen en tubs estèrils les dissolucions mare de les diferents fonts
nitrogenades a estudiar, a la concentració de 200 milimolar (mM). Les concentracions
finals desitjades dels elements nitrogenats a assajar són: 1 mM, 5 mM i 20 mM.
Prèviament a la seva inoculació en les celles es preparen les següents dilucions:

Per 1 mM 7,5 ui de la solució mare de 200 mM + 142,5 ui del medi mínim salí.

Per 5 mM 37,5 ui de la solució mare de 200 mM + 112,5 ui del medi mínim
sali.

Per 20 mM 150 ui de la solució mare de 200 mM.

L'assaig es realitza en microplaques de 96 cel.les, i es fan tres repeticions per tractament.

A cadascuna de les cel.les es diposita un total de 135 ui, del medi mínim salí que conté
l'antagonista i 15 ui de les dilucions de les fonts nitrogenades anteriorment preparades.

Les plaques s'incuben, en el cas de lleváis a 25 ± 1° C.

La lectura dels resultats es realitza a les 24, 48 i 72 hores, mitjançant un detector Titertek
Multiskan PLUS MK II de la casa Labsystem, amb un filtre de 420 nm per a llevats.

11.3. Millora de la capacitat antagònica en fruita, per l'addició de certs
nutrients
Per determinar l'efecte d'algunes substàncies nitrogenades en la millora de la capacitat de
control de la podridura causada per P.expansum en fruita de llavor, per part dels millors
microorganismes antagònics, es procedeix a la selecció de les substàncies nitrogenades i de
les concentracions a estudiar. La tria es fa a partir dels resultats obtinguts en l'assaig
descrit en el punt 11.2 de mètodes, on s'estudia l'efecte d'aquestes substàncies en el
creixement "in vitro" dels microorganismes a assajar. Aquelles fonts de nitrogen que més
incrementin la població microbiana, seran les seleccionades per assajar-les en fruita.

Aquest assaig es basa en la metodologia descrita per Janisiewicz i cols. (1992)

L'assaig es realitza sobre fruita sana i en un correcte estat de maduresa, provinent de
cambra frigorífica. L'esmentada fruita es renta amb aigua corrent i es deixa assecar sobre
paper de filtre. A cada peça de fruita es practiquen dos forats de 3x3x3 mm3, tots dos en la
mateixa cara i localitzats un en la part superior i l'altre a la inferior.

Paral·lelament es prepara l'antagonista a assajar. Es parteix d'un cultiu jove crescut en
NYDB durant 24-36 hores a 25 ±1° C i 150 rpm. Aquest es centrifuga a 7.000 rpm durant
10 minuts amb la centrífuga J2-21 de Beckman. La fracció líquida es descarta i la
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sedimentada es redissol en una dissolució amortidora. la suspensió es torna a centrifugar
en les mateixes condicions, aquesta mateixa operació es torna a repetir un altre cop. La
massa microbiana obtinguda es redissol en una dissolució aquosa, que conté la
concentració desitjada de la substància nitrogenada a estudiar. A continuació, es procedeix
a diluir aquesta solució mare, amb la mateixa solució aquosa que s'havia redissolt
anteriorment, per preparar les concentracions d'antagonista a emprar, corresponents al 80
i 50%T, mitjançant l'espectrofotòmetre CECIL CE 1020 i llegint a 420nm.

Cada substància nitrogenada i concentració a assajar, es considera un tractament. La
unitat de mostra està composta per tres peces de fruita i per cada tractament es realitzen
tres repeticions.

Per poder determinar la possible millora de la capacitat antagònica degut a l'efecte dels
nutrients, es preparen dos tractaments sense cap font nitrogenada (solament aigua
destil·lada estèril) i a les concentracions d'antagonista corresponent al 80% i 50% de
transmitància respectivament.

Paral·lelament es prepara una doble prova control (100% T ), d'idèntiques característiques
que els tractaments descrits anteriorment, però en un cas substituint la suspensió de
microorganisme i substància nitrogenada, per una d'aigua destil·lada estèril i en l'altre cas
se substitueix per una dissolució de la subtància nitrogenada a la mateixa concentració que
el tractament, però sense l'antagonista.

En cadascun dels forats fets en la fruita, s'inoculen 25 \\\ de la suspensió que conté la
concentració corresponent de l'antagonista i la de la substància nitrogenada a assajar. Una
vegada seca, es procedeix a la inoculació de 20^1 d'una suspensió titulada de P. expansum
a la concentració de IO4 conidis/ml.

Les peces de fruita es col·loquen en tres grups de tres, en el mateix tipus d'alvèols on
s'embala la fruita per comercialitzar-la. Les repeticions d'un mateix tractament se situen
en alvèols diferents. Els alvèols es recobreixen amb un plàstic i es posen en caixes de
cartró amb tapa. Les caixes se situen a l'atzar en una sala climatitzada on s'incuben durant
7 dies a 20 ±1° C i 75% d'HR.

La lectura dels resultats es realitza comptant el nombre de forats amb lesió i mesurant el
seu diàmetre. Els resultats dels diferents tractaments es comparen amb els obtinguts en les
dues diferents proves control.

12. MÈTODES DE DETERMINACIÓ DE LA MADURESA
DE LA FRUITA

Per poder determinar el grau de maduresa de la fruita que s'utilitza en els diferents assaigs
s'agafen 30 peces de fruita de cadascun dels lots utilitzats, i s'hi realitzen les següents
anàlisis:

PES I CALIBRE

Són uns paràmetres que ens donen idea del tamany del fruit i serveixen per a realitzar una
correcció en el valor obtingut de fermesa.
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El pes és mesura amb una balança de precisió de 0,1 g i el resultat s'expressa en grams.

El calibre es determina mitjançant un peu de rei, mesurant el diàmetre de la zona
equatorial del fruit, el resultat s'expressa en centímetres.

FERMESA

Per mesurar el valor de la fermesa, s'utilitza un aparell anomenat penetròmetre. que en
realitat és un dinamòmetre, ja que es basa en la resistència que ofereix a la compressió una
molla que va unida a un puntal de diàmetre conegut que és el que s'introdueix en la carn
de la fruita. Els diàmetres del puntal estan normalitzats i són de 5/16 de polzada ó 7,9 mm
per a les peres i 7/16 de polzada o 11 mm per a les mançanes.

En aquest estudi s'utilitza un penetròmetre Effegi provisi d'una escala graduada sobre la
que es realitza la lectura en kg o en lliures. En aquest estudi el resultat s'expressa en kg (1
kg equival a 2,202 lliures).

Les diverses parts de fruit no tenen una fermesa uniforme, aquesta diferència pot ésser de
1/2 kg entre la cara colorada i la cara verda. Per això es realitzen dues mesures per cada
mançana i es calcula la mitjana de les dues lectures.

Per mesurar la fermesa cal extreure, prèviament, una capa molt prima de la pell en dos
punts de la zona equatorial del fruit, equidistants entre elles, amb la finalitat de palliar al
màxim la influència de l'orientació del fruit (cares assolellades i ombrívoles). Tot seguit es
col.loca el principi del puntal a la zona on s'ha eliminat la pell, i progressivament es va
penetrant a la polpa del fruit fins arribar a la marca ratllada del puntal, moment que
l'agulla marcarà la resistència al penetròmetre en l'escala corresponent.

SÒLIDS SOLUBLES

Els sòlids solubles es mesuren amb un aparell anomenat refractòmetre que, allò que
realment observa és la desviació experimentada per la llum polaritzada en travessar una
solució, en el nostre cas unes gotes de suc de fruita. La desviació es mesura sobre una
escala graduada generalment en graus Brix.

La lectura realitzada correspon realment al sòlids solubles que, en la pràctica
s'identifiquen amb els sucres, ja que aquests constitueixen, aproximadament un 80% del
total de sòlids.

Per calcular el contingut en sòlids solubles es talla de cada mançana una secció, i se li
extreu la part del cor i les llavors, per tal d'evitar errors en la lectura. Es liqüen els trossos
de mançana de grups de 10 mançanes conjuntament, de forma que el resultat sigui la
mitjana dels sòlids solubles d'una mostra de 10 mançanes. Per mitjà d'una pipeta es
col·loquen unes gotes de suc en el lloc adient del refractòmetre, tipus Abbe, per així tot
seguit llegir el valor dels sòlids solubles.

El refractòmetre ens dóna la lectura de l'índex de refracció en graus Brix, i aquesta es
corregeix en funció de la temperatura (Taula 1, annexe 1). Posteriorment, mitjançant una
taula d'equivalència (Taula 2, annexe 1), el residu sec soluble es transforma a grams de
sucres totals per litre de suc de mançana a 20° C. Cal però tenir en compte que la taula que
s'utiliza per fer aquesta transformació solament serveix per a mançanes "Golden
Delicious".
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ACIDESA

Per obtenir el valor de l'acidesa de la fruita ens basem en una simple reacció de
neutralitzaió entre un àcid i una base. amb la presència d'un indicador.

L'àcid que tenen en més quantitat les mançanes és l'àcid malie; la base que s'utilitza és
l'hidròxid sòdic (NaOH) i l'indicador és la fenofataleïna (s'escull aquesta perquè realitza el
viratge en la zona bàsica).

Per trobar els ml de NaOH necessaris per neutralizar l'àcid malie es segueixen el següents
passos:

Del suc fet amb la liquadora, d'una secció de cadascuna de les 10 mançanes a analitzar,
se'n succionen 10 ml amb una pipeta i es col.loquen en un vas de precipitats. En el mateix
vas s'introdueixen 10 ml d'aigua destil.lada i també unes gofcs de fenoftaleïna, indicador
incolor en medi àcid, però que vira a roig carmí en medi bàsic.

Posteriorment es neutralitza el suc fent una valoració amb O, IN NaOH.

Els ml de NaOH emprats en la valoració es multipliquen per un factor (0,67) per tal de fer
la conversió a grams d'àcid malie:

Acidesa (en g àc. malie per litre) = ml de NaOH * 0,67

ÍNDEX DE MIDÓ

Principi: L'iode forma amb el midó un complex de color blau-fosc. Durant el procés de
maduració el midó es transforma en sucres; aquesta conversió comença al cor de la fruita i
avança cap a la polpa. La pauta de conversió del midó és característica per a cada varietat,
i per quantificar-la se segueix la següent escala de puntuació (es consideraran valors
mitjans quan calgui):

1 = Secció totalment tacada (blau-fosc).

2 = Àrea central lliure de midó.

3 = Àrea incloent els feixos vasculars (anell del cor) lliure de midó.

4 = Fins a la meitat del cortex, entre l'anell vascular i l'epidermis extrema, lliure
de midó.

5 = Presència de midó només davall de l'epidermis.

6 = Polpa completament lliure de midó.

Metodologia: Per a la realització de l'anàlisi s'utilitza una dissolució d'iode 0,5-0,75% la
qual es prepara amb 15 g de KI en 150 ml d'aigua destil.lada i dissolent 6 g de cristalls
d'iode en aquesta dissolució KI. Després que l'iode s'ha dissolt (una nit), la dissolució
final s'enrasa fins a arribar a 1 litre, afegint aigua destil.lada.
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MÈTODES

13. ESTUDIS TOXICOLÒGICS DELS MILLORS AGENTS
DE BIOCONTROL

Per tal de determinar la inocuïtat dels millors agents de biocontrol es procedirà a estudiar
la toxicitat aguda per via oral en rates, a través del càlcul de la DL50.

Primer es prepara l'antagonista a assajar. Es parteix d'un cultiu jove crescut en NYDA
durant 24-48 hores a 25±1° C. Tot seguit es ressembra en un fermentador model "Moduler
fermenter" de la casa Gallekamp amb 2 l de medi de cultiu artificial que s'incuba a la seva
temperatura òptima, amb un subministrament de flux constant d'aire a raó de 200
ml/minut i es remou a una velocitat de 100 rpm durant 24-28 hores. El contingut del
fermentador es centrifuga a 7.000 rpm durant 10 minuts mitançant una centrífuga del
tipus J2-21 de Beckman. La fracció líquida es descarta i la sedimentada es redissol amb 70
ml d'una dissolució amortidora a base de fosfats.

La suspensió s'envia a refrigeració al "Centre d'Investigació i Desenvolupament Aplicat"
SAL de Barcelona per a la determinació de la toxicitat aguda per via oral en rates, càlcul
del DLS0.

14. TRACTAMENTS ESTADÍSTICS

Les dades obtingudes en els assaigs a nivell secundari per a l'avaluació de l'efectivitat dels
microorganismes aïllats i en els corresponents a l'estudi de la millora de la capacitat
antagònica mitjançant l'addició d'alguns nutrients, es realitza l'anàlisi de la variança amb
el programa informàtic SAS, a través d'un petit programa, específic per a cada assaig. La
separació de les mitjanes amb diferències significatives es realitza amb el test de rang
múltiple de Duncan.





RESULTATS i DISCUSSIÓ

1. AÏLLAMENT DELS POSSIBLES ANTAGONISTES

1.1. Soques aïllades de les mostres de mançanes emmagatzemades en
cambra

S'ha escollit la cambra frigorífica, com a l'espai més adequat on efectuar l'aïllament dels
possibles antagonistes, per considerar que molts dels microorganismes que s'hi puguin
trobar estaran adaptats als factors ambientals de temperatura, humitat i relació CO2/O2

característics de la cambra frigorífica i al mateix temps resistents als tractaments que
normalment es realitzen a la fruita abans del seu emmagatzematge. Aquest plantejament
concorda amb els d'altres investigadors (Janisiewicz, 1988b).

CAMPANYA 89-90

En el conjunt de les quatre centrals hortofructícoles mostrejades, s'han realitzat un total de
vuit visites, distribuïdes al llarg de la campanya fructícola 1989-90. Entre el 25 d'octubre
de 1989 i el 8 de març de 1990, s'han efectuat quatre visites, totes elles en una mateixa
central hortofructícola. La freqüència de la recollida de mostres s'ha intensificat en el
darrer període de frigoconservació de la fruita, degut que els microorganismes que s'hi
trobin seran els més a adaptats a les condicions medio-ambientals de cambra frigorífica,
realitzant-se entre el 25 d'abril i el 15 de maig de 1990 quatre visites, cadascuna d'elles en
una central diferent.

Durant les vuit visites, s'han aïllat un total de 171 soques microbianes seleccionades
segons criteris morfològics (una de cada tipus) i varies a l'atzar, distribuïdes segons
s'indica a la Taula 16.

Després del procés de purificació i reaïllament, han estat seleccionades un total de 159
soques. Les 12 restants s'han eliminat per la seva poca capacitat de creixement en els
medis de cultiu emprats.
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Taula 16. Distribució dels microorganismes aïllats de mancaries "Golden Delicious"
conservades en cambra frigorífica durant la campanya 1989-90.

Nom
Centrat

Central A

Central B

Central C

Central D

Total

Data de Nom cambra A
mestratge

25 -X-1989 3

4
14-XI-1989 3

5
2 -M- 1990 7

10
8-IÜ-1990 7

10
25 -IV- 1990 7

10
1 -V-1990 3

5
8 -V-1990 10

12
15 -V-1990 6

Nombre de soque»
ullades w Purificades ***

5 5
30 27

8 7
14 12

12 11
12 12

*3 3
5 5

6 6
12 11

10 10
6 6

16 15
11 10

21 19

171 159

Correspon al nombre de soques microbianes aïllades seguint els criteris de selecció morfològics i a l'at/ar.

Correspon al nombre de soques microbianes purificades i que s'assajaran posteriorment en fruita. La
diferència de nombre respecte a les aïllades fou deguda a la dificultat que tenen per créixer en els medis de
cultiu emprats.

CAMPANYA 90-91

Durant la segona campanya de recollida de mostres de cambra frigorífica, s'han realitzat
tres visites en cadascuna de les cinc centrals hortofructícoles seleccionades. La primera
visita s'ha efectuat al principi del període de frigoconservació de la fruita, concretament
entre els dies 5 i 10 d'octubre de 1990. mentre que les dues darreres visites es realitzaren
en els darrers mesos de la seva conservació, entre el 6 i 12 de març la segona i entre el 7 i
10 de maig de 1991 la darrera.

Seguint els criteris establerts en la metodologia, s'han aïllat un total de 186 soques
microbianes. En la Taula 17 podem observar la seva distribució espaiai i temporal.

Després del procés de purificació i reaïllament, han estat seleccionades un total de 156
soques, les 30 restants s' eliminaren per la seva poca capacitat de creixement en els medis
de cultiu emprats.
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Taula 17. Distribució dels microorganismes aïllats de cambres frigorífiques durant la
campanya 1990-91.

Nom
Central

Central A

Central B

Central C

Central D

Central £

Total

Dat» dç Nom cambra
tnostratge

5-X-1990 ,3
12 -m- 1991 9

10
7 -V- 1991 9

10
5 -X- 1990 4

5
6 -ffl- 1991 4

5
9 -V- 1991 23

24
9 -X- 1990 5

8
7 -m- 1991 5

3
8 -V- 1991 7

8
9 -X- 1990 20

21
11 -m- 1991 19

23
8 -V- 1991 j5

10 -X- 1990 9
13

8 -m- 1991 9
7

10 -V- 1991 10

Nombre de soques
Afilades" Parifica*» **

12 10

5 5
5 4

12 4
5 3

6 4
3 3

4 4
5 4

5 5
5 4

9 8
5 3

9 7
10 9

6 6
5 4

7 6
8 7

4 4
11 9

10 7

7 6
5 5

10 7
8 7

5 4
186 156

a; Correspon al nombre de soques microbianes aïllades seguint els criteris de selecció morfològics i a l'atzar.

b: Correspon al nombre de soques microbianes purificades i que s'assajaran posteriorment en fruita. La
diferència de nombre respecte a les aïllades fou deguda a la dificultat que tenen per créixer en els medis de
cultiu emprats.

1.2. Soques aïllades de les mostres de camp
Després de realitzar la presa de mostres durant dos campanyes en cambra frigorífica sobre
mançanes "Golden Delicious" i observar que la quantitat i variabilitat de les espècies
microbianes presents era petita, es va decidir buscar nous substrats d'on aïllar
microorganismes, amb la condició que aquests siguin el més semblants possible als
substrats on posteriorment s'han d'assajar les soques aïllades, per aquest fet se seleccionà
la superfície de fruites i fulles de mançaneres i perers en camp. Aquest plantejament és el
que proposa Molina (1991), en el moment d'aïllar microorganismes per al posterior assaig
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com a possibles agents de biocontrol. La presa de mostres es realitzà en diferents moments
del desenvolupament del fruit. Se seleccionen un total de 22 camps, els quals es
classificaren en tres grups: químics, integrats o biològics, en funció dels sistemes de
producció i de control de plagues a que han estat sotmesos. L'objectiu ha estat aconseguir
el màxim nombre de microorganismes diferents, per tal de poder determinar posteriorment
la seva capacitat de controlar al P. expansum.

1.2.1. Soques aïllades de mançanes "Golden Delicious"

PERÍODE PROPER A LA COLLITA

Durant el mes de setembre de 1992, s'han realitzat les preses de mostres de mançanes
"Golden Delicious" en nou camps, tres dels quals han estat sota un programa productiu
estàndard, uns altres tres sota un programa de lluita integrada de plagues i els tres restants
estaven abandonats o sotmesos a un sistema de producció biològica sense cap tipus de
tractament químic.

S'han aïllat un total de 187 soques microbianes, seleccionades segons criteris morfològics
(una de cada tipus) i algunes a l'atzar. Per una altra banda, s'han aïllat unes altres 80 que
presentaven al seu voltant un halo d'inhibició del creixement del P.expansum, de les
plaques en les quals s'ha realitzat la prova "in vitro" dels halos d'inhibició (Taula 18).

Taula 18. Distribució dels microorganismes aïllats de mançanes "Golden Delicious" en
camp, durant el mes de setembre de 1992.

Nombre de soques

Camp **

Cl-I
C2-Q
C3-Q

C4-B
C5-I

C6-I
C7-B

C8-B
C9-Q

Total

N" de
mançanes ̂

32
28

28

28

28
28

24
24

32

252

Aïllades
Sense

polvorització **
19
20

27

20
20

20

16
16

29

187

Amb
polvorització <1*

9
13

16

0
4

5
8

16

9

80

Total

28
33
43

20

24

25
24
26

25

267

Purificades M

21
19

33

12
16

24
19

23

26

193

a: Q: control químic B: control biològic i I: control integrat

h: Es calcula tenint en compte el nombre d'arbres seleccionats en cada camp i la relació 4 mançanes per arbre.

c.- Soques microbianes aïllades, seguint criteris de selecció morfològics i a l'atzar.

d: Soques microbianes aïllades a partir de les plaques polvoritzades amb una suspensió de conidis de
Pénicillium expansum. Es segueix un únic criteri de selecció, aïllant-se totes les colònies amb clara formació
d'un halo d'inhibició del patogen.

e: Correspon al nombre de soques microbianes purificades i que s'assajaran posteriorment en fruita. La
diferència de nombre respecte a les aïllades fou deguda a la dificultat que tenen per créixer en els medis de
cultiu emprats.
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Després del procés de purificació i reaïllament, han estat seleccionades un total de 193
soques microbianes, les 74 restants s' eliminarem a causa de la seva poca capacitat de
creixement en els medis de cultiu emprats.

Del total de les 267 soques aïllades, el 42,6% provenen dels camps que hem denominat
químics, el 28,8% dels de producció integrada i el 28,4% dels denominats biològics (Taula
19).

Taula 19. Distribució deh microorganismes aïllats de mancaries "Golden Delicious" en
camp durant el mes de setembre de 1992, en funció del tipus de sistema
productiu a que estaven sotmesos

Sistema,
productiu

Químic
Integrat

Biològic

N

Sense
polvorització **•*

76
59

52

" de soques aïllades

Amb
polvorització fc/>

38
59

24

Total
soques

114
77

76

%de
soques ̂

42,6%
28,8%

28,4%

N" de soques purificades *"*

Total soques

78
61

54

% de soques
W

40,4%
31,6%

27,9%

a: Percentatge de soques respecte del nombre total.

ft: Soques aïllades, seguint criteris de selecció morfològics i a l'atzar.

c: Soques aïllades a partir de les plaques polvoritzades amb una suspensió de conidis de Pénicillium expansum.
Se segueix un únic criteri de selecció, aïllant-se totes les colònies amb clara formació d'un halo d'inhibició del
patogen.

d: Correspon al nombre de soques microbianes purificades i que s'assajaran posteriorment en fruita. La
diferència de nombre respecte a les aïllades fou deguda a la dificultat que tenen per créixer en els medis de
cultiu emprats.

PERÍODE DE DESENVOLUPAMENT DE LES MANÇANES

Entre el 1 de juny i el 15 de setembre de 1993 s'han efectuat nou preses de mostres de
mançanes "Golden Delicious" en tres camps, un dels quals ha estat sota un programa
productiu estándar, un altre sota un programa de lluita integrada de plagues i el tercer
sotmès a un sistema de producció biològica.

S'han aïllat un total de 180 soques microbianes, seleccionades segons criteris morfològics
(una de cada tipus) i algunes a l'atzar. Per una altra banda, s'han aïllat 29 soques que
presenten al seu voltant un halo d'inhibició del creixement del P. expansum, de les
plaques en les quals s'ha realitzat la prova "in vitro" dels halos d'inhibició (Taula 20).

Després del procés de purificació i reaïllament, han estat seleccionades un total de 141
soques microbianes, les 68 restants es varen eliminar per la seva poca capacitat de
creixement en els medis de cultiu emprtas.

107



Control biologie de Pénicillium expansum en postcollita de fruita de llavor. Tesi doctoral

Taula 20. Distribució dels microorganismes aïllats de mançanes "Golden Delicious" en
camp, durant l'any 1993.

Nombre de soques

Aïllades

Camp ̂

Cl-B

Data visita

1
10

-VI- 93
-Vffl-93

8- K- 93

C2-I
9

17
13

-VI- 93
-vm- 93
-K- 93

16 -VI- 93
C3-Q

Total

24

15
-vra- 93
-IX- 93

Sense polvorització ®

14

16

30

8

12
29

18
30

23

180

Amb polvorització **

15
0
0

6
5 *
1

2
0

0

29

Total

29
16
30

14
17
30

20
30

23

209

Purificades

26
16
26

7
10

12

12
18
14

141

a: Q: control quimic B: control biològic i I: control integrat

El nombre de peces de fruita en cada camp i collita ha estat 20.

b: Soques microbianes aïllades, seguint criteris de selecció morfològics i a l'atzar.

c: Soques microbianes aïllades a partir de les plaques polvoritzaries amb una suspensió de conidis de
Pénicillium expansum. Es segueix un únic criteri de selecció, aïllant-se totes les colònies amb clara formació
d'un halo d'inhibició del patogen.

d: Correspon al nombre de soques microbianes purificades i que s'assajaran posteriorment en fruita. La
diferència de nombre respecte a les aïllades fou deguda a la dificultat que tenen per créixer en els medis de
cultiu emprats.

1.2.2. Soques aïllades de peres "Blanquilla"

PERÍODE PROPER A LA COLLITA

Des de mitjans de juliol fins a finals d'agost del 92 s'ha realitzat la presa de mostres en
pera "Blanquilla" en deu camps localitzats dins les comarques del Segrià i la Noguera i
sotmesos a diferents tipus de control: químic (3 camps), biològic (4 camps) i integrat (3
camps).

De la meitat de plaques sembrades s'han aïllat 172 soques mitjançant criteris morfològics i
a l'atzar. A partir de l'altra meitat de plaques, sotmeses a polvorització amb una suspensió
de conidis de Pénicillium expansum CMP1, s'han aïllat 75 soques seguint el criteri de
selecció de totes les colònies que presenten al seu voltant d'un halo d'inhibició del patogen.
El total de soques aïllades ha estat de 247 (Taula 21).

Després del procés de purificació i reaïllament han estat seleccionades un total de 210
soques microbianes. Les 37 soques restants s'eliminen per la seva poca capacitat de
creixement en els medis de cultiu emprats.
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Taula 21. Distribució deh microorganismes aïllats de peres "Blanquilla" en camp, durant
els mesos de juliol i agost de 1992.

Nombre de soques

Carapw fi' de peres (W

Cl-Q 40
C2-B 24

C3-B 28

C4-Q 32

C5-B 32

C6-Q 28

C7-I 32

C8-I 32

C9-I 28

C10-B 8

Total 284

a: Q: control químic

Aïllades

Sense
polvorització (t!

23
22
11
16
20
13
20
19
18
10

172

B: control biològic

Amb
polvorització Í1

12
6
9
7
12
7
4
7
7
4

75

i I: control

Total
&

35
28
20
23
32
20
24
26
25
14

247

integrat

Purificades <»>

32
27
19
13
25
17
21
20
23
13

210

b: Es calcula tenint en compte el nombre d'arbres seleccionats en cada camp i la relació 4 peres per arbre.

c: Soques aïllades, seguint criteris de selecció morfològics i a l'atzar.

d: Soques aïllades a partir de les plaques i polvoritzades amb una suspensió de conidis de Pénicillium
expansum. Segueix un únic criteri de selecció, aïllant-se totes les colònies amb clara formació d'un halo
d'inhibició del patogen.

ï: Correspon al nombre de soques microbianes purificades i que s'assajaran posteriorment en fruita. La
diferencia de nombre respecte a les aïllades fou deguda a la dificultat que tenen per créixer en els medis de
cultiu emprats.

Taula 22. Distribució dels microorganismes aïllats de peres "Blanquilla" en camp, durant
els mesos de juliol i agost de 1992, en funció del sistema productiu a que estaven
sotmesos.

N" de soque» aïllades
Sistema

productiu

Químic
Integrat

Biològic

Sense
polvorització **

52
57

63

Arab
polvorització

26
18

31

Total
soques

78
75

94

%de
soques

W

N4 de soques purificades **
Total
soques

31,6% 62
30,4% 64

38,0% 84

*/o de soques **

29,5%
30,5%

40,0%

a: Percentatge de soques respecte del nombre total.

b: Soques aïllades, seguint criteris de selecció morfològics i a l'atzar.

c: Soques aïllades a partir de les plaques i polvoritzades amb una suspensió de conidis de Pénicillium
expansum. Segueix un únic criteri de selecció, aïllant-se totes les colònies amb clara formació d'un halo
d'inhibició del patogen.

rf.' Correspon al nombre de soques microbianes purificades i que s'assajaran posteriorment en fruita. La
diferència de nombre respecte a les aïllades fou deguda a la dificultat que tenen per créixer en els medis de
cultiu emprats.
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Com es pot observar a la Taula 22, del total de soques aïllades, el 38% provenen dels
camps biologies, el 31.6% i el 30,4% restants dels camps químics i de producció integrada
respectivament.

1.2.3. Soques aïllades de fulles

DURANT EL PERÍODE DE DESENVOLUPAMENT DE LA FRUITA

Entre el 1 de juny i el 15 de setembre de 1993 s'han realitzat nou preses de mostres de
fulles de mançaneres "Golden Delicious" en tres camps, un dels quals ha estat sotmès a un
programa productiu estàndard, un altre sota un programa de lluita integrada de plagues i
el tercer sotmès a un sistema de producció biològica.

»
S'han aïllat un total de 163 soques microbianes, seleccionades segons criteris morfològics
(una de cada tipus) i algunes a l'atzar. Per una altra banda, s'han aïllat 12 soques que
presenten al seu voltant un halo s'inhibició del creixement del P. expansum. de les plaques
en les quals s'ha realitzat la prova "in vitro" dels halos d'inhibició (Taula 23).

Després del procés de purificació i reaïllament, han estat seleccionades un total de 106
soques microbianes, les 69 restants es varen eliminar per la seva poca capacitat de
creixement en els medis de cultiu emprats.

Taula 23. Distribució dels microorganismes aïllats de fulles de mançaneres "Golden
Delicious" en camp, durant l'any 1993.

Nombre de saques
Aïllades

Camp'"*

Cl-B

C2-I

C3-Q

Total

Data visita Sens« polvorització

25 -V- 93
10 -VIH- 93

8-K-

9 -VI-

93

93
17-Vm-93
13-IX-

16 -VI-

93

93
24 -Vu!- 93

15 -IX- 93

19
8

15

10
18
34

18
26

15

163

Amb polvorització Total

5 24
1 9

0 15

0 10
4 22
0 34

0 18
0 26
2 17

12 175

Purificades**

13
9

10

4
15
16

12
17
10

106

a: Q: control químic B: control biològic i I: control integrat

EI nombre de fulles seleccionades en cada camp i collita ha estat de SO.

b: Soques microbianes aïllades, seguint criteris de selecció morfològics i a l'atzar.

c: Soques microbianes aïllades a partir de les plaques polvoritzaries amb una suspensió de conidis de
Pénicillium expansum.. Es segueix un únic criteri de selecció, aïllant-se totes les colònies amb clara formació
d'un halo d'inhibició del patogen.

d: Correspon al nombre de soques microbianes purificades i que s'assajaran posteriorment en fruita. La
diferència de nombre respecte a les aïllades fou deguda a la dificultat que tenen per créixer en els medis de
cultiu emprats.
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Durant les dues campanyes de preses de mostres en cambra i les dues en camp s'han aïllat
un total de 1.255 soques (bactèries i llevats). Del total de soques aïllades se'n seleccionen
965 després del procés de purificació.

2. CAPACITAT ANTAGÒNICA DE MICROORGANISMES
AÏLLATS, EN EL CONTROL DE Pénicillium expansum
EN FRUITA DE LLAVOR

2.1. Selecció d'una soca de P. expansum

Per a la selecció d'una soca fungica representativa de l'espècie P. expansum, principal
malaltia de postcoüita de fruita de llavor en la nostra zona, es procedeix a la valoració del
grau de patogenicitat en funció del temps de sis soques de P. expansum en mançana
"Golden Delicious". Les soques havien estat aïllades de fruita podrida procedent de
centrals hortofructícoles de la comarca del Segrià, i actualment pertanyents a la Col·lecció
de cultius de la Unitat de Patologia de l'Àrea de Postcollita, Centre UdL-IRTA de Lleida.
Totes elles presenten un bon creixement en els medis de cultius PDA i NYDA.

Per a seleccionar la soca P. expansum s'ha escollit un criteri conservador, aquest serà el de
mostrar el major grau de patogenicitat, assegurant-nos així el control de soques menys
agressives de P. expansum.

En la Taula 24 podem observar que totes les soques füngiques assajades, tenen capacitat de
produir podridura en manganès fet que era d'esperar, ja que la capacitat de produir
podridura en mançanes és una característica de l'espècie P. expansum (Anderson, 1956).
En la primera lectura (7 dies), la soca CMP1 és la que major lesió causa a la fruita, amb
un diàmetre de podridura de 2,6 cm, seguida de la soca CMP3 amb 2,3 cm de podridura.
En la resta de lectures, als 12 i 18 dies, es manté el mateix ordre que l'obtingut en la
primera lectura, destacant en tots els casos la soca CMP1. La màxima diferència relativa
de podridura entre dos soques es dóna als 7 dies entre la CMP1 i la CMP4, en la que la
primera és 2,08 cops superior a la segona, aquesta diferència va disminuint amb el temps
d'incubació.

En vista dels resultats, es decideix seleccionar per als assaigs d'efectivitat la soca CMP1,
donat el seu elevat grau de patogenicitat.
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Taula 24. Valoració del grau de patogenicitat de sis soques de P. expansum, en mancaries
"Golden Delicious".

Nom de la soca

CMP1
CMP2
CMP3
CMP4
CMP8

CMP9

Diàmetre (cm)
aïs 7 die»

2,6
1,7
2,3

1,2
2,2

2,1

Diamètre (cm)
aïs 12 die»

4,1
2,6

3,7

2,4
3,3

2,9

Diàmetre (cm)
aïs 18 dies

5,9
4,2

5,4
3,9

5,3

5,2

Diàmetre: Correspon als diferents diàmetres de podridura observats en les mançanes inoculades, després de 7, 12 o
18 dies d'incubació a 20° C i són la mitjana dels 18 valors de cadaíractament. Està donat en centímetres.

2.2. Efectivitat a nivell primari dels microorganismes aïllats

Les 965 soques microbianes purificades i reaïllades s'assagen per determinar la seva
capacitat d'inhibir el creixement de P. expansum, seguint la metodologia descrita en
l'apartat 6.2 de metodologia.

D'aquestes 965 soques assajades, 649 han estat aïllades de la superfície de mançanes
"Golden Delicious" i 106 de fulles de mançaneres de la mateixa varietat. Totes elles, 755,
s'han assajat sobre mançanes "Golden Delicious". La resta de soques purificades i
reaïllades, 210. han estat aïllades de peres "Blanquilla" i s'assagen en aquest estudi a
nivell primari, sobre aquesta mateixa varietat de pera.

A continuació es procedeix a assajar sobre mançanes "Golden Delicious" i seguint la
mateixa metodologia anterior, un total de 178 soques de les aïllades de peres "Blanquilla"
. Al mateix temps, 279 soques microbianes aïllades de mançanes "Golden Delicious" i 100
de fulles s'assagen sobre peres "Blanquilla".

En resum podem indicar s'han assajat un total de 933 soques microbianes sobre mançanes
"Golden Delicious" i 589 sobre peres "Blanquilla".

De les 933 soques microbianes assajades sobre mançanes "Golden Delicious" per
determinar l'eficàcia a nivell primari de la seva capacitat de control de P. expansum
(Taula 25). únicament 38 soques han reduït el nivell de podridura per sobre del 75%
respecte al control (sense cap antagonista), i d'aquestes soques, solament 31 (3,1% del
total assajades) superen el llindar de control imposat per a ésser seleccionades per a
l'assaig a nivell secundari (reducció del nombre de forats infectats igual o superior al 50%
i reducció del diàmetre de podridura superior al 75%, tots dos respecte al control).

Del total de 933 soques assajades, més del 40 % han mostrat una certa capacitat
antagònica (>15% de reducció), però solament un 9,8% han reduït el diàmetre de
podridura causada per P.expansum per sobre del 50%, respecte a la prova control. Aquests
resultats indiquen que alguns dels microorganismes que formen part de les poblacions
naturals que habiten la a la superficie de les fruites i de les fulles, poden ésser potencials
agents de biocontrol, tal i com indiquen varios autors ( Spurr, 1981 i Blakeman. 1985).

Al voltant de l ' l l% de les soques aïllades de la superfície de mançanes en cambra
frigorífica així com del camp, mostren una capacitat de reducció de la podridura per sobre
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del 50%. Mentre que les soques aïllades de la superficie de les pères i de les fulles amb
aquesta mateixa capacitat de reducció solament representen el 7 i el 6.6%. respectivament.

De les 31 soques microbianes seleccionades per a assajos posteriors, el 48%, és a dir 15,
han estat aïllades de mançanes emmagatzemades en cambra frigorífica, mentre que les
soques d'aquesta procedència (un total de 315) representen solament el 33,7% del total de
933 soques assajades.

Aquests resultats avalen la teoria que els candidats a antagonistes que es troben de forma
natural a l'hoste tindran major capacitat de protegir-lo (Chalutz i Wilson, 1990;
Janisiewicz, 1988b).

Taula 25. Resultats del nivell de reducció del diàmetre de podrídura blava de les soques
assajades a nivell primari en mançanes "Golden Delicious" i conservades
durant 7 dies a 20° C.

Nombre de soques segons la seva procedència i campanya d'aïllament
Mancaries

Cambra Camp

% reduc. (a>

< 15%
15-49%
50-74%
> 75%

Total
Llindar m

89-90
101
35
12
11

159
11

90-91 1992
82 98
62 68
8 15
4 12

156 193
4 5

1993
79
52
6
4

141
4

Pern
Camp
1992
119
46
7
6

178
6

Fulles
Camp

Î993
52
47
6
1

106
1

Total
531
310
54
38

933
31

a: Indica els diferents intervals de reduccions dels diàmetres de podridura dels antagonistes, respecte al control
sense cap antagonista.

b: Indica el nombre de soques que varen superar el llindar imposat per assajar-les posteriorment a nivell
secundari (reducció del nombre de forats infectats igual o superior al 50% i reducció del diàmetre de
podridura superior al 75%, tots dos respecte al control).

El 60% de les 589 soques assajades sobre peres "Blanquilla" mostren una capacitat de
reducció de la podridura superior al 15% (Taula 26), percentatge superior a l'obtingut en
les mançanes. Tot i que 34 soques han aconseguit reduir el nivell de podridura per sobre,
del 75% respecte al control (sense cap antagonista), solament 12 soques superaren el
llindar imposat i seran posteriorment assajades a nivell secundari per tal de determinar la
seva concentració mínima inhibitoria, també sobre peres "Blanquilla".

A les peres, a l'igual d'allò que s'ha observat en el cas de les soques assajades sobre
mançanes, els microorganismes aïllats del mateix tipus de fruita al que es vol protegir,
mostren una major capacitat antagònica. El 28% de les soques aïllades de la superfície de
les peres han mostrat una reducció de la podridura per sobre del 50%, valor molt superior
al 14% i al 8,9% de les soques aïllades de fulles i mançanes respectivament. També cal
remarcar que cap de les soques aïllades de la superfície de les fulles ha estat seleccionada
pels assaigs a nivell secundari.

Observant les soques que han superat el llindar d'efectivitat imposat en mançanes i les que
ho han fet en peres, es pot apreciar que hi ha 6 soques microbianes seleccionades en els
dos casos, 4 d'elles aïllades de la superfície de peres "Blanquilla" en camp durant l'any
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1992 (C5-IO. C5-13. C10-5 i C10-14) i les altres dos aïllades de mançanes "Golden
Delicious" en camp durant el mateix any (C4Po-18 i C1 Po-16). Cal remarcar que cap de
les 15 soques aïllades de mançanes durant el període de frigoconservació i seleccionades
per la seva alta efectivitat en mançanes han superat el llindar d'efectivitat en peres, fet que
podria indicar la importància de l'origen dels antagonistes. Aquestes constatacions, de que
l'origen dels agents de biocontrol és un factor important, ha estat anteriorment descrit per
altres autors (Molina. 1991).

Taula 26. Resultats del nivell de reducció del diàmetre de podridura de les soques
assajades a nivell primari en peres "Blanquilla" conservades durant 7 dies a
20° C.

Nombre de soque* segons la sera procedencia

% redac. w

< 15%
15-49%

50-74%

> 75%

Total

Llindar w

Peres *>

75
76

31

28

210

6

Mançanes ̂
126
128

19

6

279

6

Fulles**
39
47

14

0

100

0

Total

240
251

64

34

589

12

a: Indica els diferents intervals de reduccions dels diàmetres de podridura dels antagonistes, respecte al
control sense cap antagonista.

ft: Soques aïllades de peres "Blanquilla" en camp en l'any 1992.

c: Soques aïllades de mançanes "Golden Delicious" durant la seva conservació, en les campanyes 89-
90 i 90-91. i en camp en els anys 1992 i 93

d: Soques aïllades de fulles de mançaneres "Golden Delicious" en camp durant l'any 1993..

e: Indica el nombre de soques que varen superar el llindar imposat per a testar-les posteriorment a
nivell secundari (reducció del nombre de forats infectats igual o superior al 50% i reducció del
diàmetre de podridura superior al 750/o, tots dos respecte al control).

2.3. Efectivitat a nivell secundari dels microorganismes antagònics.

2.3.1. Resultats preliminars a temperatura ambient.

Per a la realització d'aquest assaig (on es pretén estudiar la concentració mínima
inhibidora dels antagonistes seleccionats), es van seleccionar aquelles soques que havien
superat el llindar imposat en l'assaig a nivell primari, en total es van assajar 31 soques
microbianes sobre mançanes "Golden Delicious" i 12 soques sobre peres "Blanquilla". Hi
havia un total de 6 soques que eren comuns, tant per mançanes com per peres. S'estudien
les concentracions d'antagonista corresponents al 90 % i 30 % de transmitància.

Del total de 31 soques estudiades sobre mançanes "Golden Delicious", en el 77% d'elles
(és a dir en 24 soques) es van obtenir diferències significatives entre els diàmetres de
podridura de les mançanes sense antagonista (control) i els de les mançanes amb alguna
de les dos dosis d'antagonista (Taula 27). Les 7 soques restants no han mostrat una
capacitat de control estadísticament significativa a les dosis assajades; possiblement a una
concentració molt més alta de l'antagonista s'haguessin pogut obtenir majors nivells de
control, però aquest increment de la dosi encariria notablement la producció, per tant
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dificultaria una futura comercialització. D'aquestes 24 soques que van mostrar un cert
grau d'efectivitat, en 14 d'elles s'observen diferències significatives entre el control i la
dosi baixa d'antagonista, corresponent al 90% de transmitància (T). A més. en 9 d'elles
s'aprecia que a l'incrementar la concentració de l'antagonista fins al 30% T es redueix la
podridura de forma significativa.

D'altra banda cal remarcar que 10 de les soques assajades tenen la capacitat de reduir el
diàmetre de podridura per sobre del 50% a alguna de les concentracions estudiades, la qual
cosa que representa el 32% del total, i dues d'elles fins i tot a la concentració més baixa.

A la Taula 27 també podem observar que hi ha tres soques microbianes, la CPA-l, A-128 i
C6Po20 que a la dosis més baixa (90 %T) redueixen el diàmetre de podridura respecte a
les mançanes control, en un percentatge igual o superior al 50%. Si s'incrementa la
concentració utilitzada d'antagonista fins al 30 %T, en totes elles la reducció de la
podridura s'incrementa significativament, assolint excelents nivells de control, tots ells per
sobre del 70%.

A la Figura 9 podem observar que de les 933 soques inicialment assajades a nivell primari
sobre mançanes "Golden Delicious",solament 10 han mostrat reducció de la podridura per
sobre del 50% en l'assaig a nivell secundari. D'aquestes 10 soques, 6 s'havien aïllat de la
superfície de mançanes durant el període de frigoconservació, 3 provenen de mançanes de
camp i la darrera de la superfície de pera "Blanquilla" també a camp.

Del total de 12 soques assajades sobre peres "Blanquilla" a nivell secundari, en 6 d'elles es
van obtenir diferències significatives entre els diàmetres de podridura de les peres sense
antagonista (control) i els de les peres amb alguna de les dos dosis d'antagonista (Taula
28). D'aquestes 6 soques microbianes que mostren un cert grau d'efectivitat, solament 3
d'elles, la C5-10, C9-17 i 1CB-M15, presenten diferències significatives entre el control i
la dosi baixa d'antagonista, corresponent al 90% T.

Per altra banda, en les soques C5-10, 1CB-M15 i C4Po-18 poden observar que si
incrementem la concentració de l'antagonista del 90 % fins al 30 % T, el diàmetre de la
podridura es redueix de forma significativa.

Les soques C5-10, C5-13 i 1CB-M15, són les que de forma global mostren una major
capacitat antagònica, aconseguint nivells de reducció del diàmetre de la podridura,
respecte al control per sobre del 50%, essent la soca 1CB-M15 la que presenta major
capacitat inhibitoria, assolint valors de reducció dels diàmetres de podridura per sobre del
95% i del nombre de forats amb lesió de l'ordre del 90%. Aquesta darrera soca havia estat
aïllada de la superfície de mançanes "Golden Delicious" en camp durant l'any 1993,
mentre que les altres dos es van aïllar de la superficie de peres "Blanquilla" en camp
durant l'any 1992.

A la Figura 10 podem observar que del total de soques assajades a nivell primari solament
un 2% han passat a l'assaig del nivell secundari i únicament un 0,5% mostren en aquest
assaig una capacitat de reducció de la podridura per sobre del 50%. Aquests percentatges
són inferiors als que obté Janisiewicz, 1991 en els seus estudis, on també aïlla els possibles
antagonistes de fruita de llavor; cal indicar però que la soca de P. expansum que ell utilitza
presenta un menor grau de patogenicitat.

De les sis soques microbianes que s'han assajat al mateix temps en peres i en mançanes,
les dos que mostren major efectivitat tant en mançanes com en peres són la C5-10 i C5-13,
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amb una capacitat de reducció de la podridura blava al voltant del 50% en els dos tipus de
fruita, a la concentració corresponent al 30% de transmitància.

Taula 27. Resultats preliminars de l'efectivitat dels microorganismes antagònics en el
control de /'. expansum a nivel) secundan, en mancane« "Golden Delicious"
conservades durant 7 dies a temperatura ambient.

Nom
Mícroorg.

C-3-4

CE-20

CE-23

CE-24

CE-26

CE-28

CPA-1

CPA-3

CPA-4

CPA-9

CPA-IO

A-42

%
Transmitància

100
90
30

100
90
30

100
90
30

100
90
30

100
90
30

100
90
30

100
90
30

100
90
30

100
90
30

100
90
30

100
90
30

100
90
30

Diàmetre
podridura

2,9 a
2,8 a
2,4 b
3,4 a
2,5 b
1,7 c
3,4 a
2,3 b
1,2 c
2,3 a
1,8 b
1,7 b
3,4 a
3,2 a
2,7 b
3,3 a
3,1 a
2,7 b
3,8 a
1,7 b
0,8 c
3,4 a
2,4 b
1,1 c
2,9 a
2,9 a
2,4 b
3,4 a
2,5 b
1.4 c
3,3 a
2,7 b
2,6 b
3,1 a
í, 4 b
1,0 b

% Reducció
diàmetre

3
17

¿0
50

32
65

22
26

6
20

6
18

55
79

30
67

0
14

26
59

18
21

46
67

Nom. de forats
podrits

18
18
18
18
17
16
18
16
11
18
17
17
18
18
16
18
18
18
18
14
11
18
15
11
18
18
18
18
18
14
18
18
18
18
13
9

Les lletres a, b i c. són per agrupar transmitàncies amb lesions estadísticament iguals, utilitzant el test de rang múltiple
de Duncan a=0.05.

El diàmetre de podridura. correspon a la mitjana dels 18 diàmetres de podridura de cada tractament (3 repeticions de 3
fruits amb 2 forats en cadascuna), mesurat en centímetres. El nombre màxim de forats amb podridura per tractament és
de 18.

El °ó de reducció dels diàmetre de podridura, es calcula respecte a la prova control sense antagonista (100%
transmitància).
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(Continuació de la taula 27)

Pfam
Microorg,

A-128

A-148

A-149

C3PoP-37

CIPo-16

CSPo-14

C4PO-18

C6PO-20

1CQ-M11

2CQ-M2

2CI-M3P

2CB-M10

2CQ-FI9

%
Trartsmítàncja

100
90
30

100
90
30

100
90
30

100
90
30

100
90
30

100
90
30

100
90
30

100
90
30

100
90
30

100
90
30

100
90
30

100
90
30

100
90
30

Diàmetre
podridora

3,5 a
U b
0,9 c
3,7 a
3,4 ab
2,8 c
3,6 a
2,8 b
2,9 b
3,4 a
3,1 a
2,6 b
3,4 a
3,1 a
2,7 a
3, l a
2,4 a
2,0 a
3,1 a
2,7 a
1,3 b
4,1 a
2,0 b
1,1 c
2,9 a

2,6 ab
2,4 b
2,2 a
2,3 a
2,0 a
2,2 a
2,2 a
2,0 a
2,2 a
1,6 b
0,8 c
2,2 a
2,1 a
2,3 a

% Reducció
diàmetre

51
72

10
25

23
20

7
22

8
20

22
36

10
58

50
72

10
17

0
9

0
9

29
63

5
0

Núm. de forats
podrits

18
16
11
18
18
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
16
17
18
18
13
18
14
10
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
14
18
18
18

Les lletres a, b i c, són per agrupar transmitàncies amb lesions estadísticament iguals, utilitzant el test de rang múltiple
de Duncan a=0,03.

El diàmetre de podridura, correspon a la mitjana dels 18 diàmetres de podrídura de cada tractament (3 repeticions de 3
fruits amb 2 forats en cadascuna), mesurat en centímetres. El nombre màxim de forats amb podridura per tractament és
de 18.

El % de reducció dels diàmetres de podridura, es calcula respecte a la prova control sense antagonista (100%
transmitància).
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(Continuació de la taula 27)

Nam
Mîcroarg.

C10-14

C5-13

C10-5

C9-17G

C9-17B

C5-10

%
Transmítanos

100
90
30

100
90
30

100
90
30

100
90
30

100
90
30

100
90
30

Diàmetre
podrida ra

4,1 a
3,7 b
2,6 c
2,7a

2,3 ab
1,2 b
2,7a
1,6 b
2,0 b
2,1a
2,4a
2,1 a
2,1 a
2,1a
2,0a
2,1a
1,8 ab
1,1 b

% Reducció
diàmetre •

11
35

10
55

23
38
*-
11
14

0
5

16
47

N" forats podrits

18
18
16
16
16
13
16
13
16
16
18
17
16
17
18
16
17
14

Les lletres a. b i c. són per agrupar transmitàncies amb lesions estadísticament iguals, utilitzant el test de rang múltiple
de Duncan oc=0.05.

El diàmetre de podridura, correspon a la mitjana dels 18 diàmetres de podridura de cada tractament (3 repeticions de 3
fruits amb 2 forats en cadascuna), mesurat en centímetres. El nombre màxim de forats amb podridura per tractament és
de 18.

El °í> de reducció dels diàmetre de podridura, es calcula respecte a la prova control sense antagonista (100%
transmitància).
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Taula 28. Resultats preliminars de l'efectivitat dels microorganismes antagònics en el
control de P. expansum a nivell secundari, en peres "Blanquilla" conservades
durant 7 dies a temperatura ambient.

Nora
MÍcroorg,

C5-10

C5-13

C9P-21

C 10-5

C10-14

2CB-M2

2CB-M3

ICB-M15

C4PO-18

ClPo-16

ClPa-8

C9-17

%
Transmitància

100
90
30
100
90
30
100
90
30
100
90
30
100
90
30
100
90
30
100
90
30
100
90
30
100
90
30
100
90
30
100
90
30
100
90
30

Diàmetre
podridura

3,0 a
2,0 b
1,3 c
2,2 a
1,3 ab
0,7 b
2,4 a
2,3 a
1,7 a
4,1 a
3,8 a
3,8 a
4,1 a
3,3 ab
2,9 b
2,2 a
2,1 a
2,2 a
2,5 a
2a

2,1 a
2,6 a
1,2 b
0,1 C
2,6 a
2,3 a
1,7 b
3,0 a
2,4 a
2,4 a
3,2 a
3,0 a
2,9 a
2,6 a
1,8 b
1,4 b

% Reducció
diàmetre

32
55

43
66

3
27

7
7

20
30

4
1

21
14

53
96

9
33

20
19

6
9

32
45

N" forats podrits

18
17
13
18
14
7
18
18
18
18
17
18
18
18
17
18
18
18
16
17
18
16
12
2
18
18
17
18
16
16
18
18
18
18
17
16

Les lletres a, b i c, són per agrupar transmitàncies amb lesions estadísticament iguals, utilitzant el test de rang múltiple
de Duncan a=0,05.

El diàmetre de podridura, correspon a la mitjana dels 18 diàmetres de podridura de cada tractament (3 repeticions de 3
fruits amb 2 forats en cadascuna), mesurat en centímetres. El nombre màxim de forats amb podridura per tractament
és de 18.

El % de reducció dels diàmetre de podridura, es calcula respecte a la prova control sense antagonista (\00%
transmitància).
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VI
a
3
cr

ai
•o
01

Assaigs primaris
•50% reducció (ass. prim.)

Assaigs secundaris

•50% reducció (ass. sec.)

Cambra Camp Peres Fulles
mançanes mancanes

Figura 9. Nombre de soques microbianes emprades en l'assaig a nivell primari i secundari
sobre mançanes "Golden Delicious" i, nombre de les que han mostrat un
percentatge de reducció per sobre el 50% en aquests assaigs, en relació al lloc on
han estat aïllades (mançanes de cambra, mançanes de camp, peres i fulles).

Assaigs primaris
>50% reducció (ass. prim.)

Assaigs secundaris

•50% reducció (ass. sec.)

peres mançanes fulles

Figura 10. Nombre de soques microbianes emprades en l'assaig a nivell primari i secundari
sobre peres "Blanquilla" i, nombre de les que han mostrat un percentatge de
reducció per sobre el 50% en aquests assaigs, en relació al lloc on han estat aïllades
(peres, mançanes i fulles).
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2.3.2. Determinació de les corbes de correlació % de transmitància-
concentració dels millors antagonistes.

Es determinen les corbes de correlació entre el % de transmitància i la concentració en
unitats formadores de colònia per millilitre (ufc/ml) dels millors antagonistes, per poder
conèixer la concentració real que s'utilitzarà en els assajos següents. Es seleccionen les
soques que tenen una capacitat de reducció del diàmetre de podridura causada per
Pénicillium expansum per sobre del 70% en l'assaig preliminar a temperatura ambient,
aquestes soques van ésser en mançanes: CPA-1, A-128 i C6Po20, i en peresICBMIS.

És important remarcar que de les 1.255 soques inicialment aïllades, solament 4 es
presenten com a bons candidats per agents de biocontrol. Aquests resultats reafirmen la
necessitat de comptar amb un nombre molt gran de soques i de tenir un mètode ràpid,
fiable i repetible per poder seleccionar-les. Aquest mateix raonament ha estat descrit per
altres autors (Woodhead i cols., 1990).

A partir de les correlacions de % de transmitància i concentració per a cada antagonista,
obtingudes segons la metodologia descrita a l'apartat 5.1. de mètodes i mitjançant el
programa informàtic Sigma Plo,t s'han construit les corbes representades a les Figures 11,
12, 13 i 14.

En un primer cop d'ull a les figures abans esmentades, podem observar que les corbes
corresponents a les soques CPA-1 i C6Po20 són força semblants entre elles, com també ho
són les soques A-128 i 1CBM15 entre elles.

Pels mateixos valors de transmitància, les soques A-128 i 1CMB15 tenen unes
concentracions força més elevades que les CPA-1 i la C6Po20 de l'ordre de 100 vegades
més, la qual cosa indica que el tamany d'aquestes segones és molt inferior.
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Figura 11. Corba de correlació % de transmitànda-concentracio (ufc/ml) de la soca
CPA-1. Regressió a un polinomi de tercer ordre realitzada mitjançant el programa
Sigma Plot. Els valors de la regressió són: b0= 7,802; b,= -0,0732; b2= 0,0012;
b3=-0,0000077 i r2= 0,994

IO IO JO 40 10

S T r »n i m ¡Un

TO 80 90 100

Figurali. Corba de correlació % de transmitància-concentració (ufc/ml) de la soca
C6Po20. Regressió a un polinomi de tercer ordre realitzada mitjançant el programa
Sigma Plot. Els valors de la regressió són: b0= 9,320; bi= -0,1416; b2=0,0022;
b3=-0,00001 ir2=0,999.
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Figura 13. Corba de correlació % de transmitància-concentració (ufc/ml) de la soca
A-128. Regressió a un polinomi de tercer ordre realitzada mitjançant el programa
Sigma Plot. Els valors de la regressió són: b0= 9,272 ; b,= -0,0428; b2=0,0089 ;
b3=-0,000007 i r2= 0,988

Figura 14. Corba de correlació % de transmitància-concentració (ufc/ml) de la soca
1CBM15. Regressió a un polinomi de tercer ordre realitzada mitjançant el programa
Sigma Plot. Els valors de la regressió són: b0= 8,102; b,=0,0279; b2= -0,00068;
b3=-0,000003 i !•*= 0,983
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2.3.3. Resultats a temperatura de conservació frigorífica i a diferents
relacions CO2/O2

Per a la realització de l'assaig a temperatura de conservació frigorífica i a diferents
relacions de gasos, s'han seleccionat les soques que han mostrat una reducció del diàmetre
de podridura causada per Pénicillium expansum per sobre del 70% en l'assaig preliminar a
temperatura ambient, aquestes soques han estat en mançanes: CPA-1, A-128 i C6Po20, i
en peres la 1CB-M15.

CAMPANYA 1992-93

Durant la campanya 1992-93. s'han assajat les soques micfobianes CPA-1 i A-128 sobre
mançanes "Golden Delicious" a les condicions de fred normal (1°C i 21 %O2) i atmosfera
controlada (1°C , 3% O: i 3% CO:). Per a cada tractament es preparen dos lots de fruita,
un d'ells es llegeix després de 60 dies d'incubació per ambdues condicions
d'emmagatzematge i el segon lot de fruita després de 90 dies pels tractaments conservats
en fred normal i després de 120 dies pels conservats en atmosfera controlada, ja que en
aquest segon mètode de frigoconservació degut al baix contingut d'O2 s'alentizen els
processos fisiologies del fruit i per tant pot mantenir-se més temps en fred sense perdre
qualitat.

Es realitza una primera lectura dels resultats al sortir la fruita de la cambra i a continuació
s'incuba durant 7 dies a temperatura ambient, per simular el període de temps entre la
sortida de la cambra frigorífica i el seu consum a la llar.

La soca CPA-1 mostra uns nivells de control molt bons en les dos condicions ambientals
assajades (Taules 29 i 30), essent lleugerament millors a atmosfera controlada, on després
de 60 dies en fred, el control és total; mentre que a la fruita sense antagonista presenta un
diàmetre mig de podridura de prop d'un centímetre. Si la mateixa fruita es manté tot seguit
a temperatura ambient durant 7 dies, els nivells de control continuen essent molt elevats,
entre el 80 i 94% (Taula 30). Si s'allarga la conservació en fred de la fruita fins a 90 dies
en condicions de fred normal o 120 en atmosfera controlada, continuen mantenint-se els
nivells de control excellents, assolint en atmosfera controlada i a la concentració de
2,4 . K)6 ufc/ml de la soca CPA-1 una reducció de la podridura del 92%.

En la majoria de les condicions assajades s'observa que en incrementar la concentració de
l'antagonista CPA-1. disminueixen els nivells de control (Taules 29 i 30). Aquest és un fet
que cal ressaltar, ja que en la majoria dels casos el fet d'incrementar la concentració de
l'antagonista millora l'efectivitat o com a mínim és manté. Aquesta reducció podria ésser
deguda a una possible competència entre els mateixos individus de la població de la soca
CPA-1. En el cas de la soca A-128 s'observa un efecte contrari quan es conserva en fred
normal, ja que a l'incrementar la concentració de l'antagonista s'incrementa la seva
efectivitat de forma estadísticament significativa (Taula 31), assolint reduccions de la
podridura per sobre del 80 % en les dos sortides i lectures estudiades. Per altra banda quan
la fruita es conserva en condicions d'atmosfera controlada, el nivell de control de la soca
A-128 ja es pràcticament total a la concentració de 3,2 . IO7 ufc/ml de l'antagonista (Taula
32). No es va poder realitzar la lectura als 120 dies, ja que la cambra comercial on es
conservava, la van obrir abans d'allò que s'havia previst.
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Taula 29. Resultats de l'assaig d'efectivitat de la soca CPA-1 en el control de P. expansion
sobre mancanes "Golden Delicious" conservades a 1°C i 21 % d'Oj (FN)

Sortida

60 dies

90 dies

Lectura

la

2a

la

2a

0 podridura
% reducció
0 podridura
% reducció
0 podridura
% reducció
0 podridura
% reducció

Dosis de la soca CPA-1
Control

1

4

2

5

,16 a

,15 a

,70 a

,32 a

L6. 10s

0,14 b
88%
0,97 c
77%

0,55 c
80%
2,15 c
59%

(ufc/ml)
2,4 . 10*
0,19 b
84%
2,56 b
38%
1,67 b
38%
3,82 b
28%

Es preparen dos lots de fruita per tractament, un s'incuba 60 dies i l'altra 90 dies. De cada lot es realitzen dos lectures,
la primera correspon al dia de sortida de la cambra i la 2a set dies després, incubada a temperatura ambient.

Les lletres a, b i c, són per agrupar transmitàncies amb lesions estadísticament iguals, utilitzant el test de rang múltiple
de Duncan a=0,05.

El 0 de podridura, correspon a la mitjana dels 120 diàmetres de podridura de cada tractament (3 repeticions de 20
fruites, amb dos forats en cadascuna), mesurat en centímetres.

El % de reducció dels diàmetres, es calcula respecte a la prova control sense antagonista (100% transmitància).

Taula 30. Resultats de l'assaig d'efectivitat de la soca CPA-1 en el control de P. expansum
sobre mancanes "Golden Delicious" conservades a 1"C i 3 % d'Oj (A. C.).

Sortida

60 dies

120 dies

Lettura

la

2a

la

2a

0 podridura
% reducció
0 podridura
% reducció
0 podridura
% reducció
0 podridura
% reducció

Dosis del CPA-1
Control
0,96 a

3,85 a

5,40 a

8,48 a

1,6.10*
0,0 b
100 %
0,22 c
94%
0,44 c
92 %
1,54 c
82%

(ufc/mt)
2,4 . 10*

0,0 b
100 %
0,76 b
80%
1,54 b
71 %•
3,62 b
57%

Es preparen dos lots de fruita per tractament, un s'incuba 60 dies i l'altra 120 dies. De cada lot es realitzen dos
lectures, la primera correspon al dia de sortida de la cambra i la 2a set dies després, incubada a temperatura ambient.

Les lletres a, b i c, són per agrupar transmitàncies amb lesions estadísticament iguals, utilitzant el test de rang múltiple
de Duncan a=0,05.

El 0 de podridura, correspon a la mitjana dels 120 diàmetres de podridura de cada tractament (3 repeticions de 20
fruites, amb dos forats en cadascuna), mesurat en centímetres.

El % de reducció dels diàmetres, es calcula respecte a la prova control sense antagonista (100% transmitància).
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Taula 31. Resultats de l'assaig d'efectivitat de la soca A-128 en el control de P. expansum
sobre mancanes "Golden Delicious" conservades a 1°C i 21 % d'Oz (FN)

Sortida

60 dies

90 dies

Lectura

la

2a

la

2a

0 podridura
% reducció
0 podridura
% reducció
0 podridura
% reducció
0 podridura
% reducció

Dosis de la soca A-128 (ufe/mi)
Control
0

3

2

5

,98a

,19a

,74a
— *

, 21a

3,2. 10T

0,78a
20%
2,66 b
17%
1,34 b
51 %

2,86 b
45%

3. IO8

0,02 b
98%
0,24 c
92%
0,48 c
82%
0,97 c
81 %

Es preparen dos lots de fruita per tractament un s'incuba 60 dies i l'altra 90 dies. De cada lot es realitzen dos lectures,
la primera correspon al dia de sortida de la cambra i la 2a set dies després, incubada a temperatura ambient.

I^es lletres a, b i c, són per agrupar transmitàncies amb lesions estadísticament iguals, utilitzant el test de rang múltiple
de Duncan ot=0.05.

EI 0 de podridura, correspon a la mitjana dels 120 diàmetres de podridura de cada tractament (3 repeticions de 20
fruites, amb dos forats en cadascuna), mesurat en centímetres.

El °i> de reducció dels diàmetres, es calcula respecte a la prova control sense antagonista (100% transmitància)

Taula 32. Resultats de l'assaig d'efectivitat de la soca A-128 en el control de P. expansum
sobre mancanes "Golden Delicious" a 1°C i 3 % d'O2 (AC)

Sortida Lectura

la 0 podridura
60 dies % reducció

2a 0 podridura
% reducció

Dosis de la soca A-128 (ufc/ml)
Control
0,91 a

4,22a

3,2 . IO7

0,09 b
90%
2,04 b
52%

3.10*
0,13 b
86%
2,00 b
53 %

La fruita s'incuba durant 60 dies. De cada lot es realitzen dos lectures, la primera correspon al dia de sortida de la
cambra i la 2a set dies després, incubada a temperatura ambient.

Les lletres a, b i c, són per agrupar transmitàncies amb lesions estadísticament iguals, utilitzant el test de rang múltiple
de Duncan a=0,05.

El 0 de podridura, correspon a la mitjana dels 120 diàmetres de podridura de cada tractament (3 repeticions de 20
fruites, amb dos forats en cadascuna), mesurat en centímetres.

El ° ó de reducció dels diàmetres, es calcula respecte a la prova control sense antagonista ( 100% transmitància).

CAMPANYA 1993-94

Durant la campanya 1993-94, s'assagen sobre mancanes "Golden Delicious" les soques
microbianes CPA-1, A-128 a les condicions de fred normal (FN), atmosfera controlada
(AC) i de molt baix oxigen (ULO), amb l'objectiu de comprobar si es repeteixen els
excellents resultats obtinguts en la campanya anterior per verificar-ne l'efectivitat. Els
assaigs, durant la campanya 92-93, de la soca CPA-1 en general van mostrar millors
resultats a la concentració baixa que a l'alta, és per aquesta raó que es decideix incorporar
a l'assaig d'aquesta soca una tercera concentració encara més baixa, en concret la 7,5 . IO5

ufc/ml.

Durant la mateixa campanya 93-94 també s'assaja la soca C6Po20, aïllada de camp la
campanya anterior. La fruita s'incuba durant 60 dies a les condicions corresponents, i es
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realitzà una lectura al sortir de la cambra i una altra després de 7 dies a temperatura
ambient.

Dels resultats obtinguts cal destacar que la soca CPA-1, torna a mostrar una elevada
capacitat inhibidora en totes les condicions assajades. Els millors resultats d'aquesta soca,
a l'igual que a la campanya anterior, s'assoleixen en la fruita conservada en condicions
d'atmosfera controlada, arribant a reduccions de la podridura del 97% a la concentració de
2.4 . IO6 ufc/ml (Taula 33). El fet que controli millor a 3% O: que a 1% O2, podria ésser
degut que la població microbiana de la soca CPA-1 es veu afectada negativament pels
baixos continguts d'oxigen o pel retard en la maduració de la fruita. Però les diferències
més grans de reducció de la podridura s'aprecien entre les condicions de fred normal (21%
O2) i atmosfera controlada (3% O2), essent en aquest segon cas força més elevades, tant en
la campanya 1992-93 com en la campanya 1993-94. Una possible explicació seria l'efecte
negatiu dels baixos continguts d'O2 sobre el P. expansum o la millora de la resistència de
les fruites. Aquests resultats coincideixen amb els d'altres autors (Janisiewicz, comunicació
personal). A diferència de la campanya anterior, aquest cop els resultats ens mostren que
en totes les condicions d'emmagatzematge, en incrementar-se la concentració de
l'antagonista es millora la seva capacitat inhibidora, especialment entre 7,5 . IO5 ufc/ml i
1,6 . IO6 ufc/ml (Taula 33). Després de 7 dies a temperatura ambient, la soca CPA-1
continua mostrat un nivells de control acceptables, cal destacar que els diàmetres de
podridura de les proves control són molt elevats, amb mitjanes superiors als 7 cm i que en
el cas de la fruita que s'havia conservat en AC, no arriba als 2,5 cm de valor mitjà, per a la
concentració de 2,4 . IO6 ufc/ml de l'antagonista.

Taula 33. Resultats de l'assaig d'efectivitat de la soca CPA-1 en el control de P. expansum
sobre mançanes "Golden Delicious" conservades a 1°C i 21 % d'O2 (FN), 3 %
d'O2 (AC) i 1 % d'O2 (ULO)

Condicions
conservació

FN

AC

ULO

Lectura

la 0 podridura
% reducció

2a 0 podridura
% reducció

la 0 podridura
% reducció

2a 0 podridura
% reducció

la 0 podridura
% reducció

2a 0 podridura
% reducció

DOSÌÌ de $a soca CPA-1 (ufc/ml)
Control
3,92 a

7,3 a

4,13 a

7,15 a

2,87 a

4,92 a

7,5.10*
2,01 b
49%
5,3 b
27%
0,89 b
78%
3,31 b
54%
1,30 b
64%
2,97 b
40%

1,6.10*
1,45 be
63%
4,5 c
39%
0,42 c
90%

2,78 be
61%

0,84 be
70%

2,69 b
45%

2,4.10*
1 , 1 1 c
72%
4;5c
39%

0,10 d
97%
2,39 c
67%
0,62 c
78%

2,65 b
46%

La fruita s'incuba durant 60 dies. De cada lot es realitzen dos lectures, la primera correspon al dia de sortida de la
cambra i la 2a set dies després, incubada a temperatura ambient.

Les lletres a, b i c, són per agrupar transmitàncies amb lesions estadísticament iguals, utilitzant el test de rang múltiple
de Duncan <x=0,05.

El 0 de podridura, correspon a la mitjana dels 120 diàmetres de podridura de cada tractament (3 repeticions de 20
fruites, amb dos forats en cadascuna), mesurat en centímetres.

El % de reducció dels diàmetres, es calcula respecte a la prova control sense antagonista (100% transmitància).
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La soca A-128. que en la campanya 92-93 havia mostrat bons nivells de control, en
aquesta segona campanya, les reduccions de la podridura no han superat el 60 % en cap de
les condicions assajades, essent el seu comportament molt semblant en totes elles, reduint-
se el nivell de control per sota del 40 % després de 7 dies d'incubació a temperatura
ambient. Aquest fet. lligat a Falta efectivitat mostrada en la campanya anterior, sembla
indicar que aquest poc control no és degut a factors ambientals, sinó a caractéristiques
intrínsiques del mateix microorganisme. També cal indicar que no s'aprecia cap millora
de l'efectivitat a l'augmentar la concentració d'antagonista^aplicada de 3,2 . IO7 a 3 . IO8

ufc/ml (Taula 34). Aquests resultats confirmen els dubtes d'alguns autors pel que fa a la
utilització comercial de microorganismes antagònics, ja que no sempre es repeteixen els
mateixos resultats, especialment en assaigs a nivell comercial (Arul, 1994; El Gaouth i
Wilson. 1995).

Taula 34. Resultats de l'assaig d'efectivitat de la soca A-128 en el control de P. expansum
sobre mancaries "Golden Delicious" conservades a 1"C i 21 % d'Oj (FN), 3 %
d'Oj (AC) i 1 % d'Oz (ULO)

Condicions
conservació

FN

AC

ULO

Lectura

la

2a

la

2a

la

2a

0 podridura
% reducció
0 podridura
% reducció
0 podridura
% reducció
0 podridura
% reducció
0 podridura
% reducció
0 podridura
% reducció

Dosis d* Ja soca A-128 (ufe/ml)
Control

4,07 a
—

7,02 a
—

4,10 a
_

7,15 a
—

3,35 a
—

7,41 a
-

3,2. IO7

2,13 b
47%

5,81 ab
17%

2,90 b
30%
5,80 b
18%
1,63 b
51%

4,87 b
34%

3.10*
1,85 b
56%
5,41 b
23%
2,04 c
5 1 %
5,05 b
30%
1,65 b
51%

4,54 b
39%

La fruita s'incuba durant 60 dies. De cada lot es realitzen dos lectures, la primera correspon al dia de sortida de la
cambra i la 2a set dies després, incubada a temperatura ambient.

I,cs lletres a. b i c. són per agrupar transmitàncies arnb lesions estadísticament iguals, utilitzant el test de rang múltiple
de Duncan u-0.05.

El 0 de podridura. correspon a la mitjana dels 120 diàmetres de podridura de cada tractament (3 repeticions de 20
fruites, amb dos forats en cadascuna), mesurat en centímetres.

El "o de reducció dels diàmetres, es calcula respecte a la prova control sense antagonista (100°/o transmitància).

La soca C6Po20 que s'assaja per primer cop en fruita conservada en fred, ens mostra uns
resultats força encoratjadors a les condicions d'atmosfera controlada i de molt baix oxigen,
observant-se percentatges de reduccions de la prodridura del 86% i 74% respectivament
(Taula 35b). La fruita conservada a les condicions de fred normal, s'ha tractat a menors
dosis de l'antagonista per poder observar la seva efectivitat a aquestes baixes
concentracions (3 . IO5 ufc/ml), obtenint-se en aquesta concentració un nivell de reducció
de la podridura de l'ordre del 10%, que augmenta lleugerament fins arribar al 34 % a la
concentració de 2. IO6 ufc/ml (Taula 35a). En aquesta mateixa concentració, aquest
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altres condicions, especialment a la d'atmosfera controlada on arriba a valors del 84 % de
reducció de la podridura. El fet de mostrar major inhibició en atmosfera controlada que en
ULO i, especialment que en condicions de fred normal, també s'ha donat en el cas de la
soca CPA-1. a diferència de la soca A-128 que mostra semblant capacitat antagònica en
totes les condicions assajades (Figura 15). Si la concentració de la soca C6Po20 augmenta
fins a 6. IO6 ufc/ml el nivell de control s'incrementa de manera significativa a les
condicions de molt baix oxigen, però no en les d'atmosfera controlada.

Taula 35a. Resultats de l'assaig d'efectivitat de la soca C6Po20 en el control de
P. expansion sobre mancaries "Golden Delicious" conservades a 1°C i 21 %
d'O, (FN),

Condicions Lectura
conservació

la
FN

2a

0 podridura
% reducció
0 podridura
% reducció

Dosis de la soca C6Po20
Control
3,93 a

7,32 a

3.10s

3,49 a
10%

6,81 a
7%

{uf e/ml)
2.10*
2,59 b
34%
5,93 b
19%

La truita s'incuba durant 60 dies. De cada lot es realitzen dos lectures, la primera correspon al dia de sortida de la
cambra i la 2a set dies després, incubada a temperatura ambient.

Les lletres a. b i c, són per agrupar transmitàncies amb lesions estadísticament iguals, utilitzant el test de rang múltiple
de Duncan a=0,05.

El 0 de podridura, correspon a la mitjana dels 120 diàmetres de podridura de cada tractament (3 repeticions de 20
fruites, amb dos forats en cadascuna), mesurat en centímetres.

El ° ó de reducció dels diàmetres, es calcula respecte a la prova control sense antagonista ( 100% transmitància).

Taula 35b. Resultats de l'assaig d'efectivitat de la soca C6Po20 en el control de
P. expansum sobre mancanes "Golden Delicious" conservades a 1°C i 3 % d'Oi
(AC) i 1 % d'O2 (ULO)

Condicions
conservació

AC

ULO

Lectura

la

2a

la

2a

0 podridura
% reducció
0 podridura
% reducció
0 podridura
% reducció
0 podridura
% reducció

Dosis de la soca C«Po20 (ufc/ml)
Control
3

6

3

5

,23 a

,55 a

,38 a

,76 a

2.10s

0,50 b
84%
3,47 b
47%
1,48 b
56%
3,83 b
33%

«.10*
0,45 b
86%
3,32 b
50%
0,89 c
74%
3,1 3 b
46%

La fruita s'incuba durant 60 dies. De cada lot es realitzen dos lectures, la primera correspon al dia de sortida de la
cambra i la 2a set dies després, incubada a temperatura ambient.

Les lletres a, b i c, són per agrupar transmitàncies amb lesions estadísticament iguals, utilitzant el test de rang múltiple
de Duncan a=0,05.

El 0 de podridura, correspon a la mitjana dels 120 diàmetres de podridura de cada tractament (3 repeticions de 20
fruites, amb dos forats en cadascuna), mesurat en centímetres.

El "b de reducció dels diàmetres, es calcula respecte a la prova control sense antagonista (100% transmitància).
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CPA-1

C6Po20

A-128 Antagonista

Sistema de conservació

Figura 15: Percentatge de reducció de podridura de P. expansum per l'acció antagónica de les
soques A-128, CPA-1 i C6Po20 a la concentració corresponent al 50% de
transmitància sobre mancaries "Golden Delicious" conservades durant 60 dies a les
condicions de fred normal (FN), atmosfera controlada (AC) i molt baix oxigen
(ULO), durant la campanya 1993-94.

CAMPANYA 1994-95

Durant la campanya 1994-95, s'assaja la soca microbiana 1CB-M15, sobre peres
"Blanquilla" a les condicions de fred normal ( -1°C i 21 %O2), aquesta soca ha estat
aïllada durant la campanya fnictícola anterior en camp (any 1993). Els resultats obtinguts
són molt bons. assolint-se percentatges de reducció de la podridura del 88 % a la
concentració de 1,3 . IO8 ufc/ml (Taula 36). Al reduir la concentració de l'antagonista, no
es redueix de forma significativa el nivell de control. Fet molt interessant de cara a una
possible aplicació industrial, ja que com més baixa és la concentració efectiva, més barata
serà la seva producció, i per tant més factible la comercialització. Després de mantenir la
fruita 7 dies a temperatura ambient, la capacitat d'inhibició continua essent molt bona,
observant-se reduccions de la podridura entre el 70 i el 85 %.
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Taula 36. Resultats de l'assaig d'efectivitat de la soca 1CB-M15 en el control de
P. expansum sobre peres "Blanquilla", conservades a -1 °C i 21 % d'Oz (FN)

Lectura

la

2a

0 podridura
% reducció
0 podridura
% reducció

Dosis
Control

1,71 a

2,97 a

de la soca 1CBM15
3,3. Î07

0,26 b
85%

0,92 b
70%

(ufc/ral)
u. 10*
0,20 b
88%
0,46 b
85%

La fruita s'incuba durant 60 dies. De cada lot es realitzen dos lectures, la primera correspon al dia de sortida de la
cambra i la 2a set dies després, incubada a temperatura ambient.

Les lletres a, b i c, són per agrupar transmitàncies amb lesions estadísticament iguals, utilitzant el test de rang múltiple
de Duncan a=0,05.

El 0 de podridura, correspon a la mitjana dels 120 diàmetres de podridura de cada tractament (3 repeticions de 20
fruites, amb dos forats en cadascuna), mesurat en centímetres.

El °i> de reducció dels diàmetres, es calcula respecte a la prova control sense antagonista (1009 ó transmitància).

2.4. Selecció i identificació dels millors agents de biocontrol

A partir dels resultats obtinguts en les campanyes 1992-93 i 1993-94 de l'assaig
d'efectivitat a temperatura de conservació frigorífica i a diferents relacions CO:/02, es va
seleccionar la soca CPA-1 com al microorganisme amb major capacitat antagònica. Els
resultats obtinguts amb aquesta soca han estat molt bons en les dos campanyes i a les tres
relacions CO^/O:, estudiades, especialment a les d'atmosfera controlada i de molt baix
contingut d'oxigen, que són les més emprades per a la llarga conservació de la fruita. La
soca A-128, ha mostrat una alta capacitat antagònica durant la campanya 1992-93, però
aquests resultats positius no s'han repetit en la següent campanya, on els percentatges de
reducció són al voltant del 50%. La soca C6Po20, aïllada de camp l'any 1992, no s'ha
assajat a la temperatura de frigoconservació fins a la campanya 1993-94, els resultats han
estat força bons, amb percentatges de reducció de la podridura en alguns casos superior al
80 %. però aquets eren en general clarament inferiors als obtinguts amb la soca CPA-1. La
soca 1CB-M15, amb alta capacitat antagònica en el control de P.expansum en peres
"Blanquilla", ha estat aïllat l'any 1993 per la qual cosa no s'ha pogut assajar en condicions
de frigoconservació durant les mateixes campanyes que les tres soques anteriors i s'ha fet
en la campanya 1994-95, la mateixa en la que s'havia de seleccionar la millor soca per a la
resta de proves d'efectivitat. Els resultats obtinguts amb la soca 1CB-M15 a la temperatura
de frigoconservació de la pera "Blanquilla" (-1 °C), han estat excel·lents, amb percentatges
de reducció de la podridura propers al 90%, per la qual cosa aquesta soca sembla molt
interessant per a posteriors estudis.

Prèviament a la realització de la resta d'assaigs d'efectivitat, es procedeix a la identificació
de la soca seleccionada (CPA-1) segons la metodologia descrita en l'apartat 7 de mètodes.
Posteriorment s'ha confirmat la seva identificació a través del Centraalbureau Voor
Schimmelcultures a Holanda.

2.4.1. Discriminació entre bactèries i lleváis

Primerament i per determinar si la soca CPA-1 era una bactèria o un llevat, es va efectuar
una tinció Simple.
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A partir de l'observació microscòpica de la linciò simple de la soca CPA-1, podem indicar
que aquesta és un llevat.

2.4.2. Identificació de llevats

OBSERVACIÓ MACROSCÒPICA

A. MORFOLOGIA DE LES COLÒNIES

Les característiques macroscopiques observades es detallen en la Taula 37.
*

Taula 37. Característiques macroscopiques de la soca CPA-1.

Soca
CPA-l

Coloració
Blanquinosa

Forma
Rodona

Grandària
Petita

Superficie
Llisa

Elevació
Convexa

La soca CPA-1 no va donar lloc a la producció de pigments solubles en el medi de cultiu
NYDA.

B. CARACTERÍSTIQUES CULTURALS DE LA SOCA CPA-1 EN EL MEDI NYDA

No s'observa creixement de la soca CPA-1 a les temperatures de 44 i 37 ° C, durant els 7
dies en què s'han mantingut les plaques a aquestes temperatures (Taula 38).

A 25 ° C el microorganisme creix ràpidament, s'observa creixement a les 20 hores.

El creixement de la soca CPA-1 a 15 ° C és una mica més lenta que als 25 ° C, però a les
72 hores ja assoleix un bon grau de creixement.

Als 10 °C i 7 °C, la velocitat de creixement és similar, però clarament inferior a la de
15°C, i s'assoleixen un bon grau de creixement als 7 dies en ambdues temperatures.

Quan la soca CPA-1 s'incuba a 4 ° C i a 1 ° C, no es comença a observar creixement fins a
les 48 hores i aquest és bastant lent, fins a arribar a un bon grau de creixement als 10 i 18
dies respectivament.

A la vista de tots els resultats podem dir que la seva temperatura òptima de creixement és
al voltant dels 25° C.

OBSERVACIÓ MICROSCÒPICA

A. EN FRESC

En realitzar l'examen microscopic en fresc de la soca Candida sake (CPA-1), s'observa
que la morfologia del llevat és d'el.líptica a el·líptica allargada i presenta reproducció
vegetativa mitjançant gemmació.

u. PER TINCIÓ

A través del microscopi es pot observar que la soca Candida sake (CPA-1), no presenta
reproducció per ascospores.
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C. PER MICROCULTIU

Mitjançant l'observació microscòpica del microcultiu de la soca Candida sake (CPA-1),
podem indicar que té pseudohifes.

Taula 38 Descripció del grau de creixement de la soca CPA-1 en el medi NYDA a
diferents temperatures i temps d'incubació.

Temperatura

44 °C

37°C

25 °C

15°C

10°C

7°C

4°C

re

Temps Gra» de creixement (Cï*A~l)
24 hores

7 dies

24 hores
7 dies

20 hores +
48 hores ++

24 hores +
72 hores ++

24 hores +
7 dies ++

24 hores +
7 dies ++

48 hores +
10 dies ++

48 hores +
18 dies ++

steix creixement + Inici del creixement ++ Diàmetre de la colònia superior a 3 mm

IDENTIFICACIÓ BIOQUÍMICA

D. PANEL D'OXIDACIÓ i ASSIMILACIÓ DE FONTS DE CARBONI

La lectura de la placa es realitza visualment (Taules 39 i 40) i els resultats s'introdueixen
en un programa informàtic "Biolog System". El resultat obtingut és que la soca CPA-1
pertany a l'espècie Candida sake.

Posteriorment la soca (CPA-1) s'ha enviat al Centraalbureau Voor Schimmelcultures a
Holanda per a la seva confirmació. El resultat de la identificació és que la soca CPA-1
pertany a l'espècie Candida sake (Saito & Ota) van Uden & Buckley (Meyer & Ahearn
1983).

Aquesta especie es pot trobar en el sake, la cervesa, el vi, el suc de raïm i a l'aigua, entre
altres productes naturals. (Barnett i cols., 1990).

És molt important indicar que l'espècie Candida sake no s'ha trobat mai associada a
animals de sang calenta (Hurley i cols., 1987). Wilson i cols. al 199 referenciaren
l'efectivitat de tres soques de C. sake en el control de Pénicillium expansum i Botrytis
cinerea en mançanes, una de les quals, NRRLY-18846, era clarament superior a les altres
dues. fet que indica l'especificitat de cada soca. Cal destacar que els esmentats autors
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realitzaren tots els assaigs a temperatura ambient, per la qual cosa desconeixem la seva
efectivitat a les condicions de frigoconservació, que són les que realment interessen a
nivell comercial. També cal indicar que els percentatges d'efectivitat que han obtingut amb
la seva millor soca de C. sake són semblants als que hem obtingut nosaltres amb la soca
C.sake (CPA-1). però utilitzat una concentració 100 vegades inferior a la seva, la qual
cosa la fa molt més interessant en una futura aplicació comercial.

Taula 39. Resultats del panel d'oxidació.

Component Lectura
Gentibiosa +vv

Melibiosa +w

L-Prolina +
Turanosa +
Salicina +
Ac. Acetic
Ac. Fòrmic
Ac. Propiònic
Ac. Succinic
Meltil Succinat
Ac. L-Aspartic
Ac. L-Glutamic
Ac- D-Gluconic
Dextrina
Inulina
Celibiosa
Maltosa

Component
Maltotriosa

Melezitosa

Palatinosa
D-Rafmosa
Estaquiosa
Sucrosa
D-Trealosa
N-Acetil-D-lucosamina
a-D-Glucosa
D- Galactosa
D-Psicosa
L-Sorbosa
D-Manitol
D-Sorbitol
D-Arabitol
Xilitol
Glicerol

Lectura
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

t\v:EI color es va manifestar molt intensament.

* :E1 color es va manifestar.

•:No es va manifestar el color.
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Taula 40. Resultats del panel d'assimilació

Component Lectura Component Lectura
Maltotriosa
Sucrosa
Trealosa
Furanosa
Manitol
D-Arabitol
Metil Succinat
Ac. Malie
Maltosa
Adonitol
Xilitol
Xilosa
Ac. Fumàrie
Ac. Bromosuccínic
Ac. L-Glutàmic
Ac. cc-Aminobutíric
Ac. a-Ketoglutanic
Ac. 2-Keto-D-glucònic
Ac. D-glucònic
Dextrina
Inulina
Celobiosa
Gentibiosa
Melezitosa
Melibrosa
Palatinosa
Ratïnosa
Estaquiosa
Tur añosa

N-Acetil-D-Glucosamina
D-Glucosamina
a-D-Glucosa
D-Galactosa
D-Psicosa
L-Manosa
L-Sorbosa
cc-metil D-Glucoside
ß-metil-D-Glucoside
Amigdalina
Arbutina
Salicina
Maltitol
D-Sorbitol
i-Eritritol
Glicerol
L-Arabinosa
D-Arabinosa
D-Ribosa
Metil-Succionat + D-Xilosa
Ac. Quínic + D-Xlosa
Ac. D-Glucorònic + D-Xilosa
Dextrina + D-Xilosa
a-D-Lactosa + D-Xilosa
rx-D-Melibiosa + D-Xilosa
D-Galactosa + D-Xilosa
m-Inusitol + D-Xilosa
1,2-Propanodiol + D-Xilosa
Acetoina + D-Xilosa

+El color es va manifestar.

-No es va manifestar el color.

2.5. Proves d'efectivitat de la soca seleccionada
Un cop seleccionada la soca CFA-1 per la seva alta capacitat antagònica i classificada com
a Candida sake, es procedeix a realitzar amb ella diferents proves d'efectivitat, necessàries
per a la seva possible aplicació comercial.

2.5.1. Efectivitat de la soca Candida sake (CPA-1) sobre diferents soques de
Pénicillium expansum

Se selecciona la concentració de 7,5 . IO5 ufc/ml de la soca C. sake (CPA-1), per
assegurar-nos un cert grau de control de la podridura, però en cap cas total, per així poder
realizar una anàlisi comparativa entre les diferents soques de P. expansum a estudiar.

L'assaig es realitza sobre mançanes "Golden Delicious", pel fet que ha estat sobre aquesta
varietat de fruita on la soca CPA-1 ha mostrat millors resultats.
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De les 8 soques de P. expansum assajades, la soca AROV, résistent al fungicida
tiabendazol i procedent d'Israel, va produir una lesió molt petita sobre la fruita sense
antagonista, per la qual cosa no es considera en l'anàlisi dels resultats.

De l'anàlisi de la variància dels resultats de les proves sense l'antagonista (control), es
desprèn que les 6 soques de P. expansum provoquen una lesió estadísticament igual entre
elles.

A nivell general podem indicar que la soca d'antagonista CPA-1 presenta una bona
capacitat inhibidora de totes les soques de P. expansum, superant en tots els casos valors
de reducció per sobre del 50% (Taula 41). Aquests valo*s són força bons si tenim en
compte que la concentració emprada de l'antagonista (7,5 . IO5 ufc/ml) està per sota de
l'òptima de control (al voltant de 2.4 x IO6 ufc/ml). El menor grau de control s'obté amb la
soca CMP8 i és amb la soca NRRL 2304 que el nivell de control és major, assolint
reduccions del diàmetre de podridura respecte el control del 82%, cal esmentar que
aquesta soca prové dels EUA. La resta de soques van ésser controlades en nivells
semblants, oscil·lant els percentatges de reduccions entre el 62% i el 75%.

Aquests resultats ens indiquen la uniformitat de la capacitat de la soca CPA-1 de controlar
la podridura blava. El fet de tenir un percentatge de reducció tan elevat en una soca
procedent dels EUA (NRRL-2304). facilitarà en el cas que s'arribi a comercialitzar, la
seva utilització en altres zones diferents a la de Lleida..

Taula 41. Resultats de l'efectivitat de C. sake (CPA-1) sobre diferents soques de
P. expansum en mancaries "Golden Delicious".

NUDI de la soca de
P, expansum

NRRL-2304

CMP1

CMP2

CMP3

CMP4

CMP8

CMP9

% Transmitància

100
80
100
80
100
80
100
80
100
80
100
80
100
80

Diàmetre
podridura f*

1,75
0,31
2,5
0,8

1,72
0,61
2,43
0,92
1,35
0,34
2,15
0,99
1,95
0,64

% Reducció
diàmetre *"

82%

68%

65%

62%

75%

54%

67%
Correspon a la mitjana dels 18 diàmetres de podridura de cada tractament (3 repeticions de 3 fruites
amb 2 forats en cadascuna), mesurat en centímetres, després de 7 dies d'incubació a 20° C.

lis calcula respecte a la prova control sense antagonista ( 100% de transmitància).
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2.5.2. Efectivitat de diferents concentracions de la soca Candida sake
(CPA-1) sobre diferents concentracions de Pénicillium expansum

Les concentracions escollides de P.expansum han estat de IO3, IO4 i IO5 conidis/ml, i això
representa una per sota i una per sobre de la que habitualment emprem pels assajos de
determinació de la capacitat antagònica que és de IO4 ufc/ml. Es seleccionen tres dosis de
la soca CPA-1. 7,5 . IO5, 1,6 . IO6 i 2,4 . IO6 ufc/ml, les mateixes que s'han utilitzat en
l'assaig a temperatura de frigoconservació.

Els nivells de control assolits per l'antagonista han estat molt satisfactoris en totes les
concentracions de P. expansum, obtenint-se controls del 100% a la dosi baixa del patogen
(Taula 42 i Figura 17). A l'utilitzar una dosis del P. expansum 10 vegades superior a la
que normalment emprem, es comproba que la reducció del diàmetre de podridura per part
de l'antagonista supera el 70% a la dosi de 1,6 .IO6 ufc/ml. essent el nivell de control
estadísticament igual a l'incrementar-se a 2,4 . IO6 ufc/ml. Aquests nivells de control són
semblants als que s'obtenen a la concentració de IO4 conidis/ml de P. expansum. Quan
inocula una concentració del patogen de IO3 ufc/ml, el control és total per a les dosis
d'antagonista de 1,6 . IO6 i 2,4 . IO6 ufc/ml. Els resultats ens mostren, un cop més, la gran
regularitat de la capacitat de control de l'antagonista C. sake (CPA-1).

Si comparem aquests resultats amb els obtinguts per Janisiewicz (1987) en un assaig
similar utilitzant també un llevat (F-43-31) com agent de biocontrol. observem que la soca
CPA-1 mostra a les mateixes dosis que el seu llevat, una major capacitat de control i
millor regularitat, ja que en el cas del llevat (F-43-31), si s'incrementa la concentració del
patogen es necessita incrementar considerablement la de l'antagonista per obtenir nivells
de control satisfactoris.

Taula 42. Resultats de l'efectivitat de diferents dosis de C. sake (CPA-1), sobre diferents
concentracions de P.expansum en mancaries "Golden Delicious".

Concentrado <l
P. expansant
(conîdls/ml)

10J

IO4

10s

te
Dosîs d« I* soca CatuKttasake (CPA-1). (uftíml)^

Control
0 podridura"" 1,64 a
0 podridura'0' 2,34 a
0 podridura '"> 2,65 a

7,5 . l«5

0,11 b

1,08 b

1,74 b

1,6 . 10*
0,00 b

0,45 c

0,73 c

2,4:iO*
0,00 b

0,64 c

0,76 c

Correspon a la mitjana dels 18 diàmetres de podridura de cada tractament (3 repeticions de 3 fruites amb 2
forats en cadascuna), mesurat en centímetres, després de 7 dies d'incubació a 20C C.

Les lletres a, b i c, són per agrupar transmitàncies amb lesions estadísticament iguals per a cada concentració
de P. expansum, utilitzant el test de rang múltiple de Duncan, <x=0,05.
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•o

g.
ai
•o
:2'5u
3
•aa»

Concentració de
P. expansum
(conidis/mlj

1.00&03
/ 1.00&04»

,OOEt05

7,50Et<35 1.60&Q6 2.40E+06

Concentració de CPA-1
(UFC/ml)

Figura 16: Percentatge de reducció de podridura de diferents dosis de C. sake sobre varíes
concentracions de P. expansum en mançanes "Golden Delicious"desprcs de 7 dies
d'incubació a 20* C.

2,5.3. Assaig comparatiu de l'efectivitat de la soca Candida sake (CPA-1)
amb el fungicida imazalil

En aquest assaig es pretén comparar l'efectivitat en el control de P.expansum de la soca
CPA-1 en diferents moments d'aplicació, amb el fungicida més emprat en postcollita de
fruita de llavor, l'imazalil. Se selecciona un producte comercial i s'aplica la dosi
recomanada per mançanes "Golden Delicious" (5 ml/l). Per a l'antagonista se selecciona
la dosi mínima efectiva que correspon a la concentració de 1,6 . IO6 ufc/ml i aquesta
s'aplica 1 hora abans o 24 hores abans que el P.expansum a la concentració de 10
conidis/ml.

El nivell d'efectivitat de la soca CPA-1, s'incrementa de forma significativa
estadísticament quan el temps entre l'aplicació de la soca CPA-1 i el P.expansum
augmenta de 1 a 24 hores es redueix el diàmetre mig de podridura de 1,05 a 0,04 cm,
(Taula 43). Tal i com era d'esperar la capacitat del fungicida imazalil de controlar la
podridura és quasibé total, però els resultats no es diferencien dels assolits amb la soca
C. sake (CPA-1) quan s' aplica 24 hores abans que el P. expansum, que també és del 98%
de reducció de la podridura.

Igual que ens indiquen els resultats d'altres estudis (Smilanick i Denis-Arnie, 1992) el
temps que transcorre entre l'aplicació de l'antagonista i el patogen es força important de
cara a millorar el control d'aquest.

Abans de poder aplicar un agent de biocontrol a nivell comercial, s'ha de comparar el seu
nivell de control amb els productes químics de síntesi que s'utilitzen comercialment
(Hofstein i cols., 1994). Els resultats del present assaig són prou satisfactoris, ja que ens
demostren l'elevat potencial de control que té la soca CPA-1, equivalent a la del fungicida
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imazalil. Cal remarcar però que per poder aconseguir un control total del
desenvolupament de la podridura, caldria afavorir la colonització de la ferida per part de la
soca C. sake (CPA-1) abans que s'iniciés la infecció d'aquestes per part de P. expansum.
Un possible sistema seria netejar els paloxs, ja plens de fruita, amb aigua abans d'aplicar el
bany d'antagonista per tal d'evitar que les colònies de P. expansum presents als embalatges
contaminin la solució del bany i s'inicii la infecció, un altre possible sistema d'afavorir la
colonització seria realitzar l'aplicació de l'antagonista al camp.

Taula 43. Resultats comparatius entre l'efectivitat de C. sake (CPA-1) i la del fungicida
imazalil en mancane« "Golden Delicious".

Dosis tie la soca Canuda sake (P- 0) (ufe/ni!) f*

0 podridura (a>

% reducció m

Contro)

2,49 a

Imazalil

0,05 c

98%

1,6 . 10*

1,05 b

59%

1,6 .10*
{24 hores)

0,04 c

98%

Els fruits es banyen amb imazalil a la dosi de 5ml/l o a la concentració de la soca CPA-1 de 1,6 . 10* ufc/ml. En un
dels tractaments amb CPA-1 aquest bany es fa 24 hores abans de la polvorització de P.expansum a IO4 ufc/ml. en la
resta de tractaments el bany es fa 1 hora abans. La fruita s'incuba durant 7 dies a 20°C.

a El diàmetre de podridura, correspon a la mitjana dels 100 forats (4 repeticions de 5 fruits cadascuna amb 5
forats en cada fruit), mesurat en centímetres.

b: El "ó de reducció dels diàmetres, es calcula respecte a la prova control sense antagonista (100%
transmi lància).

c.' Les lletres a, b i c, són per agrupar transmitàncies amb lesions estadísticament iguals per a cada concentració
de P. expansum, utilitzant el test de rang múltiple de Duncan, cc=0,05.

2.5.4. Efectivitat de la soca Candida sake (CPA-1) en un assaig a mitjana
escala, temperatura de conservació frigorífica i diferents relacions CCVCh

Aquest assaig a mitjana escala, pretén imitar el màxim possible les condicions a què
estaria sotmès el microorganisme aplicat en una central hortofructícola, per poder
determinar aixi les perspectives de la possible aplicació comercial de la soca Candida sake
(CPA-1).

En un primer assaig on no es va provocar cap tipus de dany a la fruita i que es va
conservar durant 8 mesos a 1°C i 21% O2, podem observar que en les pomes banyades
únicament amb una concentració de IO4 conidis/ml de P. expansum, després del període de
frigoconservació solament apareix un 8,4% de fruites amb alguna podridura (Figura 17).
Aquest resultat és força lògic si tenim en compte que el P. expansum necessita algun tipus
de ferida per poder penetrar dins de la fruita. A l'aplicar la dosi de 1,6 . IO4 ufc/ml de la
soca C. sake (CPA-1) el percentatge de fruita amb podridura es redueix un 50%, tot i no
ésser estadísticament diferent del control. En canvi si incrementem la dosi de l'antagonista
fins a 1,6 . IO6 ufc/ml, el percentatge de fruita amb podridura es redueix al 2,2%, essent
estadísticament inferior al control sense antagonista i que representa una reducció del 74%
respecte al control.

Aquests resultats, obtinguts sota unes condicions molt semblants a les comercials, sense
danys artificials a la fruita i amb un important nombre de fruita, els podem qualificar de
molt prometedors , ja que la dosis alta d'antagonista emprada és de 1,6 . IO6 ufc/ml, molt
inferior a les aconsellaries per a la utilització dels primers agents de biocontrol
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comercialitzats per a postcollita. que són pel Bio-save 10 i 11. per als quals la dosi és de
l'ordre de IO9 ufc/ml i per a l'Aspire formulat a base d'una soca de Candida oleophile, la
dosi recomanada és de l'ordre de 10s ufc/ml. A més, cal tenir en compte que l'aplicació en
el present assaig de la soca C. sake (CPA-1) es va realitzar sense cap tipus de formulació
que optimitzés la seva eficàcia i estabilitat.
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Figura 17: Percentatge de fruita amb podridura de l'assaig a mitjana escala a diferents dosi
de la soca C. sake (CPA-1) aplicada mitjançant bany a máncanos "Golden
Delicious" sense cap tipus de dany, i conservades durant 8 mesos a 1° C i 21% O;.

En el segon assaig on prèviament al bany de la fruita es van provocar ferides a les
mançanes. cal indicar que els resultats obtinguts per la soca C. sake (CPA-1) a la dosi de
1,6 . IO6 ufc/ml, són molt satisfactoris a les tres condicions de conservació assajades,
oscil·lant entre el 63% per atmosfera controlada i el 77% per fred normal (Figura 18). Per
les condicions de conservació d'atmosfera controlada i ULO l'efectivitat de la soca CPA-1
s'incrementa de forma estadísticament significativa quan s'aplica 24 hores abans que el
P.expansum i s'assoleixen nivells de control del 76% en AC i del 83% en ULO. En el cas
de la fruita conservada en fred normal s'observen uns resultats contraris (Taula 44).

En les tres condicions d'emmagatzematge estudiades, s'observa que a l'incrementar 10
vegades la concentració de la soca CPA-1 de 7 . IO5 ufc/ml a 7 . IO6 ufc/ml. el percentatge
de reducció de la podridura s'incrementa de forma estadísticament significativa.
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Taula 44. Diàmetres de podridura de l'assaig a mitjana escala de la soca C. sake (CPA-1),
aplicada mitjançant bany a mançanes "Golden Delicious" amb danys
provocats, i conservada a les condicions de FN, AC i ULO.

Condicions
conservació

Dosis de la soca C. sake (P" 0) (ufe/mi)
CONTROL

FN 1,1 a

AC 4,9 a

ULO 4,8 a

1,6 . 10s

0,6 b

3,4 b

2,7 b

1,6 . 10*

0,2 c

1,8 c

1,7 c

1,6 JO*
(Mta-es)

0,6 b

1,1 d

0,8 d

Els fruits es van banyar a les concentracions de la soca CPA-1 de 1,6 . IO5 o 1,6 . IO6 ufc/ml, en un dels tractaments
aquest bany es va fer 24 hores abans que el bany de P. expansum a IO4 conidis/ml, en la resta 1 hora abans.

La fruita s'incuba durant 60 dies a les condicions de fred normal(FN) i 120 dies a les d'atmosfera controlada (AC) i
molt baix oxigen (ULO).

Els valors indiquen el diàmetre de podridura que es mesura en centímetres i corresponen a la mitjana dels 960 forats
(4 repeticions de 60 fruits i 4 forats en cada fruit),.

Les lletres a, b, c, ... són per agrupar concentracions del mateix sistema de conservació amb lesions estadísticament
iguals, segons el test de rang múltiple Duncan, ct=0,05.
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Figura 18: Percentatge de podridura de l'assaig a mitjana escala de la soca C sake (CPA-1),
aplicada mitjançant bany a mançanes "Golden Delicious" amb danys provocats, i
conservada a les condicions de FN, AC i ULO.
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3. OBSERVACIÓ AL MICROSCOPI ELECTRONIC DE
RASTREIG DE L'ACCIO DE LA SOCA Candida sake
(CPA-1) SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE
Pénicillium expansum EN FRUITA

»
La soca C. sake (CPA-1), té una gran capacitat de creixement en l'interior de ferides
efectuades en mancanes "Golden Delicious". Després de 24 hores d'incubació a 20
°C, ja colonitza gran part de la superficie de la ferida (Fotografies num. 11), essent
aquesta colonització pràcticament total després de 72 hores (Fotografia núm. 13).
L'elevat desenvolupament de la població de C. saké (CPA-1) en les ferides,
contrasta amb el seu limitat creixement en la superfície de les mancanes "Golden
Delicious" (Fotografia 12). Aquest fet podria ésser degut al menor contingut de
nutrients a la superfície de la fruita i un menor valor de l'activitat d'aigua

Cal indicar el gran creixement miceliar i d'esporulació de la soca P. expansum
(CMP-1) a l'interior de ferides de mancanes "Golden Delicious", quan no hi ha
presència de cap antagonista (Fotografia 14), a diferència del que succeeix quan
aquest patogen s'inocula a la ferida de forma conjunta, amb una suspensió de
C. sake (CPA-1), en aquest segon cas el P. expansum presenta un desenvolupament
quasibé nul, inclus després de 72 hores d'incubació a 20 °C (Fotografia núm. 15).
Aquests resultats ens venen a confirmar l'elevada capacitat inhibitoria de la soca
C. sake (CPA-l).

4. EFECTE SOBRE LA SOCA Candida sake (CPA-1) DELS
PRINCIPALS FUNGICIDES I ANTIOXIDANTS
APLICATS EN FRUITA DE LLAVOR

4.1. Resultats del mètode dels halos d'inhibició
En primer lloc cal destacar que no va aparèixer cap halo d'inhibició del creixement de la
soca CPA-1, quan aquesta va ser sotmesa a l'acció dels antioxidants assajats (difenilamina
i etoxiquina) a les dosis de 2.000 i 4.000 ppm, respectivament, que són el doble de les
utilitzades comercialment.

Igual que en cl cas dels antioxidants, la soca Candida sake (CPA-1) creix perfectament en
presència dels fungicides de camp benomil, sofre i flusilazol. En canvi, amb el fungicida
captan i a la dosi de camp (1.500 ppm) mostra una certa susceptibilitat, i apareix un petit
halo d'inhibició de 0,8 cm (s'ha de tenir en compte que el paper on s'ha aplicat el
fungicida ja té un diàmetre de 0,55 cm). En el cas del ziram, l'aparició d'un halo
d'inhibició del creixement de la soca C. sake (CPA-1) té lloc a la concentració de
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2.000 ppm del fungicida, una mica inferior a la dosi recomanada d'aplicació en camp
(3.000 ppm), amb un halo d'inhibició de solament 0,7 cm (Taula 45).

En el cas dels fungicides de postcollita, la soca CPA-1 creix perfectament a la dosi de
2.000 ppm del fungicida tiabendazol (TBZ), el doble de la utilitzada comercialment, en
canvi en el cas del fungicida imazalil, la soca CPA-1 mostra una certa inhibició del seu
creixement a la màxima dosi assajada (1.000 ppm), però cal assenyalar que la dosi
recomanada d'utilització es situa en els 400 ppm.

Taula 45. Resultats de l'efecte dels fungicides i antoxidants sobre la soca Candida sake
(CPA-1) amb el mètode dels halos d'inhibició.

Dosis

enppra

FUNGICIDES
BtBomil

Minima'"* 10
Maxima*5* 1.000

Cl*
Oinh.CI*' -

Sofre

1.500

6.000

—
-

Captan

100
1.500

1.500

0,8

Zii-ani

50

3.000
2.000

0,7

Piasi.
laasol

10
500

—
-

Imazaia

1
1.000

1.000

0,7

TBZ

10

2.000

—
-

DifenU

100
2.000
-

-

Efori-
quina
500

4.000

-

-

a Indiquen les dosis màxima i mínima assajades (en ppm).

b Indica la concentració mínima (en ppm) a la que apareix un halo d'inhibició del creixement de la soca
Candida sake (CPA-1) degut a l'acció dels diferents químics assajats.

c Indica el diàmetre de l'halo d'inhibició que es forma en la Cl, mesurat en centímetres, cal tenir en
compte que el diàmetre del cercle de paper amb el fungicida és de 0,55 cm i està inclòs en els resultats.

- Indica que la soca CPA-1 no va presentar halo d'inhibició a cap de les concentracions assajades.

4.2. Resultats del mètode de la suspensió dels antagonistes amb els
productes químics
Igual que en l'assaig dels halos d'inhibició, la soca de Candida saké (CPA-1) no es veu
afectada per l'acció dels fungicides de camp benomil, sofre i flusilazol després d'estar 30
minuts en contacte directe amb ells, ja que un cop inoculades en medi NYDB, creixen a la
mateixa concentració que els que han estat en contacte amb aigua. Per una altra banda, els
fungicides captam i ziram, que en la prova anterior han provocat halos d'inhibició al
creixement de la soca de C. sake (CPA-1), després de 30 minuts en contacte amb
l'antagonista no han provocat un descens de la població microbiana en el cas del ziram i
solament d'una reducció decimal en el cas del captan i a la dosi alta. En canvi sí que
s'observa en la part central de les plaques de recompte dels fungicides, corresponents a la
dilució O, una zona on no ha crescut la soca microbiana, degut a la incorporació del
fungicida al mateix temps que el microorganisme CPA-1 (Taula 46).

Tot i que els resultats dels dos mètodes coincideixen en mostrar un cert grau de
susceptibilitat de la soca CPA-1 enfront a les dosis habituals d'aplicació dels fungicides de
camp (captan i ziram), no és un fet massa preocupant ja que en cas d'una utilització
comercial de C. sake (CPA-1), l'aplicació es faria en postcollita i el procés de degradació
dels pesticides en camp és molt ràpid.

En el cas dels fungicides de postcollita, es pot observar que la soca de C. sake (CPA-1)
creix perfectament després d'estar en contacte amb el tiabendazol, mentre que en el cas de
l'imazalil i a la dosi comercial d'aplicació (400 ppm), la inhibició és total. En baixar la
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dosi d'aquest fungicida a la meitat, el microorganisme ja presenta un cert creixement, però
100 vegades inferior al control. Aquests resultats ens indiquen la no conveniència de
l'aplicació conjunta de la soca de C. sake (CPA-1) i del fungicida imazalil, fet poc
preocupant per nosaltres ja que aquesta combinació no entraria en un programa de
producció integrada i molt menys en un de producció biològica. Tot i això, com a molt
podríem arribar a pensar en una combinació amb dosis molt baixes d'imazalil.

Cal destacar la forta reducció de la població de la soca de C. sake (CPA-1), quan ha estat
en contacte amb l'antioxidant etoxiquina. Aquesta alta susceptibilitat no s'ha apreciat en la
prova dels halos d'inhibició. D'altra banda també cal destacar la clara resistència a l'acció
de l'altre antioxidant estudiant, la difenilamina. Per aquest motiu, i fins que no es
prohibeixi la utilització d'antioxidants en postcollita, la soca de C. sake (CPA-1) es podria
aplicar conjuntament amb la difenilamina.

Després d'analitzar els resultats dels dos mètodes per determinar l'efecte dels productes
químics, cal indicar que els resultats han estat molt semblants i que el mètode de la
suspensió conjunta és més agressiu i per tant més aconsellable per fer recomanacions,
mentre que els dels halos d'inhibició, en ésser més ràpid i senzill, es pot utilitzar com a
estudi preliminar.

Taula 46. Resultats de l'efecte dels fungicides antioxidants sobre la soca C sake (CPA-1)
amb el mètode de suspensió conjunta.

Producte

químic

Aigua
Benomil

Sofre

Captan

Ziram

Flusilazol

Imazalil

Tiabendazol

Difenilamina

Etoxiquina

Dosi quimka alta
Dosis {ppm) Conc. (ufc/ml}w

—
500

4.000

1.500

3.000

50
400

1.000

1.000

2.000

6,1 . IO5

5,7 . IO5

4,7. IO5

5,7 . IO4 **
5,6 . IO5 **
5,0 . IO5

0
5,5 . IO5

6,4 . IO5

8,3 . IO2

Dosi química baixa
Dosis (ppm)

-
250

2.000
750

1.500
25

200
500
500

1.000

¡ Cane. <ufc/mf)w

6,1 . IO5

7,9 . IO5

6,4 . IO5

3,0 . IO5 **
6,5 . IO5 **
6,4 . IO5

4,6 . IO3

7,1 . IO5

5,3 . IO5

5,2 . IO3

Indica el nombre de viables de la soca C. sake (CPA-1) en ufc/ml, després dels 30 minuts en
contacte amb el producte químic corresponent.

A la dilució DO. que correspon al tub inicial, la quantitat total de colònies és menor que a la Dl,
apareixent una zona central sense colònies.
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5. DINAMICA POBLACIONAL DE LA SOCA Candida, sake
(CPA-1)

5.1. En medí NYDB

5.1.1. A diferents temperatures i en medi NYDB

En aquest assaig es pretén determinar l'evolució del creixement de la població en el medi
NYDB i a diferents temperatures (buscant els intervals de temperatura en el qual pot
créixer i els seus òptims), de la soca de Candida sake (CPA-1).

En primer lloc cal destacar que la soca seleccionada no presenta creixement a 37 °C, que
és la temperatura del cos humà, essent aquest fet ja referenciat per Hurley i cols. (1987),
els quals indiquen que C. sake no s'ha trobat mai associada amb animals de sang calenta.
Quan incubem la soca C. sake (CPA-1) a 34 °C, observem que durant les primeres 24
hores d'incubació es produeix un lleuger descens de població (una reducció decimal).
Entre les 24 hores i els 96 hores la població s'incrementa fins al voltant de de 3 . IO5

ufc/ml, i a partir d'aquest moment torna a disminuir (Figura 19).

l ,e+7

J l,e+3

Temperatures d'incubació

• 34 »C

• 37 "C

l.s+0

50 250

Figura 19. Dinàmica poblacional de la soca Candida sake CPA-1 en medi NYD, incubada a
les temperatures de 34 °C i 37 "C. Per a la temperatura de 37 °C s'ha realitzat una
regressió a un polinomi de segon ordre, mitjançant el programa Sigma Plot. Els
valors de la regressió són: b0 = 4,322; b, = -0,0589; b2 = - 0,000006 i r2 = 0,999. Per
la temperatura de 34 °C, la regressió ha estat de 4 grau, amb els següents valors:
b0 = 4,336; bi = -0,041; b2 = - 0,0014; b} = -0,000009; b4 = 0,0000002 i r2 = 0,975.
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Una primera anàlisi comparativa entre la dinàmica poblacional de la soca C. sake (CPA-1)
a les temperatures de 15 °C. 25 °C i 30 °C, ens mostra que fins a les 24 hores es comporta
de forma semblant a les temperatures de 25 °C i 30 °C, trobant-se en aquestes dos
temperatures en la fase de creixement exponencial (Figura 20) A partir de les 24 h els
nivells de població d'ambdues temperatures es van distanciant, i és major a 25 °C,
temperatura en la qual obté el seu màxim de població a les 72 h, moment a partir del qual
comença a disminuir. A 30 °C la disminució comença a partir de les 48 h i és molt més
ràpida que a 25 °C. Si la soca s'incuba a 15 °C, la fase de creixement exponencial és
menys accentuada i s'estén fins aproximadament les 48 h, assolint el màxim de població a
les 96 hores, que és de 2,4 . IO7 ufc/ml, quantitat 1,6 i 2,3 vegades superior als màxims a
25 °C i 30 °C respectivament.

i.e+8

180

Hores

Figura 20. Dinàmica poblacional de la soca Candida sake CPA-1 en medi NYD, incubada a
les temperatures de 15, 25 i 30 "C. Per a cadascuna de les temperatura s'ha
realitzat una regressió a un polinomi de tercer grau, mitjançant el programa Sigma
Plot. Els valors de la regressió són a 15 °C: ba = 4,853; b, = 0,092; b2 = - 0,0010;
b3= 0,000003i r2 = 0,985. A la temperatura de 25 °C: bo = 5,058; bi = 0,099;
b2=-0,0012; bj =-0,000004 i ^ = 0,919. A la temperatura de 30 °C: bo = 5,091;
b, = 0,099; b2= -0,0013; b3= -0,000005 i r2 = 0,891
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Si s'analitzen els resultats obtinguts a les temperatures més baixes, es pot observar que la
soca CPA-1 creix perfectament a 4 °C i 1 °C (Figura 21) En aquesta segona temperatura es
retarda considerablement l'inici del seu creixement, la seva velocitat de creixement és
lenta i s'assoleixen nivells màxims de població de l'ordre de 6 . 10 ufc/ml, per sobre dels
obtinguts a 4 °C i 10 °C i clarament superiors als de la resta de temperatures assajades
(iguals o superiors a 15 °C) que no superen les 3 . IO6 ufc/ml.

Quan la soca de C. sake (CPA-1) s'incuba a 10 °C, l'evolució de creixement de la població
és semblant a la de 15 °C, però lleugerament més alentida, assolint el seu màxim de
població a les 168 hores, amb un valor superior al que s'obté als 15 °C.

Temperatura d'incubació

l.et-1

Hores

Figura 21. Dinàmica poblacional de !a soca Candida sake CPA-1 en medi NYD, incubada a
les temperatures de 1, 4 i 10 "C. Per a cadascuna de les temperatura s'ha realitzat
una regressió a un polinomi de tercer grau, mitjançant el programa Sigma Plot. Els
valors de la regressió són a 1 °C: b0 = 4,039; b, = 0,0135; b2 = -0,000009;
b3 = -0,000000006 i r2 = 0,985. A la temperatura de 4 °C: bo = 4,025; bi = 0,0296;
b2= -0,000077; b3= -0,00000006 i r2 = 0,980. A la temperatura de 10 °C: b0 = 4,17;
bi = 0,063; b2= -0,00036; bj= 0,0000006 i r2 = 0,979.

Si analitzem els màxims de població obtinguts en totes les temperatures, podem observar
que com menor és aquesta, major és el nivell màxim de població que s'assoleix, la qual
cosa indica una bona adaptació d'aquesta soca a les baixes temperatures, característica
desitjable per un agent de biocontrol de postcollita (Winiewski i Wilson, 1992).
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5.1.2. En fermentador a 25 °C en medi NYDB

Un cop seleccionat el microorganisme Candida sake (CPA-1), és important poder trobar
un medi de cultiu artificial on es pugui produir en grans quantitats i en un curt període de
temps, per a la realització dels assajos a mitjana escala, així com determinar revolució de
la població microbiana en les condicions en les quals es pretén produir. S'ha escollit la
temperatura de 25 °C a partir dels resultats de l'apartat anterior, on s'observa que ha
aquesta temperatura assoleix el seu màxim poblacional en un curt període d'incubació.

Durant les 7 primeres hores d'incubació en el fermentador, la soca microbiana C. sake
(CPA-1) duplica la seva població, arribant a la concentració de 1,5 . IO4 ufc/ml
(Figura 22). A partir d'aquest moment la velocitat de creixement s'incrementa
significativament, i es multiplica per 4,6 la seva població en les tres hores següents. El
creixement es manté fins a les 25 hores d'incubació, a partir de les quals la població
continua creixent més lentament fins a assolir el seu màxim al voltant de les 33 hores amb
una concentració aproximada de 1.4 . IO8 ufc/ml. A partir d'aquest moment comença a
baixar lentament. Si es comparen els nivells màxims de població assolits en el fermentador
amb la dosi necessària per obtenir una bona efectivitat, es dedueix que amb 1 litre del
producte fementat. obtindríem 100 litres de solució microbiana a la concentració adequada
per a poder efectuar una aplicació comercial.

La velocitat màxima de creixement es produeix entre les 22 i 25 hores. Durant aquest
període la població microbiana es multiplica per 9,2 i s'assoleix un nivell de
6.8- 107 ufc/ml.

5.2. En suc gastric simulat

Per a determinar la dinàmica poblacional de la soca C.sake (CPA-1) en l'estómac humà,
es van inocular 2. IO6 ufc d'aquest antagonista en 20 ml de suc gastric simulat i en 20 ml
del mateix medi més 5 g de mançana triturada.

Observant els resultats del recompte de viables de la soca CPA-1 inoculada en el suc
gastric, podem afirmar que després d'una hora d'incubació ja no apareix cap llevat CPA-1
viable, el mateix succeeix a la resta de lectures a les 2, 3. 4 i 5 hores.

Quan l'antagonista ha crescut en una solució composada pel suc gastric simulat més
mançana "Golden Delicious" triturada, observem que després d'una hora d'incubació la
població ha disminuí dràsticament desde IO5 ufc/ml fins a 5,2. IO2 ufc/ml. En les següents
lectures (2, 3. 4 i 5 hores) ja no han aparegut llevats CPA-1 viables. Els resultats ens
indiquen que a l'afegir mançana al suc gastric, es retrassa la total mortalitat de la població
de C.sake (CPA-l), degut segurament a la protecció temporal que li ofereix la matèria
orgànica.

Aquests resultats ens confirmen la impossibilitat de la soca C.sake (CPA-1). de créixer en
l'cstòmac humà i la ràpida pèrdua de viabilitat, fets que facilitaran la seva possible
comercialització.
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Figura 22 . Dinàmica poblacions! de la soca Candida sake (CPA-1) en Termentador a 25° C i
en medi NYDB. Regressió a un polinomi de quart ordre, mitjançant el programa
Sigma Plot. Els valors de la regressió han estat: b0 = 3,749; bi = 0,0386; b2 = 0,0046;
b3 = 0,00013; b4 = -0000054 i r2 = 0,991.

5.3. En fruita

5.3.1. Inoculado de la soca Candida sake (CPA-1) en danys provocats en
fruita i incubada a 25 °C i 1 °C

Un cop avaluat el creixement de la soca CPA-1 en medi NYDB, es procedeix a determinar
el creixement de la seva població en mançanes "Golden Delicious", mitjançant la seva
inoculado en un dany provocat. La fruita es conserva a 25 °C (agafada com a temperatura
ambient) i 1 °C (com a temperatura de frigoconservació de les mançanes).

En la fruita incubada a 25 °C, s'observa que la soca CPA-1 creix ràpidament durant les
primeres 24 hores, multiplicant-se per 57 la seva població inicial, que era de
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1.6 • lO'ufc/dany (Figura 23). Aquest creixement continua, més lentament, fins als 7 dies,
quan assoleix un màxim de població de 3,2 • 105ufc/dany. No es van continuar realitzant
lectures del seu creixement, ja que en plantejar l'assaig es va considerar que aquest temps
era el transcorregut entre la sortida de la fruita de la cambra i la seva arribada al
consumidor.

l .et-1

4

Dici

Figura 23. Dinàmica poblacional de la soca Candida sake (CPA-1) en danys provocats en
máncanos "Golden Delicious" incubades a 25 °C. S'ha realitzat una regressió a un
polinomi de segon ordre, mitjançant el programa Sigma Plot. Els valors de la
regressió són: b0 =» 3,484; bi = 1,024; b2 = - 0,105 i r2 = 0,874.

Quan la fruita inoculada amb la soca CPA-1 es conserva a 1 °C, s'observa que la soca
creix perfectament, però a una velocitat molt més lenta que a 25 °C, i s'assoleix el màxim
de població microbiana als 30 dies, moment en el qual el nivell de població al dany
provocat és de 2,5 • IO5 ufc/ml dany, semblant al que s'observa als 3 dies a 25 °C i
lleugerament inferior al màxim assolit en aquesta temperatura als 7 dies (Figura 24). A
partir dels 30 dies d'incubació a 1 °C, la població microbiana comença a disminuir, es
redueix a la meitat als 45 dies i després de 5 mesos de conservació els nivells de població
són semblants als inicials, de l'ordre de IO3 ufc/dany.

Aquests resultats indiquen un cop més l'elevat grau d'adaptació de la soca CPA-1 a les
baixes temperatures. Un altre fet a destacar és que segons estudis realitzats per Teixidó i
cols. (1995), en mançanes "Golden Delicious" danyades i posteriorment inoculades amb
IO4 conidis/ml de P. expansum. aquest patògen tardava 30 dies en començar a
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desenvolupar la podridura quan la fruita es conservava a 1 °C, període en el qual la soca C.
sake (CPA-1) ha multiplicat per 160 la seva població inicial.

140

Figura 24. Dinàmica poblacional de la soca Candida sake (CPA-1) en danys provocats en
mançanes "Golden Delicious" incubades a 1 "C. S'ha realitzat una regressió a un
polinomi de cinquè ordre, mitjançant el programa Sigma Plot. Els valors de la
regressió són: b0 = 3,654; bi = 0,223; b2 = - 0,0087; b3 = 0,00013 b4 = -0,0000009;
b5 = 0,00000002 i r2 = 0,884.

5.2.2. Bany de l'antagonista en fruita amb i sense danys artificials.

En aquest assaig es determina el creixement comparatiu de la soca Candida saké (CPÂ-1)
sobre mançanes "Golden Delicious" amb i sense danys provocats, després de banyar-les
amb una concentració de 7 • IO6 ufc/ml de la soca CPA-1. A partir d'aquestes dades es
podrà preveure, quan s'apliqui a nivell comercial, si creixerà sobre la superfície de la
fruita o bé aquest creixement es reduirà als danys que de forma natural hi ha en alguns
fruits.

Un cop analitzats els resultats, s'observa que en les mançanes amb danys provocats la
població microbiana total de C. sake (CPA-1) disminueix durant els 4 primers dies, en què
passa d'una concentració inicial de 4,4 • IO5 ufc/mançana fins a la de 1,5 • IO5 ufc/mançana
(Figura 25). Aquesta torna a incrementar-se fins aproximadament als 60 dies, on assoleix
un nivell de població de 2,1 . IO6 ufc/mançana, això representa unes 5 vegades més que la
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inicial. Després de 90 dies a 1°C la població disminueix considerablement, fins a
1.5 • 105ufc/mancana.

En la fruita on no es va provocar cap tipus de dany, la població microbiana de CPA-1
comença a disminuir des dels primers dies, i va passar d'una població inicial de
1,9 • 105ufc/mancana. fins a un nivell de l'ordre de lO^ufc/mançana, el qual es manté fins
almenys els 90 dies, moment en el qual es va realitzar la darrera lectura.

l ,c*4

20

—T"
40

—j—
60

Fruita amb danyi

Fruïu sense danys

Figura 25. Dinàmica poblacional de la soca Candida sake (CPA-1) aplicada en fruita amb i
sense danys, mitjançant bany i incubada a 1 "C. S'ha realitzat per als dos
tractaments una regressió a un polinomi de tercer ordre, mitjançant el programa
Sigma Plot. Els valors de la regressió per al tractament amb danys: bo = 5,452;
bi = 0,0065; bi = 0,00084; b3 = -0,000008 i r2 = 0,845. Per al tractament sense danys:
b0 = 4,907; b, = 0,0037; b2 = -0,00056; b3 = 0,000005 i r2 = 0,397.

Comparant els resultats anteriors, cal ressaltar el fet de que la seva població no
s'incrementa en la superficie de les mancanes conservades a 1°C, i en canvi si que
augmenta en les ferides de les fruites. Aquest fet confirma els resultats que havíem
obtingut en el microscopi electrònic de rastreig, amb el qual van observar un creixement
reduït en la superfície de la fruita i un gran creixement en l'interior de ferides de
mancanes "Golden Delicious". Aquests resultats són molt positius, tant de cara a la seva
efectivitat en el control del P. expansum, ja que l'antagonista es localitza en el lloc de més
alt risc per a la infecció del patogen, com pel fet que no s'incrementa la seva població en el
cas que no es necessiti, és a dir, que no tingui ferides.
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6. MILLORA DEL CREIXEMENT I DE LA CAPACITAT
ANTAGÒNICA DE LA SOCA Candida sake (CPA-I)
MITJANÇANT L'ADDICIÓ DE CERTS NUTRIENTS

6.1. Determinació del medi mínim salí

Un cop classificada la soca a estudiar com a pertanyent a l'espècie Candida sake i
determinat el medi mínim salí per a la realització dels assaigs amb nutrients, es procedeix
a la selecció de les vitamines o combinació d'aquestes que millori el creixement de la soca
microbiana seleccionada. Es realitza un primer assaig en el qual s'estudien, sobre el medi
mínim salí, totes les vitamines esmentades anteriorment de forma individualitzada i a la
dosi anteriorment indicada en la metodologia. La lectura escollida per a estudiar el
creixement de la soca C. sake (CPA-1) en els diferents tractaments ha estat la de 24 hores
d'incubació a 25 °C i 150 rpm, ja que a 12 hores el creixement era poc i a 48 hores molt
semblant al de 24 hores. Les tres vitamines que més han afavorit el creixement de la soca
CPA-1 en comparació amb el medi minim salí sense cap vitamina, han estat la biotina, la
piridoxina i la tiamina, amb uns percentatges de transmitància a les 24 hores de
creixement del CPA-1 de 2,2 , 2,4 i 4 % respectivament (Taula 47). Cal remarcar l'efecte
força negatiu que han tingut les vitamines àcid nicotínic i riboflavina a les dosis estudiades
sobre el creixement de la soca CPA-1.

Taula 47. Resultats del creixement de la soca Candida sake (CPA-1) en el medi mínim sali
amb les diferents vitamines després de 24 hores d'incubació a 25 °C i 150 rpm
(mesurat en % de transmitància).

Tractaments
Cap vitamina
Biotina
Tiamina
Piridoxina
Àcid fòlic
Àcid nicotínic
Riboflavina
Àcid pantotènic

%T(24h)
4,1
2,2
4,0
2,4
4,3
40,4
52,1
5,3

Els valors del creixement de la soca C. sake (CPA-1) es mesuren a través del % de
transmitància, després d'incubar-la en el medi mínim salí i la vitamina corresponent
durant 24 hores a 25 °C i 150 rpm.

A partir dels resultats de creixement del CPA-1 en el medi mínim salí amb les vitamines
individualitzades, es decideix estudiar totes les combinacions possibles de les tres
vitamines que han afavorit el seu creixement, a la concentració anteriorment indicada, i
una combinació de les 7 vitamines assajades anteriorment. Els resultats del percentatge de
transmitància a les 24 hores d'incubació dels cultius, ens mostra que totes les
combinacions afavoreixen el creixement de la soca microbiana C. sake (CPA-1), i
s'obtenen uns valors de % de transmitància per sota de 3,9, que és el valor observat en el
medi mínim salí sense cap vitamina (Taula 48). Les combinacions que més han afavorit el
creixement de la soca C. sake (CPA-1) han estat la de les tres seleccionades (biotina,
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piridoxina i tiamina). i la de totes set. i s'obté en ambdós casos el mateix resultat d'1.4 %
de transmitància. Finalment se selecciona, per a l'elaboració del medi mínim salí per als
assaigs posteriors, la combinació de les tres vitamines biotina, piridoxina i tiamina. ja que
el fet d'afegir-ne més no millora el creixement de la soca C. sake (CPA-1).

Taula 48. Resultats del creixement de la soca Candida sake (CPA-1) en el medi mínim salí
amb les combinacions de les millors vitamines, després de 24 hores d'incubació
a 25 "C i ISO rpm (mesurat en % de transmitància).

Tractaments
Cap vitamina
Piridoxina + tiamina
Piridoxina + biotina
Biotina -t- tiamina
Biotina + piridoxina + tiamina
Totes les vitamines

%T {24 h)
3,9
1,6
1,7
If8
1.4
1,4

6.2. Efecte de certes substàncies nitrogenades, en el creixement "in
vitro" de la soca Candida sake (CPA-1)

En aquest assaig es pretén determinar l'efecte de 25 fonts nitrogenades en el creixement de
la població microbiana de la soca seleccionada. La soca C. sake (CPA-1) es cultiva en el
medi mínim salí determinat en el punt anterior, substituint en cada cas Túnica font
nitrogenada que conté, el (NrLOnSO^ per la font nitrogenada a estudiar.

Després de 24 hores d'incubació, s'observa poc creixement de l'antagonista en tots els
tractaments efectuats i a les 72 hores el creixement és semblant al de les 48 hores, per la
qual cosa se selecciona aquesta darrera lectura per a la valoració del creixement en les
diferents fonts nitrogenades.

En la gran majoria de les substàncies nitrogenades assajades, els majors nivells de
creixement s'obtenen a les concentracions més altes, a excepció de la L-histidina, la
biotina i la piridoxina, en les quals s'observen creixements lleugerament superiors a baixes
concentracions i de L-arginina que a la concentració de 5 mM el creixement de la soca
CPA-1 és bastant superior a la de 20 mM i aquesta a la d'l mM. Les 25 substàncies
nitrogenades assajades van produir major creixement que la prova en blanc, formada pel
medi mínim salí sense cap font nitrogenada, a excepció de la piridoxina a la concentració
de 5 mM, amb la qual fou lleugerament inferior (Taula 49).

La substància que ha produït el major creixement ha estat, tant a les 24 com a les 48 hores
d'incubació, el sulfat amoni a la concentració de 20 mM, seguit de la L-arginina a la de
5 mM. Si analitzem els resultats de les tres concentracions estudiades conjuntament,
observem que a les 48 hores les substàncies sulfat amoni i L-arginina afavoreixen el
creixement del CPA-1 de forma estadísticament superior a la resta, i que, a excepció de
piridoxina, biotina, tiamina. hidroxiprolina i L-histidina, en la resta de substàncies
s'observa un creixement estadísticament per sobre de la prova sense cap font nitrogenada.

D'aquests resultats podem extreure que, en el cas de voler produir la soca CPA-1 en grans
quantitats, caldrà tenir en compte que el sulfat amoni i la L-argimina són unes excel.lents
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fonts de nitrogen, i que les vitamines biotina, piridoxina i tiamina són molt importants per
al seu creixement.

Aquests resultats també ens permeten caracteritzar nutricionalment la soca CPA-1. per
poder determinar en el futur, si s'escau, el grau de similaritat ecològica amb altres
antagonistes en el cas de voler treballar en barreja de poblacions, suggerit per Wilson i
Lindo\v(1994).

Taula 49. Resultats de l'efecte de 25 substàncies nitrogenades en el creixement "in vitro"
de la soca C.sake (CPA-1) desprès de 48 hores d'incubació a 25 °C i 150 rpm. Es
mesura l'absorvància amb un filtre de 405 nm.

Substància

Cap font nitrogenada

L-Glutàraic

L-Fenilanina

L-Threonina

L-Glutamina

L-Lcucma

L-Tryptòfan

L-Valina

L-Prolina

L·Mctionina

L-Arginina

L-Alanina

Sulfat Amònic

L-Histidina

Tiamina Hidr.

L-Isoleucina

Pyridoxina

Ac. Nicotinic

Hidroxiprolina

Clorur amoni

Molibdat Amoni.

L-Serina

Glycina

L-Cistina

Ac. aspàrtic

L-Lysina hid r.

Biotina

Concentració (millmoJar)

20»M SiaM ImM

0,378

1,374

0,934

0,834

1,210

0,947

1,128

0,965

1,356

0,925

1,271

1,480

1,676

0,477

0,426

1,000

0,393

0,934

0,509

1,517

1,429

1,274

1,119

0,569

1,408

0,846

0,394

0,378

0,752

0,887

0,832

1,014

0,916

0,888

0,946

0,840

0,882

0,646

0,910

1,511

0,460

0,397

0,898

0,365

0,880

0,412

0,892

0,781

0,816

0,858

0,473

0,892

0,560

0,395

0,378

0,766

0,796

0,685

0,843

0,816

0,838

0,815

0,800

0,729

0,924

0,583

0,933

0,497

0,400

0,685

0,397

0,509

0,389

0,835

0,709

0,793

0,818

0,430

0,828

0,766

0,395
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6.3. Millora de la capacitat antagònica en fruita, per l'addició de certs
nutrients

En aquest assaig es pretén esbrinar si les substàncies nitrogenades que més afavoreixen el
creixement "in vitro" de la soca C.sake CPA-1. milloren al mateix temps la seva capacitat
de control de P. expansum en mançana, aplicant conjuntament l'antagonista i la
substància nitrogenada als danys a protegir.

Per a la selecció de les substàncies s'analitzen els resultats del creixement de la soca
CPA-1 "in vitro" a les 24 i 48 hores d'incubació, fent especial incidència en aquest darrer
moment.

Les substàncies que han estat seleccionades són les següents: sulfat d'amoni, L-arginina.
clorur amònic. L-glutamina. L-prolina, L-alanina, molibdat djamoni, L-glutàmic, L-serina
i L-valina. La substància L-arginina s'ha assajat a les concentracions de 5 i 20 mM,
mentre que per a les altres 9 substàncies s'han emprat les de 20 i 80 mM.

Si analitzem conjuntament tots els resultats de cada substància, podem observar que
solament les substàncies molibdat d'amoni i L-glutamina redueixen de forma significativa
el diàmetre total de podridura, respecte al control sense cap font nitrogenada. Es passa de
1,6 cm a 0.83 cm en el cas del molibdat i a 0,80 en el cas de L-glutamina. D'altra banda,
les substàncies sulfat d'amoni. L-arginina, L-alanina, clorur d'amoni i L-valina
afavoreixen el desenvolupament de la podridura de forma estadísticament significativa, en
comparació al control.

A partir de l'anàlisi estadística global, s'observa l'existència d'interaccions entre la
concentració utilitzada de substància nitrogenada i la concentració d'antagonista i
d'aquesta darrera i la substància estudiada. Aquestes interaccions ens indiquen que hi ha
substàncies nitrogenades que afecten a la capacitat antagònica de la soca CPA-1.

Per tal d'esbrinar quines són les substàncies nitrogenades que afecten positivament a la
capacitat de control i el possible motiu d'aquesta millora, s'ha fet l'estudi estadístic de
cada combinació concentració-substància/concentracio-antagonista, per veure en
cadascuna d'elles la reducció del desenvolupament de la podridura respecte al control. De
l'anàlisi dels resultats cal destacar que les substàncies molibdat d'amoni, L-glutamina i
L-glutàmic a la concentració de 20 mM tenen per elles mateixes (sense antagonista) un
clar efecte inhibitori del P. expansum, i que aquest efecte s'incrementa en el cas del
molibdat d'amoni en augmentar la seva concentració fins a 80 mM, que redueix la
podridura en un 60%. També cal destacar que no hi ha cap substància que per ella mateixa
afavoreixi de forma estadísticament significativa el desenvolupament de la podridura, tot i
que els danys amb valina. sulfat d'amoni i L-arginina presenten una major lesió que el
control.

Quan s'analit/a la millora de la capacitat antagònica de la soca CPA-1 per efecte de les
diferents substàncies nitrogenades, a la concentració de 20 mM, s'observa que cap d'elles
ho fa de forma estadísticament significativa, obtenint-se amb L-prolina, L-serina i
L-glutamina valors inferiors del diàmetre de podridura, a les dues concentracions
d'antagonista assajades. Si s'incrementa la concentració de la substància nitrogenada fins
a 80 mM per a la dosi de l'antagonista de 1,6 . IÓ6 ufc/ml, es manté una clara reducció de
la podridura respecte al control, per efecte de L-serina i L-glutamina, de l'ordre de 40 i
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91% respectivament, tot i que aquestes diferències no són estadísticament significatives
(Figures 26 i 27).

Concentració de
la soca CPA-1

(ufc/ml)

Concentració de L-
glutamina

(mmol)

Figura 26: Efecte de la L-glutamioa, en la millora de la capacitat antagònica de la soca
CPA-1, en el control del P.expansum en mancanes "Golden Delicious", després
de 7 dies d'incubació a 20 °C.

2
3

l

II
£
•s
•n
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Concentració de
la soca CPA-1

(ufc/ml)

Concentració de L-serina
(m m oi)

Figura 27: Efecte de la L-serina, en la millora de la capacitat antagònica de la soca CPA-1,
en el control del P.expansum en mancanes "Golden Delicious", després de 7
dies d'incubació a 20 "C.

Si analitzen els resultats obtinguts amb les substàncies L-giutamina i L-serina per separat,
observem que en els dos casos l'efecte més positiu es dona a la concentració de 20 mM.

En resum, es pot dir que, tot i que no s'ha observat una millora estadísticament
significativa de la capacitat de control de C. sake (CPA-1) per l'efecte de les fonts
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nitrogenades assajades, sí que alguna d'elles l'augmenta, sobretot la L-serina i
L-glutamina, en aplicar aquestes juntament a l'antagonista permeten la reducció de la
concentració d'aquest sense perdre eficàcia. Aquests resultats estan en la línia dels
obtinguts per Janisiewicz i cols. (1992), en els quals aplicacions de L-prolina i L-
asparagina conjuntament a una soca bacteriana també li permetien reduir la concentració.

Per a finalitzar cal també remarcar l'efecte clarament inhibitori sobre P. expansum de
dosis altes de molibdat d'amoni, i el no sinergisme amb la capacitat inhibidora de la soca
(CPA-1).

7. RESULTATS DELS ESTUDIS TOXICOLOGICSf
Després de centrifugar el cultiu microbià de la soca C. sake (CPA-1), crescuda en medi
NYDB amb Termentador, es va redissoldre en una solució amortidora de fosfats estèril
0,05 M. A continuació es va realitzar un recompte de viables de la suspensió obtinguda.
Els resultats han estat que la concentració de la solució era de 1,74 • 109ufc/ml. Es van
enviar 50 ml d'aquesta suspensió de la soca C. sake (CPA-1) al "Centro de Investigación y
Desarrollo Aplicado, S.A.L." per tal de determinar la seva toxicitat aguda per via oral en
rates Wistar, calculant-se la DL50.

L'estudi es va realitzar sobre rates a les quais se'ls hi va administrar per via oral les dosis
de: 2.1 • IO9, 4,3 • IO9, 8,7 • IO9, 17 • 1010ufc de C.sake (CPA-1), per kg de pes viu de rata.

Després d'analitzar els resultats ens varen indicar que la soca CPA-1 no va produir ni
mortalitat ni alteracions en els animals estudiats, per la qual cosa conclouen en el seu
informe final "que la DL50 de la soca C. sake (CPA-1) és superior a 1,7 • IO10 ufc/kg quan
s'administra per via oral a rates Wistar".

8. DETERMINACIÓ DE LA MADURESA DE LA FRUITA
EMPRADA EN ELS DIFERENTS ASSAJOS.

A les Taules 50 i 51 es detallen els resultats dels paràmetres de maduresa dels diferents
lots de fruita (máncanos "Golden Delicious" i peres "Blanquilla") utilitzades al llarg dels 4
anys d'assaigs.

Tot i les variacions que hi ha entre els diferents lots de fruita, podem indicar que tots ells
tenien uns paràmetres de maduresa aceptables per a la realització dels assajos
corresponents.
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Taula 50. Resultats dels paràmetres de maduresa de les peres "Blanquilla" emprades en
els diferents assaigs.

Lot

Bl
B2
B3
B4
B5
B6

Pes
fe)
136,6
132,3
135,2
125,0
138,0
131,0

Fermesa
(kg/Û,5 cm2)

5,5
5,4
7,1
5,2
5,3
5,8

Acidesa
(g àc malic/!)

1,4
1,9
1,4
3,7
2,6
2,5

So!, solubles
(graus Bris)

10,8
11,2
11,3
11,1
12,7
14,7

Taula 51. Resultats dels paràmetres de maduresa de les mançanes "Golden Delicious"
emprades en els diferents assajos.

Lot

Gl
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
Gil
G12

Pes
(g)
174
157
185
153
161
173
170
158
162
175
181
169

Fermesa
{kit/cm*}

5,4
6,2
5,5
5,4
6,9
7,1
5,7
5,2
5,4
5,6
6,9
6,4

Acidesa
(g àc. ftiàl!c/l)

3,0
2,9
3,3
3,6
3,6
4,3
3,7
4,3
2,8
3,2
4,7
5,7

Sol, solubles
fe/ti

101,8
98,4
97,6
97,7
93,7
93,8
97,9
105

124,2
112,6
117,1

125

Index de
midó
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
4,2
2,8
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Fotografia num. 3: Creixement dels microorganismes en una placa de Petri, per a la seva
posterior selecció mitjançant criteris morfològics i algunes soques a l'atzar

Fotografia núm. 4: Soca microbiana que mostra un halo d'inhibició al creixement de
Pénicillium expansum.
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Fotografia num. 5: Assaig d'efectivitat a nivell primari d'alguns possibles antagonistes, en
peres "Blanquilla".

Fotografia núm. 6: Asssaig d'efectivitat preliminar a nivell secundari i temperatura ambient,
d'un possible antagonista en mancaries "Golden Delicious".
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«***«

«« **«

L

Fotografia num. 7: Assaig d'efectivitat a nivell secundari a temperatura de frigoconservació
3% Oji 3% CÜ2, d'un possible antagonista en mançanes "Golden Delicious".

Fotografia num. 8: Agrupació de llevats de Candida sake (CPA-1) després de 2-1 hores de
creixement a 20 °C, a l'interior de la ferida d 'una mancana "Golden Delicious"
(X7.500).
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Fotografía num. 9: Divisió asexual de Candida sake (CPA-1), després de 4 dies de creixement
a l'interior de la ferida d'una mancana "Golden Delicious", (x 12.375).

Fotografìa num. 10: Aplicació d'una concentració de 1,6 . IO6 ufc/ml de la soca Candida sake
(CPA-1) en mancanes "Golden Delicious" 24 hores abans que cl P. expansum.
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Fotografia num. 11: Població de Candida sake (CPA-1), després de 24 hores d'incubació a
20 °C a l'interior d'una ferida en una mancar ia "Golden Delicious", (x 1050).

Fotografìa num. 12: Població de Candida sake (CPA-1), després de 24 hores d'incubació a
20 "C a la superfície d'una mançana "Golden Delicious". (x 1050).
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Fotografía num. 13: Població de Candida sake (CPA-1) després de 72 hores d'incubació a
l'interior d'una ferida en una mancami "Golden Delicious" (x 750).

Fotografia num. 14: Població de Pénicillium expansum després de 72 hores d'incubació a
20 °C, a l'interior d'una ferida en una mancami "Golden Delicious" (x 750).
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Fotografía num. 15: Població de Pénicillium expansum després de 72 hores d'incubació del
patogen conjuntament amb l'antagonista Candida sake (CPA-1 ), el qual sí que
s'ha desenvolupat perfectament a l'interior d'una ferida en una mancana
"Golden Delicious" (x 750).
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CONCLUSIONS

1. El 9,8 % de les soques assajades en mançanes "Golden Delicious" mostren una certa
capacitat antagònica, en reduir per sobre del 50% el desenvolupament de la podridura
causada per Pénicillium expansum. En el cas de les peres "Blanquilla", el percentatge
de soques ha estat del 16,6%.

2. Existeix una relació entre l'origen dels antagonistes i la seva efectivitat en el control de
P.expansum. Els microorganismes aïllats de la superfície de l'espècie fructicola a la que
es vol protegir, presenten una major capacitat antagònica que els aïllats d'un altre
material vegetal.

3. De les 933 soques assajades en mançanes "Golden Delicious" i 589 en peres
"Blanquilla", únicament 4 han superat el llindar proposat en l'assaig d'efectivitat a
nivell secundari (reducció del 70% de la podridura respecte al control), per a ésser
considerades agents potencials de biocontrol.

4. La soca CPA-1, assajada durant dues campanyes a la concentració de 2,4 . IO6 ufc/ml,
en mançanes "Golden Delicious" conservades a 1 °C, mostra uns excellents nivells de
control de P.expansum, essent el percentatge de reducció de podridura al voltant del
80% en fred normal (21 %U2> i molt baix oxigen (1 %O2), mentre que si la fruita es
conserva en atmosfera controlada (3 %Oì), els nivells de control s'eleven fins al 97%.

5. La soca A-128, va mostrar resultats forca diferents en les dues campanyes estudiades,
assolints nivells de control de P.expansum en mançanes "Golden Delicious" a- la
concentració de 3 . IO8 ufc/ml, al voltant del 90% en la primera campanya, reduint-se
fins al 50% en la segona.

6. La millor condició d'emmagatzematge per al control de P.expansum en mançanes
"Golden Delicious" mitjançant la soca C6Po20, ha estat la d'atmosfera controlada (1 °C
i 3 %C>2), amb uns nivells de reducció de la podridura del 86% a la concentració de
6. IO6 ufc/ml.

7. La soca 1CB-M15, assajada en peres "Blanquilla" durant la campanya 1994-95, en
condicions de fred normal (-1 °C i 21 %O2), va assolir una reducció de la podridura
causada per P.expansum del 88%, a la concentració d'1,3 . IO8 ufc/ml.

8. La soca seleccionada com a la millor candidata a agent de biocontrol en mançanes
"Golden Delicious", ha estat identificada com a Candida sake (Saito & Ota) van Uden
& Buckley (Meyer & Ahearn 1983).
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9. A les tres dosis estudiades de la soca Candida sake (CPA-1), aquest microorganisme
presenta uns resultats de control molt satisfactoris sobre les tres concentracions de
P.expansion (CMP1) assajades. Al mateix temps, aquest antagonista mostra una gran
uniformitat en el control de varies soques de P.expansum.

10. No s'observen diferències significatives en el control de P.expansum en mançanes
"Golden Delicious" incubades a 20 °C, entre el fungicida imazalil a les dosis
comercials i la soca C. sake (CPA-1) a la concentració d'1,6 . IO6 ufc/ml, quan s'aplica
24 hores abans que el patogen.

11. Independentment de l'absència o presència de danys provocats en mançanes "Golden
Delicious", l'aplicació d'una concentració d'1,6 . IO6 ufc/ml de C. sake (CPA-1),
presenta uns nivells molt satisfactoris de control de la podridura causada per
P.expansum, a les condicions d'emmagatzematge comercialment emprades.

12. En aplicar conjuntament la soca C. sake (CPA-1) i el P.expansum en un dany provocat
en mançanes "Golden Delicious", observem mitjançant un microscopi electrònic de
rastreig, una clara disminució del desenvolupament miceliar del patogen.

13. La presència de residus dels fungicides més habitualment emprats en mançana
"Golden Delicious", no afecten el desenvolupament de la soca C. sake (CPA-1).
Aquesta soca es pot aplicar conjuntament amb l'antioxidant difenilamina i el fungicida
tiabendazol.

14. La soca C. sake (CPA-1) està molt ben adaptada a les baixes temperatures, obtenint-se
un bon desenvolupament de la seva població a la temperatura d'l °C, tant en NYDB
com en mançana "Golden Delicious", concentrant-se en aquest cas el seu creixement
en els danys. En la producció del microorganisme mitjançant fermentador en medi
NYDB i a pH=7, a les 33 hores d'incubació a 25 °C s'obté el màxim recompte de
viables.

15. Les substàncies nitrogenades sulfat d'amoni i L-arginina, a les concentracions de
20 mM i 5mM respectivament, afavoreixen el creixement de la soca C. sake (CPA-1)
en un medi mínim salí, de forma estadísticament superior a la resta de fonts
nitrogenades estudiades. Encanvi, les fonts que milloren la capacitat de control de
l'esmentat antagonista en mançanes "Golden Delicious", han estat la L-serina i L-
glutamina , permetent la reducció de la quantitat d'antagonista necessaria per a obtenir
un bon control de P. expansum.

16. La ingestió de les dosis aplicades en biocontrol de la soca C. sake (CPA-l).no
representen cap perill toxicologie per a l'ésser humà, ja que no pot desenvolupar-se a la
temperatura de 37°C (T* corporal) i és ràpidament destruida en contacte amb el suc
gastric intestinal simulat. La seva DL50 és superior a 1,7 . IO10 ufc/kg, quan
s'administra per via oral a rates Wistar.
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ANNEXE

Taula 1. Correcció de l'índex de refracció en funció de la temperatura.
(Refractòmetre calibrat a 20°C)

Temperatura *C

8
9
10
11
12
13
14 RESTAR

15
16
17
18
19

Sòlids solubles (%)

10 15
0,6 0,6
0,5 0,6
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,4
0,4 0,4

0,3 0,3
0,3 0,3
0,2 0,2
0,2 0,2
0,1 0,1
0,1 0,1

20
0,7
0,6
0,6
0,5
0,5
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1

20
21
22
23
24
25
26
27
28 SUMAR

29
30
31
32
33
34

0,1 0,1
0,1 0,1
0,2 0,2

0,3 0,3
0,3 0,4
0,4 0,4

0,5 0,5
0,6 0,6
0,6 0,7

0,8 0,8
0,8 0,9
0,9 1

1 1,1

1,1 U

0,1
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,6
0,7
0,8
0,9

1

1,1
1,2
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Taula 2. Taula
de suc

Percentatge de
resida sec soluble

(indes
refractomètric)

8
8,2
9,4
8,6
8,8
9

9,2
9,4
9,6
9,8
10

10,2

10,4

10,6

10,8

11
11,2

11,4

11,6

11,8

12
12,2

12,4

12,6

12,8

de convenio del residu sec soluble en
de poma "Golden Delicious" a 20a C.

Sucres totals en
grams/litre

64,6
66,7

68,8

70,8

72,9

75
77,1

79,1

81,2

83,3

85,4

87,5

89,6

91,6

93,7

95,8

97,9

100
102

104,1

106,2

108,4

110,5

112,6

114,7

Percentatge de
residu sec soluble

(iiwkjt *
refractomètric)

13
13,2

13,4

13,6

13,8

114
14,2

14,4

14,6

14,8

15
15,2

15,4

15,6

15,8

16
16,2

16,4

16,6

16,8

17
17,2

17,4

17,6

17,8

sucres totals per cada litre

Sucres totals en
grams/litre

116,8
118,9

121
123,1

125,3

127,4

129,5

131,7

133,8

135,9

138
140,2

142,4

144,5

146,7

1448,9

151
153,2

155,4

157,6

159,7

161,9

164,7

166,3

168,5
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