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EQUIP INVESTIGADORINTRODUCCIÓ
- La pyriculariosi, causada pel fong Pyricularia grisea, és una de les malalties més
importants al cultiu de l’arròs a tot el món.

Els danys produïts per Pyricularia grisea són variables i les pèrdues de collita poden
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- Els danys produïts per Pyricularia grisea són variables i les pèrdues de collita poden
ser greus, fins a un 50 % al Delta de l’Ebre.

- El fong es pot trobar a la planta des de les primeres etapes de naixença i pot infectar la
fulla, la tija i la panícula.

- Un mètode important de control de la pyriculariosi és l’ús de varietats resistents al fong.

OBJECTIUS

• Estudiar la susceptibilitat en camp a Pyricularia grisea de 
diferents varietats d’arròs.

• Comparar els resultats obtinguts al Delta de l’Ebre amb 
altres zones arrosseres espanyoles (Andalusia i València). 

• Seleccionar el material millorat per la seva resistència a 
Pyricularia grisea.

• Obtenir plantes d’arròs resistents a Pyricularia grisea.

MATERIAL I MÈTODES

l imaterial vegetal

• 22 varietats comercials

• 32 varietats diferencials

• 5 varietats amb gens piramidats

• 64 línies F3 (Senia x Kalao)

disseny en campvaloracions

• Avaluació de la resistència en condicions
controlades

• Avaluació de la resistència en camp

• Caracterització de la variabilitat al·lèlica (laboratori)

• Anàlisi de QTLs (laboratori)
Baixetvarietat a estudiar•91 línies F4 (Jsendra x Gigante)

• Anàlisi de QTLs (laboratori)

RESULTATS PRELIMINARS

1) Les poblacions de Pyricularia grisea existents a
Andalusia semblen genèticament diferents a les
poblacions que s’han trobat a les zones de València i delpoblacions que s han trobat a les zones de València i del
Delta de l’Ebre.

2) Molts dels aïllats identificats pertanyen a grups genètics
ja identificats a Europa.

3) S’han identificat nous grups genètics.


