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Marc legal
i organització

Marc legal
L'article 1 de la Llei 4/1991, de la Generalitat Valenciana, de 13 de març, de creació de
l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA), es configura com una entitat autònoma de
la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, que es regeix per la llei esmentada i altres
disposicions aplicables i s'adscriu a la Conselleria d'Agricultura i Pesca, en l'exercici de 2020 a
la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica a través de la Direcció General de Política Agrària Comuna.
La Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de
Subvencions, el considera, a partir de la seua entrada en vigor, com un organisme autònom
de la Generalitat, tal com s'estableix en l'article 2.3, integrant-se est en l'estructura del sector
públic de la Generalitat, tal com es defineix en l'article 3 de la mateixa Llei. L’estructura
organitzativa bàsica es la següent:
a. Òrgans rectors: el Consell Rector, el president, els vicepresidents i el director
b. Consell Científic
c. Unitats d’investigació, administració i serveis tècnics
El Decret 299/1991, de 9 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual
s'aprova el Reglament de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, modificat mitjançant
els Decrets 128/2006, de 22 de setembre i 79/2016, d'1 de juliol, assenyala que l'Institut
d'Investigacions Agràries s'estructura en les següents unitats:

A. Centres d’investigació


Centre de Citricultura i Producció Vegetal



Centre de Protecció Vegetal i Biotecnologia



Centre de Genòmica



Centre de Tecnologia Postcollita



Centre d’Agroenginyeria



Centre per al Desenvolupament de l’Agricultura Sostenible



Centre de Tecnologia Animal

B. Serveis de Transferència de Tecnologia


Servei de Tecnologia del Reg
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Així mateix, i de conformitat amb el que es disposa en l'art. 121 de la Llei 10/2015, de 29 de
desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la
Generalitat (DOGV núm. 7689 de 31 de desembre de 2015), es va crear la figura de gerent
que assumeix la gestió d'administració, econòmica, financera i ordinària dels assumptes propis
de l'Institut. L’organització comptable es troba centralitzada en el departament
d'administració.
Finalment, cal assenyalar que mitjançant Resolució de 4 de setembre de 2018, de la
presidenta de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries es dona publicitat a l'Acord del
Consell Rector de l'IVIA, pel qual es delega en la Vicepresidència Primera l'exercici de la
competència relativa a l'autorització dels acords de cooperació amb altres institucions i
entitats públiques.
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Consell Rector i organigrama
PRESIDENTA
Hble. Sra. Dª. Mireia Mollá Herrera
Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
VICEPRESIDENTA PRIMERA
Ilma. Sra. Dª. Maria Teresa Cháfer Nácher
Directora General de Política Agrària Comuna (PAC)
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
VICEPRESIDENTA SEGONA
Ilma. Sra. Dª. Pilar Ezpeleta Piorno
Directora General d’Universitats
Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
SECRETARI
D. Rodolfo Canet Castelló
Director de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA)
VOCALS
Ilma. Sra. Dª. Rosa Ana Seguí
Directora General de Comerç, Artesania i Consum
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Ilma. Sra. D.ª Eva Martínez Ruiz
Directora General de Pressupostos
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
Ilmo. Sr. D. Antonio Quintana Martínez
Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Dª. Cristina del Campo Asenjo
Directora Institut Tecnològic de l'Alimentació
D. Cirilo Arnandis Núñez
Representant Federació de Cooperatives Agràries Comunitat Valenciana
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D. Juan Salvador Torres Domingo
Representant Associació Valenciana d'Agricultors
D. Vicente Miquel Oltra Benavent
Representant Unió de Llauradors i Ramaders del P.V.
D. Javier Redomero Barco
Representant de la Federació de Serveis Públics de la UGT
D. Vicente Soler Martínez
Federació Agroalimentària de CCOO del P.V.
D. Manuel Agustí Fonfría
Representant Consell Científic de l'IVIA
Universitat Politècnica de València – Departament de Protecció Vegetal

Consell Rector

Consejo Rec
Consell Científic

Direcció IVIA

Gerència IVIA

Consell de Direcció

Centres
d'investigació

Unitats i serveis

Suport a
l’investigació

Secretaria jurídic
administrativa

Agroenginyeria

Servei de
tecnologia del reg

Documentació

Gestió econòmica i
pressupostaria

Citricultura i producció
vegetal
Desenvolupament de
l’agricultura sostenible

Manteniment

UETIV

Personal i nòmines

UGF

OTRI

Prevenció de riscos
laborals

Genòmica
Protecció vegetal i
biotecnologia

Suport jurídic
Contractació
Gestió administrativa

Investigació i
tecnologia animal
Tecnologia postcollita
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Missió, visió i valors

Missió
L’IVIA és l’lnstitut d’lnvestigació i lnnovació Agrària de
la Generalitat Valenciana la missió de la qual és
contribuir a l'activitat agrària productiva i sostenible,
impulsant la competitivitat dels sectors agrícola,
ramader i agroalimentari mitjançant la generació de
coneixements que donen resposta a les demandes
tècniques, socials i econòmiques, a través d'una
investigació aplicada i excel·lent i una òptima
transferència de resultats.

Visió
L'IVIA vol ser un centre de referència en investigació
agrària, impulsor del desenvolupament tecnològic i
dinàmic en la transferència de resultats al sector
agroalimentari de la Comunitat Valenciana, en
cooperació amb els agents de la ciència, la tecnologia i
la innovació espanyoles, europees i mundials.

Valores
Excel·lència, lideratge, innovació, proximitat,
cooperació, servei, sostenibilitat.
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Volem ser,
mitjançant
l'activitat
investigadora
y de transferència,un
col·laborador
eficaç per al
progrés i el
prestigi del
sector agroalimentari

Recursos
econòmics

Liquidació del pressupost de despeses

Romanent
de crèdit

3.919.378,32

3.919.378,32

1.454,89

3.919.378,32

0

414.742,39

27.847,80

27.847,80

386.894,59

27.847,80

0

196.134,40 1.754.874,40

1.754.530,33

1.754.530,33

344,07

1.754.530,33

0

Definitiu

386.863,21 3.920.833,21

997.740 (582.997,61)
1.558.740

Pagaments

Oblig. reconegudes
netes a 31/12

3533.970

Despeses
compromeses

Funcionaris
Laboral fix
Altre personal
Quotes Socials
DESPESES DE PERSONAL

Modificació

Inicial

Crèdits pressupostaris

Obligacions pts. de
pagament a 31/12

Classificació funcional per programes

1.715.370

0

1.715.370

1.411.567,20

1.411.567,20

303.802,80

1.290.753,54 120.813,66

7.805.820

0

7.805.820

7.113.323,65

7.113.323,65

692.496,35

6.992.509,99 120.813,66

Arrendaments i cànons
Reparacions, manteniment y cons.

12.625,31

0

12.625,31

12625,31

12.625,31

0

500.580,10

0

500.580,10

300580,1

300.580,10

200.000

Material, subministraments i altres

1.333.619,03

0 1.333.619,03

1100442,27

1.100.442,27

233.176,76

1.063.247

5.629,07

1094813,2

0

Indemnitzacions per raó del servei
COMPRES B. CTES. Y DPS. F.
Interessos demora i altres d. Financ.
DESPESES FINANCERES
Families/instituc. sense fi de lucre
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Inv. nova asoc. al fto. op. serveis
Inv. repos. asoc. al fto. op. serveis
Despeses d'inversió i desenvolupament

INVERSIONS REALS
TOTAL DESPESES

3.225,56

0

3.225,56

225,56

225,56

3.000

1.850.050

0

1.850.050

1.413.873,24

1.413.873,24

436.176,76

12625,31

0

285481,69 15.098,41

1.393.145,76 20.727,48

8.200

0

8.200

7.098,7

7.098,7

1.101,3

7.098,7

0

8.200

0

8.200

7.098,7

7.098,7

1.101,3

7.098,7

0

525.000

0

525.000

392.953,81

392.953,81

132.046,19

391.356,28

1.597

525.000

0

525.000

392.953,81

392.953,81

132.046,19

391.356,28

1.597

261.000

0

261.000

239.575,12

239.575,12

21.424,88

239.575,12

0

340.000

0

340.000

306.450,14

306.450,14

33.549,86

306.450,14

0

3.408.200

0

6.382.839

4.289.419,59

4.289.419,59 2.045.851,84

4.009.200 2.927.071,43 6.755.790

4.835.444,85

4.289.419,59 2.100.826,58

14.198.270

4.227.979,42 61.440,17
4.774.004,68

730.530

2.927.071,43 17.125.34 13.762.694,25 13.762.694,25 3.363.647,1 13.558.115,41 204.578,84
1,43
8
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Liquidació del pressupost d’ingressos

Drets pendents de
pagament a 31/12

Reconeguts nets

De l'administració de l'Estat

Definitiva

TAXES I ALTRES INGRESSOS

Modificació

Reintegrament d'operacions

Inicial

Previsions pressupostàries

Recaudació neta

Classificació funcional per programes

0

0

0

100.317,14

93.533,27

6.783,87

0

0

0

100.317,14

93.533,27

6.783,87

174.200

0

174.200

169.678,9

149.128,22

20.550,68

De l'administració general de la GV 10.001.870
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 10.176.070

0

10.001.870

9.898.670

6.297.847,94

3.600.822,06

0

10.176.070

10.068.348,9

6.446.976,16

3.621.372,74

Interessos de depòsits

3.000

0

3.000

0

0

0

Prod. conces. y aprofit. especials
Altres ingressos patrimonials

10.000

0

10.000

122.613,3

51.200,16

71.413,14

0

0

0

178,55

178,55

0

13.000

0

13.000

122.791,85

51.378,71

71.413,14

INGRESSOS PATRIMONIALS
De l'administració de l'Estat
De l'administració general de la

490.000

864.543,9

1.354.543,9

2.222.440,71

1.689.579,94

532.860,77

3.269.200

(109.600,14)

3.159.599,86

3.308,308,88

3.045.652,38

262.656,5

D’empreses privades

150.000

283.546,03

433.546,03

589.401,01

541.113,68

48.287,33

GV De l’exterior

100.000

81.505,85

181.505,85

437.781,81

375.271,39

62.510,42

5.651.617,39

906.315,02

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Romanent de tresoreria
ACTIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS

4.009.200

1.119.998,64 5.129.195,64 6.557.932,41

0

1.807.075,79

1.807.075,79

0

0

0

0

1.807.075,79

1.807.075,79

0

0

0

14.198.270 2.927.071,43 17.125.341,43 16.849.390,3 12.243.505,53
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4.605.884,77

1.
31
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Origen dels fons executats

Import
(milers de €)

GVA
AGE + UE
EMPRESES
ALTRES FONTS

3.308,31

TOTAL

6.781,04

EMPRESES
8,69%

2.660,22
589,4
223,11

ALTRES
FONTS
3,29%

GVA
48,79%

AGE + UE
39,23%
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Execució de la despesa per projectes d'investigació

Import
(milers de €)

GVA
UE
MAPA
MINECO (MICIN)
INIA
EMPRESES

1934,9

TOTAL

4.201,68

N.º de
projectes

255,28
564,29
157,69
828,12

Finançats per la GV

461,68

Finançats per altres entitats
TOTAL

EXECUCIÓ DE DESPESA PER P. INVESTIGACIÓ

EMPRESES 11%

INIA 20%
GVA 46%

MINECO (MICIN) 4%

MAPA 13%

UE 6%

15

35
100
135

Recursos humans
i infraestructura

Recursos humans
Les dades de personal de l'Institut d'Investigacions Agràries a data de 31 de desembre de
2020, desagregades per grup de titulació, categoria i sexe, estan reflectides en la figura 1.
Durant l'exercici de 2020 el nombre de perceptors acumulat així com l'import abonat per
categories professionals són els que es relacionen en la figura 2. Així mateix, durant l'exercici
de 2020 es van produir les altes i baixes de personal que reflecteix la figura 3.
A1
A2
C1
C2
APF
Total
♀ ♂ ⚥ ♀ ♂ ⚥ ♀ ♂ ⚥ ♀ ♂ ⚥ ♀ ♂ ⚥ ♀ ♂ ⚥

Personal amb alts càrrecs
Pers. funcionari carrera (cap. I)
Pers. funcionari interí (cap. I)
Pers. funcionari interí (cap. VI)
Pers. laboral (cap. I)
Pers. laboral temporal (cap. VI)
Pers. laboral temporal (cap.I)
Pers. amb beca (cap. IV)

0
15
7
11
0
7
3
26

0
24
5
7
0
6
4
12

0
39
12
18
0
13
7
38

0
6
5
3
0
0
1
0

0
41
25
21
0
7
4
26

0
46
19
19
1
6
6
12

Percep.
RPT

Percep.
no RPT

0 0
5 11
4 9
6 9
0 0
0 0
1 2
0 0

0
4
2
3
0
0
0
0

0 0 0
6 10 16
1 3 11
0 3 4
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0
10 26
8 19
6 10
1 1
0 0
1 1
0 0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
0
0
0
0
2

0
1
1
0
0
0
0
2

0
87
44
40
1
13
10
38

0
87
44
40
1
0
0
0

0
0
0
0
0
13
10
38

TOTAL 69 58 127 15 16 31

9

7 16 31 26 57

0

2

2 124 109 233

172

61

Fig. 1. Personal de l’IVIA en 2020 desagregat per grup de titulació, categoria i sexe.

Perceptors

Personal amb càrrecs directius
Personal funcionari carrera (Cap. I)
Personal funcionari interí (Cap. I)
Personal funcionari interí (Cap. VI)
Personal laboral (Cap. I)
Personal laboral temporal (Cap. VI)
Personal laboral temporal (Cap. I)
Personal amb beca (Cap. IV)

Imports

Altes

0
88
43
39
1
15
11
38
235

0,00
3.919.378,32
1.419.404,70
1.173.506,48
27.847,80
262.236,55
335.125,63
372.208,20
TOTALES
7.510.707,68
Fig. 2. Nombre de perceptors i import abonat en 2020 .
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Personal funcionari carrera (cap. I)
Personal funcionari interí (cap. I)
Personal funcionari interí (cap. VI)
Personal laboral (cap. I)
Personal laboral temporal (cap. VI)
Personal laboral temporal (cap. I)
Personal amb beca (cap. IV)
TOTAL

Baixes

9
8
14
0
3
0
19

12
6
9
0
3
5
5

53

40

Fig. 3. Altes i baixes del personal de l'IVIA en 2020.

Infraestructura

Centre d’Investigació en
Tecnologia Animal

Segorb (Castelló)

Seu Principal

Moncada (València)

Unitat de l’Arròs

Sueca (València)
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Organització
científica

Objectius científics aprovats pel Consell Rector
•

Desenvolupar programes i tecnologies per a la millora vegetal que permeten una major
resiliència i adaptació de la producció agrària valenciana a les conseqüències del canvi climàtic i
augmenten la seua diversificació i competitivitat.

•

Previndre les plagues i malalties potencials i emergents i controlar les que afecten actualment
l'agricultura valenciana, reduint l'impacte ambiental dels mètodes de control i potenciant els
mitjans de control biològics, més ecocompatibles i amb major respecte a la biodiversitat.

•

Contribuir a garantir la sostenibilitat (econòmica, social i mediambiental) i diversitat de les
produccions agràries i valencianes per a incrementar el seu paper en el desenvolupament rural i
en la mitigació dels efectes del canvi climàtic, amb especial èmfasi en la disminució de la petjada
hídrica i de carboni, l'ús de l'Agricultura de Precisió i el control de les malalties postcollita amb
mitjans de reduït o nul impacte ambiental.

•

Utilitzar el coneixement científic i l'experimentació per a augmentar la competitivitat, reduir
l'impacte mediambiental de les explotacions ramaderes valencianes i afavorir el benestar
animal, impulsant el desenvolupament de l'economia circular en les granges i introduint noves
tècniques de reproducció i millora.
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Línies de treball
L'activitat de l'IVIA s'estructura en línies que al seu torn s'agrupen per temàtiques d'interés per al
sector agrari. Cada línia pot al seu torn estar composta per sublínies desenvolupades per diferents
equips d'investigadors o tècnics.

1. Obtenció, millora i conservació de material vegetal
1.a. Noves varietats de cítrics
1.b.Obtenció i evaluació de varietats diploides i triploides de cítrics mitjançant hibridació sexual i hibridació
somàtica
1.c. Patrons de cítrics
1.d. Obtenció i millora de varietats fruiteres no cítriques
1.e. Conservació, diversificació i millora d'hortalisses
1.f. Conservació de la diversitat genètica
1.g. Millora de l'arròs

2. Protecció de cultius
2.a. Gestió integrada i control biològic de plagues
2.b. Prevenció i control de plagues exòtiques i emergents
2.c. Detecció, diagnòstic, epidemiologia i gestió de malalties bacterianes
2.d. Prevenció i gestió de malalties fúngiques
2.e. Detecció i control de virus. Aplicacions
2.f. Sanejament, quarantena i certificació de material vegetal

3. Ús de l'aigua i de la fertilització
3.a. Fertilitat del sòl i nutrició general
3.b. Nitrogen, carboni i salinitat
3.c. Optimització del maneig de l'aigua
3.d. Estimació dels efectes pal·liatius de la producció agrària sobre el canvi climàtic
3.e. Economia agroalimentària
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4. Agricultura de precisió i mecanització agrària
4.a. Detecció automàtica i agricultura de precisió
4.b. Aplicacions de la mecanització a la distribució de fitosanitaris i a la recol·lecció de cítrics i
fruiters

5. Tecnologia postcollita
5.a. Tecnologia postcollita per a la ampliació de la campanya comercial. Qualitat i potencial de
conservació
5.b. Recobriments comestibles per a fruita fresca i mínimament processada
5.c. Control integrat i no contaminant de les malalties de postcollita
5.d. Avaluació sensorial i estudis del consumidor

6. Producció animal
6.a. Genètica i tecnologia de la reproducció animal
6.b. Transferència tecnològica en producció animal
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Relació dels objectius de l’IVIA amb el programa FEDER
Projectes d’investigació cofinançats per GVA/FEDER
en aquestes condicions.

MILLORA VEGETAL
Conservació i millora d'espècies d'hortalisses
tradicionals de la Comunitat Valenciana.
IP: Dra. Ángeles Calatayud Chover
Objectius: i) Elaboració d'un inventari dels recursos
fitogenètics valencians dels cultius de pimentó,
albergínia, fesol, encisam, bledes, faves i moniato, iii)
Detecció de les zones del territori valencià a
prospectar, iv) Caracterització agronòmica i potencial
dels recursos fitogenètics de les col·leccions de
germoplasma valencianes que no hagen sigut
caracteritzades fins al moment i de les prospectades,
v) Posar en valor les varietats més prometedores des
d'un punt de vista agronòmic i de qualitat nutricional.

Obtenció i caracterització de nous patrons de
cítrics amb potencial tolerància al HLB.
IP: María Ángeles Forner Giner
El material vegetal té un impacte transcendental en
el comportament enfront del HLB, havent-se
identificat material vegetal de rutàcies amb
tolerància a la mateixa i identificant-se patrons que
mantenen intacta la productivitat de les plantacions.
El principal objectiu serà l'obtenció de nous patrons
híbrids de cítrics a través d'hibridacions dirigides
amb potencial tolerància a la malaltia.
Producció de noves varietats de fruiters
alternatius als cítrics adaptades al canvi
climàtic.
IP: Prof. María Luisa Badenes Catalá

Experimentació
agronòmica
en
cultiu
convencional i ecològic de varietats d'arròs i
línies de millora de l'IVIA.

L'objectiu és la selecció de noves varietats de
fruiters no cítrics, estratègics per a la CV, adaptats
als reptes actuals, entre ells el canvi climàtic.
Selecció de noves varietats de bresquilla i nectarina
d'alta
qualitat
organolèptica
i
precoces;
albercoquers resistents a la sharka, alta adaptabilitat
a hiverns suaus i condicions àrides; caquis que
diversifiquen la producció actual basada en ‘Rojo
Brillant’ i patrons que permeten el seu cultiu en les
condicions de la CV amb aigües de pitjor qualitat i
escassetat; i nispros que contribuïsquen a
diversificar la gama varietal actualment basada en

IP: Dra. Concha Domingo
El cultiu en condicions ecològiques és important per a
una producció saludable, tant per als consumidors
com per al medi ambient. Per a afavorir la implantació
d'aquesta manera de cultiu, estem assajant el potencial
de les varietats que han sigut generades en l'IVIA per
al seu cultiu en aquestes condicions. També, estem
generant noves línies que presenten un bon rendiment
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‘Algerie’ i les seues mutacions. En l'IVIA participen els
investigadors Marisa Badenes, Elena Zuriaga, Gabino
Ríos, Almudena Bermejo i Luis Bonet.

IP: Prof. Manuel Talón
Es pretén continuar amb l'estudi del comportament
de la varietat Neufina i difondre al sector les seues
característiques agronòmiques. Un segon objectiu
se centra en el seguiment i avaluació inicial de les
noves varietats de cítrics generades en l'IVIA.
D'altra banda, es desenvoluparan noves eines i
protocols genòmics, mitjançant la identificació i
disseny de marcadors moleculars per a facilitar la
selecció i gestió de noves varietats.

Fenotipat i avaluació d'agronòmica de noves
varietats de cítrics.
IP: Pablo Aleza
La Unitat de Cultiu de Teixits del Centre de
Citricultura i Producció Vegetal i el Centre de
Genòmica estan realitzant diferents programes de
millora genètica dirigits a l'obtenció de noves varietats
de mandariner que es puguen recol·lectar entre
setembre i maig i que produïsquen fruits de qualitat i
sense llavors en totes les condicions de cultiu. Les
poblacions d'híbrids diploides i triploides de
mandariner i mutants de Clementina es troben en
diferents fases d'avaluació i selecció en camp en
parcel·les experimentals de l'IVIA així com en les
parcel·les d'entitats col·laboradores situades a Paterna
(Caixa Mar) i Museros (Anecoop). A més, es disposen
de més de 20 seleccions avançades d'híbrids triploides
que s'estan avaluant en diferents condicions
edafoclimàtiques per a determinar el seu potencial
interés com a nova varietat amb l'objectiu de posar-les
a la disposició dels agricultors valencians en un futur
pròxim.

Fruita emmagatzemada a baixa temperatura:
estudis d'associació dels danys per fred en
mandariners híbrids.
IP: Javier Terol Alcayde
Aquest projecte és una col·laboració dels Centres
de Genòmica i de Tecnologia postcollita que pretén
determinar les bases genètiques de la susceptibilitat
a les baixes temperatures de mandarina
emmagatzemada en fred, i proporcionar marcadors
moleculars associats a aquest rellevant caràcter
postcollita. Es disposa d'una població segregant de
206 individus procedent d'un encreuament de
Nadorcott x Fina, i el treball consisteix en: 1) estudi
del mal per fred en la fruita dels diferents híbrids F1,
2) Genotipat mitjançant seqüenciació obtenció
polimorfismes SNPs, 3) Estudis d'associació (GWAS)
dels SNPs i els danys causats pel fred, 4) Estudis
d'expressió gènica diferencial (RNA-Seq) entre
segregants sensibles i resistents al mal per fred.

Selecció i seguiment de noves varietats IVIA de
cítrics. Desenvolupament de mètodes i eines
genòmiques.

24

germoplasma cítric que està sense explotar per a
fer-ho accessible a programes de millora en forma
de materials de pre-millora que incrementen la
sostenibilitat i resiliència de la citricultura
valenciana.

Com a resultats s'obtindran marcadors moleculars
associats a la presència o absència de danys en la
fruita emmagatzemada a baixa temperatura, així com
la identificació de gens responsables de la sensibilitat
i/o resistència al tractament per fred.

Estudi de varietats del banc de germoplasma
de cítrics com a noves alternatives
d'explotació comercial.
IP: Dra. Gema Ancillo Antón
L'objectiu general del projecte és estudiar la qualitat
i productivitat de varietats repositades en el Banc de
Germoplasma de Cítrics, que fins al moment no han
sigut explotades, amb la finalitat de generar
coneixement útil per al seu possible futura inclusió
en el mercat, aportant així un increment en l'oferta
varietal de qualitat dels cítrics comercials que es
cultiven en la comunitat. Els objectius específics se
centren en l'estudi del manteniment de la frescor de
les llimes després de la recol·lecció per a la seua
major acceptació en els mercats europeus, l'estudi
de la qualitat i època de maduració de taronges de
suc tardanes i taronges pigmentades que possibilite
ampliar la seua campanya de recol·lecció i en l'estudi
i selecció d'aranges mes productius, de major
qualitat i amb valors nutracèutics afegits.

Marcadors genètics lligats a la fenologia de la
bresquillera i l'assimilació del ferro en kiwi.
IP: Gabino Ríos García
Es pretén l'obtenció d'eines de millora i
biotecnològiques en kiwi per a una millor adaptació a
les condicions edafoclimàtiques de la CV, a través de
l'estudi d'un possible mutant d'assimilació de ferro i
l'ampliació de la diversitat genètica mitjançant
hibridació, amb la participació d’Anecoop. Així mateix,
s'estudia la diversitat natural dels ritmes fenològics de
la bresquillera (floració, latència, fructificació i
senescència) en una col·lecció de germoplasma
d'aquesta espècie, amb la col·laboració de l’IMIDA. En
l'IVIA participen els investigadors Gabino Ríos, Marisa
Badenes i Ana Quiñones.
Noves varietats i eines per a millorar la
resiliència i sostenibilitat de la citricultura
valenciana.

PROTECCIÓ VEGETAL

IP: Dra. María José Asins Cebrián

Sanejament i certificació de material vegetal
de diversos cultius de la Comunitat
Valenciana.

Després de la domesticació, la millora de plantes
cultivades ha reduït enormement el patrimoni genètic
en ús per milloradors a causa de la intensa selecció
realitzada, majoritàriament en condicions òptimes de
producció, en absència de limitacions d'aigua i
fertilitzants. En aquest projecte s’investiga el

IP: Dra. Mª Carmen Vives García
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Objectius: 1) sanejament, manteniment i certificació
de varietats de cítrics obtingudes en l'IVIA, 2)
sanejament i manteniment de varietats de vinya de
domini públic, 3) manteniment de varietats
tradicionals de fruiteres d'os i ametler, 4)
manteniment de les col·leccions de virus de cítrics,
vinya i fruiteres. Resultats esperats: poder oferir al
sector noves varietats de cítrics i vinya i varietats
tradicionals de fruiteres d'os i ametler amb la garantia
sanitària indispensable per a mantindre la
competitivitat de l'agricultura valenciana.

DICONVIR. Diagnòstic i control de virosi
amb impacte en l'agricultura valenciana.
IP: Dr. Luis Rubio
Desenvolupament de tècniques de diagnòstic de
malalties virals de l'impacte econòmic i agronòmic,
subministrant les eines necessàries per a la
prevenció i el control d'aquestes per a la
transferència del coneixement al sector i els serveis
de sanitat vegetal.
Desenvolupament de mètodes de control de
plagues i vectors clau en la Comunitat
Valenciana mitjançant tecnologia RNAi.
IP: Dra. Meritxell Pérez-Hedo
L'objectiu principal és posar a punt mètodes nous
de control basats en la tecnologia RNAi per a
quatre espècies plaga Phialenus spumarius, Trioza
erytreae, Ceratitis capitata i Tuta absoluta. Els objectius
parcials són 1) Disseny de dsRNAs i estudi de la
seua efectivitat mitjançant microinjeccions, 2)
Desenvolupament de mètodes d'aplicació de dsRNA
i avaluació de la seua eficàcia en condicions de
laboratori i 3) Assajos d'eficàcia en condicions de
semicamp.

Control biològic clàssic de trioza erytreae, psílid
vector del huanglongbing.
IP: Dr. Alejandro Tena Barreda
Els objectius són: a) Identificació i selecció de
parasitoides de T. erytreae a Sud-àfrica, desengranar la
xarxa tròfica T. erytreae-parasitoides i seleccionar
parasitoides per a la seua introducció a Espanya b)
Introducció i cria de parasitoides de T. erytreae a
Espanya, confirmar que els parasitoides no transmeten
HLB, avaluar la seua especificitat, optimitzar la cria i
avaluar l'efecte de la interacció entre parasitoides c)
Alliberament, aclimatació i dispersió de parasitoides
de T. erytreae a Espanya: Dissenyar i avaluar diferents
mètodes de solta i monitorar l'aclimatació i dispersió
dels parasitoides.

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA I
AMBIENTAL DE LA PRODUCCIÓ
AGRÍCOLA
Desenvolupaments
d'enginyeria
per
a
l'assegurament d'una agricultura rendible,
sostenible i competitiva del camp a la taula.
IP: Dra. Patricia Chueca
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Els objectius són: a) Optimització de l'aplicació de
biopesticides,
b) Desenvolupament d'equips
sensoritzats sobre vehicles agrícoles per al
monitoratge de la vegetació i desenvolupament
d'algorismes de decisió per a l'ajust de l'aplicació de
fitosanitaris a les condicions particulars obtingudes de
la vegetació i la plaga a controlar, c) Desenvolupament
d'equips sensoritzats sobre vehicles agrícoles i
maquinària postcollita per a avaluar la qualitat interna i
detectar defectes invisibles en fruites d'interés per a la
CV abans i després de la collita.

cooperatives agràries i agricultors particulars. Les
dades inicials estan servint per al disseny d'una eina
digital que siga extensible a altres espècies de cultiu,
i amb la finalitat de sustentar l'actualització d'aquests
estudis en el temps.

Millora de l'eficiència hídrica de cultius
estratègics en la Comunitat Valenciana.
IP: Luis Bonet Pérez de León
L'objectiu és aportar solucions a les dificultats
imposades pel canvi climàtic a les quals s'enfronten
cultius de regadiu de rellevància en la Comunitat
Valenciana. Per a això, s'aposta per la innovació que
suposa l'agricultura de precisió orientada a la millora
de l'eficiència hídrica dels cultius. Es pretén poder
obtindre coeficients de cultiu (Kc) adequats a les
nostres condicions edafoclimàtiques que traslladen a
l'agricultor pautes de reg eficient tant en condicions
de disponibilitat com de limitació del recurs.

Implementació d'una eina digital per a
seguiment dels costos de producció de la
Comunitat Valenciana. Avaluació de la
sostenibilitat econòmica.
IP: Prof. Rodolfo Canet Castelló
La determinació dels costos de producció ajuda a
entendre les opcions de viabilitat de les explotacions
agràries. La seua difusió pública, també serveix per a
sustentar el diàleg entre els diferents agents del
sector, una cosa rellevant si es té en compte que
l'actual Llei de la cadena alimentària al·ludeix a la
necessitat de tindre com a referència els costos
efectius de producció. Cal ressaltar que de manera
tradicional els estudis de costos serveixen d'ajuda a la
presa de decisions en les explotacions agràries. Amb
ells es mostra l'efecte que tenen els diferents factors
de producció, i quina és l'eficiència econòmica amb la
qual s'empren els inputs (abonaments, fitosanitaris,
aigua de reg, mà d'obra, etc.), la qual cosa és un pas
previ al disseny d'estratègies per a optimitzar-los.

Desenvolupament d'un sistema d'ajuda a la
decisió en línia per al maneig de l'adobament
nitrogenat dels cultius de la Comunitat
Valenciana (DSS-NITIRSOIL_CV).
IP: Juan Gabriel Pérez Pérez
L'objectiu del present projecte és l'elaboració d'un
DSS en línia per a assistir a agricultors, tècnics de
cooperatives
i comunitats de regants de la
Comunitat Valenciana, en l'abonat nitrogenat.
Aquest DSS integrarà recomanacions basades en
mesures reflectomètriques de l'estatus de N per al
cultiu del caqui.

Els treballs de costos actualment s'estan centrant en
cultius fruiters (cítrics, caqui i magraner). En el 2020
s'ha iniciat una captació massiva de dades de
parcel·les, amb la col·laboració directa de les
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al reg amb AMD, tractant de minimitzar el risc per
fitotoxicitat per B i promoure la seua sostenibilitat
agronòmica, econòmica i mediambiental.

Segrest de carboni en agroecosistemes
valencians:
fonaments
ecofisiològics
i
estratègies per a maximitzar la seua
capacitat de mitigació del canvi climàtic.

Reptes de la nova citricultura valenciana:
fertilització ecològica i actualització del nou
mapa varietal de les pautes de diagnòstic
nutricional i recomanació d'abonat.

IP: Dr. Domingo J. Iglesias Fuente

IP: Prof. Rodolfo Canet Castelló
L'objectiu general és l'adaptació de les pràctiques de
fertilització del sector citrícola valencià al nou escenari
productiu de la nostra comunitat (producció ecològica i
mapa varietal ampliat), a través del disseny d'estratègies
de maneig de la fertilitat dels agrosistemes citrícoles
valencians adaptades a les condicions de les diferents
zones de producció que permeten obtindre les màximes
produccions, qualitat i rendibilitat econòmica i a la
determinació de pautes de diagnòstic nutricional i
fertilització actualitzades al nou mapa varietal de la nostra
Comunitat.
Estratègies sostenibles per a millorar la resposta
dels cítrics al reg amb aigua marina dessalinitzada
(CITRISOST).
IP: Juan Gabriel Pérez Pérez

En un context en el qual el desenvolupament de
tècniques per a potenciar el segrest de CO₂
constitueix una línia estratègica per a pal·liar els
efectes adversos del canvi climàtic, es proposa un
estudi complet, bàsic i aplicat, de la capacitat de
fixació de carboni dels cultius majoritaris de la CV –
cítrics, olivera, vinya a través d'una triple
aproximació: fisiològica, agronòmica i tecnològica.

Estratègies per a garantir la qualitat
postcollita i la seguretat alimentària de
productes hortofructícoles valencians.
IP: Prof. Lluis Palou

Objectius del projecte: 1) analitzar aspectes bàsics que
afecten fisiologia dels cítrics regats amb aigua marina
dessalinitzada amb alt contingut en B sota condicions
de cultiu adverses (altes temperatures i sequera). 2) a
nivell pràctic, avaluar la combinació d'eines de reg
eficient (sensors d'humitat del sòl) i tècniques de
cultiu (embuatat) per a millorar la resposta dels cítrics

Els objectius generals del projecte són donar suport
a la investigació que es realitza dins de les línies
prioritàries de l'IVIA referents a la postcollita de
productes hortofructícoles frescos i mínimament
processats i fomentar la col·laboració i les sinergies
amb el sistema científic i tecnològic nacional e
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internacional en els temes d'interés per al sector
agroalimentari valencià. Els objectius específics són els
següents: i) Caracterització postcollita de material
vegetal (cítrics, caqui, magrana, nispro, etc.) d'interés
potencial per al sector, amb especial èmfasi al material
seleccionat en els programes de millora de l'IVIA; ii)
estudis epidemiològics i caracterització de malalties de
postcollita i desenvolupament d'estratègies de control
integrat no contaminant tant per a producció
convencional com de residu zero i ecològica; iii)
optimització de les tecnologies de conservació i
transport i innovació en tecnologies específiques
(desastringència, desverditzat, envasat, tractaments
quarentenaris, etc.) per a millorar la qualitat i reduir
les pèrdues postcollita, iv) desenvolupament de
recobriments comestibles per a millorar la qualitat
físic-química i sensorial del fruit i controlar les
principals malalties de postcollita; v) desenvolupament
de tecnologies per a productes hortofructícoles
mínimament processats (IV gamma); vaig veure)
caracterització de la qualitat sensorial del fruit i estudis
d'acceptació per part del consumidor.

Són per això una mesura de salvaguarda per a poder
reconstituir les poblacions en un futur en cas de
necessitat i per a poder reconduir els programes de
millora genètica en cas que es modifiquen els criteris
de selecció. L'objectiu final va ser ampliar la dotació
de pajuelas de semen congelat tant de galls de raça
valenciana de Chulilla i de caprí de raça MurciàGranadina. A més, en el cas de la raça valenciana de
Chulilla també es va plantejar com a objectiu ampliar
el banc de germoplasma amb la conservació de teixit
gonadal i de sang.
Transferència al sector cunícola dels avanços
en inseminació artificial i desenvolupament
de
diluents
de
refrigeració
lliures
d'antibiòtics.
IP: Dra. María Pilar Viudes De Castro
En aquest projecte s'avaluen diluents lliures
d'antibiòtics a nivell de granja comercial, i, d'altra
banda, es desenvolupen diluents orientats al
benestar animal, als quals s'incorpora l'anàleg de la
GnRH encapsulada en nanopartícules, per a avaluar
l'efecte de la utilització de dues nanocàpsules amb
diferent
composició
(quitosan/alginat
versus
quitosan/sulfat de dextrà) sobre el rendiment
productiu de la conilla.
Investigació, innovació i transferència per a
l'aprofitament
de
subproductes
en
alimentació animal de la Comunitat
Valenciana.

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA I
AMBIENTAL DE LA PRODUCCIÓ
GANADERA
Gestió de bancs de germoplasma per a la
selecció i conservació de recursos genètics en
espècies animals d'interés per a la Comunitat
Valenciana.

IP: Dra. Alba Cerisuelo García
L'objectiu principal és potenciar i optimitzar l'ús de
subproductes agroindustrials en la cabanya ramadera
de la Comunitat Valenciana. Els resultats esperables
són: a) desenvolupament de metodologies ràpides i
econòmiques per a la seua valoració nutricional in
vitro, b) elaboració de taules pròpies de composició
que incloguen informació sobre la producció i
distribució, ús pràctic i impacte ambiental i c)
obertura d'un canal directe d'assessorament a
ramaders.

IP: Eva T. Mocé Cervera
Els bancs de germoplasma juguen un paper
determinant en la conservació de recursos
zoogenètics, ja que permeten conservar la
biodiversitat i la variabilitat genètica indefinidament.
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Actuacions
en 2020

1. Obtenció, millora i conservació de material vegetal
1.a. Noves varietats de cítrics
1.b Obtenció i avaluació de varietats diploides i triploides de cítrics mitjançant hibridació
sexual i hibridació somàtica
1.c. Patrons de cítrics
1.d. Obtenció i millora de varietats fruiteres no cítriques
1.e. Conservació, diversificació i millora d'hortalisses
1.f. Conservació de la diversitat genètica
1.g. Millora de les varietats d'arròs i adaptació al canvi climàtic. Aplicacions de la
genòmica a la millora de l'arròs
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Actuacions en 2020

1 . Obtenció, millora i conservació de material vegetal

1.a. Noves varietats de cítrics
Obtenció de noves varietats de mandarines mitjançant
irradiació i generació de poblacions segregants.
L'aplicació de tècniques de millora genòmica permetrà
obtindre varietats resilients, adaptades a les
conseqüències del canvi climàtic, que garantisquen la
sostenibilitat i la supervivència de l'agricultor local,
amb fruites enriquides en metabòlits secundaris
beneficiosos per a la salut i atractives per al
consumidor. El treball es recolza en el coneixement
dels processos de domesticació que han generat les
varietats comercials de cítrics, així com en estudis

d'associació del genoma amb els caràcters d'interés.
El fenotipat exhaustiu de poblacions experimentals,
el genotipat a gran escala i l'anàlisi del genoma i del
transcriptoma mitjançant tècniques de seqüenciació
massiva són la base per a l'obtenció de marcadors
moleculars aptes tant per a la millora com per a la
certificació varietal i la identificació dels gens
responsables dels caràcters desitjables. Aquest
coneixement permetrà la millora basada en l'edició
del genoma quan siga autoritzat el seu ús a Europa.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Finançat per: Ministeri de Ciència, Innovació i
Universitats (RTI2018-097790-R-I00).

Manuel Talón
COL· LABORADORS:

Obtenció de noves varietats de mandarines,
mitjançant Millora Genòmica amb genotipat
mitjançant seqüenciació (GBS) i la cerca de
marcadors moleculars (SNPs) per a caràcters
d'interés mitjançant estudis d'associació (GWAS) i
selecció genòmica (GS).

Francisco R. Tadeo, Javier Terol, Daniel
González-Ibeas, Estela Pérez-Román, Mireia
Albiñana

PROJECTES

Origen i domesticació del color del fruit dels
cítrics: anàlisi genòmica i molecular dels seus
components nutracèutics i comercials
(GECOCIT).

Desenvolupament i obtenció de noves varietats
de cítrics mitjançant l'aplicació d'eines
genòmiques de millora basades en els mètodes
de seqüenciació de nova generació.
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Finançat
per:
Generalitat
(PROMETEO/2020/027).

Valenciana

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
Mendes, S., Régis, T., Terol, J., Dos-SantosSoares Filho, W., Talon, M., & Pedrosa-Harand,
A. (2020). Integration of mandarin (Citrus
reticulata) cytogenetic map with its genome
sequence.
Genome,
63(9),
437-444.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6689

Dilucidar l'origen genètic i les bases moleculars de la
domesticació del color en els cítrics, a través de
l'estudi comparatiu de l'evolució dels genomes de les
espècies ancestrals, silvestres i de les varietats
comercials actuals. Investigador responsable: Manuel
Talón.

Tranbarger, T.J., & Tadeo, F.R. (2020). Diversity
and Functional Dynamics of Fleshy Fruit
Abscission Zones. Annual Plant Reviews online;
3;
151-214.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6559.

Desenvolupament d'eines innovadores per a la
identificació i gestió varietal de cítrics,
GOCITRUS.
Finançat per: Ministeri
Alimentació i Medi Ambient.

d'Agricultura,

Pesca,

Khefifi, H., Selmane, R., Ben Mimoun, M., Tadeo,
F.R., Morillon, R. & Luro, F. (2020). Abscission of
Orange Fruit (Citrus sinensis (L.) Osb.) in the
Mediterranean Basin Depends More on
Environmental Conditions Than on Fruit
Ripeness.
Agronomy-Basel
10:591.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6555.

Aplicació de noves tècniques d'identificació varietal
basades en dades genòmiques, i desenvolupat una APP
per al mòbil que ajuda en l'elecció de la varietat i patró
més adequades per a cada explotació citrícola.
Investigador responsable: Manuel Talón.

Ventimilla, D., Domingo, C., González-Ibeas, D.,
Talon, M., & Tadeo, F. R. (2020). Differential
expression
of
IDA
(INFLORESCENCE
DEFICIENT IN ABSCISSION)-like genes in
Nicotiana benthamiana during corolla abscission,
stem growth and water stress. BMC Plant
Biology,
20(1),
34.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6353
Ibañez, V., Terol, J. & Talón, M. (2020).
Herramientas genómicas para la identificación,
autentificación y mejora del material vegetal En:
García Álvarez-Coque, José M., Moltó, E.
(coords.). Una hoja de ruta para la citricultura
española. (1ªed.). Almeria, España; Cajamar Caja
rural,
pp.
167-175.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6608
Tadeo, F.R., Terol, J., Rodrigo, M.J., Licciardello,
C. & Sadka, A. (2020). Fruit growth and
development en: Talón, M., Caruso, M., Gmitter
Jr, F. (Eds.), The Genus Citrus, (pp. 245)-269.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6557
Talón, M., Wu, G. A., Gmitter Jr., F. & Rokhsar,
D. (2020). The origin of citrus. In: Talón, M.,
Caruso, M. & Gmitter Jr., F. (Eds.), The Genus
Citrus,
(pp.
9-31).
http://hdl.handle.net/20.500.11939/7005
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ACTIVITATS DE DIFUSIÓ

Gmitter Jr., F., Wu, G. A., Rokhsar, D. & Talón,
M. (2020). The citrus genome. In: Talón, M.,
Caruso, M. & Gmitter Jr., F. (Eds.), The Genus
Citrus,
(pp.
1-8).
http://hdl.handle.net/20.500.11939/7004

Manuel Talón. Jornades AgruMi, Saperi e sapori
dal Mediterraneo. Taula redona: La vera storia
degli agrumi. Fondo per l'Ambiente Italiano Milán
(Itàlia). Febrer 2020.

Terol J., Tadeo, F.R., Ventimilla, D, Ibanez, V.,
Borredá, C., Pérez E., González-Ibeas D. & Talón,
M. (2020). Transcriptomics of Fruit Ripening in
Citrus. In: Reference Module in Food Science, 112. http://hdl.handle.net/20.500.11939/6556

Manuel Talón. Aproximacions genòmiques per a
l'obtenció i gestió de varietats de cítrics Jornades
de Varietats de Cítrics IVIA. Gener 2020.
Manuel Talón. Origen, evolució i domesticació
dels cítrics. Màster Genòmica de Plantes.
Universitat Politècnica de València. Octubre
2020.

Terol J, Borredá C, Pérez-Román E, GonzálezIbeas D, Ibáñez V, D, Tadeo F & Talon M. A
Whole Genome Association Study in Mandarin
Hybrids. Póster. Plant and Animal Genome
Conference XXVIII. San Diego, USA. Enero 2020.

Manuel Talón. Investigació i empresa: Exemples
pràctics en el sector de les fruites i hortalisses.
Webinar organitzat pel Grup d'Innovació
Sostenible per al Sector Alimentari (GIS).
Octubre 2020.

Borredá C, Pérez-Román E, Ibáñez V, Terol J &
Talon
M.
Reprogramming
of
Citrus
Retrotransposons during their Early Speciation.
Presentación Oral. Plant and Animal Genome
Conference XXVIII. San Diego, USA. Enero 2020.

Manuel Talón. GOCITRUS: Innovació en
identificació i gestió varietal de cítrics. Webinar
organitzat per Caixa Cajamar Caixa Rural.
Setembre 2020.

Talón, M. The Origin and Evolution of Citrus.
Presentación sesión plenaria. 10th Rosaceae
Genomics Conference, Barcelona. Marzo 2020.

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ

Manuel
Talón.
Noves
eines
per
al
desenvolupament de varietats i material vegetal.
Cicle de Jornades "BIOTECH ATTRACTION",
12a edició de la Fira Internacional del Sector de
Fruites i Hortalisses "Fruit Attraction". Octubre
2020.

Manuel Talón, Javier Terol. El projecte
GOCITRUS es posa en marxa per a oferir eines
innovadores al sector citrícola. Nota de Premsa
GOCITRUS. Febrer 2020.
Manuel Talón, Javier Terol. Identificació i gestió
varietal de cítrics. NEWSLETTER GOCITRUS.
Gener 2020.
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1.b. Obtenció i avaluació de varietats diploides i triploides de cítrics
mitjançant hibridació sexual i hibridació somàtica
La millora genètica de cítrics té entre els seus
objectius l'obtenció de noves varietats resistents a
estressos biòtics, l'ampliació dels períodes de
recol·lecció tant per a varietats primerenques com
tardanes i la millora de la qualitat dels fruits. La
biologia reproductiva dels cítrics és molt complexa a
causa de factors com l’apomixi, la incompatibilitat
sexual, la cleistogàmia i el llarg període juvenil, que
dificulten la millora genètica i augmenten
tremendament els costos d'obtenció de noves
varietats. La utilització de tècniques de cultiu in vitro i
biotecnològiques com la selecció assistida per
marcadors moleculars i els vectors virals són
estratègies que permeten reduir els costos i el temps
per a l'obtenció de noves varietats. En el nostre
laboratori estem abordant problemàtiques com
l’apomixi, jovenilitat i la malaltia provocada pel fong
Alternaria alternata.

A més, estem interessats en l'obtenció de noves
varietats amb alt contingut en antocians, ja que
aquests compostos confereixen un color vermellós
als fruits i presenten propietats farmacològiques i
terapèutiques, per la qual cosa aquestes noves
varietats podrien ser comercialitzades com a
aliments funcionals o nutracèutics.
Per a abordar aquests objectius estem emprant
tècniques de cultiu in vitro per a la regeneració de
diferents tipus de plantes, la selecció assistida per
marcadors moleculars per a la identificació de
parentals no apomíctiques, híbrids resistents a
Alternaria i amb fruits d'alt contingut en antocià.
També s'està utilitzant un mètode d'inducció de
floració precoç de plantes juvenils mitjançant la
utilització d'un vector viral.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:

Millora genètica i sanitària de cítrics
mitjançant mètodes biotecnològics.

Dr. Pablo Aleza
COL· LABORADORS:

Finançat
per:
Ministeri
d'Economia
i
Competitivitat i Institut Nacional d'Investigació i
Tecnologia Agrària i Alimentària. Projecte
RTA2015-00069-00-00.

Dr. Andrés García-Lor, Dra. Mª Carmen Vives,
Dra. Karelia Velázquez, Dra. Cristina Besada, Dra.
Almudena Bermejo.
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En aquest projecte s'estan utilitzant diverses
estratègies biotecnologies per a abordar tres grans
objectius de millora genètica i sanitària que poden
contribuir a curt, mitjà i llarg termini a solucionar els
problemes tecnològics més importants de la
citricultura espanyola: 1) Obtenció de noves varietats
de mandarina d'alta qualitat que no produïsquen
llavors en cap circumstància, 2) Obtenció de noves
varietats de mandarina amb elevat contingut en
antocians, 3) Desenvolupament de mètodes
moleculars que permeten la detecció específica,
sensible i ràpida de patògens de cítrics per al
sanejament i importació de noves varietats de cítrics.

L'objectiu principal és estudiar el comportament
agronòmic anteriorment en diferents condicions
edafoclimàtiques i sobre diferents patrons
comercials. També, es realitzarà una avaluació del
potencial interés comercial que pogueren tindre
aquests híbrids triploides abans del seu
alliberament al sector citrícola nacional.

Obtenció d'híbrids ornamentals de cítrics.
Finançat per: conveni amb Citrus Plants Lda.
Germinació de grans de pol·len de cítrics sobre
l'estigma de flors pertanyents a un genotip
compatible sexualment.

Actualment la disponibilitat de plantes de cítrics amb
interés ornamental és escassa. En aquest conveni
s'aprofitarà la gran variabilitat genètica existent en el
gènere citrus així com en altres gèneres relatius als
cítrics per a l'obtenció de nous híbrids amb interés
ornamental a partir de l'estudi de la biologia
reproductiva de les diferents espècies pertanyents a
aquests gèneres.

Conveni de col·laboració tècnica entre
l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries
(IVIA, Espanya) i –l'Institut Nacional de
Tecnologia
Agropecuària
(INTA,
l'Argentina)
per
a
l'experimentació
agronòmica de material vegetal de l'IVIA.

Experimentació dels híbrids triploides Matiz,
Omet, IVIA TRI-703, IVIA TRI-705, IVIA TRI707, IVIA TRI-750 e IVIA TRI-751.

Avaluació agronòmica d'híbrids triploides de
mandariner en l’INTA de Concòrdia, província
d'Entre Ríos, l'Argentina. En aquesta zona citrícola
les condicions edafoclimàtiques són totalment
diferents a les de la citricultura valenciana i a més es
caracteritza per la presència de greus malalties
originades per fongs i bacteris (patotips severs de
Alternaria, taca negra, sarna dels cítrics, cancrosis i
HLB) que no són presents en la nostra citricultura i
podrien suposar una potencial amenaça en el cas de
ser detectades. Per tant l'experimentació d'aquests
híbrids triploides en aquestes condicions permetria
obtindre informació de gran valor agronòmic i
científic per a comprovar com afecten aquests
patògens a els arbres i a la qualitat dels fruits.

Finançat per: conveni amb Agrupació de Productors
De Covadonga S.L.
L'objectiu principal és estudiar el comportament
agronòmic dels híbrids triploides indicats anteriorment
en diferents condicions edafoclimàtiques i avaluar el
seu potencial interés com a noves varietats per al
sector citrícola nacional.
Experimentació dls híbrids triploides IVIA TRI703, IVIA TRI-705 e IVIA TRI-707.
Finançat per: Conveni amb Pinter y Morant S.L.
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Garavello, M., Cuenca, J., Dreissig, S., Fuchs, J.,
Navarro, L., Houben, A., & Aleza, P. (2020)
Analysis of Crossover Events and Allele
Segregation Distortion in Interspecific Citrus
Hybrids by Single Pollen Genotyping. Front.
Plant
Sci.
11:615.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6636

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES

Garavello, M., Cuenca, J., Garcia-Lor, A., Ortega,
N., Navarro, L., Ollitrault, P., & Aleza, P.
(2020). Male and female inheritance patterns in
tetraploid ‘Moncada’mandarin. Plant Cell
Reports,
39(3),
335-349.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6301

Arlotta, C., Ciacciulli, A., Strano, M. C., Cafaro, V.,
Salonia, F., Caruso, P., ... Aleza, P., & Caruso, M.
(2020). Disease Resistant Citrus Breeding Using
Newly Developed High Resolution Melting and
CAPS Protocols for Alternaria Brown Spot Marker
Assisted Selection. Agronomy, 10(9), 1368.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6965

Aleza, P. Forner-Giner M. M. (2020). El
panorama varietal y los nuevos patrones. Análisis
de la situación actual. En: García Álvarez-Coque,
José M., Moltó, E. (coords.). Una hoja de ruta
para la citricultura española. (1ªed.). Almeria,
España; Cajamar Caja rural, pp. 151-166.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6609

Cuenca, J., García-Lor, A., Juárez, J., Pina, J. A.,
Navarro, L., & Aleza, P. (2020). Alborea: A New
Mid-late Mandarin Triploid Hybrid [(Citrus
clementina× C. tangerina)×(C. nobilis× C.
deliciosa)].
HortScience,
55(8),
1387-1392.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6644

Ollitrault, P., Germana, M. A., Froelicher, Y.,
Cuenca, J., Aleza, P., Morillon, R. et al. (2020)
Ploidy Manipulation for Citrus Breeding,
Genetics, and Genomics. In: The Citrus genome.
Compendium of Plant Genomes. (pp 75-105).
Springer.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6977

Díaz-Rueda, P., Franco-Navarro, J.D., Messora R.,
Espartero, J., Rivero-Núñez, C.M., Aleza, P.,
Capote, N., Cantos, M., García-Fernández, J.L., deCires, A., Belaj, A., León, L., Besnard, G. &
Colmenero-Flores, J.M. (2020). SILVOLIVE, a
Germplasm Collection of Wild Subspecies With
High Genetic Variability as a Source of Rootstocks
and Resistance Genes for Olive Breeding. Front.
Plant
Sci.
11:629.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6635

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ
Organització Jornada Internacional de Millora
Genàtica de Cítrics. 28 de gener de 2020.
Presentacions de la Jornada:
Millora genètica de mandariners mitjançant
mètodes
biotecnològics.
Obtencions
i
Perspectives. Pablo Aleza. Departament de
Citricultura i Producció Vegetal de l'IVIA.

Garavello, M., Cuenca, J., Garcia-Lor, A., Ortega, N.,
Navarro, L., Ollitrault, P., Aleza, P. (2020) Male and
female inheritance patterns in tetraploid ‘Moncada’
mandarin.
Plant
Cell
Reports.
doi.org/10.1007/s00299-019-02494-y

The citrus breeding program at CREA, and new
approaches for cultivar release. Marco Caruso.
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l´analisi
dell´economia agraria, Acireale, Itàlia.
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OBTENCIONS VEGETALS

Qualitat sensorial de noves varietats de
mandarina. La importància de preguntar al
consumidor. Cristina Besada. Departament de
postcollita de l'IVIA.

Patrons de cítrics de l'IVIA. Mª Ángeles Forner.
Departament de Citricultura i Producció Vegetal
de l'IVIA.

Genetic progress and prospects for a sustainable
Australian citrus industry. Malcolm W. Smith.
Department of Agriculture and Fisheries,
Queensland, Australia.

Citrus Breeding Program and Achievement in
Korea. Kwan Jeong Song, Jeju National
University, Jeju Island, Corea del Sur.

Aproximacions genòmiques per a l'obtenció i
gestió de varietats de cítrics. Manuel Talón.
Centre de Genòmica de l'IVIA.
Millorament Genètic a l'Uruguai i noves varietats
alliberades. Fernando Rivas. National Citrus
Research Program. National Institute of
Agricultural Research (INIA). Uruguay.
Citrus Scion Breeding and Commercialization at
the University of Florida-CREC: Products and
Processes. Fred G. Gmitter. Citrus Research and
Education Center, Lake Alfred, Florida.
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1.c. Patrons de cítrics
L'obtenció, selecció i avaluació de nous patrons de
cítrics és un procés llarg i costós, que requereix una
gran quantitat d'espai per a la realització dels assajos i
grans costos en el procés, sent el nostre principal
objectiu acurtar el temps d'avaluació per a obtindre
resultats més ràpids. El material ha de ser
acuradament avaluat perquè un error en la selecció
del patró, pot provocar grans pèrdues econòmiques
en una plantació. És, per tant, primordial l'obtenció i
selecció de patrons que estiguen adaptats als
problemes amb els quals ens trobem en les nostres
zones de cultiu: tolerants a malalties com el virus de la

(CTV), Phytophthora spp. o nematodes, tolerants a la
clorosis fèrrica, més eficients en l'ús de l'aigua,
tolerants a la salinitat i a l'embassada. També front
amenaces tan importants com el HLB. A més, ja que
els mercats són cada vegada més exigents respecte
a les varietats que el consumidor requereix, els
patrons han d'ampliar el període de recol·lecció de
les varietats, mantindre la fruita el major temps en
l'arbre possible, augmentar la productivitat i qualitat
de la fruita, així com, reduir la grandària de l'arbre
per a disminuir els costos de cultiu de les
plantacions.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:

Actualment, el citrange Canyís (Citrus sinensis (L.)
Osb. x Poncirus trifoliata (L.) Raf.) és el patró més
utilitzat per a tarongers, mandariners i aranges (més
del 70% de les plantacions) pel seu millor
comportament agronòmic enfront de la resta dels
patrons tolerants fins ara utilitzats a Espanya. Per
tant, la major part de la nostra citricultura es troba
sobre un sol patró, la qual cosa en aquest cas porta
associat dos problemes importants. D'una banda,
existeix el risc que una adversitat afecte l'únic
patró utilitzat i provoque un mal generalitzat i, per
un altre, que la capacitat d'aquest patró d'induir
precocitat en les varietats done lloc a la
concentració de la producció d'algunes d'elles en un
curt període de tiempo, com ocorre actualment

Dra. M.ª Ángeles Forner
COL· LABORADORS:
Amparo Primo Capella

PROJECTES
Obtenció, selecció, caracterizació i evaluació
de nous patrons de cítrics RTI2018-098379-RI00.
Finançat per: Ministeri de Ciència, Innovació i
Universitats.
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del grup de bacteris de l'IVIA i s'avaluaran patrons
de cítrics de diverses zones del món, amb potencial
tolerància al HLB, estudiant la seua productivitat i
resiliència.

amb les clementines. Aquests dos problemes,
juntament amb
la necessitat d'augmentar la
rendibilitat de les plantacions, incrementant la
productivitat i qualitat de la fruita i reduir els costos
de cultiu, justifiquen la necessitat d'incorporar nous
patrons al sector citrícola, sent indispensables en una
citricultura moderna i sostenible tant econòmica com
ecològicament.

També s'implementaran tècniques de control
biològic del vector de la malaltia per part de
l'investigador César Monzó, del grup d'entomologia
de l'IVIA. Es realitzarà una àmplia difusió dels
resultats del projecte.

Preventing HLB epidemics for ensuring citrus
survival in Europe.
Finançat per: UE (H2020-SFS-2018-2).
L'objectiu general del projecte Pre-HLB és
desenvolupar i posar en pràctica un pla de
contingència per a protegir el sector citrícola de la UE
de la malaltia del HLB i desenvolupar solucions per a
gestionar la malaltia. En el consorci participen 24
entitats públiques i privades europees en col·laboració
amb socis d'Amèrica i Àsia.
Els principals objectius del Pre-HLB inclouen accions
preventives, millora de les actuals estratègies de
vigilància, i la investigació en la biologia del vector, les
interacciones hoste/vector/patogen i la genètica i la
genòmica de les Aurantioideae. A més del grup de
patrons de cítrics, el grup de micologia de l'IVIA
liderat pel Dr. Antonio Vicent participa activament en
el projecte.

Conveni Marc IVIA-AVA ASAJA.

Development of sustainable control strategies
for citric under threat of climate change &
preventing entry of HLB in EU.

AVA-ASAJA i l'IVIA col·laboren en els projectes
d'I+D+I desenvolupats en la finca de Sinyent en
diferents temes d'interés mutu. Els principals
projectes sobre els quals s'està treballant són
assajos de valor agronòmic i comercial de les noves
varietats, així com de comportament agronòmic de
patrons de cítrics, així com diferents tècniques de
cultiu que milloren la rendibilitat de les plantacions.

Finançat per: UE (LIFE18 CCA/ES/001109).
Aquest projecte LIFE té com a objectiu preparar a la
nostra citricultura de la potencial amenaça de la
malaltia del HLB, a través de la prevenció i ràpida
detecció, adaptant el cultiu dels cítrics i les pràctiques
agronòmiques, a un escenari de canvi climàtic. A més,
permetrà incrementar la cooperació nacional i
internacional enfront de la potencial aparició de la
malaltia. Durant el projecte es desenvoluparà un kit de
diagnòstic per part de la Dr. Ester Marco, responsable

Conveni de col·laboració entre l'institut
valencià d'Investigacions agràries (IVIA) i
ANECOOP, S.coop. Per al Desenvolupament
del projecte d'investigació “Experimentació
de nous patrons de cítrics de l'IVIA”.
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ANECOOP i l'IVIA col·laboren en el present conveni
en l'avaluació agronòmica de nous patrons de cítrics
enfront de patrons tradicionals, amb diferents
varietats de cítrics, amb l'objectiu de poder informar
els seus socis de les millors opcions de material
vegetal de cítrics a utilitzar en les seues zones de
cultiu.

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
Liberación al Sector Citrícola Nacional del
híbrido triploide Matiz. Número de título de
Obtención Vegetal 2745.
Marlene G. Aguilar-Hernández, Dámaris NúñezGómez, María Ángeles Forner-Giner,Francisca
Hernández, Joaquín J. Pastor-Pérez, Pilar Legua.
(2020). Quality Parameters of Spanish Lemons
with Commercial Interest. Foods (10), 62.
https://doi.org/10.3390/foods10010062

Conveni amb Fundació Todolí citrus.
La Fundació Todolí citrus i l'IVIA col·laboren en el
present conveni, en la identificació de varietats
antigues, actuals, ornamentals, culinàries i aromàtiques,
així com a la seua conservació. D'aquesta
col·laboració, també s'obtindran nous materials
d'interés i s'avaluarà el material vegetal de cítrics
present en la col·lecció de fundació.

Aleza, P. Forner-Giner M. M. (2020). El panorama
varietal y los nuevos patrones. Análisis de la
situación actual. En: García Álvarez-Coque, José
M., Moltó, E. (coords.). Una hoja de ruta para la
citricultura española. (1ªed.). Almeria, España;
Cajamar
Caja
rural,
pp.
151-166.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6609
Forner-Giner, M. A., Continella, A. & Grosser, J. W.
(2020). Citrus Rootstock Breeding and Selection.
In: Gentile, A., La Malfa, S. & Deng, Z. (Eds.), The
citrus genome. Compendium of Plant Genomes,
(pp
49-74),
Springer.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6976

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ
María Ángeles Forner Giner. Patrons de cítrics
de l'IVIA. Jornada internacional de millora
genètica de cítrics. IVIA. 28/01/2020
María Ángeles Forner Giner. Comportament del
material vegetal enfront del HLB. Estratègies per
a la prevenció i el control de HLB a Espanya i
California. webinar IVIA. 6/10/2020.
María Ángeles Forner Giner. Patrons i varietats
de cítrics. Màster de Fructicultura. Universitat
Miguel Hernández. 4/12/2020.
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1.d. Obtenció i millora de varietats fruiteres no cítriques
El laboratori de fruiters no cítrics reparteix els seus
esforços entre l'experimentació aplicada davant els
reptes de la fructicultura de la Comunitat Valenciana i
la investigació capdavantera en els camps de la
genètica i la biotecnologia en cultius de fruiters
establits i emergents. En general, ens interessa la
diversificació varietal i la millora per a l'obtenció de
noves varietats tolerants a patògens i a les
conseqüències del canvi climàtic. En particular, estem
obtenint híbrids de caqui no astringents que puguen
cultivar-se adequadament en els nostres camps,
varietats que amplien el calendari de recol·lecció, i
portaempelts de caqui que puguen utilitzar-se amb un
ampli rang de varietats, que toleren la salinitat de
l'aigua de reg i al seu torn puguen propagar-se in vitro
fàcilment. En albercoquer busquem híbrids resistents a
sharka, autocompatibles, adaptats a hiverns suaus i de
gran qualitat organolèptica. En aquest context
apliquem aproximacions genòmiques i de mapatge
genètic, que juntament amb la caracterització
morfològica
i
pomològica
dels
materials,
permetenidentificar gens involucrats en el control

d'aquests
caràcters i la seua posterior
caracterització, de manera que es desenvolupa més
eficientment el programa de millora de l'espècie. En
bresquillera tractem d'esbrinar els mecanismes que
governen els canvis fenològics (repòs hivernal,
floració, fructificació, etc.) i aplicar-los a la millora
de varietats que puguen adaptar-se a condicions
climàtiques canviants. En nispro busquem generar
plantes triploides sense llavors i a més estem
caracteritzant a nivell genòmic la col·lecció de
germoplasma disponible en l'IVIA, igual que en el cas
del magraner. Això ens permetrà avançar en la
identificació de gens implicats en els principals
caràcters d'interés per a la millora d'aquestes
espècies. En kiwi, hem iniciat un programa de
millora per hibridació per a la seua millor adaptació
als nostres sòls calcaris, la salinitat de les nostres
aigües i el nostre clima. Tot aquest treball no podria
realitzar-se sense la col·laboració d'empreses i
cooperatives compromeses amb la investigació i la
fructicultura com Anecoop, Cajamar, Canse, i
Coop. Callosa d'en Sarrià, entre altres.

Millora de l'albercoquer i bresquillera en el
context de sostenibilitat i canvi climàtic
(RTA2017-00011-C03-01).

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Dra . Marisa Badenes
COL· LABORADORS:

Finançat per: INIA

Gabino Ríos, Elena Zuriaga, Almudena
Bermejo, Francisco Gil, Helena Gómez, Alba
Lloret

L'objectiu d'aquest projecte és l'obtenció de noves
varietats d'albercoquer i bresquillera més tolerants
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a estressos biòtics i abiòtics. Pretenem que la
disminució dels tractaments fitosanitaris redunde en
una major sostenibilitat de les pràctiques de cultiu, i
que les varietats futures estiguen més ben adaptades a
les conseqüències del canvi climàtic, com la disminució
del fred necessari per a l'eixida del repòs hivernal i la
sequera. Això es duu a terme mitjançant millora
convencional implementada per la selecció assistida
per marcadors moleculars, i mitjançant la generació
d'eines biotecnològiques d'última generació.

Aquest projecte es realitza en col·laboració amb la
DO Kaki Ribera del Xùquer. L'objectiu és estudiar
l'estrés hídric i de temperatura en la qualitat del
fruit de la varietat ‘Rojo Brillant’.
Desenvolupament d'Eines Biotecnològiques
per a la Millora Genètica de fruiters menors
d'alt interés per a la CV (AICO/2020/036).
Finançat per: Conselleria d’Innovació, Universitats,
Ciència i Societat Digital (Generalitat Valenciana).
L'objectiu d'aquest projecte és el genotipat
mitjançant seqüenciació de les col·leccions de
germoplasma de nispro i magraner de l'IVIA que
permetrà conéixer la variabilitat genètica present en
aquests materials. A més, aquestes dades juntament
amb la caracterització morfològica d'aquests
materials permetrà realitzar mapatge per associació
per a tractar d'identificar gens implicats en els
diferents caràcters d'interés per a la millora
d'aquestes espècies.

Diversificació de la gamma varietal del caqui en
la Comunitat Valenciana davant el repte del
canvi climàtic (DIKACOVAL).

Obtenció de noves varietats alternatives i
complementàries a la varietat 'Algerie' i les
seues mutacions per mitjà de diverses
tècniques de millora genètica.

Finançat per: Conselleria d'Agricultura, Programa de
Desenvolupament Rural.
Es realitzen assajos de varietats no astringents d'origen
japonés sobre diferents patrons, amb la finalitat
d'obtindre dades agronòmiques que permeten
conéixer si aquestes varietats poden ser alternatives
per a la diversificació varietal del cultiu del caqui.
També s'inclouen assajos d'optimització de les
necessitats hídriques i de cultiu ecològic, amb la
finalitat d'obtindre dades agronòmiques que puguen
donar suport a la introducció de noves varietats en un
context de sostenibilitat.

Finançat per: conveni amb Cooperativa Agrícola de
Callosa d'en Sarrià
L'objectiu d'aquest conveni és la millora de la
diversitat varietal en nispro a través d'hibridacions,
la modificació de la ploidia i l'ús de marcadors
moleculars.
Obtenció de noves varietats de kiwi.

Millora multidisciplinària del maneig de la
varietat ‘Rojo Brillant’ enfront del canvi
climàtic per a mantindre uns nivells de qualitat
màxims (2019/VALORA/VSC/009).

Finançat per: conveni amb Anecoop.
S'han realitzat anàlisis citològiques i moleculars de
diferents varietats de Actinidia deliciosa, A. chinensis i
A. arguta, per a iniciar un projecte de millora per
hibridació en kiwi, basada en metodologies
biotecnològiques.

Finançat per: Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural (Generalitat
Valenciana).
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Gil-Muñoz, F., Sánchez-Navarro, J. A., Besada, C.,
Salvador, A., Badenes, M. L., del Mar Naval, M., &
Ríos, G. (2020). MBW complexes impinge on
anthocyanidin reductase gene regulation for
proanthocyanidin biosynthesis in persimmon fruit.
Scientific
reports,
10(1),
1-11.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6490
Luo, M., Ríos, G., Sarnowski, T. J., Zhang, S.,
Mantri, N., Charron, J. B., & Libault, M. (2020).
New Insights into Mechanisms of Epigenetic
Modifiers in Plant Growth and Development.
Frontiers
in
Plant
Science,
10,
1661.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6331
Martínez-Calvo, J., & Badenes, M. L. (2020). Peach
Cultivar Presivac-1. HortScience, 55(11), 18651866. http://hdl.handle.net/20.500.11939/6873

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
Blasco, M., Gil-Muñoz, F., Naval, M. D. M., &
Badenes, M. L. (2020). Molecular Assisted Selection
for Pollination-Constant and Non-Astringent Type
without Male Flowers in Spanish Germplasm for
Persimmon Breeding. Agronomy, 10(8), 1172.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6632

Muñoz-Sanz, J. V., Zuriaga, E., Cruz-Garcia, F.,
McClure, B., & Romero, C. (2020). Self-(in)
compatibility systems: target traits for cropproduction, plant breeding, and biotechnology.
Frontiers
in
Plant
Science,
11,
195
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6478

Gil-Muñoz, F., Delhomme, N., Quiñones, A., Naval,
M. D. M., Badenes, M. L., & García-Gil, M. R. (2020).
Transcriptomic Analysis Reveals Salt Tolerance
Mechanisms Present in Date-Plum Persimmon
Rootstock (Diospyros lotus). Agronomy, 10(11),
1703. http://hdl.handle.net/20.500.11939/6966

Polo-Oltra, Á., Romero, C., López, I., Badenes, M.
L., & Zuriaga, E. (2020). Cost-Effective and TimeEfficient Molecular Assisted Selection for Ppv
Resistance in Apricot Based on ParPMC2 AlleleSpecific
PCR.
Agronomy,
10(9),
1292.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6660

Gil-Muñoz, F., Pérez-Pérez, J. G., Quiñones, A.,
Primo-Capella, A., Cebolla, J., Forner-Giner, M. Á.,
... & Naval, M. M. (2020). A cross population
between D. kaki and D. virginiana shows high
variability for saline tolerance and improved salt
stress tolerance. Plos one, 15(2), e0229023.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6517

Polo-Oltra, Á., Romero, C., López, I., Badenes, M.
L., & Zuriaga, E. (2020). Cost-Effective and TimeEfficient Molecular Assisted Selection for Ppv
Resistance in Apricot Based on ParPMC2 AlleleSpecific
PCR.
Agronomy,
10(9),
1292.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6660

Gil-Muñoz F, Pérez-Pérez JG, Quiñones A, Naval
MdM and Badenes ML (2020) Intra and Inter-specific
Variability of Salt Tolerance Mechanisms in
Diospyros Genus. Front. Plant Sci. 11:1132
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6638

Quesada-Traver, C., Guerrero, B. I., Badenes, M.
L., Rodrigo, J., Ríos, G., & Lloret, A. (2020).
Structure and Expression of Bud DormancyAssociated MADS-Box Genes (DAM) in European
Plum. Frontiers in Plant Science, 11, 1288.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6648
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Pérez-Clemente, R. M., Ríos, G., Badenes, M. L., &
Cañas, Luis, A. Prunus persica. Peach and nectarine.
In: Litz, R. E., Pliego-Alfaro, F., & Hormaza, J. I.
(Eds.). (2020). Biotechnology of fruit and nut crops.
(474-495).
CABI.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6975

Muñoz-Sanz, Juan V.; López, Inmaculada; Badenes,
María L.; Romero, Carlos; Zuriaga, Elena [et al.]
(2020). Selección asistida por marcadores para
obtener albaricoques autocompatibles. Nota
Técnica
IVIA
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6867

Badenes, M.L., Lloret, A. and Ríos, G. (2020).
Molecular mechanisms in plant adaptability to
climate change, peach as a model. Acta Hortic. 1280,
189-196 http://hdl.handle.net/20.500.11939/7055

Polo-Oltra, Ángela; Romero, Carlos; López,
Inmaculada; Badenes, María L.; Zuriaga, Elena.
(2020) Método optimizado de selección asistida
por marcadores para resistencia a Sharka en
albaricoquero.
Nota
Técnica
IVIA
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6806

Gómez-Martínez, H., Bermejo, A., Badenes, M.L. and
Zuriaga, E. (2020). Nutraceutical characterization of
apricot fruits of the IVIA's collection. Acta Hortic.
1290,
201-206
http://hdl.handle.net/20.500.11939/7049

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ
Jornada de Divulgació Cientificotècnica, en les
instal·lacions de la Caixa Rural de l’Alcudia, dins
del conveni de col·laboració entre CANSO i IVIA
(29-10-20). Participació de Marisa Badenes.

Lloret, A., Badenes, M.L. and Ríos, G. (2020). Genes
impinging on tolerance to seasonal abiotic stresses
in
peach.
Acta
Hortic.
1280,
183-188
http://hdl.handle.net/20.500.11939/7058

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ
Blasco, M; Martínez J.; Gil-Muñoz F.; Badenes María
L. (2020) Selección asistida por marcadores (MAS)
en la mejora genética del caqui. Levante Agrícola,
423, 7-11 http://hdl.handle.net/20.500.11939/6409
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1.e. Conservació, diversificació i millora d'hortalisses
Un dels objectius és l'obtenció d'híbrids de
pimentó tolerants a l'estrés abiòtic (falta d'aigua,
salinitat aigua/sòl o temperatures extremes) per a
ser utilitzats com a patrons mitjançant l'ús de
l'empelt amb l'objectiu de conferir a la planta
millor adaptació al canvi climàtic i com a
conseqüència major producció i qualitat de fruit.

L'altre objectiu està centrat en la
conservació i caracterització de la qualitat
nutricional, organolèptica i agronòmica de
les varietats hortícoles tradicionals de la
Comunitat Valenciana per a l'estudi del seu
potencial i conservació de la biodiversitat.

Objectius: i) Cerca d'accessions del genere Capsicum
tolerants a l'estrés tèrmic, hídric i salí atés que
constitueixen les principals amenaces en la producció
de pimentó de qualitat i generació de nous híbrids
més ben adaptats al clima Mediterrani; ii) Generar
informació sobre la regulació gènica deguda a l'estrés
abiòtic atés que en pimentó existeix molt poca
informació sobre aquest aspecte mitjançant l'anàlisi
transcriptòmic; iii) Recuperar varietats valencianes
tradicionals de pimentó valencianes mitjançant l'ús de
la tècnica de l'empelt sobre patrons adaptats a les
nostres condicions, així com la valoració de la qualitat
dels seus fruits amb aquesta tècnica de cultiu, iv)
Posar a la disposició de
els productors de pimentó
portaempelts adaptats a les condicions d'estrés de la
conca
Mediterrània
que
permeten
el
desenvolupament de cultius més productius.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Dra . M .ª Ángeles Calatayud
COL· LABORADORS:
Mª Rus Martínez, Yaiza G. Padilla, José I. Marsal

PROJECTES
Caracterització fisiològica i genètica de noves
accessions per a la generació de patrons de
pimentó adaptats a l'estrés abiòtic.
Finançat per: RTA2017-00030-C02-01. Ministeri de
Ciència i Innovació.
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López-Serrano, L., Canet-Sanchis, G., Selak, G. V.,
Penella, C., San Bautista, A., López-Galarza, S., &
Calatayud, Á. (2020). Physiological characterization
of a pepper hybrid rootstock designed to cope
with salinity stress. Plant Physiology and
Biochemistry,
148,
207-219
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6292
Pereira-Dias, L., Gil-Villar, D., Castell-Zeising, V.,
Quiñones, A., Calatayud, Á., Rodríguez-Burruezo, A.,
& Fita, A. (2020). Main Root Adaptations in Pepper
Germplasm (Capsicum spp.) to Phosphorus LowInput Conditions. Agronomy, 10(5), 637.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6647

Recuperació del cultiu de moniato: tipificació
genètica i producció in vitro de planta sana.
Finançat per:
Valenciana.

ValGenetics.

PIDI-CV.

Gisbert-Mullor, R., Pascual-Seva, N., MartínezGimeno, M. A., López-Serrano, L., Marín, E. B.,
Pérez-Pérez, J. G., ... & López-Galarza, S. (2020).
Grafting onto an Appropriate Rootstock Reduces
the Impact on Yield and Quality of Controlled
Deficit Irrigated Pepper Crops. Agronomy, 10(10),
1529. http://hdl.handle.net/20.500.11939/6690

Generalitat

Objectius: i) Caracterització genètica de varietats
cultivades de moniato, mantingudes en el banc de
germoplasma de l'IVIA i altres que puguen ser
d'interés per a l'agricultor o productor, ii) Maneig i
multiplicació del material vegetal sa en condicions de
quarantena fins a la cessió del mateix a l'agricultor amb
garanties sanitàries, iii) Avaluació agronòmica dels
clons sanejats en camp.

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES

Calatayud, A., López-Serrano, L., Penella, C.,
Gisbert-Mullor, R., Padilla, Y.G., López-Galarza, S.
(2020). La tecnología del injerto en pimiento como
estrategia frente a estreses abióticos. Vida Rural,
488,
32-38.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6685

Brenes, M., Solana, A., Boscaiu, M., Fita, A., Vicente, O.,
Calatayud, Á., ... & Plazas, M. (2020). Physiological and
Biochemical Responses to Salt Stress in Cultivated
Eggplant (Solanum melongena L.) and in S. insanum
L., a Close Wild Relative. Agronomy, 10(5), 651.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6633

Martinez-Ispizua, E., Martínez-Cuenca, M. R.,
Marsal, J. I., Cerdá, J. J., Díez, M. J., Soler, S. et al.
(2020). Caracterización nutricional de variedades
tradicionales valencianas de pimiento (Capsicum
annuum L.), Agrícola Vergel, 428, 209-215.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6893.

Gisbert-Mullor, R.; Ceccanti, C.; Gara Padilla, Y.;
López-Galarza, S.; Calatayud, Á.; Conte, G.; Guidi, L.
Effect of Grafting on the Production, PhysicoChemical Characteristics and Nutritional Quality of
Fruit from Pepper Landraces. Antioxidants 2020, 9,
501. http://hdl.handle.net/20.500.11939/6553

Penella, C., Cervera, M., Marsal, J., CrespoSempere, A., Albiach, R. & Calatayud, A. (2020). El
boniato: una hortaliza tradicional en crecimiento
exponencial, Agrícola Vergel, 428, 202-205.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6892.
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1.f. Conservació de la diversitat genètica
L'objectiu general d'aquesta línia és la potenciació del
germoplasma cultivat de cítrics i tomaca utilitzant el
patrimoni genètic, agronòmicament útil, d'espècies

relacionades per a augmentar la seua diversitat
biològica i al mateix temps contribuir a la seguretat
alimentària enfront dels efectes del canvi climàtic.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:

que codifiquen transportadors d'ions, com a
determinants funcionals de QTL o loci que
controlen la tolerància a salinitat en termes de
producció de fruita mediada pel patró en tomaca i
cítrics, capaç de nodrir-se eficientment en K+,
Ca2+ i NO3- en presència d'excés de Na+ i Cl-, la
qual cosa posibilitaria una reducció de l'ús de
fertilitzants.

Dra. Mª José Asins Cebrián
COL· LABORADORS:
Dolors Roca, Gema Ancillo, Almudena
Bermejo, Mª Carmen Vives, Ana Quiñones

HARNESSTOM. Harnessing the value of
tomato genetic resources for now and the
future. Proyecto 101000716.

PROJECTES
SALCITOM.
Transportadors
d'ions
probablement implicats en QTLs de gran
efecte sobre la tolerància a salinitat en termes
de producció en cítrics i tomaca.
Cofinançat per: el Ministeri d'Economia
Competitivitat (AGL2017-82452-C2-2-R).

Cofinançat per: la Unió Europea, SFS-28-2020
(Genetic
Resources
and
Pre-breeding
Communities).
HARNESSTOM té com a objectiu demostrar
d'augmentar l'ús dels recursos genètics és clau per a
la seguretat alimentària i pot conduir a la innovació
i beneficiar a totes les parts interessades.
Desenvolupa quatre programes de pre-millora que
aborden els principals desafiaments del camp: 1)
introduir resistències contra les principals malalties
emergents, 2) millorar la tolerància de la tomaca al

i

Aquest projecte coordinat integra els esforços i
habilitats dels grups participants per a continuar de
manera coordinada i multidisciplinària (genètica,
molecular i fisiològica), l'estudi de la funció de gens
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canvi climàtic, 3) millorar la qualitat, 4) augmentar la
resiliència en la tomaca tradicional europeu mitjançant
el millorament participatiu, i 5) augmentar la velocitat i
l'eficiència en la pre-millora per a poder respondre als
desafiaments emergents de manera oportuna i
efectiva.

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
Asins, M. J., Raga, M. V., Torrent, D., Roca, D., &
Carbonell, E. A. (2020). QTL and candidate gene
analyses of rootstock-mediated tomato fruit yield
and quality traits under low iron stress. Euphytica,
216(4),
1-19.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6669
Asins, M.J., Raga, M.V., Roca, D. et al (2020). QTL
and candidate gene analyses of rootstockmediated mandarin fruit yield and quality traits
under contrasting iron availabilities. Tree Genetics
&
Genomes
16,
79.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6684
Romero-Aranda, M. R., Fernández, P. G., LópezTienda, J. R., López-Diaz, M. R., Espinosa, J., ... Asins,
M. J. & Belver, A. (2020). Na+ transporter HKT1; 2
reduces flower Na+ content and considerably
mitigates the decline in tomato fruit yields under
saline
conditions.
Plant
Physiology
and
Biochemistry.
154,
341-352.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6681

Conservación y mejora de especies de
hortalizas tradicionales de la Comunitat
Valenciana.

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ

Entidad financiadora: IVIA.

Romero-Aranda, M.R., Espinosa, J., GonzálezFernández, P., Jaime-Fernández, E., Traverso, J.A.,
Asins, M.J., Belver, A. (2020) Salt tolerance effects
of solanum cheesmaniae HKT;1 and/or HKT1;2
function loss in a reciprocal grafting tomato
experiment. XV Reunión de Biología Molecular de
Plantas. Online, https://www.xvrbmp.com/

Objetivos: i) Elaboración de un inventario de los
recursos

fitogenéticos

valencianos

de

los

cultivos de pimiento, berenjena, judía, lechuga,
acelgas, habas y boniato, iii) Detección de las
zonas del territorio valenciano a prospectar, iv)
Caracterización agronómica y potencial de los

Asins, M.J. (2020) Contribució de l'arrel a la
sostenibilitat i resiliència dels cultius de tomaca i
cítrics” Seminari IVIA, València, 21 febrer
(https://bit.ly/3wDEup4)

recursos fitogenéticos de las colecciones de
germoplasma valencianas que no hayan sido
caracterizados hasta el momento y de los
prospectados, v) Poner en valor las variedades
más prometedores desde un punto de vista
agronómico

y

de

calidad

nutric
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1.g. Millora de les varietats d'arròs i adaptació al canvi climàtic. Aplicacions
de la genòmica a la millora de l'arròs.
El nostre objectiu és adaptar el cultiu de l'arròs a les
actuals demandes del sector, al canvi climàtic i a la
sostenibilitat a través de l'obtenció de noves varietats.
Per a això, tenim marxa un programa de millora
genètica dirigida mitjançant el dissenyracional de les

plantes d'arròs i estem identificant les bases
genètiques de caràcters agronòmics d'interés i
d'aplicació a la millora d'arròs en la Comunitat
Valenciana.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Obtenció
de
línies
de
millora
i
caracterització genètica de factors associats
al rendiment, a la pyricularia i a la tolerància
al fred en arròs (Oryza sativa l). IDI20170652.

Dra . Concha Domingo

PROJECTES
Millora de la resistència a estressos biòtics i
abiòtics en varietats d'arròs per a fer front al
canvi climàtic (RICRES). PID2019-104099RR100.

Finançat per: CDTI-Copsemar.
El nombre de grans de les panícules, així com el seu
pes són dos components claus que determinen el
rendiment de les plantes d'arròs i tenen un
component genètic fort. A través d'aquest projecte
amb la Cooperativa de Llavors Copsemar, hem
identificat caràcters quantitatius (QTLs) que
governen tots dos caràcters, la qual cosa ens
permetrà incorporar-los als programes de Millora
que duem a terme per a generar varietats amb un
bon rendiment.

Finançat per: Ministeri de Ciència i Innovació.
Al llarg de diversos anys d'investigació, hem
desenvolupat una sèrie de línies de millora de varietats
d'arròs que presenten tolerància a salinitat i
resistència a pyricularia. Aquest projecte ens permetrà
assajar agronòmicament aquestes línies i seleccionar
aquelles que constituiran noves varietats en els
pròxims anys.
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Contracte de I+D: Efecte del ProAct® en
plantes d’arròs i cítrics. Plant Health Care.

Entrevista en “El cazador de cerebros” de RTVE
La2,
emesa
el
14
desembre
2020.
https://bit.ly/3mizX59

Finançat per: Plant Health Care.
Entrevista: en directe en APieDeCalle,
PlazaRadio,
emés
l'1
setembre
2020.
https://plazaradio.es/podcast-a-pie-de-calle20201001-a-pie-de-calle-con-concha-domingo

Mitjançant aquest estudi hem analitzat els efectes
fisiològics de l'aplicació de bioestimulants i el seu
paper en la reducció dels danys ocasionats per
l'aplicació d'herbicides en les plantes d'arròs.

VARIETATS REGISTRADES
PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES

- Varietat d’arròs Garbell.

Cano-Lamadrid, M., Girona, D., Garcia-Garcia, E.,
Dominguis-Rovira, V., Domingo, C., Sendra, E., ... &
Carbonell-Barrachina, Á. A. (2020). Distribution of
essential and non-essential elements in rice located
in a Protected Natural Reserve “Marjal de PegoOliva”. Journal of Food Composition and Analysis,
94, 103654. http://hdl.handle.net/20.500.11939/7074

Garbell presenta un gra mitjà i perlatge. El seu
principal característica és la seua bona nascència i
el seu alt rendiment, superant a varietats locals
que es cultiven de manera habitual.

Reig-Valiente JL, Borredá C, Talón M, Domingo C
(2020) The G123 rice mutant, carrying a mutation in
SE13, presents alterations in the expression
patterns of photosynthetic and major flowering
regulatory genes. PLoS ONE 15(5): e0233120.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6452

Lluent és una varietat de gra aromàtic. El seu
rendiment és alt comparat amb altres varietats
aromàtiques. El seu gra llarg i la seua qualitat de
cocció fan d'aquesta varietat siga adequada per a
plats asiàtics o ensalades d'arròs.

- Varietat d’arròs Lluent.

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ
Domingo, C., García, A., Montero, P., Roselló, I.,
Gisbert-Mullor, R.; Ceccanti, C.; Gara Padilla, Y.;
Cebolla, R. (2020). Regina, Garbell y Lluent, tres
López-Galarza, S.; Calatayud, Á.; Conte, G.; Guidi,
nuevas variedades de arroz. Agrícola Vergel, 427,
L.
Effect http://hdl.handle.net/20.500.11939/6677
of Grafting on the Production, Physico166-169.
Chemical Characteristics and Nutritional Quality
of
Fruit from DE
Pepper
Landraces. Antioxidants
ACTIVITATS
DIFUSIÓ
2020,
9,
501.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6553
Domingo
C. “Les varietats d'arròs de la nostra
cuina”. Jornada producte local: arròs. Dins del Cicle
de Seminaris del Foment del Producte de Km 0. En
línia, 13 de novembre 2020.

Varietat Garbell.
D

Domingo C. “Zona Albufera: varietats Albufera i
Regina”. V Simposi de l'Arròs Dàrsena. Alacant, 10
de febrer de 2020.
Domingo C. “Característiques de les varietats
d'arròs cultivades a València”. Universitat d'Alacant,
webinar per a alumnes de 2n curs del grau donen
Gastronomia i Arts Culinàries. Alacant, 17 de
setembre 2020.
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2.a. Gestió integrada i control biològic de plagues
L'objectiu principal d'aquesta línia d'investigació és
consolidar i millorar els actuals protocols de gestió de
plagues en els principals cultius agrícoles de la
Comunitat Valenciana. El control biològic de plagues
continua sent el pilar clau en el qual es basa la major
part dels estudis realitzats en aquest camp. A més,
estem estudiant i posant a punt alternatives

sostenibles de control de plagues entre les quals
destaquen l'augment dels mecanismes de defensa de
les plantes (depredadors zoofitòfags), l'augment de
les infraestructures ecològiques (cobertes vegetals
i/o
tanques)
o
la
incorporació
d'eines
biotecnològiques en el control de plagues (HIPV’s &
RNAi).

INVESTIGADOR PRINCIPAL:

Programes resilients de gestió de plagues i
malalties basats en l'augment de la resposta
de defensa a la planta en cultius hortícoles.

Dr. Alberto Urbaneja
COL· LABORADORS:

Finançat per: INIA (RTA2017-00073)

Prof. Francisco Beitia, Dr. Alejandro Tena,
Dra. Meritxell Pérez-Hedo, Dr. César
Monzó, José Catalán, Miquel AlonsoValiente

Per a minimitzar l'atac de fitòfags plaga, les plantes
posseeixen diferents tipus de mecanismes de
defensa. Aquestes defenses induïbles són sens dubte
un valor afegit que posseeixen aquests agents de
control biològic i que gestionades adequadament,
podrien oferir una excel·lent oportunitat per a
augmentar la resiliència dels cultius. Aquestes són
les oportunitats que estem abordant en aquesta
proposta. L'objectiu final de tots aquests estudis és
proporcionar una base científica amb la qual
desenvolupar pràctiques de protecció de cultius
noves i més sostenibles amb què respondre al
desafiament global de la seguretat alimentària.

PROJECTES

Ceratitis capitata: better
better
risk
(FruitFlyRiskManage).
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Finançat per: la UE. Proyecto Euphresco 2017-F-236.

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES

En aquest projecte, amb la participació d'institucions
de 10 països europeus i de Tunísia, liderats per la
Universitat d'Açores (Portugal) i amb la participació de
l'IVIA per part espanyola, s'estudien: 1) Les poblacions
de C. capitata de tota la regió mediterrània sobre la
base d'estudis moleculars, 2) La construcció de models
predictius sobre la futura evolució de poblacions de C.
capitata sobre la base de condicions climàtiques de la
regió mediterrània, 3) Els sistemes de detecció i de
control de poblacions de C. capitata per mitjà de
paranys i 4) - Possibilitat de l'ús de parasitoides en el
control de poblacions de C. capitata.

Benavent‐Albarracín, L., Alonso, M., Catalán, J.,
Urbaneja, A., Davies, T. G. E., Williamson, M. S., &
González‐Cabrera, J. (2020). Mutations in the
voltage‐gated sodium channel gene associated
with deltamethrin resistance in commercially
sourced Phytoseiulus persimilis. Insect Molecular
Biology,
29(4),
373-380.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6390
Bouvet, J.P.R., Urbaneja, A. & Monzó, C. (2021)
Aphid predators in citrus crops: the least
voracious predators are the most effective. J Pest
Sci
94,
321–333.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6639
Calvo-Agudo, M., González-Cabrera, J., Sadutto,
D., Picó, Y., Urbaneja, A., Dicke, M., & Tena, A.
(2020). IPM-recommended insecticides harm
beneficial
insects
through
contaminated
honeydew. Environmental Pollution, 115581.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6601
Catalá-Oltra, M., Llácer, E., Urbaneja, A., & PérezHedo, M. (2020). Development and Validation of
Real-Time PCR Method to Estimate Stored
Sperm in the Spermathecae of Ceratitis capitata
(Diptera: Tephritidae). Journal of Economic
Entomology,
113(3),
1471-1478.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6380
Chinchilla-Ramírez,
M.,
Pérez-Hedo,
M.,
Pannebakker, B. A., & Urbaneja, A. (2020). Genetic
variation in the feeding behavior of isofemale
lines of Nesidiocoris tenuis. Insects, 11(8), 513.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6596
de Pedro, L., Tormos, J., Guzmán, A.M., Peris, B.,
Beitia, F. (2020). Quality parameters and
adaptation
of
Muscidifurax
raptorellus
(Hymenoptera: Pteromalidae) against dipteran
pests harmful to livestock and cultivated plants.
International Journal of Pest Management, 66(4),
311-318. 10.1080/09670874.2019.1646943
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Lenteren, J.C. Van, Alomar, O., Ravensberg, W.J.,
Urbaneja, A., 2020. Integrated Pest and Disease
Management in Greenhouse Crops, in: Gullino,
M.L., Albajes, R., Nicot, P.C. (Eds.), Integrated Pest
and Disease Management in Greenhouse Crops,
Plant Pathology in the 21st Century 9,. Springer
International Publishing, Cham, pp. 409–439.
ttps://doi.org/10.1007/978-3-030-22304-5
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6389

Kelley Leung, Erica Ras, Kim B. Ferguson, Simone
Ariëns, Dirk Babendreier, Piter Bijma, Kostas
Bourtzis, Jacques Brodeur, Margreet A. Bruins,
Alejandra Centurión, Sophie R. Chattington, Milena
Chinchilla-Ramírez, Marcel Dicke, Nina E. Fatouros,
Joel González Cabrera, Thomas V.M. Groot, Tim
Haye, Markus Knapp, Panagiota Koskinioti, Sophie
Le Hesran, Manolis Lirakis, Angeliki Paspati,
Meritxell Pérez-Hedo, Wouter N. Plouvier, Christian
Schlötterer, Judith M. Stahl, Andra Thiel, Alberto
Urbaneja, Louis van de Zande, Eveline Verhulst,
Louise E.M. Vet, Sander Visser, John H. Werren,
Shuwen Xia, Bas J. Zwaan, Sara Magalhães, Leo W.
Beukeboom, Bart A. Pannebakker. 2020. Next
Generation Biological Control: the Need for
Integrating Genetics and Genomics. Biological
Reviews, 95, (6): 1838-1854.

Urbaneja-Bernat, P., Tena, A., González-Cabrera,
J., Rodriguez-Saona, C. (2020) Plant guttation
provides nutrient-rich food for insects. Proc. R.
Soc.
B
287:
20201080
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6597
Urbaneja, A., Grout, T. G., Gravena, S, Wu, F., Cen, Y.
& Stansly, P. A. (2020). Citrus pests in a global
world. In: Talón, M., Caruso, M. & Gmitter Jr, F. G.
(Eds.), The Genus citrus, (pp. 333-348). Elsevier.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/7085

Roda, Amy, Jose Castillo, Carina Allen, Alberto
Urbaneja, Meritxell Pérez-Hedo, Scott Weihman
and Philip Stansly. 2020. Biological Control Potential
and
Trade-Offs
of
Three
Established
Zoophytophagous Mirid Predators Against Bemisia
tabaci in the United States name: Insects, 11, 670.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6621

Urbaneja, A., Pérez-Hedo, M., Beitia, F., Monzó, C.,
Jaques, Josep A., Tena, A, Navarro-Llopis, V. (2020).
La gestión de plagas y la importancia de las
nuevas aproximaciones biológicas y tecnológicas.
En: García Álvarez-Coque, José M., Moltó, E.
(coords.). Una hoja de ruta para la citricultura
española. (1ªed.). Almería, España; Cajamar Caja
rural,
pp.
245-258.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6606

Marrao, R., Frago, E., Pereira, J. A., & Tena, A. (2020).
An autoparasitoid wasp, inferior at resource
exploitation, outcompetes primary parasitoids by
using competitor females to produce males.
Ecological
Entomology,
45(3),
727-740.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6642

Herrero-Schell, J., Djellabi, B., Catalá-Oltra, M., Plá,
I., Dembilio, O., Beitia, F. (2020). Parasitic fitness of
a strain of Diachasmimorpha longicaudata reare
don irradiated larvae of a Vienna-8 strain of
Ceratitis capitata. 4th TEAM Meeting 2020, Book
of abstracts, p: 91.

Monticelli, L. S., Tena, A., Idier, M., Amiens-Desneux,
E., & Desneux, N. (2020). Quality of aphid
honeydew for a parasitoid varies as a function of
both aphid species and host plant. Biological
Control,
140,
1004099.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6275

Lopes, D., de Andrade, E., Egartner, A., Beitia, F.,
Rot, M., Chireceanu, C., Chermiti, B., Balmés, V.,
Konig, S., Loomans, A., Konefal, T., Skrypnyk, N.,
Radonjic, S. (2020). Fruit Fly Risk Manage an
Euphresco Project for better knowledge for
better risk management of Ceratitis Capitata
Wiedemann (Diptera: Tephritidae). 4th TEAM
Meeting 2020, Book of abstracts, p: 25

Urbaneja-Bernat, P, Jaques, J. A. (2020). Effect of
pollen provision on life-history parameters of
phytoseiid predators under hot and dry
environmental conditions. J Appl Entomol. 2020;
00:1–15.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/7085
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PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ

De-Pedro, L., Tormos, J., Harbi, H., Ferrara, F.,
Sabater-Muñoz, B., Asís, J. D., Beitia, F. (2020).
Acción conjunta de los parasitoides Aganaspis daci
y Diachasmimorpha longicaudata para el control de
la mosca mediterránea de la fruta, Ceratitis capitata:
¿una estrategia recomendable? Levante Agrícola,
450, 5-17. http://hdl.handle.net/20.500.11939/6390

Pérez-Hedo M. & Urbaneja A. 2020. Eliciting
tomato plant defenses by exposure to HIPVs: a
sustainable approach to manage agricultural pests.
Key note. INTOMED Symposium. December 4,
2020.
Beitia, F. 2020. Participació com a professor en
les Jornades En línia “Un acostament al control
biològic en cultius en camp obert”, celebrades en
format “en línia”, els dies 21, 27 i 29 d'octubre de
2020 i organitzades per la Xarxa d'Innovació
Rural de la Junta de Castella i Lleó. Participació
amb mitja hora lectiva, amb la ponència: “Control
Biològic Clàssic amb Artròpodes Depredadors i
Parasitoides”, impartida el dia 27 d'octubre de
2020.

Herrero-Schell, J., Aure, C. M., Montoro, M. Malagón,
J., Tormos, J. & Beitia, F. (2020). Presencia y evolución
poblacional de potenciales vectores de Xylella
fastidiosa en la Comunidad Valenciana. Phytoma
España,
323,
26-32.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6777

Monzó, C. y A. Urbaneja 2020. Diseño y utilización
de cubiertas vegetales en el control biológico por
conservación en cítricos. Hortícultura.

Monzó, C. 2020. Control per conservació amb
artròpodes depredadors i parasitoides. Ponència
en Jornada d'Innovació Rural “Un acostament al
control biològic en cultius de camp obert”.
Organitzat per Xarxa d'Innovació Rural. Jornada
en línia, 27 d'octubre de 2020 (Duració: 30
minuts de ponència).

Monzó, C., Mockford, A., Tena, A. & Urbaneja, A.
(2020). Cubiertas vegetales como estrategia de
gestión de plagas en cítricos. Agricultura: Revista
agropecuaria
y
ganadera,
(1037),
40-44.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6794

Monzó, C. 2020. Cobertes vegetals. Curs de
tècniques de cultiu i bones practiques en cítrics. .
Organitzat per Cooperatives Agroalimentàries. La
Pobla de Vallbona, 3, 6 i 14 de març de 2020.
Duració de la docència (90 minuts).

Pérez-Hedo M, Alonso-Valiente M, Vacas S,
Navarro-Llopis V, Urbaneja A. Volátiles emitidos
por plantas: nueva herramienta de gestión de
plagas. Boletín Sociedad Española de Entomología
Aplicada (SEEA), 5: 58-62(Julio 2020).

Monzó, C. 2020. Entrevista sobre la visió de la
protecció de cultius en l'Institut Valencià
d'Investigacions Agràries. Revista de Fruticultura
Nº 74 marzo-abril 2020, páginas 74-78.
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2.b. Prevenció i control de plagues exòtiques i emergents
L'augment de comerç global i el canvi climàtic han
afavorit l'arribada de noves plagues als nostres cultius.
Els cultius de la Comunitat Valenciana no són una
excepció i cada any arriba una nova plaga a la qual cal
fer front. El principal objectiu d'aquesta línia
d'investigació és millorar la gestió d'aquestes plagues i
evitar la seua dispersió. Actualment l'IVIA treballa per

a: i) impedir l'arribada de Trioza. erytreae, psílid
vector de la malaltia bacteriana huanglongbing
(HLB) o greening, als cítrics valencians; ii) millorar
el control biològic dels pseudocòccids en cítrics i
caqui; i iii) desenvolupar un programa de gestió
integrada per al control del trips de les orquídies
Chaetanaphothrips orchidii en cítrics.

RESPONSABLE:
L'objectiu és desenvolupar un programa de
contenció i control de Trioza erytreae, vector del
HLB en totes les zones citrícoles espanyoles.
Estudiarà la biologia i ecologia del vector, la millora
del seu control químic i biològic, mètodes de
prospecció i detecció del bacteri i la possible
tolerància al HLB.

Dr . Alejandro Tena
COL· LABORADORS:
Prof. Alberto Urbaneja, Prof.. Francisco
Beitia, Dra. Meritxell Pérez-Hedo, Dr.
César Monzó, D. Jose Catalán y D. Miquel
Alonso

TROPICSAFE. Insect-borne prokaryoteassociated
diseases
in
tropical
and
subtropical perennial crops.
Cofinançat per: UE (H2020-727459).
L'objectiu és estudiar les malalties transmeses per
insectes que afecten productes agrícoles per a
poder controlar-los de manera efectiva, eficient i
sostenible. En l'IVIA es treballa per a millorar el
control de Trioza erytreae mitjançant la introducció
del parasitoide Tamarixia dryi.

PROJECTES
Control i contenció de Trioza erytreae, vector
del huanglongbing dels cítrics.
Cofinançat per: INIA (E-RTA2015-00005-C06-01).
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GIPCotonets. Millora de la gestió integrada
de pseudocòccids en cítrics i caqui.

Urbaneja-Bernat P, Hernández- Suárez E, Tena A,
Urbaneja A. Preventive measures to limit the
spread of Trioza erytreae (Del Guercio)
(Hemiptera: Psyllidae) in mainland Europe. J Appl
Entomol.
2020:1–7.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6558

Cofinançat per: INIA (RTA2017-00095-00-00).
Es pretenen identificar els pseudocòccids presents i els
seus agents de control biològic en els cítrics i caquis
valencians per a millorar el control biològic per
conservació. S'estudiarà millorar la gestió de
Delottococcus aberiae en cítrics i Pseudococcus viburni en
caqui mitjançant la gestió de formigues.

Presentación oral en congreso internacional de
Tena A. et al.: “Classical biological control of
Trioza erytreae, HLB vector, in Spain”. Annual
Meeting of the Entomological Society of America.
Virtual meeting. EEUU. 11-25 Noviembre, 2020.
Presentación oral en congreso internacional de
Urbaneja-Bernat et al.: “Trioza erytreae honeydew
as a carbohydrate and protein source for its
specific parasitoid Tamarixia dryi.” Annual Meeting
of the Entomological Society of America. Virtual
meeting. EEUU. 11-25 Noviembre, 2020.

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ
Catalán, J., Lafuente, A. G., & Tena, A. (2020).
Control biológico del trips de las orquídeas en el
cultivo de cítricos. Vida rural, (480), 44-48.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6492

Tamarixia dryi parasitoide de Trioza erytreae.

Hernández-Suárez, E; Pérez-Rodríguez, J.;
Urbaneja-Bernat, P.; Rizza, R.; Siverio, F., PiedraBuena, A.; Urbaneja, A, & Tena, A. (2020).
Control de Trioza erytreae en las Islas Canarias
por el parasitoide Tamarixia dryi. Phytoma
España: La revista profesional de sanidad vegetal,
319,
28-32.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6519

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
Monzó, C., Stansly, P. A. (2020). Economic value of
conservation biological control for management of
the Asian citrus psyllid, vector of citrus
Huanglongbing disease. Pest Management Science,
76(5),
16911698. http://hdl.handle.net/20.500.11939/6468

Urbaneja, A, Pérez-Hedo, M., Marco-Noales, E.,
Urbaneja-Bernat, P., Hernández-Suárez, E.,
Monzó, C., & Tena, A. (2020). La prevención es
todavía la mejor arma contra el huanglongbing o
greening de los cítricos. Vida rural, (480), 30-36.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6969

Ferrarezi, R. S., Vincent, C. I., Urbaneja, A., Antonio
Machado M. (2020). Editorial: Unravelling Citrus
Huanglongbing Disease. Frontiers in Plant Science
11:609655. doi: 10.3389/fpls.2020.609655
Monzó, C., Stansly, P. A. (2020). Sampling and
Economic Thresholds for Asian Citrus Psyllid (156165 pp). En Asian Citrus Psyllid: Biology, Ecology
and Management of the Huanglongbing Vector.
Editores: STANSLY, P. A., QURESHI, J. A. Editorial:
CAB International. Wallingford, United Kingdom.

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ
Urbaneja A. (2020) "Mètodes de control i
contenció dels vectors del HLB”. Ponència en la
jornada organitzada per l'IVIA “Estratègies per a
la prevenció i el control de HLB a Espanya i
Califòrnia". Moncada.
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Urbaneja, A. (2020). “Noves plagues i vectors en la
citricultura espanyola. Des de la contingència a la
convivència”. WEBINAR: La sanitat vegetal en els
cítrics, cap al pacte verd europeu en un context
global. Organitzat per Àgora COIAL Col·legi Oficial
d'Enginyers Agrònoms de Llevant.

Monzó, C. (2020). “Biological control of HLB
vectors”. Curso organizado por el Proyecto
Europeo Life Development of sustainable control
strategies for citric under threat of climate change &
preventing entry of HLB in EU. Jornada Virtual.

Beitia F. (2020). “Pseudocòccids (“cotonets”)
presents en el cultiu del caqui a la Comunitat
Valenciana”. Ponència en la Jornada sobre la
problemàtica i el control de cotonets en el caqui.
Organitzada per AVA/ASAJA de València. Seu de
l'Associació Valenciana d'Agricultors, València

Monzó, C. (2020). “Conservation Biological
control in citrus”. Video de divulgación incluido
en los Training Materials del Proyecto Europeo
Life Development of sustainable control strategies for
citric under threat of climate change & preventing
entry of HLB in EU.

Beitia F. (2020). “Espècies de pseudocòccids
(“cotonets”) presents en el cultiu del caqui a la
Comunitat Valenciana”. Conferència tècnica sobre
control de plagues de cultius, organitzada per
CANSO (Cooperativa hortofructícola de l’Alcudia
(València). Seu de CANSO en l’Alcudia, València.

Monzó, C. (2020). “Cover crops as a
conservation Biological Control Strategy in
Citrus”. Video de divulgación incluído en los
Training Materials del Proyecto Europeo Life
Development of sustainable control strategies for
citric under threat of climate change & preventing
entry of HLB in EU.

Monzó, C. (2020). “HLB na Florida Consequências
de
um
controlo
deficiente
do
vetor.”
Seminario Técnico
on-line
organizado
por
Universidade do Algarve y el Instituto Mediterraneo
para a Agricultura Ambiente e Desenvolupamento.
Jornada Virtual.

Monzó, C. (2020). “The Asian Citrus Psyllid,
Diaphorina citri, vector of Huanglongbing (HLB)”.
Video de divulgación incluído en los Training
Materials del Proyecto Europeo Life Development
of sustainable control strategies for citric under threat
of climate change & preventing entry of HLB in EU.

Monzó, C. (2020). “Metodologies per a la presa de
dades d'indicadors tècnics: Prevalença del vector i
Biodiversitat”. Curs organitzat pel Projecte Europeu
Life Development of sustainable control strategies for
citric under threat of climate change & preventing entry
of HLB in EU. Jornada Virtual.

Tena, A. (2020). “Què sabem del trips de les
orquídies? Biologia, ecologia i control.” Ponència
en la Jornada Phytoma meets. Organitzat per
Phytoma. Jornada Virtual.

Monzó, C. (2020). “Symptoms of HLB and its early
detection”. Curso organizado por el Proyecto
Europeo Life Development of sustainable control
strategies for citric under threat of climate change &
preventing entry of HLB in EU. Jornada Virtual.

Tena, A. (2020). “Control biològic de Trioza
erytrae, vector del greening o huanglongbing.”
Ponència en la Jornada Tècnica sobre cítrics
organitzada per Koppert. Sevilla.
Tena, A. (2020). “Control de Delottococcus
aberiae y Chaetanaphothrips orchidii en cítrics”.
Ponència en la Jornada organitzada per Cajamar
“Últims avanços en el control de plagues i
malalties de cítrics”. Jornada Virtual.

Monzó, C. (2020). “Recognition of HLB vectors”.
Curso organizado por el Proyecto Europeo Life
Development of sustainable control strategies for citric
under threat of climate change & preventing entry of
HLB in EU. Jornada Virtual.
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2.c. Detecció, diagnòstic, epidemiologia i gestió de malalties
bacterianes
Aquesta línia aborda l'optimització dels mètodes de
detecció de bacteris fitopatògens, l'estudi de la seua
biologia i dels factors que contribueixen al
desenvolupament de les malalties que causen, i la
posada a punt d'estratègies per al seu control.
Aqueixos tres eixos s'han concretat en 2020 en el
disseny d'un estoig de diagnòstic in situ del HLB dels
cítrics, en la biologia i la genètica de ‘Candidatus
Liberibacter solanacearum’ per a dissenyar un mitjà de

cultiu per al seu aïllament, la determinació de la
patogenicitat dels ceps espanyols de Xylella
fastidiosa, l'aïllament i caracterització de bacteriòfags
específics d'aquest bacteri, la caracterització
d'antagonistes de E. amylovora, agent causal del foc
bacterià de les rosàcies, i l'aplicació de coure
nanoparticulat com a estratègia de control
ecosostenible.

INVESTIGADOR RESPONSABLE:
Exploració de la microbiota de plantes com a
font d'agents de control de bacteriosis
prioritàries a Espanya.

Dra . Ester Marco Noales

PROJECTES

Finançat per: RTA2015-00087-C02-01 FEDER INIAAEI Ministeri de Ciència i Innovació.

Laboratori Nacional de Referència de Bacteris
Fitopatògens del Ministeri d'Agricultura, Pesca
i Alimentació (MAPA).

Obtindre i caracteritzar microbiota de plantes com
a font d'agents de biocontrol del foc bacterià de les
rosàcies. En aqueix sentit, s'ha avaluat l'activitat
antagonista d'una col·lecció de bacteris aïllats de
nispro i d'altres orígens vegetals, tant en assajos in
vitro com ex vivo. D'aquesta manera s'han
seleccionat deu aïllats que s'han identificat per
tècniques moleculars i el potencial de les quals de
biocontrol s'està caracteritzant.

Finançat per: el MAPA.
Confirmar les deteccions i els diagnòstics de bacteris
fitopatògens presents per primera vegada en el
territori nacional, harmonitzar els mètodes i
tècniques que hagen d'utilitzar els laboratoris de
diagnòstic de les Comunitats Autònomes, realitzar les
activitats relacionades amb el compliment dels
programes d'aplicació de bones pràctiques de
laboratori, participar en els programes coordinats i
efectuar les anàlisis i assajos que, a efectes arbitrals o
amb altres fins, li siguen sol·licitats.

Desenvolupament
d'estratègies
d'erradicació, contenció i control de Xylella
fastidiosa a Espanya.
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Finançat per: E-RTA 2017-00004-C06-01 FEDER INIAAEI Ministeri de Ciència i Innovació i per
l'Organització Interprofessional de l'Oli d'Oliva
Español.

CURE-XF Capacity building and raising
awareness in Europe and in third countries to
cope with Xylella fastidiosa.
Finançat per: H2020-MSCA-RISE-2016 Marie
Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff
Exchange.

L'objectiu és desenvolupar estratègies d'erradicació,
contenció i control de Xylella fastidiosa a Espanya. Per
a això, el projecte s'estructura en sis subprojectes
fonamentals amb els següents objectius específics: 1)
Desenvolupar una anàlisi de riscos regionalitzats i
guies per a optimitzar els programes d'erradicació de
X. fastidiosa i control dels seus vectors potencials. 2)
Establir el diagnòstic, estructura genètica i gamma
d'hostes de les poblacions del bacteri presents en els
focus epidèmics d'Espanya. 3) Determinar la
patogenicitat d'aïllats mena de X. enutjosa presents a
Espanya sobre els principals cultius afectats. 4)
Caracteritzar el procés d'infecció
i la resposta
genotipe/fenotip de varietats dels principals cultius
afectats. 5) Determinar la biologia i ecologia dels
vectors potencials de X. fastidiosa a Espanya i el seu
paper en l'epidemiologia i el control de la malaltia. 6)
Establir les bases científiques per a desenvolupar
accions de transferència i comunicació sobre les
malalties causades per Xf.

El projecte pretén establir un programa
d'investigació multidisciplinària per a respondre a la
necessitat urgent de millorar la prevenció, detecció
precoç i control de Xylella fastidiosa. El principal
objectiu del projecte és intercanviar les capacitats
científiques entre la UE i tercers països, en
particular països veïns que tenen un intens
intercanvi de material vegetal amb Europa. Això
permetrà enfortir les mesures preventives i
consolidar la capacitat tècnica dels organismes de
sanitat vegetal responsables de la presa de
decisions. Es desenvoluparan eines de diagnòstic
avançades per a la detecció i caracterització del
bacteri i els seus insectes vectors. D'altra banda,
s'abordaran enfocaments innovadors per a la
prevenció, el seguiment i el control de les malalties
causades per X. fastidiosa. Es milloraran les anàlisis
de riscos i les mesures de contingència per a
facilitar un comerç segur de material vegetal.
Finalment, s'integraran les plataformes de
comunicació i difusió adequades que garantisquen
una transferència eficaç de coneixements entre els
diferents actors involucrats.

XF-ACTORS.
Xylella
fastidiosa
Active
Containment Through a multidisciplinaryOriented Research Strategy (UE).
Finançat per: UE, Grant agreement No: 727987.
En el marc d'aquest projecte es pretén desenvolupar
mètodes de control ecosostenibles basats en l'ús de
bacteriòfags lítics. Hem aconseguit aïllar més de vint
fags amb activitat lítica enfront de diverses espècies de
la família Xanthomonadaceae, entre elles X. fastidiosa.

TROPICSAFE.
Insect-borne
prokaryote
associated
diseases
in
tropical
and
subtropical perennial crops (UE).
Finançat per: la Unió Europea.
En la part concernent al HLB, s'ha investigat la causa
de la inespecificitat d'alguns dels protocols emprats
en la detecció dels bacteris associats a aquesta
malaltia, incidint particularment en el programa de
control biològic del vector Trioza erytreae
mitjançant el parasitoide Tamarixia dryi. Aquest
estudi ha donat lloc, a més, al disseny i la posada a
punt d'un nou protocol de diagnòstic del HLB.
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LIFE. Vida for citrus (UE).

Xarxa iberoamericana per a la prevenció,
diagnòstic i maneig de bacteriosis de cítrics.

Finançat per: la Unió Europea.

Finançat per: CYTED.

Dissenyar i desenvolupar un estoig de diagnòstic per a
la detecció in situ de les espècies de ‘Candidatus
Liberibacter’ associades al HLB, que serà assajat en
condicions de camp en països amb presència de HLB
perquè puga ser validat. A més, s'està treballant també
en la posada a punt d'un protocol addicional de
confirmació per a laboratori.

Implementar
una
xarxa
multinacional
i
interdisciplinària per a promoure l'intercanvi
científic i la cooperació, que permeten
l'homogeneïtzació i l'optimització del diagnòstic i
maneig de bacteriosis de cítrics als països
iberoamericans.

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
Landa, B.B., Castillo, A.I., Giampetruzzi, A., Kahn,
A., Román-Écija, M., Velasco-Amo, M.P., NavasCortés, J.A., Marco-Noales, E., Barbé, S.,
Moralejo, E., Coletta-Filho, H.D., Saldarelli, P.,
Saponari, M., Almeida, R.P.P. 2020. Emergence of
a Plant Pathogen in Europe Associated with
Multiple Intercontinental Introductions. Appl
Environ
Microbiol
86:e01521-19.
https://doi.org/10.1128/AEM.01521-19.
Arias-Giraldo, L. F., Giampetruzzi, A., Metsis, M.,
Marco-Noales, E., Imperial, J., Velasco-Amo, M. P.,
... & Landa, B. B. (2020). Complete Circularized
Genome Data of Two Spanish strains of Xylella
fastidiosa (IVIA5235 and IVIA5901) Using Hybrid
Assembly Approaches; Phytopathology, 110(5);
969-972. http://hdl.handle.net/20.500.11939/6466
Cubero, Sergio; Marco-Noales, Ester; Aleixos,
Nuria; Barbé, Silvia; Blasco, Jose. 2020.
RobHortic: A Field Robot to Detect Pests and
Diseases in Horticultural Crops by Proximal
Sensing.
Agriculture
10(7),
276.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6561

Xarxa iberoamericana per a la vigilància de
Xylella fastidiosa.

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ

Finançat per: CYTED.

Marco-Noales, E., Landa, B. (2020). Origen de las
introducciones de Xylella fastidiosa subsp.
multiplex en Europa, Phytoma España, 320, (1822). http://hdl.handle.net/20.500.11939/6593

Intercanviar informació i coneixements entre els
països afectats per malalties causades per X. fastidiosa
per a reunir totes les dades disponibles. Es pretén així
generar coneixement que contribuirà a desenvolupar
un sistema d'alerta i vigilància tecnològica que permeta
a les autoritats prendre les mesures necessàries per a
seguir, contindre i erradicar si no hi ha altre remei les
malalties causades per aquest bacteri.

Herrero-Cervera, M., Barbé, S., Navarro, I.,
Tarancón, P., Besada, C., & Marco-Noales, E.
(2020). Incidencia de la bacteria 'Candidatus
Liberibacter solanacearum' en el cultivo y las
propiedades fisicoquímicas y organolépticas de la
zanahoria. Agrícola Vergel, (426), 149-157.
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Cendoya, M., Lázaro, E., Conesa, D., López-Quílez,
A., Dalmau, V., Ferrer, A., Beitia, F., Marco-Noales,
E., Vicent, A. (2020). Aplicaciones de la
modelización epidemiológica en la zona demarcada
por Xylella fastidiosa en Alicante. Phytoma-España
(321),
pp.
38-44.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6595

Ester Marco Noales. “Bacteris associats al HLB:
Situació actual i avanços”. Estratègies per a la
prevenció i control de HLB a Espanya i Califòrnia.
Octubre 2020.
Ester Marco Noales. “Bacteris fitopatògens que
constitueixen una amenaça”. Curs de formació
teoricopràctica per a inspecció en Sanitat Vegetal.
Octubre 2020.

Urbaneja, A, Pérez-Hedo, M., Marco-Noales, E.,
Urbaneja-Bernat, P., Hernández-Suárez, E., Monzó,
C., & Tena, A. (2020). La prevención es todavía la
mejor arma contra el huanglongbing o greening de
los
cítricos.
Vida
rural,
(480),
30-36.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6969

Ester Marco Noales. “¿Hi ha microbis en les
plantes?” Setmana de la Ciència 2020. Quart de
Poblet. Novembre 2020.

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ
Ester Marco Noales. “Generalitats de la malaltia i
situació actual”. El HLB. Tècniques i control del
material vegetal. Novembre 2020.

Ester Marco Noales. Xylella fastidiosa: Amenaça
global d'un bacteri fitopatogen? Seminaris IBMCP
2020. Gener 2020.
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2.d. Prevenció i gestió de malalties fúngiques
La línia d'investigació de la Unitat de Micologia de
l'IVIA se centra en la prevenció, diagnòstic, vigilància i
control de les malalties fúngiques d'interés agrari en la
Comunitat Valenciana. Els treballs relatius a la
prevenció es basen principalment en les anàlisis de
riscos de malalties exòtiques i de quarantena, com la
taca negra causada per Phyllosticta citricarpa. També en
el diagnòstic de noves malalties causades per fongs
fitopatògens en la Comunitat Valenciana i l'anàlisi de
fongs de quarantena en importacions. Respecte a les

malalties endèmiques presents en el nostre
territori, es realitzen estudis per a la seua gestió en
producció integrada i ecològica, fonamentalment en
cítrics i fruiters. El principal objectiu és conéixer
millor l'epidemiologia d'aquestes malalties per a
desenvolupar sistemes d'estacions d'avisos que
permeten reduir l'ús de fungicides. En aquest sentit,
s'avaluen també nous productes fungicides
alternatius i agents de control biològic.

RTA-INIA Modelització de components
epidemiològiques de les principals malalties
fúngiques que afecten la part aèria de
l'ametler.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Dr . Antonio Vicent

PROJECTES

Financiado por : RTA2017-00009-C04-02.
En els últims anys, el cultiu de l'ametler a Espanya
està travessant una conjuntura molt favorable. La
modernització i intensificació del cultiu registrades
en els últims anys, han permés augmentar
significativament el rendiment en les noves
plantacions. No obstant això, diverses malalties
fúngiques de la part aèria i de l'arrel comprometen
la productivitat d'aquest cultiu, com són la taca
ocre, la antracnosis, el xancre de branques i les
podridures de l'arrel. En general, es tracta de
malalties poc estudiades a Espanya. El projecte té
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com a principals objectius: i) Avaluar les principals
malalties de l'ametler causades per fongs fitopatògens i
desenvolupar noves eines per a la identificació, la
detecció i la caracterització dels agents causals així
com dels fongs simbionts formadors de micorrizes; ii)
Estudiar l'epidemiologia de malalties aèries de
l'ametler, amb un interés especial en els aspectes
relacionats amb els processos d'infecció i dispersió així
com la seua modelització; i iii) Desenvolupar i
optimitzar mètodes de control de malalties fúngiques
en el cultiu de l'ametler, integrant en ells l'ús de
micorrizes, la caracterització de la susceptibilitat
varietal i la seua base genètica, la utilització de
pràctiques de cultiu i tractaments fitosanitaris, així
com l'ús de models epidemiològics.

El fong Phyllosticta citricarpa, agent causal de la taca
negra dels cítrics, és un patogen de quarantena a la
Unió Europea (Reglament UE 2016/2031).
Recentment, s'ha inclòs també dins de la llista de 20
plagues prioritàries de la UE, considerades com les
de major potencial d'impacte econòmic, ambiental i
social en el territori de la UE. Els principals
objectius d'aquest projecte són: i) Millorar el
coneixement sobre l'epidemiologia de la taca negra
dels cítrics en les zones mediterrànies; ii) Recopilar
dades climàtiques i de les pràctiques de cultiu en les
zones citrícoles mediterrànies; i iii) Millorar les
anàlisis de riscos i els models d'idoneïtat climàtica
per a l'establiment de P. citricarpa en la conca
mediterrània.

EFSA-SMART. Smart monitoring of airborne
plant pathogens: advances in aerobiology, and
molecular diagnostics and remote sensing to
support risk based plant health surveillance in
the EU.
Finançat per: GP/EFSA/AFSCO/2017/04
Aquest projecte té com a principal objectiu validar
nous mètodes aerobiològics per a fongs fitopatògens
basats en tècniques moleculars respecte a els mètodes
clàssics basats en microscòpia. Per a això s'empraran
mostres procedents de xarxes aerobiològiques
existents i altres implantades ad hoc en el marc del
projecte. S'avaluaran els límits de detecció de
cadascuna de les tècniques i la seua aplicació en les
activitats de vigilància fitosanitària per a patògens de
quarantena a la UE. El projecte se centra en dos
patògens fúngics: i) Phyllostica citricarpa, agent causal de
la taca negra dels cítrics, i ii) Hymenoscyphus fraxineus,
agent causal del decaïment del freixe.

PUBLICACIONES CIENTÍFIQUES
Aguilera-Cogley, V.; Vicent, A. Sensitivity of
Zasmidium citri-griseum to Fenbuconazole and
Control of Citrus Greasy Spot in Panama.
Agronomy
2020,
10(10),
1577.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6667
Cendoya, M., Martínez-Minaya, J., Dalmau, V.,
Ferrer, A., Saponari, M., Conesa, D., LópezQuílez, A. and Vicent, A. (2020) Spatial Bayesian
Modeling Applied to the Surveys of Xylella
fastidiosa in Alicante (Spain) and Apulia (Italy).
Front.
Plant
Sci.
11:1204.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6576

EFSA Reduce risk assessment uncertainty:
suitability Mediterranean citrus production
areas for Phyllosticta citricarpa.
Finançat per: GP/EFSA/ALPHA/2019/04.
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Garcerá, C., Vicent, A., & Chueca, P. (2020). Effect
of spray volume, application timing and droplet size
on spray distribution and control efficacy of different
fungicides against circular leaf spot of persimmon
caused by Plurivorosphaerella nawae. Crop
Protection,
130,
105072.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6494

Barbé, S., Ruiz-García, A. B., Morán, F., Olmos, A.,
Vicent, A., Vives, M. C., Marco-Noales, E.
(2020).Las enfermedades que nos amenazan. El
nuevo desafío de la globalización. En: García
Álvarez-Coque, José M., Moltó, E. (coords.), Una
hoja de ruta para la citricultura española. (1ªed.).
Almeria, España; Cajamar Caja rural, 227-243.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6605

Lázaro, E.; Makowski, D.; Martínez-Minaya, J.; Vicent,
A. (2020). Comparison of Frequentist and Bayesian
Meta-Analysis Models for Assessing the Efficacy of
Decision Support Systems in Reducing Fungal
Disease Incidence. Agronomy, 10(4), 560.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6376

Batuman, O, Ritenour, M, Vicent, A., Li, H., Hyun,
J., Catara, V. et al.(2020). Diseases caused by fungi
and oomycetes. In: Talón, M., Caruso, M. &
Gmitter Jr, F. G. (Eds.), The Genus citrus, (pp.
349-369).
Elsevier.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/7020

Lázaro, E., Parnell, S., Vicent, A., Schans, J., Schenk,
M., Schrader, G., Cortiñas, J., Zancanaro, G., & Vos,
S. (2020). Guidelines for statistically sound and
risk‐based surveys of Phyllosticta citricarpa. EFSA
Journal, 17 (7), 1893E.

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ
Cendoya, M., Lázaro, E., Conesa, D., LópezQuílez, A., Dalmau, V., Ferrer, A., Beitia, F.,
Marco-Noales, E., Vicent, A. (2020). Aplicaciones
de la modelización epidemiológica en la zona
demarcada por Xylella fastidiosa en Alicante.
Phytoma-España
(321),
pp.
38-44.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6595

Lázaro, E., Parnell, S., Vicent, A., Schans, J., Schenk,
M., Schrader, G., Cortiñas, J., Zancanaro, G., & Vos,
S. (2020). Guidelines for statistically sound and
risk‐based surveys of Xylella fastidiosa. EFSA Journal,
17 (6), 1873E.
León, M., Berbegal, M., Rodríguez-Reina, J. M., Elena,
G., Abad-Campos, P., Ramón-Albalat, A., ... &
Agustí-Brisach, C. (2020). Identification and
Characterization of Diaporthe spp. Associated with
Twig Cankers and Shoot Blight of Almonds in Spain.
Agronomy,
10(8),
1062.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6566

Vicent, Antonio; Mira, José L.; Taberner, Verònica
& Palou, Lluís (2020). Principales enfermedades
fúngicas del caqui en España. Vida Rural, 480, 1218. http://hdl.handle.net/20.500.11939/6525

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ
Antonio Vicent, Bases epidemiològiques dels
programes de control de Xylella fastidiosa, Fòrum
Internacional de Xylella fastidiosa, plaga
qcuarentenaria reglamentada per a la regió del
OIRSA.

Marimon, N., Eduardo, I., Martínez-Minaya, J.,
Vicent, A., & Luque, J. (2020). A decision support
system based on degree-days to initiate fungicide
spray programs for peach powdery mildew in
Catalonia, Spain. Plant Disease, 104(9), 2418-2425.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6675

Antonio Vicent, La sanitat vegetal a Europa. Una
cruïlla entre sostenibilitat i globalització, Àgora
COIAL.

Schneider, K., Van der Werf, W., Cendoya, M.,
Mourits, M., Navas-Cortés, J. A., Vicent, A., &
Lansink, A. O. (2020). Impact of Xylella fastidiosa
subspecies pauca in European olives. Proceedings of
the National Academy of Sciences, 117(17), 92509259. http://hdl.handle.net/20.500.11939/6373

Antonio Vicent, Últims avanços en el control de
plagues i malalties dels cítrics, Fundació Cajamar.
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Elena Lázaro, Statistical approaches for prioritising
and reducing the sampling efforts in the demarcated
area of Xylella fastidiosa in Alicante, DG SANTE
European Commission WG Plant Health
Surveillance.
Martina Cendoya, Effects of dispersal barriers on
the distribution of Xylella fastidiosa in Alicante
(Spain), V Jornadas Científicas de Estudiantes de la
Sociedad Española de Bioestadística.
Antonio Vicent, Bases epidemiològiques dels
programas de control de Xylella fastidiosa, Phytoma
Meets.
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2.e. Detecció I control de virus. Aplicacions
Aquesta línia prioritària aborda la problemàtica dels
patògens més diversos i amb els majors índexs
d'emergència o reemergència per la seua enorme
capacitat evolutiva, els virus. Els virus, molts d'ells
transmesos per vectors, causen greus pèrdues

econòmiques i agronòmiques. En aquesta línia,
s'empren aproximacions aplicades i bàsiques per al
control de virus, incloent les aplicacions
biotecnològiques que puguen derivar-se del seu
coneixement..

INVESTIGADOR PRINCIPAL:

Cofinançat per: EU (H2020-727459).

COL· LABORADORS:

El projecte aborda prospeccions per a detecció
fitoplasmes en material vegetal i insectes i
optimitzar els mètodes de detecció de fitoplasmes.

Dr . Luis Rubio, Dr . Luis Galipienso,
Dr. Ana Belén Ruiz García,
Félix Morán Villamizar

CUCURVIR. Avaluació de la durabilitat de la
resistència de cucurbitàcies enfront de
ToLCNDV y CGMMV.

Dr . Antonio Olmos

Cofinançat per: INIA (RTA2017-00061-C03-02).

PROJECTES

Avaluació de la capacitat de Tomato leaf curl New
Delhi virus (ToLCNDV) o Cucumber green mottle
mosaic virus (CGMMV) per a superar les
resistències parcials d'algunes accessions de
cucurbitàcies (meló i carabassa) per evolució
(mutació i selecció) i per efecte sinèrgic al
coinfectar-se amb altres virus, ex. Watermelon
mosaic virus (WMV).

Virus free Fruit Nurseries (VIRFREE).
Cofinançat per: EU (H2020 Marie Skłodowska-Curie
grant agreement No 734736)
El projecte aborda la millora dels mètodes de
diagnòstic de virus en material de propagació de
fruiteres i vinya emprant tecnologies de seqüenciació
massiva i diagnòstic basat en PCR a temps real. També
aborda metodologies d’eliminació de virus en material
vegetal.
Insect-borne prokaryote- associated diseases in
tropical and subtropical perennial crops
(TROPICSAFE).
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VIREMFRUT. Epidemiologia i caracterització
molecular de virus emergents de fruiters d'os i
vinya en Espanya.

1) per al seu ús en el control biològic de la malaltia
produïda pel fong del xancre del castanyer
(Cryphonectria parasítica).

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES

Cofinançat per: INIA (E-RTA2017-00009).

Ben Amar, A., Daldoul, S., Zemni, H., Wetzel, T.,
Olmos, A., Ruiz-García, A.B. (2020). First Report
of Grapevine Virus L in Grapevine in Tunisia.
Plant
Disease
104,
3274.
https://doi.org/10.1094/PDIS-04-20-0916-PDN

Diagnòstic i control de les malalties virals emergents
en fruiteres d'os i vinya com són la malaltia de la
cirera pequeña, la malaltia del clapejat i deformació de
la fulla de vinya, i una nova malaltia que produeix
clorosi internervial i necrosi en les fulles en caqui.

Bouagga, S., Urbaneja, A., Depalo, L., Rubio, L., &
Pérez‐ Hedo, M. (2020). Zoophytophagous
predator‐ induced
defences
restrict
accumulation of the tomato spotted wilt virus.
Pest Managament Science, 76, 561-567.
Caglayan, K.; Gazel, M.; Roumi, V.; Kocabag,
H.D.; Tunç, B.; Reynard, J.S.; Ruiz-García, A.B.;
Olmos, A. & Candresse, T. (2020). Identification
of Pomegranate as a New Host of Passiflora
Edulis Symptomless Virus (PeSV) and Analysis of
PeSV
Diversity.
Agronomy.
10,
1821
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6934
Carpino, C., Ferriol-Safont, I., Elvira‐ González,
L., Medina, V., Rubio, L., Peri, E., ... & Galipienso
Torregrosa, L. (2020). RNA2‐ encoded VP37
protein of Broad bean wilt virus 1 is a
determinant of pathogenicity, host susceptibility,
and a suppressor of post‐ transcriptional gene
silencing. Molecular Plant Pathology, 21(11),
1421-1435.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6634

VITASO. Alternatives per a una viticultura
avançada i sostenible.
Cofinançat per: la CDTI (IDI-20180247)
El projecte aborda la implementació de ètniques de
diagnòstic de virus de vinya i processos en la
producció de material vegetal lliure de patògens.

Carpino, C., Ferriol, I., Elvira-González, L., Rubio,
L., Peri, E., Davino, S., & Galipienso L. (2020).
Broad bean wilt virus 1 encoded VP47 and SCP
are suppressors of plant post-transcriptional gene
silencing. Eur J Plant Pathol 158, 1043–1049.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6874

VIRCUVI. Unitat associada IVIA-UPV entre el
Laboratori de Virus de llenyoses de l’IVIA i
cultiu in vitro del COMAV-UPV.
S'aborda l'estudi del viroma de fruiters i vinya i com
afecten diferents metodologies de sanejament en
l'evolució viral.

Elvira-González, L., Medina, V., Rubio, L., &
Galipienso, L. (2020). The persistent southern
tomato virus modifies miRNA expression without
inducing symptoms and cell ultra-structural
changes. European Journal of Plant Pathology,
156(2),
615-622.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6484

CHANBIOCON.
Contracte entre l'institut valencià d'investigacions
agràries i Institut Politècnic de Bragança per a la
prestació de servei d'investigació relatiu a la detecció i
caracterització de ceps de Cryphonectria hipovirus (chv
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Elvira-González, L., Rubio, L., & Galipienso, L.
(2020). Geographically distant isolates of the
persistent southern tomato virus (STV) show very
low genetic diversity in the putative coat protein
gene.
Virus
Genes,
56
(5),
668-672.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6662

Velasco, L., Ruiz, L., Galipienso, L., Rubio, L., &
Janssen, D. (2020). A Historical Account of
Viruses in Intensive Horticultural Crops in the
Spanish Mediterranean Arc: New Challenges for a
Sustainable Agriculture. Agronomy, 10(6), 860.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6554

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ

Khalili, M., Zarghani, S.N., Massart, S., Dizadji, A.,
Olmos, A., Wetzel, T., Ruiz-García A.B. (2020). First
report of grapevine rupestris vein feathering virus in
grapevine in Iran. J Plant Pathol 102, 1313.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6674

Contribucions al portal del LNR virus llenyoses
(https://labplantvirol.com)

Batuman, O, Ritenour, M, Vicent, A., Li, H., Hyun, J.,
Catara, V. et al.(2020). Diseases caused by fungi and
oomycetes. In: Talón, M., Caruso, M. & Gmitter Jr,
F. G. (Eds.), The Genus citrus, (pp. 349-369).
Elsevier. http://hdl.handle.net/20.500.11939/7020

https://labplantvirol.com/blog-2/files/archivenovember-2020.html

Ruiz-García, A.B., Olmos A. 2020. Apple stem
pitting virus, un virus de amplia distribución y que
infecta diversas especies vegetales. 18/11/2020,
13:28.

Ruiz-García, A.B., Olmos A. 2020. Un misterio
resuelto, el virus asociado al amarilleamiento de
la hoja del olivo. 17/10/2020, 21:02.

Lotos, L., Ruiz-García, A.B., Panailidou, P. et al. The
complete genome sequence of a divergent grapevine
virus I isolate naturally infecting grapevine in Greece.
Arch
Virol
165,
3003–3006
(2020).
https://doi.org/10.1007/s00705-020-04762-9

https://labplantvirol.com/blog-2/files/archiveoctober-2020.html
Ruiz-García, A.B., Olmos A. 2020. Clasificación
de virus vegetales de doble cadena de RNA.
18/07/2020, 19:23.

Morán, F.; Canales, C.; Olmos, A.; Ruiz-García, A.B.
Loquat (Eriobotrya japonica) is a New Natural Host
of Apple Stem Pitting Virus. Plants 2020, 9, 1560.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6844

https://labplantvirol.com/blog-2/files/archive-july2020.html
Ruiz-García, A.B., Olmos A. 2020. Muestreo para
el virus de la sharka. 22/06/2020, 18:26.
https://labplantvirol.com/blog-2/files/archive-june2020.html

Rubio, L., Galipienso, L., & Ferriol, I. (2020).
Detection of plant viruses and disease management:
relevance of genetic diversity and evolution.
Frontiers
in
Plant
Science,
11,
1092.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6564

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ
Dra. Ana Belén Ruiz García. NGS com a eina en
la caracterització i diagnòstic molecular de virus
emergents de fruiters d'os i vinya. Seminari
cientificotècnic de l'IVIA. Data: 7-02-2020.

Ruiz-García, A. B., Moran, F., & Olmos, A. (2020).
First report of Plum bark necrosis stem pittingassociated virus in sweet cherry in Spain. Plant
Disease,
104(2),
602-602.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6276

Dr. Antonio Olmos. Curs de formació a tècnics
de sanitat vegetal sobre virosi de fruiteres, cítrics
i vinya. Organitzat pel Ministeri d'Agricultura,
Pesca i Alimentació. Data: 7-10-2020.

Ruiz-García, A.B.; Candresse, T.; Canales, C.;
Morán, F.; Machado de Oliveira, C.; Bertolini, E.;
Olmos, A. (2020). Molecular Characterization of the
Complete Coding Sequence of Olive Leaf YellowingAssociated
Virus.
Plants
9(10),
1272.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6614

Dr. Antonio Olmos. Setena reunió del Panell de
Virologia i Fitoplasmologia de la EPPO. Data: 24 a
26 -11-2020.
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2.f. Sanejament, quarentena i certificació de material vegetal
L'objectiu d'aquesta línia inclou la millora dels
procediments emprats en els programes de
sanejament, quarantena i certificació de material
vegetal de cítrics, fruiters i vinya. El sanejament del
material consisteix en l'eliminació de patògens de les
plantes mare mitjançant microempelt o cultiu d'àpexs
caulinars in vitro i la comprovació de l'absència de
patògens en les plantes resultants mitjançant
diagnòstic biològic amb plantes indicadores i

mitjançant anàlisis moleculars utilitzant tècniques
serològiques, mètodes basats en hibridació
molecular, PCR convencional i a temps real i
mètodes de seqüenciació massiva NGS. El material
sanejat es manté en recintes de malla que
compleixen la legislació vigent i s'analitza
periòdicament respecte als patògens inclosos en el
reglament de certificació.

El projecte aborda la identificació de patògens
associats a malalties de cítrics d'etiologia
desconeguda mitjançant seqüenciació massiva i el
desenvolupament de mètodes moleculars per a la
detecció específica, sensible i ràpida de patògens de
cítrics.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Dra. Mari Carmen Vives
COL· LABORADORS:
Dr. Antonio Olmos

Virus free Fruit Nurseries (VIRFREE).

PROJECTES

Cofinançat per: H2020 Marie Skłodowska-Curie
grant agreement No 734736.
El projecte aborda la millora dels mètodes de
diagnòstic de virus en material de propagació de
fruiteres i vinya i també en la millora de
metodologies de virus en material vegetal.

Millora genètica i sanitària de cítrics
mitjançant
mètodes
biotecnològics
(MEJGEN).

Alternatives per a una viticultura avançada
i sostenible (VITASO).
Cofinançat per: la AEI IDI-20180247.

Cofinançat per: INIA (RTA2015-00069-00-00).
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El projecte aborda la implementació de tècniques de
diagnòstic de virus de vinya i processos en la producció
de material vegetal lliure de patògens.

Morán, F., Sassalou, C.L., Canales, C., Maliogka,
V.I., Olmos, A., Ruiz-García, A.B. (2020). Specific
Real-Time PCR for the Detection and Absolute
Quantitation of Grapevine Roditis Leaf
Discoloration-Associated Virus, an EPPO Alert
Pathogen. Plants 9, 1151.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6594

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ
Barbé, S., Ruiz-García, A. B., Morán, F., Olmos,
A., Vicent, A., Vives, M. C., Marco-Noales, E.
(2020).Las enfermedades que nos amenazan. El
nuevo desafío de la globalización. En: García
Álvarez-Coque, José M., Moltó, E. (coords.), Una
hoja de ruta para la citricultura española. (1ªed.).
Almeria, España; Cajamar Caja rural, 227-243.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6605
Ruiz-García, A.B., Olmos A. 2020. La psorosis de
los cítricos severa transmisible B. 08/05/2020,
17:29.

labplantvirol.com/blog-2/files/archive-may2020.html
Ruiz-García, A.B., Olmos A. 2020. Primeras
infecciones mixtas en cerezo por diferentes
genotipos del virus de la cereza pequeña.
27/04/2020, 14:33.
https://labplantvirol.com/blog-2/files/archive-april2020.html

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES

Ruiz-García, A.B., Olmos A. 2020. Primera
detección del Grapevine asteroid mosaic
associated virus en viñas de Tempranillo y
Macabeo en España. 27/09/2020, 22:13.

Glasa, M., Predajňa, L., Sihelská, N., Šoltys, K. and
Ruiz-García, A.B. (2020). Analysis of Virome by
High-Throughput Sequencing Revealed Multiple
Infection and Intra-Virus Diversity in a Single
Grapevine
Plant.
Acta
Horticulturae
et
Regiotecturae,
vol.23,
no.1,
pp.35-39.
https://doi.org/10.2478/ahr-2020-0009

https://labplantvirol.com/blog-2/files/archiveseptember-2020.html

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ

Morán, F., Canales, C., Olmos, A., Ruiz-García, A. B.
(2020). First report of Grapevine asteroid mosaic
associated virus in grapevine in Spain. Plant Disease,
published on-line, https://doi.org/10.1094/PDIS-0720-1566-PDN

Vives, M.C. Sanejament, quarentena i certificació
del material vegetal. 1ª Webinar del Projecte PreHLB: El HLB. Tècniques i control del material
vegetal. 10-11 Novembre 2020.
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3.a. Fertilitat del sòl i nutrició vegetal
El desenvolupament de pràctiques agràries que
milloren l'eficiència d'ús de recursos com el sòl i els
agronutrients, vitals per al desenvolupament d'una
producció
agrícola
sostenible
econòmica
i
mediambientalment, és l'eix principal d'aquesta línia
d'investigació. D'aquesta manera, els objectius
fonamentals són, d'una banda, el disseny i la
implementació d'estratègies que donen lloc a sòls
saludables i altament funcionals, amb majors nivells de
matèria orgànica mitjançant la reducció de labors i la
diversificació de les fonts orgàniques (dejeccions
ramaderes, restes de cultiu, cobertes vegetals, residus

agroalimentaris o industrials i composts i
vermicompost d'alta qualitat). I, d'altra banda, es
pretén avançar en l'establiment de pràctiques de
nutrició en cultius emblemàtics i emergents de la
Comunitat Valenciana adaptades als nous manejos
agronòmics, des d'una agricultura convencional a un
maneig integrat o ecològic, amb especial atenció a
l'ús dels nous agronutrients (abonaments
d'alliberament lent o amb inhibidors, bioestimulants
i biofertilitzants) i al seu efecte sobre la producció i
qualitat físic-química del fruit.

L'objectiu general del projecte és estudiar, de
manera integral, la valorització de la palla de l'arròs
generada als voltants del Parc Natural de l’Albufera
mitjançant compostatge amb llots de EDAR i la seua
aplicació, posterior, en camps citrícoles de la
Comunitat, i promoure el seu ús pel sector agrícola
valencià.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Dr . Rodolfo Canet, Dra . Ana Quiñones
COL· LABORADORS:
Maylin Acosta, Almudena Bermejo, Isabel
Rodríguez, Alejandra Salvador

Alliberament controlat de
mitjançant
recobriments
biodegradables.

PROJECTES
Valorització de la palla d'arròs generada a
l'entorn de l’Albufera mitjançant compostatge i
ús agrícola posterior. Optimització del procés i
anàlisi agronòmica, econòmic i ambiental.
Finançat
per:
Generalitat
AGCOOP_B/2018/037.

fertilitzants
polimèrics

Finançat per: UBE Corporation Europe SAU
(Castellón).
El propòsit és l'avaluació del comportament de
diferents recobriments polimèrics biodegradables
com a fertilitzants d'alliberament controlat en sòl i
en cultius hortícoles.

Valenciana
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Avaluació i optimització del compost de llots
de EDAR i residus agroalimentaris com a
fertilitzant fosforat.

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ
Quiñones, A., Rodríguez-Carretero, I., Villar Mir,
J., Arbonés, A., Pascual, M. & Rufat, J. (2020).
Influencia del aporte de nitrógeno postcosecha y
del uso de un inhibidor de la nitrificación DMPP.
Vida Rural, 483, 34-41

Finançat per: Global Omnium Medioambiente S.L.
L'objectiu és analitzar la viabilitat del compostatge
conjunt de llots de EDAR i residus agroalimentaris,
així com de l'avaluació del valor agronòmic dels
composts elaborats referent a la seua capacitat com a
fertilitzant fosforat.

Canet, R., Rodríguez, I., Pérez-Piqueres, A.,
Quinones, A. (2020). Fertilización en agricultura
ecológica, más allá de la sustitución de insumos.
Vida rural, 482, pp. 34-37.

Influència de l'ús de l'inhibidor de la nitrificació
sobre l'absorció i translocació de nitrogen en
bresquillera.

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ
Curs de tècniques del cultiu i bones pràctiques en
cítrics. Cooperatives Agroalimentaries a La Pobla
de Vallbona, 6 de març de 2020. Ana Quiñones.

Finançat per: Institut de Ricerca i Tecnologia
Agroalimentàries (Lleida).
L'objectiu és avaluar la importància de les reserves
nitrogenades de la planta en el nou desenvolupament
vegetatiu en el cultiu de la bresquillera. A més s'avalua
l'efecte d'un agronutrient especial, amb inhibidor de
nitrificació.

Nutrició dels cítrics. Conferència en la
Universitat Nacional Agrària La Molina de Lima
(el Perú), 16 d'octubre de 2020, en línia. Ana
Quiñones; Belén Martínez-Alcántara.
Nutrició dels cítrics. Conferència en Diplomat
Internacional en Fertirriego (Mèxic), IntagriUniversitat d'Almeria, octubre de 2020, en línia.
Ana Quiñones; Belén Martínez-Alcántara.

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
Martínez-Cuenca, M. R., Martínez-Alcántara, B.,
Millos, J., Legaz, F., & Quiñones, A. (2021). Seasonal
Fe Uptake of Young Citrus Trees and Its
Contribution to the Development of New Organs.
Plants, 10(1), 79. DOI: 10.3390/plants10010079

La fertilització dels Cítrics. Webinar de Producció
Integrada dels Cultius. 21 d'octubre de 2020. Ana
Quiñones; Belén Martínez-Alcántara.

Pérez-Piqueres,
A.,
Martínez-Alcántara,
B.,
Rodríguez-Carretero, I., Canet, R., & Quiñones, A.
(2020). Estimating carbon fixation in fruit crops. In:
Srivastava, A. K. & Chengxiao, H. (Eds.), Fruit
Crops. Diagnosis and Management of Nutrient
Constraints (pp. 67-76). Elsevier. 10.1016/B978-012-818732-6.00006-X.

Compostatge de llots d’EDAR i palla d'arròs a
escala industrial: paràmetres generals i evolució
del procés. 7es Jornades de la Xarxa Espanyola de
Compostatge. 6, 13, 20 i 27 de novembre de
2020. Salamanca, en línea. Isabel RodríguezCarretero; Ana Quiñones; Ana Pérez Piqueres;
Rodolfo Canet.

Mattos Jr, D., Kadyampakeni, D. M., Quinones, A.,
Boaretto, R. M., Morgan, K. T. & Quaggio, J. A.
(2020). Soil and nutrition interactions. In: Talón, M.,
Caruso, M. & Gmitter Jr, F. G. (Eds.), The Genus
citrus, (pp. 311-331). Elsevier. 10.1016/B978-0-12812163-4.00015-2
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3.b. Nitrogen, carboni i salinitat
La línia d'investigació s'enfoca a aportar coneixement
per a resoldre part dels grans problemes que afecten
l'agricultura valenciana. D'una banda la contaminació
per nitrat, amb quasi el 100% de la zona agrícola
declarada com a vulnerable. En aquesta part
s'estudiarà com el maneig de la fertilització
nitrogenada adaptada a cada zona de la Comunitat
Valenciana i cultiu pot reduir les pèrdues per lixiviació
cap a aigües subterrànies i les emissions de N2O sense

perdre capacitat productiva. D'altra banda
s'estudiarà com millorar els sòls agraris perquè
actuen en l'adaptació i mitigació dels efectes del
canvi climàtic. Dins de l'adaptació s'estudiarà com
manejar el reg per a minimitzar la salinització dels
sòls a causa de la introducció de noves aigües
alternatives de qualitat diversa (dessalada, depurada,
etc.) en el maneig agrari.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Dr . José Miguel de Paz
El projecte ENVIROS està enfocat en la millora de la
sostenibilitat en la producció de raïm de vinificació,
centrant-se en aspectes com (i) l'optimització de
l'eficiència de l'ús de l'aigua de reg, (ii) la introducció
de nous portaempelts tolerants a la salinitat, la
sequera i adaptats a l'ús d'aigües procedents de
depuradores, i (iii) la introducció de noves varietats
de vinya resistents a malalties.

PROJECTES
ENVIROS:
Opportunities
for
an
Environmental-friendly
Viticulture:
optimization of water Management and
introduction of new Rootstocks and Scion
genotypes.

COVER-CO2. Avaluació de la fertilitat,
segrest de CO₂ i control biològic per la
implantació de cobertes temporals i
mulching de palla d'arròs en els sòls citrícoles
de la Comunitat Valenciana.

Cofinançat per: UE (H2020 programa ARIMNet2,
grant agreement n° 618127).
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L'objectiu principal d'aquest conveni és servir com a
consultoria en la implementació d'una xarxa sense fil
de sensors en la Comunitat de Regants de Canyissars
(Elx-Alacant) per a optimitzar el maneig del reg en
condicions d'elevada salinitat.

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
Visconti F, & De-Paz, J. M. (2020). A semiempirical model to predict the EM38
electromagnetic induction measurements of soils
from basic ground properties. Eur J Soil Sci.
2020;1–19.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/7064
Visconti, F., & de-Paz, J. M. (2020). Field
Comparison
of
Electrical
Resistance,
Electromagnetic Induction, and Frequency
Domain Reflectometry for Soil Salinity Appraisal.
Soil
Systems,
4(4),
61.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/7064

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ
Efectos de la DANA de septiembre de 2019
sobre la salinidad de los suelos y las aguas en la
zona de Carrizales (Elche-Alicante). José Miguel
de Paz, Alberto Lamberti, Fernando Visconti.
Congreso nacional de inundaciones. Orihuela 1011
septiembre
2020.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/7414

D
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3.c. Optimització del maneig de l'aigua
El Servei de Tecnologia del Reg (STR) realitza les
funcions de transferència de l'IVIA en aquesta matèria.
La seua missió és el desenvolupament i
experimentació de noves tecnologies de reg i de
sistemes que milloren l'eficiència de l'ús de l'aigua;

l'assessorament tècnic, la difusió de la informació i
la formació professional en matèria de regadiu i el
suport a la investigació en matèria d'utilització
d'aigües per a ús agrícola.

Casas de Eufemia y VisualNacert S.L.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Luis Bonet
COL· LABORADORS:
María Amparo Martínez Gimeno, Eduardo
Badal Marín, Juan Gabriel Pérez Pérez

PROJECTES
parcel·les
vitícoles

EcoInv: xarxa demostrativa d'hivernacles
amb tècniques innovadores de programació
de reg en pimentó ecològic.

Finançat per: PDR de la Comunitat Valenciana a través
de les ajudes per a la cooperació de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural. AGCOOP_ A/2018/ 032.

Finançat per: PDR de la Comunitat Valenciana a
través de les ajudes per a la cooperació de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural. AGCOOP_
A/2018/ 031.

Creació d'una xarxa pilot de parcel·les demostratives
de pràctiques vitícoles sostenibles i ecològiques en les
quals s'apliquen les eines més noves per a la presa de
decisions tant sobre el reg de la varietat autòctona
Boval com sobre altres pràctiques de maneig que
milloren l'eficiència de l'aigua. Participen l'IVIA, el CR
de
la
DO
Utiel-Requena,
Cooperatives
Agroalimentàries, la Coop. Agr. La Inmaculada de

Establiment d'hivernacles demostratius en els quals
s'apliquen senzilles però innovadores tècniques de
programació de reg en combinació amb la
tecnologia de l'empelt sobre un patró tolerant a
l'estrés salí i hídric que, en el seu conjunt, deriven
en una utilització eficient de l'aigua de reg.
Participen l'IVIA, Surinver El Grupo S. Coop. i la
PowerFerr S.L.

InnoBobal:
Xarxa
pilot
de
demostratives
de
pràctiques
sostenibles i ecològiques.
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EcoBobal: caracterització agroecològica i
enològica de biotips de la varietat de vinya
autòctona Boval per a millorar la qualitat dels
vins de la D.O. Utiel-Requena.

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ
Luis Bonet. Assaig de diferents nivells de reg en
olivera superintensiu a Villena (Alacant). Jornada
tècnica destinada a presentar experiències de reg i
fertilització en olivar. Organitzat per IMIDRA.

Finançat per: PDR de la Comunitat Valenciana a través
de les ajudes per a la cooperació de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural. AGCOOP_ A/2018/ 030.

Luis Bonet. Reg de l'Alvocat. Curs sobre el cultiu
de l'alvocat. Organitzat per INTERCOOP.

Identificació i caracterització de la variabilitat genètica i
fenotípica existent en la varietat de raïm per a
vinificació Boval i la seua adaptació al canvi climàtic.
Mitjançant el maneig el reg i del dosser vegetal és
possible reacoblar maduresa tecnològica i fenòlica,
optimitzant l'eficiència en l'ús de l'aigua. Participen
l'IVIA, el CR de la DO Utiel-Requena i el CEBASCSIC.

Luis Bonet. Eines tecnològiques per a la producció
agrària sostenible. Curs de tècnics de
cooperatives. Organitzat per Cooperatives
Agroalimentàries de la CV.
Luis Bonet. Webinar “Ús de sensors per a
optimitzar la fertirrigació en cultius hortícoles”.
Organitzat per Fundació Cajamar CV.

GO CITRICS: Grup Operatiu d'Agricultura de
Precisió en Regadiu i Fertilització de Cítrics.
Augment de l'ús eficient de l'aigua i dels
nutrients a la Comunitat Valenciana i
Andalusia.

Luis Bonet. Línies de treball de l'IVIA en reg en
Alvocat - Grup Operatiu d'Innovació de l'Alvocat.
Reunió sectorial de l'alvocat. Organitzat per
Cooperatives Agroalimentàries de la CV.

Finançat per: Unió Europea i Ministeri d'Agricultura,
Pesca, alimentació i Medi Ambient. 20190020007412.

Luis Bonet. Grup Operatiu d'Agricultura de
Precisió en Regadiu i Fertilització de Cítrics.
Webinar GO INNOWATER. Organitzat per
Universitat Miguel Hernández – Orihuela.

Implantació d'un servei integral de programació i
millora contínua de la gestió del reg i la fertilització en
cítrics, a través de la captació de dades mitjançant la
dotació de sensors terrestres i aeris, així com el seu
posterior tractament a fi d'aconseguir un ús més
eficient de l'aigua, la millora de la producció, la
reducció dels costos d'explotació i, en definitiva,
l'augment de la sostenibilitat econòmica, ambiental i
social de la Comunitat Valenciana. Participen,
juntament amb el Servei de Tecnologia del Reg, Ana
Quiñones y Juan Gabriel Pérez del CDAS.

Luis Bonet. Millora de l'eficiència hídrica en els
sistemes agraris mediterranis. Curs de Producció
Integrada.
Organitzat
per
Cooperatives
Agroalimentàries de la CV.
Luis Bonet. Webinar “Influència del sistema de reg
en la productivitat de l'alvocat”. Monitoratge de la
humitat del sòl. Organitzat per Regaber SA.

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES

Luis Bonet. Webinar “Com regar bé els alvocats”.
Organitzat per Cooperativa de Callosa d’en Sarriá
C. Coop. V.

EDUARDO BADAL Y M. AMPARO MARTINEZ
GIMENO. AGRICULTURA DE PRECISIÓN EN
REGADÍO Y FERTILIZACIÓN DE CÍTRICOS.
REVISTA L’ASSUT. NRO 8. FECOREVA.
7979
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3.d. Estimació dels efectes pal·liatius de la producció agrària
sobre el canvi climàtic
L'objectiu fonamental de la present línia d'investigació
se centra en l'estudi dels efectes beneficiosos que
exerceixen els cultius sobre el canvi climàtic. La
Comunitat Valenciana ocupa un lloc molt destacat
quant a superfície cultivada de fruiteres i, especialment,
de cítrics. Doncs bé, les plantacions agrícoles tenen la
capacitat d'absorbir el CO₂ de l'aire d'una manera
molt efectiva i, especialment, els cultius llenyosos de
fulla perenne com és el cas dels cítrics. Malgrat això,

són escassos els estudis que han quantificat la
petjada de carboni de les plantacions majoritàries
de la nostra comunitat. La present proposta planteja
la posada a punt de procediments per a l'estimació
de les petjades hídrica i de carboni i també el seu
estudi en les diferents condicions de cultiu, tot això
a fi de determinar amb precisió els efectes
beneficiosos enfront del canvi climàtic.

llenyosos d'importància econòmica en la nostra
Comunitat Valenciana, com és el cas dels cítrics,
olivera i vinya.

RESPONSABLE:
Dr. Domingo J. Iglesias

PROJECTES
MACSUR. Modelling European Agriculture with
Climate Change for Food Security. Joint
Programming Initiative on Agriculture, Food
Security and Climate Change (FACCE-JPI).
Aquesta iniciativa europea té com a objectiu
fonamental determinar el grau en què les activitats
agràries més importants d'Europa, en particular la
productivitat, es veuen afectades pel canvi climàtic. A
través de diferents models, validats en diferents països,
s'analitzen les estratègies d'adaptació en alguns cultius
a les condicions canviants de l'entorn amb l'objectiu de
maximitzar el seu potencial d'adaptació i mitigador. El
paper de l’IVIA se centra en particular en cultius
7979

RESEWAM-O.
European
Innovation
Partnership on Water (EIP-Water). Grupo de
acción:
Remote
Sensing
for
Water
Management Optimization.
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El principal repte d'aquesta iniciativa és generar una
metodologia senzilla i versàtil que integre el
coneixement, diagnòstic i capacitat de detecció de la
falta de recursos hídrics en el mitjà agrícola i els seus
efectes sobre la productivitat de diversos cultius.
S'assagen metodologies pioneres que combinen
tècniques fisiològiques bàsiques amb eines de
teledetecció. Es dedica especial atenció al cultiu dels
cítrics en la Comunitat Valenciana.

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
Pérez-Pastor A, Soares-Neto JP, de la Rosa JM, Tous
J, Iglesias DJ. 2020. Characterization of the carbon
assimilation of carob plantations in semi-arid
conditions.
Acta
Hortic
1280.
DOI
10.7660/ActaHortic.2020.1280.33.

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ
Iglesias DJ, de Miguel A, Molina MD, Pardo A,
Tejedor V. 2020. Características productivas y
cualitativas de la variedad de mandarina Murina.
Vida Rural, 480: 50-54.

Col·laboració IVIA-CEAM (Fundació Centre
d'Estudis Ambientals del Mediterrani) per a l'estudi
de fluxos de carboni i d'aigua.

Primo-Millo E, Mesejo C, Reig C, Iglesias DJ, Agustí
M. 2020. La alternancia de cosechas en la variedad
de mandarino “Moncada”. Revista de Fruticultura,
77: 34-51.

L'objectiu
fonamental
d'aquest
conveni
de
col·laboració és l'obtenció de dades d'una estació
eddy-covariance completament operativa situada en
una parcel·la model de cítrics en l'IVIA que està
rendint dades molt prometedores sobre els fluxos de
carboni i d'aigua de les plantacions d'aquest cultiu.
Esperem que en un futur no gaire llunyà forme part
d'una xarxa transnacional d'anàlisi i avaluació
agroambiental, de moment està sent de gran utilitat
per a aprofundir en el potencial mitigador del canvi
climàtic del cultiu dels cítrics en les nostres condicions
geogràfiques i de cultiu.

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ
Ponent en Side Event “S3, a key for European
Green Deal”. European Week of Regions and
Cities. 21 de octubre de 2020. Carbon sequestration
in Valencian agroecosystems. Regional Ministry of
Innovation, Universities, Science and Digital
Society. Direcció General d’Innovació, GVA.
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3.e. Economia agroalimentària
Es tracta d'una línia transversal en la qual s'aborden
qüestions de diversa índole des de la perspectiva
socioeconòmica. L'objectiu principal se centra en
impulsar estudis econòmics sobre el sector
agroalimentari valencià i conéixer la viabilitat dels seus
principals cultius, tenint especial interés la

determinació dels costos de producció. Es realitzen
també estudis específics entorn de la temàtica del
desaprofitament alimentari i es coordina l'agenda
tècnica del Pla d'acció contra el desaprofitament
alimentari en la Comunitat Valenciana, Pla
BonProfit.

RESPONSABLES:
estadístic d'aquestes, per al que és fonamental punt
l'obtenció de dades que fixen aqueixa “línia base”,
com dissenyar metodologies que ajuden a la
quantificació, abastant totes les baules de la cadena.
De manera institucional en la Comunitat Valenciana
s'aborda a través del Pla BonProfit, i en l'IVIA s'està
coordinant l'agenda tècnica d'aquest Pla d'acció.

Dra. María Ángeles Fernández-Zamudio

PROJECTES
Pla d’acció contra el desaprofitament
alimentari en la Comunitat Valenciana: Pla
BonProfit.

Entre les primeres fites aconseguides s'esmenta
l'estudi realitzat per l'IVIA sobre la quantificació de
les pèrdues de collita en caqui, desenvolupant una
metodologia per al mesurament en camp, una baula
on a penes hi ha estudis sobre aquest tema. També
s'està treballant en la baula final de la cadena, s'ha
mesurat el volum de desaprofitament que s'originen
en diferents menjadors escolars valencians. La
intervenció amb la comunitat escolar és molt més
àmplia i cerca estendre el coneixement del
problema del desaprofitament en un entorn com
l'escolar, i des d'ací traslladar-lo a la resta de la
ciutadania, a qui necessàriament cal implicar si es
pretén la seua minimització.

Finançat
per:
Conselleria
d'Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició Ecològica.
El desaprofitament d'aliments s'ha convertit en un dels
reptes globals que s'ha d'abordar a nivell mundial amb
la implicació de tota la societat, ja que el seu impacte
econòmic, social i mediambiental molt rellevant. Inclòs
de manera específica en els Objectius de
Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides,
s'insta a reduir els actuals nivells de desaprofitament
alimentari en un 50% per a 2030. La UE està reclamant
als Estats membres que coneguen les seues xifres de
desaprofitament alimentari i que es faça un seguiment
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Webinar para presentar la Red Sin Desperdicio y
primeros resultados de sondeo realizado a
hogares españoles, durante el confinamiento por
Covid-19. Julio 2020.
“Mesa sector agroalimentario en el territorio”.
Jornadas organizadas por GVA-IVACE y CEEI
Castellón, en Vistabella del Maestrazgo.
Septiembre 2020. Mesa moderada por la Dra.
Fernández-Zamudio.

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
FERNÁNDEZ-ZAMUDIO M.A., BARCO H.,
SCHNEIDER F. (2020). Direct measurement of
mass and economic harvest and post-harvest losses
in Spanish persimmon. Agriculture 2020, 10(12),
581; https://doi.org/10.3390/

Webinar a personal técnico de cooperativas
agroalimentarias valencianas. La Dra. FernándezZamudio presenta el “Proyecto sobre costes de
cultivos en la Comunitat Valenciana”. Octubre
2020.

FERNÁNDEZ-ZAMUDIO M.A., ALCARRIA T.,
LLISO J.J. (2020). La adopción de la agricultura
ecológica: Percepción de los agricultores de la C.
Valenciana Agrícola Vergel Nº 429 pp: 245-251

Webinar "Alianzas contra el Desperdicio
Alimentario en València", organizado por Cátedra
Terra Ciudadana (UPV). Noviembre 2020.
Exposición del Plan BonProfit y trabajos realizados
en el IVIA, por la Dra. Fernández-Zamudio.
Octubre 2020.

FERNÁNDEZ-ZAMUDIO M.A., BARTUAL J.
(2020). Panorama actual del cultivo del granado:
Evolución de las prácticas culturales y los costes.
Vida Rural, Diciembre 2020: 12-17.
DE MIGUEL M.D., CABALLERO P., FERNÁNDEZZAMUDIO M. A. (2020). Regresión o continuidad
del sector citrícola. Función de los costes. Cap. 5,
pp:101-116. En: Una hoja de ruta para la citricultura
española. Libro Editado por Cajamar. ISBN: 978-8495531-49-0, 328 pag.

Participación de la Dra. Fernández-Zamudio en la
“Mesa de Agricultura”, organizada por la
Mancomunitat Camp de Túria. Noviembre 2020.

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ

Curso “EAT-CIRCULAR: El impacto de la compra
pública en la reducción del desperdicio
alimentario”. Organizado por la UPV e Ingenio,
homologado por el IVAP, dirigido a personal de
las administraciones públicas. Diciembre 2020.
Materia impartida por la Dra. Fernández-Zamudio
“El desperdicio alimentario a lo largo de la cadena
de suministros de alimentos”.

ANTÓN A., FERNÁNDEZ-ZAMUDIO M. A., PINA
T. (2020). El desperdicio alimentario en el entorno
escolar: Análisis del impacto de una intervención en
educación primaria. VII Seminario Iberoamericano
CTS (SIACTS). Valencia (Noviembre, 2020). Libro
de Actas: Trabajos científicos del VII Seminario
Iberoamericano CTS, pp. 37-40, ISBN 978-84-0919607-4.

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ

FERNÁNDEZ-ZAMUDIO M.A., BARCO H., VIDAL
B., DÍAZ-RUÍZ R. (2020). Red Sin Desperdicio,
conectando a personas que trabajan para prevenir
las pérdidas y el desperdicio alimentario. En Boletín
informativo de la SECH, Octubre 2020.

BARCO H., DÍAZ-RUÍZ R., VIDAL B.,
FERNÁNDEZ-ZAMUDIO M.A. (2020). La Xarxa
Sense Desaprofitament inicia la seua marxa.
Observatori Salut i Medi Ambient, DKV. Octubre
2020, pp: 66-69.
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4.a. Detecció automàtica i agricultura de precisió
4.b. Aplicacions de la mecanització a la distribució de fitosanitaris i a la recol·lecció de
cítrics i fruiters
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4.a. Detecció automàtica i agricultura de precisió
El terme Agricultura 4.0 representa un nou nivell
d'organització, control i gestió de la producció agrària
que es basa en la captura i tractament intel·ligent de la
informació disponible, al llarg de tota la cadena de
valor i del cicle de vida dels productes i dels sistemes
de producció, i en l'aplicació de tecnologies digitals en
les pràctiques agràries, tractant amb això de satisfer
els requeriments cada vegada més exigents dels
consumidors respecte a la seguretat alimentària, la
justícia social i el respecte al medi ambient.
L'Agricultura de Precisió és una estratègia de gestió
que recull, processa i analitza dades de camp
temporals, espacials i individuals i els combina amb
altres informacions per a recolzar les decisions de
maneig, d'acord amb les necessitats i la variabilitat

natural dels processos, millorant l'eficiència en l'ús
de recursos, la productivitat, la qualitat, la
rendibilitat i la sostenibilitat de la producció agrària
des del camp fins a la taula. Aquesta línia investiga
cap a una producció agrària basada en dades, creant
sensors electrònics, sistemes de visió artificial
visible i invisible per a monitorar el cultiu i el
producte, i robots agrícoles. L'objectiu és optimitzar
l'ús de recursos, reduir l'impacte ambiental i el risc
per a les persones, adaptar-se a les conseqüències
del canvi climàtic i augmentar la competitivitat i els
beneficis econòmics dels productors a través del
desenvolupament i aplicació d'eines informàtiques i
noves tecnologies adaptades als nostres productes i
zones de cultiu.

RESPONSABLES:
José Blasco / Sergio Cubero

COL· LABORADORS:
Patricia Chueca, Cruz Garcerá, Enrique
Moltó, Gyomar González, Andrés
Prieto, Lluis Palou, Alejandra Salvador,
Gema Ancillo, Gabino Ríos, Antonio

Assajos d'aplicació de robòtica agrícola per a
conéixer l'estat dels cultius.

Vicent, Ester Marco.
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fruits cítrics. Tots ells són fruits molt importants
per a la nostra agricultura, especialment en algunes
regions particulars on representen el motor de la
seua economia.

PROJECTES
SensorFINT. European Network for assuring
food integrity using non-destructive spectral
sensors.

Sistemes
no
destructius
per
a
la
determinació automàtica de la qualitat
interna de fruites en línia utilitzant mètodes
òptics i informació espectral.

Finançat per: Comissió Europea (COST Action
CA19145).
L'objectiu és crear dins de la UE un grup
multidisciplinari d'experts, provinents de la investigació
i la indústria, en sensors espectrals no destructius, que
puguen accelerar la seua implementació dins de la
indústria agroalimentària. A més, generar i difondre
coneixements sobre aquestes tecnologies emergents i
innovadores i la seua aplicació per al control in situ en
temps real dels atributs crítics de qualitat, seguretat,
autenticitat
i
rendiment
dels
productes
hortofructícoles, la qual cosa permetrà incrementar la
transferència de coneixements del món acadèmic a la
indústria i, per tant, millorar la competitivitat del
sector agroalimentari a Europa.

Finançat per: INIA (RTA2015-000780000).
En l'actualitat, la majoria de centrals hortofructícoles
compta amb alguna mena de sistema òptic i no
destructiu d'inspecció i control de la qualitat
aparent de la producció. La competència de tercers
països i les exigències dels consumidors obliguen
les empreses productores a oferir productes de
major qualitat i valor afegit, la qual cosa es pot
aconseguir si s'obté informació sobre la composició
o propietats de cada fruita i s'utilitza per a
classificar-la en categories de qualitat que fins ara no
és possible amb els mètodes òptics tradicionals.
L'objectiu del projecte és generar el coneixement
necessari per a la creació de sistemes d'inspecció en
línia de la qualitat interna d'algunes fruites
importants per a la nostra agricultura.

Inspecció no destructiva i predicció de la
qualitat interna i propietats de les fruites
mitjançant mètodes òptics i models basats en
aprenentatge profund.

Detecció i caracterització de l'emissió de
fluorescència en podridures de cítrics
utilitzant mètodes òptics, amb especial
atenció a varietats que presenten baixa o
nul·la fluorescència.

Finançat per: AEI (PID2019-107347RR-C31).
Aquest projecte planteja dos objectius generals. El
primer consisteix a avançar en la generació de nou
coneixement per a desenvolupar noves tècniques no
destructives, basades en l'espectroscòpia i imatge
hiperespectral per al control automàtic de la fruita,
amb la finalitat d'acostar aquesta tecnologia al sector
industrial agroalimentari. En l'estat de l'art, aquestes
tecnologies encara no són adoptades per la indústria a
causa d'alguns problemes que aquest projecte intenta
superar a través dels objectius específics. La segona és
aplicar aquestes tecnologies per a solucionar
problemes particulars trobats en l'agricultura de la
Comunitat Valenciana com són la detecció, entre
altres propietats, de astringència en el caqui, i alguns
danys invisibles com a cor negre en magrana, taca
habitada en nispro i detecció de podredumbre en

Finançat per: GVA (GV/2020/065).
Molts dels defectes de la pell dels cítrics trobats en
postcollita són externs, però altres danys poden
afectar la qualitat interior provocant que es
rebutgen o, en el pitjor dels casos, que arriben al
consumidor. Les malalties produïdes per fongs es
desenvolupen sota la pell del fruit i evolucionen fins
a cobrir-lo completament, i fins i tot es poden
estendre a altres fruites causant greus pèrdues si
estàs no es detecten a temps, per la qual cosa
resulta fonamental eliminar com més prompte
millor les peces afectades. Els sistemes automàtics
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actuals no són capaços de detectar uns certs danys
abans que siguen visibles, com el cas de les podridures
per fongs. Existeixen unes certes varietats de cítrics
les podridures dels quals provoquen una fluorescència
visible que es pot arribar a detectar per sistemes
d'inspecció automàtica. No obstant això, altres
varietats no presenten aqueixa fluorescència o ho fan
en nivells molt baixos i per tant és un repte la seua
detecció automàtica. Aquest projecte proposa
estudiar la fluorescència provocada per la podridura
d'un elevat nombre de varietats de cítrics per a
aconseguir sistemes més precisos d'inspecció i
detecció d'aquesta perillosa malaltia.

Walsh, K., Blasco, J., Zude-Sasse, M., Sun, X.
(2020) Visible-NIR ‘point’ spectroscopy in
postharvest fruit and vegetable assessment.
Postharvest Biology and Technology, 168,
111246. DOI: 10.1016/j.postharvbio.2020.111246
González González, M.G., Chueca, P., Cubero, S.,
Blasco, J. (2020). La irrupción de las tecnologías
electrónicas y de la información. Capítulo 10 en:
Moltó y Alvarez-Coque (eds). Una hoja de ruta
para la citricultura española, pp. 191-200. Ed.
Cajamar Caja Rural, Valencia, España.

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ
Blasco, J., Pérez-Marín, D., Díaz, R., Aleixos, N.
(2020) Tecnologías ópticas para la inspección no
destructiva del producto en poscosecha.
Horticultura, 348, 42-46.

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ
Dades per a la qualitat del camp a la taula. Més
enllà de produir amb menor cost. Fòrum
Intel·ligència Artificial en Agricultura. Universitat
de VaÈncia, en línia. 10 desembre 2020. José
Blasco.

Assajos
d'anàlisis
de
composicional de la llima.

la

qualitat

Dades agrícoles: del sensor a la Tauleta. Fòrum
Intel·ligència Artificial en Agricultura. Universitat
de València, en línia. 10 desembre 2020. Gyomar
Gonzalez.

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
Fracarolli J.A., Pavarin, F.F.A., Castro, W., Blasco, J.
(2020) Computer vision applied to food and
agricultural products. Revista Ciência Agronômica,
v51(5) - Agriculture 4.0, e20207749. DOI:
10.5935/1806-6690.20200087.
Cubero, S., Marco-Noales, E., Aleixos, N., Barbé, S.,
Blasco, J. (2020) RobHortic: a field robot to detect
pests and diseases in horticultural crops by proximal
sensing. Agriculture. Special Issue “Enhancing
Surveillance and Detection of Invasive Harmful Plant
Pathogens
and
Pests”,
10,
276.
DOI:
10.3390/agriculture10070276.
Walsh, K., Blasco, J., Zude-Sasse, M., Sun, X. (2020)
Visible-NIR ‘point’ spectroscopy in postharvest fruit 87
and vegetable assessment. Postharvest Biology and

Computer Visión in Agriculture. Curs en la
Universitat de Cranfield (Reino Unido), on-line.
30 octubre 2020. Jose Blasco.
POnTE Project review meeting. Comisión
Europea. Bruselas (Holanda). 19 febrer 2020. José
Blasco.
Well sorted is halfway sold – innovative sorting
technology. FutureLab at Fruit Logistica 2020.
Messe Berlin, Berlin (Alemania). 6 febrer 2020.
José Blasco.
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4.b. Aplicacions de la mecanització a la distribució de fitosanitaris i a
la recol·lecció de cítrics i fruiters
Aquesta línia se centra en fer costat al sector agrari a
aconseguir una aplicació òptima i sostenible de
tractaments fitosanitaris per a racionalitzar el seu ús,
reduir les pèrdues i minimitzar els riscos que suposen
per a la salut de les persones i el medi ambient en els
cultius predominants en la Comunitat Valenciana.
També a investigar solucions mecanitzades alternatives
al control químic de plagues i malalties per a facilitar el

compliment de les normatives d'ús sostenible
deproductes fitosanitaris. Així com a augmentar la
productivitat i eficiència de les activitats del sector
rural a través de la mecanització de les principals
operacions agrícoles aportant solucions per a
millorar la competitivitat del sector agrícola i la
renda dels agricultors i que garantisquen la qualitat i
traçabilitat.
El projecte FUNGITECH té com a objectiu
generar nous coneixements sobre els factors que
incideixen en la distribució i eficàcia d'aquests
agents de biocontrol, amb la finalitat de
desenvolupar tecnologies per a la seua òptima
aplicació i màxima eficàcia. El projecte se centrarà
en l'aplicació de fongs entomopatógens per a
controlar la mosca del mediterrani (Ceratitits
capitata Wied.) i en la transferència dels resultats a
un sector agrícola que demanda cada vegada amb
major força eines de control de plagues
ecocompatibles. Duració: 1/6/2020 - 31/5/2023.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Patricia Chueca
COL· LABORADORS:
Cruz Garcerá, Enrique Moltó, Jose Blasco,
Sergio Cubero, Gyomar González,
Antonio Vicent, Alejandro Tena, Alberto
Urbaneja, Francisco Beitia, Juan Gabriel
Pérez, Luis Bonet.

PROJECTES
Optimització de la tecnologia d'aplicació per a
l'ús efectiu de fongs entomopatògens
(FUNGITECH). (PID2019-106336RR-I00).
Finançat per: Ministeri de Ciència i Innovació.
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Grup Operatiu
CITRUSTECH. Avanços
tecnològics per a la modernització i la
sostenibilitat en la producció de cítrics
(20190020007515).

L'Objectiu principal és demostrar que és possible
reduir la contaminació ambiental per pesticides i els
seus metabòlits associats en l'aire, mitjançant eines
d'ajust del volum de caldo òptim (OVRA) i
tecnologies per a la reducció de la deriva (SDRT),
disminuint el risc per a la fauna, la flora i els éssers
humans. Així com, desenvolupar una nova
tecnologia ultraràpida, sensible i d'alta resolució
temporal per a l'anàlisi de pesticides, avaluant la
seua aplicació des d'un punt de vista de salut
humana i en condicions agrícoles reals. Duració:
01/9/2018 - 31/8/2023.

Finançat per: Ministeri de Ciència i Innovació.
L'objectiu principal d’aquest projecte es centra en la
modernització de les explotacions citrícoles:
mecanització,
incorporació
de
tecnologia
i
optimització de les labors agrícoles, promovent
tècniques respectuoses incrementant la seua
rendibilitat i la seguretat. Aquest objectiu
s'aconseguirà a través dels següents objectius
específics:

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
Garcerá C, Fonte A., Salcedo R., Soler A., Chueca
P. 2020. Dose expression for pesticide
applications in citrus: Influence of canopy size and
sprayer. Agronomy 2020, 10, 1887. DOI:
10.3390/agronomy10121887

OBJECTIU 1. Avançar en la mecanització de les
operacions de cultiu. Incorporació de noves
tecnologies, recol·lecció mecanitzada i poda
d'adaptació.
OBJECTIU 2. Mesures agrosostenibles: sistemes de
protecció del sòl, valorització de subproductes i ús
eficient d'inputs.

Garcerá C, Doruchowski G, Chueca P. 2020.
Harmonization of plant protection products dose
expression and dose adjustment for high growing
3D crops: A review. Crop protection 140, 1-13.
ID
105417.
DOI:
https://doi.org/10.1016/j.cropro.2020.105417

OBJECTIU 3. Impulsar la formació d'agricultors i
tècnics, així com la incorporació de joves i dones a la
producció citrícola.

Garcerá C, Vicent A, Chueca P. 2020. Effect of
spray volume, application timing and droplet size
on spray distribution and control efficacy of
different fungicides against circular leaf spot of
persimmon caused by Plurivorosphaerella nawae.
Crop protection 130, 1-11. ID 105072. DOI:
https://doi.org/10.1016/j.cropro.2019.105072

Duració: 15/10/2019 - 15/7/2021.
Pesticide Reduction using friendly and
environmmentally controlled technologies.
(LIFE PERFECT) (LIFE17 ENV/ES/000205).
Finançat per: Comsisió Europea (H2020-LIFE).
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Fonte, A, Garcerá C, Tena A, Chueca P. 2020.
CitrusVol Validation for the Adjustment of Spray
Volume in Treatments against Tetranychus urticae
in Clementines. Agronomy 10, 32, 1-24. ID 105072.
DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy10010032

PERFECT LIFE PROJECT: Pesticide reduction
using friendly and environmentally controlled
technologies. Aspects of Applied Biology 144, 301302. International Advances in Pesticide
Application, Brighton (UK), 27-30/01/2020.

Chueca, P., Mateu, G., González-González, M.G.,
Garcerá, C., Castro-García, S., Martin-Gorriz, B.,
Torregrosa, A. 2020. La mecanización de los
tratamientos fitosanitarios, la poda y la recolección:
Presente y futuro. In Cajamar Caja Rural (ed.) “Una
hoja de ruta para la citricultura española”. ISBN13:978-84-95531-49-0. Pp.177-190.

10/09/2020. Col·laboració en l'organització del
seminari web tècnic “Avanços tecnològics per a la
modernització i la sostenibilitat en la producció de
cítrics. CITRUSTECH” gestionat pel Grup
Cooperatiu Cajamar, I participació com a ponent
amb la xarrada”Ús racional de fitosanitaris” d'1.30
h de duració.

Garcerá C., Muñoz A., Balsari P., Coscolla C., Gil
E., Cano A., Zamora D., Codis S., Calvete-Sogo H.,
Gallart M., Lopez A., Marucco P., Castro J.,
Fernández G., Delpuech X., Chueca P. 2020.

Vídeo divulgatiu titulat “GO Citrustech. Vídeo
d'introducció” realitzat dins dels resultats de
divulgació en el citat Grup Operatiu i disponible
en:
https://www.youtube.com/watch?v=mTEP9r8gP40

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ

30/09/2020. Curs en línia de Producció Integrada
organitzat per CACV. Ponència de Patricia Chueca
de 1h de duració titulada “Eines per a
l'optimització dels tractaments fitosanitaris”.

C. Garcerá, P. Balsari, P. Marucco, M. Grella, H.
Izquierdo, E. Moltó, I. Carrillo y P. Chueca. 2020.
Citrus VESPA, herramienta para conocer el perfil
vertical de pulverización de los pulverizadores
asistidos por aire en cítricos. Levante Agrícola 454:
219-223.

24/09/2020. Curs en línia Prevenció de Riscos
Laborals Sector Agropecuari organitzat per l'IVAP.
Ponència de Patricia Chueca de 2.5 h de duració
titulada “Calibratge i equips de polvorització”.

Chueca P., Fonte A., Mateu G., Carrillo I., Catalá L.,
Torregrosa A.,Garcerá C. 2020 ¿Influye la poda
mecanizada en clementinos en la incidencia de
plagas? Levante Agrícola 454: 209-215.

28/05/2020. Seminari en línia organitzat per
Belchim Crop Protection. Ponència de Patricia
Chueca de 1h de duració titulada “Optimització
dels tractaments contra l'aranya roja mitjançant
l'ajust dels volums de caldo”.

Acceptat i en publicació.

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ
Garcerá C., Fonte A., Carrillo I., Chueca P. 2020.
Air flow rate effect on spray coverage in citrus
trees. Aspects of Applied Biology 144, 151-156.
International Advances in Pesticide Application,
Brighton (UK), 27-30/01/2020.
Garcerá C., Muñoz A., Balsari P., Coscolla C., Gil E.,
Cano A., Zamora D., Codis S., Calvete-Sogo H.,
Gallart M., Lopez A., Marucco P., Castro J.,
Fernández G., Delpuech X., Chueca P. 2020.
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5.a. Tecnologia postcollita per a l'ampliació de la campanya
comercial. Qualitat i potencial de conservació
L'objectiu de la línia és l'optimització i innovació de la
tecnologia postcollita que permeta garantir la qualitat
de la fruita durant la seua vida comercial, i la
introducció d'estratègies que contribuïsquen a la
reducció de les pèrdues de producte que es generen
en aquest període. La investigació se centra en l'estudi
dels factors de pre- i postcollita que afecten el
comportament del fruit després de la recol·lecció per
a poder establir les pautes de manipulació que
permeten garantir la màxima qualitat fisicoquímica,

sensorial i nutricional del fruit durant la seua
comercialització. A més, s'aborda l'estudi fisiològic i
bioquímic de les principals alteracions postcollita
que limiten la comercialització del fruit i la
introducció d'estratègies de control. També un dels
objectius d'aquesta línia és la introducció del
comportament postcollita com a criteri de selecció
de les noves varietats dels programes de millora de
l'IVIA.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:

Estratègies per a incrementar la rendibilitat
del cultiu del caqui mitjançant la reducció de
pèrdues postcollita i la valorització de
destriaments.

Dra . Alejandra Salvador
COL· LABORADORS:

Finançat pel Ministeri d'Economia, Indústria i
Competitivitat -MINECO (RTA2017-00045-C02).

Dra. Cristina Besada, Dra. Almudena Bermejo,
Dr. José Blasco, Dra. Ana Quiñones, Dr.
Rodolfo Canet

L'objectiu del projecte és oferir estratègies al sector
productor i comercialitzador de caqui que
permeten incrementar la rendibilitat de l'est cultive
mitjançant la reducció de les pèrdues postcollita i la
valorització de destriaments. S'han desenvolupat
nous sistemes d'eliminació d’astringència i s'ha
optimitzat el maneig per a evitar alteracions
internes del fruit durant els enviaments d'ultramar.
La valorització dels destriaments s'ha abordat des

PROJECTES

92

Actuacions en 2020

5 . Tecnologia postcollita

de el desenvolupament de vermicompost amb alt
valor agronòmic i amb l'obtenció de nous productes
com és el caqui sec.

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
Fathi-Najafabadi, A., Besada, C., Gil, R., &
Salvador, A. (2020). Harvest Time and
Postharvest
Behavior
of
Six
Japanese
Nonastringent Persimmon Cultivars Grown
under Mediterranean Conditions. HortScience,
55(11),
1766-1771.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6872

Estudi i caracterització de la qualitat
fisicoquímica, nutricional i sensorial de noves
varietats de nispro amb interés comercial.
Finançat per la GVA (Projecte de valorització dels
productes de qualitat agroalimentària diferenciada de
la Comunitat Valenciana) i per un Conveni de
Col·laboració entre l’IVIA i el Consell Regulador de la
Denominació d'Origen Protegida Nísperos de Callosa
d’en Sarrià.

Fathi-Najafabadi, A., Salvador, A., Navarro, P.,
Gil, R., & Besada, C. (2020). Effect of
temperature during and immediately after CO2deastringency treatment on internal flesh
browning after cold storage of persimmon fruit.
Scientia
Horticulturae,
268,
109363.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6381

L'objectiu del present projecte és la caracterització de
la qualitat fisicoquímica i sensorial en el moment de
recol·lecció i l'estudi del comportament postcollita de
les varietats del Programa de Millora de Nispro que
presenten un potencial interés comercial, amb la
finalitat de poder-les agrupar per característiques
comunes. S'han determinat els atributs de qualitat
externa i els paràmetres fisicoquímics associats a la
qualitat del fruit. S'ha realitzat la caracterització
nutricional i s'ha estudiat l'aptitud a la frigoconservació
de cada varietat.

Morales, J., Bermejo, A., Besada, C., Navarro, P.,
Gil, R., Hernando, I., & Salvador, A. (2020).
Physicochemical changes and chilling injury
disorders in ‘Tango’ mandarins stored at low
temperatures. Journal of the Science of Food and
Agriculture,
100(6),
2750-2760.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6663
Morales, J., Bermejo, A., Navarro, P., & Salvador,
A. (2020). Rootstock Effect on Physico-Chemical
and Nutritional Quality of Mandarin ‘Clemenules’
during the Harvest Season. Agronomy, 10(9),
1350. http://hdl.handle.net/20.500.11939/6964
Salvador, A., Besada, C., & Crisosto, C. H.
(2020). Persimmon. En: Crisosto, C. H., &
Crisosto, G. M. (Eds.) Manual on Postharvest
Handling of Mediterranean Tree and Nuts (pp.
88-133).
CAB
International.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/7466

Sdiri, S., Cuenca, J., Navarro, P., Salvador, A., &
Bermejo, A. (2020). New triploids late-maturing
mandarins as a rich source of antioxidant
compounds. European Food Research and
Technology,
246(1),
225-237.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6683
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Vilhena, N. Q., Gil, R., Llorca, E., Moraga, G., &
Salvador, A. (2020). Physico-Chemical and
Microstructural Changes during the Drying of
Persimmon Fruit cv. Rojo Brillante Harvested in
Two Maturity Stages. Foods, 9(7), 870.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6652

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ

Salvador, A. (2020). Tecnologia postcollita en
caqui. Tecnologia Postcollita de Cítrics i altres
Cultius a la Comunitat Valenciana (Universitat
politècnica de València, 27 de febrer de 2020).

Salvador, A. (2020). Tecnologia postcollita de
cítrics i caqui. 14é Curs Internacional de
Tecnologia Postcollita i Processament Mínim
(Cartagena, Universitat Politècnica de Cartagena,
5 de març de 2020).

Fathi, A., Salvador, A., Navarro, P., Gil, R., & Besada,
C. (2020). Un atemperado tras el tratamiento de
CO2 previene el pardeamiento interno de caqui
durante la frigoconservación. Levante Agrícola, 452,
113-119. http://hdl.handle.net/20.500.11939/6665

Salvador, A. (2020). Tecnologia postcollita de
cítrics. Direcció de Producció en la Indústria
Agroalimentària. (Castelló, 9 de juliol de 2020)

Fathi-Najafabadi, A., Besada, C., Gil, R., & Salvador,
A. (2020). Caracterización de variedades de caqui no
astringentes del banco de germoplasma del IVIA,
Agrícola
Vergel,
428,
216-220.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6894

Salvador, A. (2020). Desverdiment de cítrics. Pla
de Formació en Direcció de Producció de la
Indústria Agroalimentària. Especialitat citrícola.
Escola de negocis Agroalimentaris. (Castelló, 14
d'octubre de 2020).

94

Actuacions en 2020

5 . Tecnologia postcollita

5.b. Recobriments comestibles per a fruita fresca i
mínimament processada
L'objectiu general d'aquesta línia d'investigació és
desenvolupar nous recobriments comestibles per a
fruites i hortalisses, tant senceres com mínimament
processades, sobre la base de les característiques
desitjades d'aplicació, que aconseguisquen minimitzar
les pèrdues de qualitat que es produeixen durant
l'emmagatzematge,
comercialització
i
consum,
permetent un millor manteniment de la qualitat físicquímica, sensorial, nutricional i microbiològica dels
productes hortofructícoles. Amb això, es pretén

augmentar la competitivitat en el sector de la
postcollita de fruites i hortalisses en la Comunitat
Valenciana mitjançant una tecnologia innovadora,
segura i respectuosa amb el medi ambient que permet
reduir el desaprofitament de fruita fresca i oferir nous
productes que augmenten la gamma de fruites i
verdures mínimament processades amb la màxima
qualitat organolèptica i mantenint sempre la seguretat
alimentària.

alteracions fisiològiques i millorar la qualitat físicquímica, sensorial i aromàtica de caqui i poma, i que
oferisquen una alternativa viable per al control de
malalties de postcollita durant la conservació en
fred.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Dra . María Bernardita Pérez-Gago
COL· LABORADORS:
Prof. Lluís Palou

StopMedWaste.
Innovative
Sustainable
technologies TO extend the shelf life of
Perishable
MEDiterranean
fresh
fruit,
vegetables and aromatic plants and to
reduce WASTE.

PROJECTES
BIOREC. Noves estratègies integrades per a la
millora de la qualitat postcollita de poma i
caqui basades en l'aplicació de recobriments
comestibles
formulats
amb
ingredients
bioactius.

Finançat pel programa PRIMA de la UE i en la seua
part espanyola per l'Agència Estatal d'Investigació
(AEI) dins del seu Programa de Col·laboració
Internacional (PCI2020-112095).

Finançat per: INIA (RTA2015-00037-C02-02).

El projecte StopMedWaste és un projecte europeu
que té com a objectiu allargar la vida útil de fruites,
verdures i plantes aromàtiques fresques de gran
importància econòmica per a Espanya i altres

L'objectiu general del present projecte és el
desenvolupament de recobriments comestibles per a
ser aplicats dins d'una estratègia integrada per a reduir
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països mediterranis, com són raïm de taula, cítrics,
fruita d'os, maduixes, gerds, magranes, tomaques i
cogombres, mitjançant l'aplicació d'una sèrie
d'estratègies que inclouen medis físics (ozó gasós,
aigua ozonizada, aigua electrolitzada), compostos
naturals (quitosà, olis essencials, recobriments
comestibles antifúngics [AECs]) i agents de biocontrol.
A més, s'avaluaran diferents solucions logístiques i
dispositius de tecnologia de la informació i la
comunicació (TIC) amb control remot per a
monitorar les condicions ambientals durant
l'emmagatzematge i el transport. Dins del consorci, el
grup del Centre de Tecnologia Postcollita (CTP) de
l'IVIA és responsable del desenvolupament de AECs
per a cítrics, fruita d'os i magrana. En tots els casos,
s'avaluarà la qualitat dels productes hortofructícoles i
el desenvolupament de malalties de postcollita per a
determinar la vida útil dels productes frescos tractats,
registrant l'impacte dels tractaments en el
desaprofitament d'aliments i en el medi ambient.

Martínez-Blay, V., Pérez-Gago, M. B., de la Fuente,
B., Carbó, R., & Palou, L. (2020). Edible coatings
formulated with antifungal GRAS salts to control
citrus anthracnose caused by Colletotrichum
gloeosporioides and preserve postharvest fruit
quality.
Coatings,
10(8),
730.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6565
Pérez-Gago, M. B., & Palou, L. (2020) Subtropical
fruits: Citrus. In: Gil, M. I., & Beaudry, R. M. (Eds.),
Controlled and Modified Atmosphere for Fresh
and Fresh-Cut Produce (pp. 411-419). Elsevier.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/7420
Uscanga-Sosa, D. P., Pérez-Gago, M. B., GómezMerino, F. C., Herrera-Corredor, J. A.,
Hernández-Cázares, A. S., & Contreras-Oliva, A.
(2020). Effect of antioxidants and pH on browning
and firmness of minimally processed eggplant.
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici ClujNapoca,
48(1),
79-89.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6650

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ
Martínez-Blay, V., Pérez-Gago, M. B., & Palou, L.
(2020). Desarrollo de un nuevo recubrimiento
comestible antifúngico para los cítricos. Revista
Alimentaria,
517,
22-24.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/7421

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ
Pérez-Gago, M. B. (2020). Aspectes generals en el
processament de fruita fresca tallada (IV gamma).
III Curs Tecnologia postcollita de cítrics i altres
cultius a la Comunitat Valenciana. Organitzat per
Universitat Politècnica de València-Centre de
Formació Permanent i Postcosecha.com. València,
27 de febrer de 2020.

PUBLICACIONES CIENTÍFIQUES
de Souza, E. L., Ramos Berger, L. R., Marín, A.,
Pérez-Gago, M. B., & Palou, L. (2020). Chitosan and
other edible coatings for postharvest disease
control. In: Palou, L., & Smilanick, J. L. (Eds.),
Postharvest Pathology of Fresh Horticultural
Produce, Chapter 21, (pp. 677-711). CRC Press,
Taylor
and
Francis
Group.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/7433

Pérez-Gago, M. B. (2020). Recobriments
comestibles: Noves oportunitats en la postcollita
de fruites i hortalisses senceres i mínimament
processades. Seminaris Cientificotècnics IVIACSIC. Moncada, València, 27 de novembre de
2020.
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5.c. Control integrat no contaminant de les
malalties de postcollita
.

L'objectiu general de la línia és realitzar investigació
aplicada en tots els aspectes relacionats amb la
patologia de postcollita de productes hortofructícoles
frescos d'interés econòmic en la Comunitat
Valenciana, amb èmfasi especial en el control integrat
no contaminant de malalties de postcollita (CINCEP)
dels fruits cítrics, la fruita d'os i fruits mediterranis
minoritaris com la magrana i el caqui. Això inclou la
identificació i estudi de tots els factors, tant de camp
com de postcollita, determinants de la incidència de
podridures i l'avaluació de nous tractaments
antifúngics de postcollita físics, químics de baix risc i
biològics
alternatius
als
fungicides químics

convencionals, amb especial relleu en el
desenvolupament de recobriments comestibles
antifúngics. S'estudia també l'efecte de tractaments
seleccionats sobre la qualitat, els compostos
bioactius i el potencial de conservació dels fruits.
Altres objectius específics són determinar l'etiologia
i les característiques de les malalties de postcollita,
crear i mantindre una col·lecció de soques
patogèniques autòctones de la Comunitat
Valenciana causants de podridures i oferir serveis
directes al sector de diagnosi de malalties i
assessorament sobre estratègies i mètodes de
control.
L'objectiu d'aquest projecte de col·laboració és
avaluar l'efectivitat de tractaments de postcollita
amb nous productes antifúngics no contaminants
desenvolupats per l'empresa Decco Ibérica Postcosecha S.A.U. per al control de les principals
podridures de la fruita fresca de la zona
hortofructícola mediterrània, especialment de cítrics
i caqui. El treball beneficiarà al sector valencià,
espanyol, europeu i mundial de la fruita fresca
perquè l’arribada al mercat de noves solucions
alternatives als fungicides químics convencionals per
al control de malalties de postcollita és actualment
un dels reptes més importants per a la reducció del
malbaratament alimentari mitjançant tecnologies
sostenibles. La implementació de noves tecnologies
efectives, netes i segures possibilita millorar la
qualitat i higiene de la fruita, obrir nous mercats
d'exportació més exigents i, per tant, millorar la
competitivitat del sector, a més de suposar un

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Prof. Lluís Palou
COL· LABORADORS:
Dra. M. Bernardita Pérez Gago, Dra. Lourdes
Soto-Muñoz, Dr. Antonio Vicent, Prof. Jose
Blasco

PROJECTES
Avaluació de la capacitat de nous productes de
Decco Ibérica per al control de malalties de
postcollita.
Finançat per Decco
(Paterna, València).

Ibérica

Post-cosecha

SAU
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avantatge indiscutible respecte a l'impacte sobre el
medi ambient de les pràctiques agrícoles.

l'àrea de la postcollita de fruits cítrics. Fontestad
S.A., una de les principals empreses exportadores
de cítrics valencians, treballa amb una gran varietat
de mandarines, taronges i llimes i disposa d'una
central citrícola molt pròxima a l'IVIA que compta
amb
les
més
modernes
infraestructures,
instal·lacions i equips per a la manipulació,
tractament i conservació de la fruita. En concret, el
conveni dona suport a estudis i treballs de recerca i
desenvolupament relacionats amb el control no
contaminant de malalties de postcollita i l'aplicació
de mitjans alternatius als fungicides de síntesis, el
desverdiment de varietats primerenques de cítrics i
l'aptitud de noves varietats, i la conservació i el
transport a mercats llunyans de les varietats de
cítrics de major interés comercial.

Foment de la investigació, formació i divulgació
en postcollita de cítrics.
Conveni marc de col·laboració. Signat amb l'Institut
Tecnològic Superior de Martínez de la Torre (ITSMT;
Tecnològic Nacional de Mèxic (Martínez de la Torre,
Veracruz, Mèxic).
Aquest conveni marc de col·laboració suposa
l'establiment de relacions institucionals entre el
Centre de Tecnologia Postcollita (CTP) de l'Institut
Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) i l'Institut
Tecnològic Superior de Martínez de la Torre (ITSMT;
Tecnológico Nacional de Mèxic, Mèxic) per a la
col·laboració a llarg termini en propostes i projectes
d'investigació, intercanvis acadèmics i realització
d'estades i cursos de formació, i divulgació al sector i a
la indústria de material científicotècnic d'interés, tot
això relacionat amb la tecnologia i la patologia de
postcollita de fruits cítrics. Aquesta col·laboració
resulta d'interés per al sector citrícola valencià perquè
permet fomentar la investigació, la innovació i el
desenvolupament tecnològic en l'àrea de postcollita de
cítrics mitjançant l'intercanvi de coneixements
cientificotècnics, l'assessorament mutu en aspectes
d'interés per al sector i la col·laboració bilateral per a
la presentació de propostes i projectes d'investigació.

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
Martínez-Blay, V., Taberner, V., Pérez-Gago, M. B.,
& Palou, L. (2020). Control of major citrus
postharvest diseases by sulfur-containing food
additives.
International
Journal
of
Food
Microbiology,
330,
108713.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6516
Palou, L. (2020). El control de las enfermedades de
poscosecha y las alternativas a los fungicidas
químicos convencionales. En: García ÁlvarezCoque, J. M., Moltó, E. (coords.), Una hoja de ruta
para la citricultura española. (1ªed.), (pp. 259-272).
Cajamar
Caja
Rural,
Almeria,
España.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6610

Millora de la tecnologia postcollita dels fruits
cítrics.
Conveni de col·laboració. Signat amb Fontestad S.A.
(Museros, València).

Palou, L., & Smilanick, J. L. (Eds.). (2020).
Postharvest Pathology of Fresh Horticultural
Produce. 824 pp. CRC Press, Taylor and Francis
Group. http://hdl.handle.net/20.500.11939/7436

S'estableix un acord de col·laboració entre el CTP de
l'IVIA i l'empresa Fontestad S.A. per a donar suport a
les diferents investigacions que s’estan realitzant en
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ACTIVITATS DE DIFUSIÓ

Palou, L., Kinay-Teksur, P., Cao, S., Karaoglanidis,
G., & Vicent, A. (2020). Pomegranate, persimmon,
and loquat. In: Palou, L., & Smilanick, J. L. (Eds.),
Postharvest Pathology of Fresh Horticultural
Produce, Chapter 5, (pp. 187-225). CRC Press,
Taylor
and
Francis
Group.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/7434

Palou, L. (2020). Patologia de postcollita de cítrics
i cultius mediterranis emergents. Professor del
Curs d'Especialització: III Curs Tecnologia
postcollita - Cítrics i Cultius Emergents a la
Comunitat Valenciana. Centre de Formació
Permanent, Universitat Politècnica de València
(UPV). València, 30 de gener de 2020. Presencial.

Smilanick, J. L., Erasmus, A., & Palou, L. (2020).
Citrus fruits. In: Palou, L., & Smilanick, J. L. (Eds.),
Postharvest Pathology of Fresh Horticultural
Produce, Chapter 1, (pp. 3-53). CRC Press, Taylor
and
Francis
Group.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/7435

Palou, L. (2020). Alternatives al control químic en
cítrics. Professor del Curs d'Especialització: III
Curs Tecnologia postcollita - Cítrics i Cultius
Emergents a la Comunitat Valenciana. Centre de
Formació Permanent, Universitat Politècnica de
València (UPV). València, 20 de febrer de 2020.
Presencial.

Soto-Muñoz, L., Taberner, V., de la Fuente, B., Jerbi,
N., & Palou, L. (2020). Curative activity of
postharvest GRAS salt treatments to control citrus
sour rot caused by Geotrichum citri-aurantii.
International Journal of Food Microbiology, 335,
108860. http://hdl.handle.net/20.500.11939/6598

Palou, L. (2020). Postharvest pathology. Profesor
del Curso “5th International On-line Course on
Postharvest & Fresh-Cut Technologies”. Grupo de
Post-recolección y Refrigeración. Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT). Cartagena,
Múrcia. Curs en línia sota demanda.

Tereso Ferreira, Di., Salazar, M., Nunes, C., Tereso
Ferreira, Da., Rebocho, E., & Palou L. (2020).
Eficácia dos extratos de romã no controlo de
doenças pós-colheita em laranjas ‘Navelina’.
Proceedings of the IV Simpósio Nacional de
Fruticultura. November 29-30, 2018, Faro,
Portugal. Actas Portuguesas de Horticultura, 32,
421-427. http://hdl.handle.net/20.500.11939/7432

Palou, L. (2020). Profesor de la subunidad “Postharvest pest management of fruits” de la unidad
“Food safety” del “Master in Precision Integrated
Pest Management (IPM) for Fruit and Vegetable
Crops, Academic year 2019-2020”. Mediterranean
Agronomic Institute (MAI, Bari), International
Centre for Advanced Mediterranean Agronomic
Studies (CIHEAM). Valenzano, Apulia, Itàlia, 19-22
de maig de 2020. Curs en línia en directe.

Zacarias, L, Cronje, P., & Palou, L. (2020).
Postharvest technology of citrus fruits. In: Talón,
M., Caruso, M., & Gmitter Jr, F. G. (Eds.), The
Genus
Citrus,
(pp.
421-446).
Elsevier.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/7022

Palou, L. (2020). Principals malalties de postcollita
de cítrics a principi de campanya. Jornada Tècnica
Greenyard Fresh Spain – Fomesa Fruitech –
Poscosecha.com: Jornada de postcollita de Cítrics.
València, 2 d'octubre de 2020. Webinar.

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ
Palou, L., & Taberner, V. (2020). Etiología e
incidencia de las enfermedades de poscosecha del
níspero cv. Algerie en Callosa d’en Sarrià (Alicante).
Levante
Agrícola,
452,
137-144.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6602

Palou, L. (2020). Patologia de postcollita dels fruits
cítrics. Curs Intensiu d'Actualització Professional
en Cítrics. Deganat, Facultat d'Agronomia,
Universitat Nacional Agrària La Molina. La Molina,
Lima, el Perú, 16 d'octubre de 2020. Webinar
internacional.
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5.d. Avaluació sensorial i estudis de consumidor
L’objectiu d’aquesta línia d’investigació és conéixer les
preferències del consumidor i els criteris en els quals
aquest basa la seua decisió de compra amb la fi última
d’aconseguir un bon posicionament dels nostres
productes hortofrutícoles en un mercat cada vegada
més competitiu. Les preferències del consumidor
lligades a la percepció de les característiques
organolèptiques com ara l’aparença, sabor, aroma i
textura son avaluades mitjançant Estudis Sensorials
són clau per garantir que la introducció de nous

tractaments de pre- i postcollita no repercuteix
negativamente en la qualitat final. D’altra banda,
mitjançant Estudis de Consumidor s’avalua la
influència en la decisió de compra de factors no
purament sensorials, como són la sostenibilitat, el
valor nutricional o la percepció de frescor, entre
d’altres. Aquests estudis estan permetent anticipar
la resposta no sols de consumidors de fruita de
distints països, sinó també de consumidors d’altres
productes d’interés com ous, oli o vi.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:

conjunt IVIA-empresa. Per a això, les noves varietats
estan sent avaluades pels consumidors i comparades
amb les varietats actualment comercialitzades en el
mateix període de la campanya. Només aquelles
noves varietats que agraden tant o més que les que
ja estan en el mercat, tindran possibilitats d’èxit.
S’estan identificant a més aquells compostos volàtils
responsables del sabor i l’aroma de les varietats de
major interés.

Dra. Cristina Besada
COL· LABORADORS:
Paula Tarancón, Alejandra Salvador, Pablo
Aleza, Gema Ancillo, Luis Bonet, Alba
Cerisuelo

PROJECTES
Selecció de nous híbrids de mandariner sobre
la base de les preferències del consumidor.
Subvencionat per: FDEGENT/2020/004.
L’objectiu d’aquest projecte és que les preferències
del consumidor es convertisquen en un criteri de
selecció de noves varietats de mandarina
primerenques i tardanes obtingudes en un programa
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Tarancón, P., Tárrega, A., Aleza, P., & Besada, C.
(2020). Valoración de los consumidores de cinco
nuevos híbridos de mandarina obtenidos en el IVIA
y descripción de su perfil sensorial. Estudio
comparativo respecto a variedades comerciales.
Levante
Agrícola,
452,
128-136.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6666

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
Antela, K., Morales-Rubio, A., Besada, C.,
Tarancón, P., Cervera, M.L., & Luque, M.J. (2020).
Color transform to optimize fruit ripeness
discrimination in dichromats. En: Gene, A., Luque,
MJ., Sañudo, F., Bueno, I., Hernández, R., García,
MC., Esteve, J. & Díez, MA. (Eds). V Congreso
Internacional de Jóvenes Optometristas. pp. 83-84.
http://redivia.gva.es/handle/20.500.11939/7423

Tarancón, P., Tárrega, A., Gonzáles, M., & Besada,
C. (2020). Influencia de distintas características de
la apariencia de las mandarinas en la elección del
consumidor.
Fruticultura,
78,
28-37.
http://redivia.gva.es/handle/20.500.11939/7426

Morales, J., Tárrega, A., Salvador, A., Navarro, P., &
Besada, C. (2020). Impact of ethylene degreening
treatment on sensory properties and consumer
response to citrus fruits. Food Research
International,
127,
108641.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6659

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ
Besada, C. (2020). Qualitat sensorial de noves
varietats de mandarina. La importància de
preguntar al consumidor. Jornada Internacional de
Millora Genètica de Cítrics. Institut Valencià
d'Investigacions Agràries (IVIA), Montcada, València,
28 de gener de 2020.

Tarancón, P., Tárrega, A., Aleza, P., & Besada, C.
(2020). Consumer Description by Check-All-ThatApply Questions (CATA) of the Sensory Profiles of
Commercial and New Mandarins. Identification of
Preference Patterns and Drivers of Liking. Foods,
9(4), 468. http://hdl.handle.net/20.500.11939/6379

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ
Férnandez-Serrano, P., Tarancón, P., & Besada, C.
(2020). ¿Qué información quiere recibir el
consumidor cuando compra fruta fresca?. La
etiqueta sensorial. Agrícola Vergel, 429, 241-247.
http://redivia.gva.es/handle/20.500.11939/7425
Tarancón, P., Cebrián, B., Fernández-Serrano, P., &
Besada, C. (2020). Relación entre la coloración de
la piel y calidad interna de naranjas ‘Sanguinelli’.
Estudios físico-químicos y sensoriales. Levante
Agrícola,
450,
33-42.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6402
Tarancón, P., Férnandez-Serrano, P., & Besada, C.
(2020). ¿Qué fruta elegir en cada momento? La
percepción del consumidor relativa a fruta fresca,
cortada y deshidratada. Levante Agrícola, 429, 241249. http://redivia.gva.es/handle/20.500.11939/7424
Tarancón, P., Giménez-Sanchis, A., Aleza, P. &
Besada, C. (2020). Selección de nuevas variedades
de mandarina tardía en base a la calidad
organoléptica y aceptación del consumidor tras la
conservación frigorífica. Levante Agrícola, 454, 227238. http://hdl.handle.net/20.500.11939/7109
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6.a. Genètica i tecnologia de la reproducció animal
Millora genètica i conservació de recursos
autòctons.
L'IVIA gestiona el Centre de Sementals del Programa
Nacional de Millora genètica de la raça caprina lletera
Murciana Granadina per al testatge de mascles a través
de les dades de les seues filles en diferents ramaderies
i la difusió de la resposta a la millora genètica via dosi
de semen.

valuosos. El CITA-IVIA és l'actual responsable del
programa de conservació de l'única gallina
autòctona reconeguda de la Comunitat Valenciana:
la Gallina Valenciana de Chulilla, amb activitats de
conservació in situ manejant una població d'animals
vius i exsitu amb el banc de germoplasma (semen,
sang i gònades). També existeix un banc de
germoplasma associat al programa de millora de la
raça Murciana-Granadina.

És necessària la conservació de recursos genètics de
les races en perill d'extinció i també d'individus

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
C02) amb fons FEADER.

Dra. Eva Mocé

S'estudia l'ús de la tecnologia FT-MIR com a mètode
barat i ràpid per a la detecció de caràcters d'interés
de les cabres que estan en control lleter oficial, amb
la finalitat d'aplicar-la a la selecció d'individus per al
programa de millora. Per a això, en les femelles
s'empra per a l'estudi de caràcters reproductius
(gestació i anoestrus), sanitaris (inflamació i
mamitis), desequilibris metabòlics (cetosi), així com
en la qualitat tecnològica de la llet. També s'empra
en l'avaluació de la qualitat seminal dels mascles.

COL· LABORADORS:
Dr. Ernesto A. Gómez

PROJECTES
CAPRAMIR+D. Ramaderia de precisió amb
tecnologia FT-MIR a partir del Control Lleter
Oficial per a la millora de la sostenibilitat de les
explotacions caprines de raça MurciàGranadina.

Purificat d'hematies de Ovis àries per al seu
ús en tècniques immunològiques.

Finançat per: Agència Estatal d'Investigació. Ministeri
de Ciència, Innovació i Universitats (RTA2017-00049103
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Finançat per: DURVIZ S.L.

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES

El test de rosetes és un mètode clàssic, encara utilitzat
en molts laboratoris d'hospital, per a la quantificació
de limfòcits T en consultes immunològiques. En el
CITA-IVIA es realitza l'extracció, desfibrinació i
purificació per a obtindre eritròcits purificats de
carners sans que són necessaris per a aquest test,
tractant de minimitzar l'hemòlisi donada la seua
fragilitat osmòtica.

Mocé E., Lozano-Palazon S.A., Martinez-Granell
M.M., Mocé M.L., Gomez E.A., 2020. Effect of the
refrigeration system on in vitro quality and in vivo
fertility of goat buck sperm. Animals 10(12):2399.
ISSN:
2076-2615.
DOI: https://doi.org/10.3390/ani10122399

Obtenció de dosis seminals refrigerades i
congelades de sanitat certificada i qualitat
contrastada per al programa nacional de
millora genètica de la raça caprina MurciàGranadina.

Sadeghi S., Del Gallego R., Garcia-Colomer B.,
Gómez E.A., Yániz J.L, Gosálvez J., LópezFernández C., Silvestre M.A., 2020. Effect of
sperm concentration and storage temperature on
goat spermatozoa during liquid storage. Biology
9(9):300.
ISSN:
2076-2618.
DOI: http://dx.doi.org/10.3390/biology9090300

Finançat per: Associació de Ramaders de Raça Murcià
Granadina de la CV (AMURVAL).

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ
Gómez E.A., 2020. El sector caprí necessita una
espenta innovadora. Plataforma Terra - Grup
Cooperatiu
Cajamar. https://www.plataformatierra.es/detalle/
el-sector-caprino-necesita-un-empujon-innovador

L'objectiu final és contribuir a una major resposta a la
selecció a través tant de la millora de la connexió
genètica entre ramats mitjançant l'ús dels mascles
d'inseminació com la difusió de les dosis seminals dels
mascles avaluats genèticament com a millorants. Això
precisa, d'una banda, augmentar la capacitat per a
emmagatzemar semen congelat com a reserva i
seguretat (banc de germoplasma) i, per un altre, la
difusió de semen refrigerat amb els millors resultats de
fertilitat. Durant 2020 es van expedir 1652 dosi de
semen refrigerat i 283 de semen congelat per a la
Comunitat Valenciana i altres CCAA. Es van congelar
1.496 dosi de 5 mascles i a 31 de desembre de 2020
disposem de 9.455 dosi de 23 sementals.
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6.a. Genètica i tecnologia de la reproducció animal
Propostes biotecnològiques per a millorar la
reproducció animal.
D'una banda, pretenem optimitzar diferents
biotecnologies reproductives en conill (inseminació
artificial mitjançant el desenvolupament de diluents
lliures d'antibiòtics i diluents orientats al benestar
animal, a més del disseny de noves cànules

d'inseminació, establiment de protocols de
superovulació adequats a aquesta espècie,
crioconservació
i
transferència
d'embrions,
congelació de semen,…) i d'altra banda, avaluar si
l'aplicació de diferents biotecnologies provoca
canvis fenotípics respecte a la població control.

millora de les línies paternals, cobrint així les
demandes del sector per a una producció cunícola
sostenible, eficaç i competitiva, a més d'explorar
l'aplicació de noves eines en la producció animal.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Dra. María Pilar Viudes de Catro

Canvis en el genoma i el seu impacte
fenotípic en una línia maternal de conills
després de successives aplicacions d'un
programa
de
crioconservació
(ref.
AICO/2019/272).

PROJECTES
Millora genètica del conill de carn: estratègies
per a incrementar l'eficàcia de la millora,
reproducció i salut de línies paternals (ref.
AGL2017-85162-C2-1-R-AR).
i

Finançat per: Conselleria d’Innovació, Universitats,
Ciència I Societat Digital de la Generalitat
Valenciana.

Aquest projecte afronta de manera multidisciplinària la

En aquest projecte s'avalua si una població
crioconservada successivament (3 generacions)

Finançat per: Ministeri
Competitivitat.

d'Economia,

Indústria
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mostra canvis fenotípics respecte a una població
control. Estudiant a més si els nivells de testosterona i
la qualitat espermàtica es veuen alterats després de
l'aplicació acumulativa de la crioconservació i la
transferència embrionària.

Juárez, J. D., Marco-Jiménez, F., Talaván, A. M.,
García-Domínguez, X., Viudes-de-Castro, M. P.,
Lavara, R., & Vicente, J. S. (2020). Evaluation by
re-derivation of a paternal line after 18
generations on seminal traits, proteome and
fertility. Livestock Science, 232, 103894.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6673

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
Marco‐Jiménez, F., Garcia‐Dominguez, X.,
Domínguez‐Martínez, M., Viudes‐de‐Castro, M.P.,
Diretto, G.,Peñaranda, D.S, Vicente, J.S. (2020).
Effect of Embryo Vitrification on the Steroid
Biosynthesis of Liver Tissue in Rabbit Offspring.
Int.
J.
Mol.
Sci.,
21,
8642;
doi:
10.3390/ijms21228642

Garcia-Dominguez, X., Vicente, J. S., Viudes-deCastro, M. P., Marco-Jiménez, F. (2020). Long-Term
Effects Following Fresh/Vitrified Embryo Transfer
Are Transmitted by Paternal Germline in a Large
Size Rabbit Cohort. Animals, 10(8), 1272.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/6637
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6.b. Transferència tecnològica en producció animal. Optimització de
l'alimentació en porcí i ocells, ús de subproductes. Confort ambiental.
Alimentació animal
Desenvolupament d'estratègies per a una alimentació
animal més sostenible. Aquestes estratègies inclouen la
valorització de subproductes i matèries primeres
alternatives en pinsos, l'estudi de la relació entre la

alimentació i l'impacte ambiental de la ramaderia i la
millora de l'eficiència en la utilització de nutrients
per part dels animals.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Subproductes agroindustrials millorats mitjançant
diferents tecnologies i el seu efecte sobre l'impacte
ambiental dels purins. A més, s'investigarà el seu
potencial de millora de la salut dels animals a través
de l'estudi del metaboloma i microbioma fecal i
sanguini. Investigador principal IVIA: Dra. Alba
Cerisuelo.

Dra. Alba Cerisuelo
COL· LABORADORS:
Dr. Ernesto A. Gómez, Dña. Dhekra Belloumi

PROJECTES

Proyecto WaysTUP!: Value chains for
disruptive transformation of urban biowaste
into biobased products in the city context
(WaysTUP!; IA 818308).

EFFIPIG: Utilització de subproductes fibrosos
millorats en pinsos de porcí per a incrementar
la salut intestinal i la sostenibilitat de la
producció porcina.

Finançat per: Comissió Europea. Programa Horizon
H2020.

Finançat per: Ministeri de Ciència, Innovació i
Universitats.
Programa
Reptes-Societat
2018
(RTI2018-095246-B-C22).

Es pretén establir noves cadenes de valor per a la
valorització de residus urbans en el marc de
l'estratègia d'economia circular a nivell europeu. A
més de valorar els residus, el projecte inclou el
desenvolupament d'eines per a impulsar un canvi de
comportament de la societat en termes de
percepció dels bioresidus i sostenibilitat ambiental.
L'activitat de l'IVIA en el projecte se centra en
estudiar el potencial ús d'insectes alimentats amb

La valorització de subproductes agroindustrials en
alimentació de porcí forma part de l'estratègia
d'economia circular per a millorar la sostenibilitat
econòmica i ambiental del sector. El projecte EFFIPIG
és un projecte nacional l'objectiu principal del qual és
determinar el valor nutricional de diversos
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bioresidus urbans en alimentació de broilers. No sols
s'establirà el seu valor nutricional sinó que
s'investigaran els seus efectes sobre el creixement i
salut dels animals. Investigador principal IVIA: Dra.
Alba Cerisuelo.

Efecte de la incorporació d'un extracte
natural en pinso de porcs d'esquer sobre la
ingestió, rendiment productiu i salut dels
animals.

Gestió i aprofitament de la pinyolada en
alimentació del bestiar boví extensiu a les
comarques de L’Alt i Baix Maestrat i Els Ports.

Finançat per: Empresa LUCTA S.A.
El control de la capacitat d'ingestió d'algunes línies
de porcí és crucial per a complir amb els seus
objectius productius. El contracte té com a objectiu
principal estudiar l'efecte d'un additiu sensorial en el
pinso de porcs
d'esquer sobre paràmetres
relacionats amb la productivitat, engreixament i
salut animal. Investigadora responsable: Dra. Alba
Cerisuelo. Import: 29.920,50 € + IVA.

Finançat per: Agència Valenciana de Foment i Garantia
Agrària (AGCOOP_C/2018/011).
La gestió de la pinyolada, un residu generat en
l'obtenció d'oli d'oliva, és un problema hui dia per al
sector oleícola de la Comunitat Valenciana a causa del
seu volum i destí actual (oruxeres). L'IVIA, juntament
amb la UPV, CEU, diverses cooperatives oleícoles i
ramaderes participa en el projecte de cooperació
(AGCOOP_C/2018/011) regional l'objectiu principal
de la qual és desenvolupar un model de gestió i
aprofitament de la pinyolada en l'alimentació del
bestiar boví extensiu a les comarques de L’Alt i Baix
Maestrat i Els Ports (Castelló), que permeta
implementar la utilització d'aquest subproducte de
l'olivera en l'alimentació animal de la zona.

Avaluació de l'aportació de fòsfor digestible
de la fitasa ePhyt 5000 per a construcció de
la matriu nutricional en gallines ponedores i
porcs d'esquer.
Finançat per: GLOBAL FEED S.L.U.
L'ús de fitases en pinsos de monogàstrics
contribueix a reduir la utilització de fòsfor inorgànic
en el pinso i la contaminació ambiental associada a
la seua eliminació. L'objectiu del contracte va ser
assignar un valor energètic a la fitasa exògena ePhyt
5000 en gallines ponedores i porcí. Investigadora
responsable: Dra. Alba Cerisuelo.
Desenvolupament
d'una
nova
forma
d'incorporació de fòsfor per a una nutrició de
precisió en avicultura: fitasa fosfatada
(ephytphos).
Finançat per: GLOBAL FEED S.L.U.
L'ús de fitases en pinsos de monogàstrics
contribueix a reduir la utilització de fòsfor inorgànic
en el pinso i la contaminació ambiental associada a
la seua eliminació. L'objectiu del contracte va ser
desenvolupar un producte que combine una font de
fòsfor
i l'enzim
exogen fitasa (ephytphos).
Investigadora responsable: Dra. Alba Cerisuelo.
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Investigadora responsable: Dra. Alba Cerisuelo.

Efecte d’Eimex sobre els resultats productius,
microbiota intestinal, morfologia intestinal i
paràmetres bioquímics de broilers en
condicions d'alta pressió sanitària.

Aplicació de noves tecnologies per a la
valorització de purí porcí i estratègies
nutricionals i de maneig per a l'optimització
de la seua gestió agrícola.

Finançat per: ALBIO FERM S.L.

Finançat per: Societat Cooperativa Ramadera de
CASPE R.L.

Assegurar una òptima salut intestinal en els animals és
clau per a assegurar uns bons rendiments i eficiència.
L'objectiu del contracte va ser investigar els efectes
d'un producte comercial en pinsos de pollastres
broiler sobre els rendiments productius i paràmetres
de salut intestinal. Investigadora responsable: Dra.
Alba Cerisuelo.

La contaminació ambiental associada als purins és
un tema prioritari en zones amb una elevada
concentració de granges de porcí. L'objectiu del
contracte és implementar diferents estratègies
d'alimentació que contribuïsquen a reduir la
concentració de nitrogen i les emissions d'amoníac
en els purins. Investigadora responsable: Dra. Alba
Cerisuelo.

Estudi de l'efecte de diferents estratègies
d'alimentació en porcs d'esquer sobre la salut i
els rendiments productius en condicions
d'estrés tèrmic.

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES

Finançat per: LUCTA S.A. e INCARLOPSA.

Cambra-López, M., Cerisuelo, A., Ferrer, P.,
Ródenas, L., Aligue, R., Moset, V., & Pascual, J. J.
(2020). Age influence on effectiveness of a novel
3-phytase in barley-wheat based diets for pigs
from 12 to 108 kg under commercial conditions.
Animal Feed Science and Technology, 267,
114549. http://hdl.handle.net/20.500.11939/6671

L'estrés tèrmic en granges de porcí en els mesos
d'estiu és una realitat al nostre país, que s'associa a
una reducció del rendiment dels animals i la
competitivitat de les explotacions. L'objectiu de
contracte va ser estudiar dues estratègies
d'alimentació basades en variacions en la seua
composició química i l'ús d'additius sensorials sobre la
salut i productivitat de porcs sotmesos a estrés
tèrmic. Investigadora responsable: Dra. Alba
Cerisuelo.

Ferrer, P., Calvet, S., García-Rebollar, P., de Blas,
C., Jiménez-Belenguer, A. I., Hernández, P., ... &
Cerisuelo, A. (2020). Partially defatted olive cake
in finishing pig diets: Implications on performance,
faecal microbiota, carcass quality, slurry
composition and gas emission. Animal, 14(2), 426434. http://hdl.handle.net/20.500.11939/6672

Avaluació de l'eficàcia d'una nova fitasa en
polits i porcí.
Finançat per: empresa LUCTA S.A. e INCARLOPS.

Cerisuelo, A., Calvet, S. (2020). La alimentación en
producción intensiva de animales monogástricos:
Un elemento clave para reducir su impacto
ambiental. ITEA-Información Técnica Económica
Agraria,
116
(5),
483-506.
https://doi.org/10.12706/itea.2020.039

L'ús de fitases en pinsos de monogàstrics contribueix a
reduir la utilització de fòsfor inorgànic en el pinso i la
contaminació ambiental associada a la seua eliminació.
L'objectiu del contracte va ser determinar la
digestibilitat del fòsfor en incorporar una nova fitasa
exògena en pinsos de pollastres broiler i porcs.
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PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ

PIQUER, O., FERRER, P., VILLALBA, I., GÓMEZ,
E.A., CANO, J.L., CERISUELO, A. 2020. TÍTULO:
Protein value of Spanish camelina meal and cake in
broilers:
preliminary
results.
TIPO
DE
PARTICIPACIÓN: Póster. CONGRESO: 7TH
Mediterranean Poultry Summit. PUBLICACIÓN:
Book of abstracts. LUGAR Y FECHA DE
CELEBRACIÓN: Córdoba (Spain), 7-9 octubre de
2020.

MOCÉ, E., GÓMEZ, E.A., CERISUELO, A. 2020.
TÍTULO: Effect of the genetic hen line on fattyacid composition of egg yolk. TIPO DE
PARTICIPACIÓN: Póster. CONGRESO: 7TH
Mediterranean Poultry Summit. PUBLICACIÓN:
Book of abstracts. LUGAR Y FECHA DE
CELEBRACIÓN: Córdoba (Spain), 7-9 octubre de
2020.

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ

SUAY, M.I., PIQUER, O., HERNÁNDEZ, P., FERRER,
P., BESADA, C., TARANCÓN, P., MARTÍNEZ, M.,
MORATA, M.L., MOCÉ, E., GÓMEZ, E., CERISUELO,
A. 2020. TÍTULO: Effects of including camelina cake in
laying hens on physic-chemical and sensory egg quality.
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Póster. CONGRESO:
7TH Mediterranean Poultry Summit. PUBLICACIÓN:
Book of abstracts. LUGAR Y FECHA DE
CELEBRACIÓN: Córdoba (Spain), 7-9 octubre de
2020.

Webinar. Economia Circular: Valorització de la
pinyolada en l'alimentació animal. Ponència: Quin
és el valor nutritiu de les pinyolades?. Autors: A.
Cerisuelo i Olga Piquer. Data: 23 de juliol de
2020. Duració: 25 min.
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6.b. Transferència tecnològica en producció animal. Optimització de
l'alimentació en porcí i ocells, ús de subproductes. Confort ambiental.
Benestar animal i gestió d'explotacions
ramaderes.

allotjaments oberts, la prioritat de la línia és
estudiar el benestar dels animals des del punt de
vista de l'estrés tèrmic. D'altra banda, el
monitoratge dels animals de manera contínua a
través de la ramaderia de precisió, permet estudiar
el benestar de manera individual, per la qual cosa en
els últims anys, un altre dels objectius està sent
l'estudi de la mateixa com a eina de millora del
benestar animal, així com la validació d'alguns
dispositius a les condicions que es donen en la
producció animal de l'àrea mediterrània.

Estudiem l'impacte de les condicions d'allotjament dels
animals de producció en el seu benestar, des de
diferents punts de vista: estrés, comportament, sanitat
i producció. Atés que en ramaderia intensiva les
condicions
ambientals
venen
derivades
fonamentalment del maneig de la climatització, aquesta
línia també té com a objectiu l'optimització de la
mateixa i l'estudi d'alternatives. A més, en sistemes
extensius o en els quals els animals estan en

Per a millorar les condicions de salut i de benestar
de pollastres i conills d'engreixament en les
explotacions s'avaluen diverses tècniques, que
permeten l'eliminació de l'ús d'antibiòtics en totes
dues espècies. Aquestes tècniques es basen en la
millora de la qualitat de l'aire, la millora dels
protocols de neteja i desinfecció, el maneig de la
densitat animal i la grandària de grup i l'ús d'estirps
de creixement lent en pollastres d'engreixament.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Dra. Aránzazu Villagrá
COL· LABORADORS:
Dr. Ernesto A. Gómez

PROJECTES
Valoració del maneig animal i el maneig
ambiental com a alternatives a l'ús d'antibiòtics
en pollastres i conills d'esquer. Efecte sobre les
multiresistències.

A més, es valora l'efecte de tots aquests factors
sobre la seua microbiota, així com la presència de
microorganismes
resistents
als
antibiòtics.
Investigadora responsable: Dra. Aránzazu Villagrá.

Finançat per: Agència Estatal d'Investigació. Ministeri
de Ciència, Innovació i Universitats (RTA2017-00013)
amb fons FEADER.

Avaluació de Phagovet contra Salmonella
spp en avicultura.
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Contracte d'investigació finançat per: CECAV - Centre
de Qualitat Avícola de la Comunitat Valenciana.

Villagrá, A. Housing and rabbit welfare in
breeding does. In: Lagomorpha characteristics.
IntechOpen editors, London, United Kingdom.
ISBN:
978-1-78984-291-3.
.
DOI:
10.5772/intechopen.91829

Com una alternativa a l'ús d'antibiòtics enfront de
Salmonella spp en avicultura (tant en posada com en
engreixament) s'avalua l'eficàcia d'un bacteriòfag. Per a
això, es realitzen proves experimentals en pollastres
d'engreixament i gallines de posada en les instal·lacions
del CITA. Aquest contracte forma part d'un projecte
europeu del consorci del qual és membre del CECAV.
Investigadora responsable: Dra. Aránzazu Villagrá.

Pérez-Fuentes, S;Muñoz-Silvestre, A;Moreno,
E;Martinez-Paredes,E;Viana, D;Selva, L;Villagrá,
A;Sanz-Tejero, C;Pascual, J.J.;Cervera,C.;Corpa,
J.M. 2020. Effect of different housing systems
(single and group penning) on thehealth and
welfare of commercial female rabbits. Animal
14(6): 1-8. doi: 10.1017/S1751731119003379
Fernandez-Novo, A., Pérez-Garnelo, S. S.,
Villagrá, A., Pérez-Villalobos, N., & Astiz, S.
(2020). The effect of stress on reproduction and
reproductive technologies in beef cattle—A
review.
Animals,
10(11),
2096.
http://hdl.handle.net/20.500.11939/7066

Desenvolupament d'un sistema de producció
sostenible de carn bovina diferenciada, sobre la
base de la raça japonesa Wagyu i les seues
creus.

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ
Gardón, JC; Vázquez, J; Sánchez-Romero, C;
Fayos, J; Vázquez-Gómez,M; Pérez-Garnelo, S;
Villagrá, A; Martínez, D; Sebastián, F; Astiz, S.
Essential amino acids in beef from Wagyu,
Wangus and European bullsunder Spanish
production systems. European Federation of
Animal Science. 71st Annual Meeting of the
European Federation of Animal Science. Online.
Diciembre de 2020.

Contracte d'investigació finançat per: empresa Fincas
del Turia S.L.
Es valoren diferents tècniques nutricionals i de maneig
en la producció de jònecs d'esquer de la raça japonesa
Wagyu. S'estudien, fonamentalment, aspectes de
maneig i benestar animal, avaluant d'una forma
profunda el benestar de l'explotació des del naixement
dels jònecs, proposant canvis i millorant les
instal·lacions per a millorar el benestar dels animals.
Així mateix, es proven diferents tècniques de maneig
que, a més de millorar el benestar dels animals,
milloren la qualitat de la carn dels animals, donant un
valor afegit al qual ja de per si mateix tenen aquests
animals. Investigadora responsable: Dra. Aránzazu
Villagrá.

Vázquez, J; Vázquez-Gómez, M; GarcíaContreras, C; Pérez-Garnelo,S; Villagrá, A;
Gardón, JC; Martínez, D; Sebastián, F; Astiz, S.
Difference in beef features between pure and
crossbred Wagyu bullsunder Spanish production
systems. European Federation of Animal Science.
71st Annual Meeting of the European Federation
of Animal Science. Online. Diciembre de 2020.
Ramón-Moragues, A; Gonçalves, C; MorenoPardo, JC; Escribano,D; Romero, T; Torres, R;
Martínez-Paredes, E; Villagrá, A. Efecto del
tamaño de grupo y el parentesco en el
crecimiento y el estrés en conejos de
crecimiento. Asociación Española de Cunicultura.
Webinar de cunicultura WebiAsescu 2020.
Online. Diciembre de 2020.

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
Pascual M., Gómez E.A., 2020. Profitability in rabbit
breeding.
In:
Lagomorpha
characteristics.
IntechOpen editors, London, United Kingdom. pp.
10102-10108. ISBN: 978-1-78984-291-3. DOI:
10.5772/intechopen.93260
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ACTIVITATS DE DIFUSIÓ
Benestar animal en avicultura. Classe en el Màster
Comportament i benestar en animals de producció
de la Facultat de Veterinària de la Universitat de la
República (l'Uruguai). 18 de desembre de 2020.
Housing and production systems in poultry. Curs en
la Residència de Diplomats Europeus en Avicultura.
12 de desembre de 2020.
Seminari d'Etologia porcina en l'assignatura
Producció de Monogàstrics en el Grau d'Enginyeria
Agroalimentària i del Medi rural de la UPV. 31 de
gener de 2020.
Seminaris de Producció Avícola en l'assignatura
Producció de Monogàstrics en el Grau d'Enginyeria
Agroalimentària i del Medi rural de la UPV. Març i
abril de 2020.
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jgan en la conservación de recursos zoogenéticos, ya que permiten conservar la biodi

Convenis i contractes d’investigació signats en 2020
Convenis de col·laboració
• Institut Nacional de Tecnologia Agropecuària
• Pinter y Morant, S.L.
• Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
• ANECOOP, S.COOP.
• Eurosemillas, S.A.
• Investigación Citrícola Castellón, S.A.
• Universitat de Múrcia
• CRDOP Nísperos Callosa d’En Sarrià
• Dareton Primary Industries Institute
• Universitat Catòlica de València San Vicent Màrtir
• Ministeri d'Universitats
• Cooperativa Agrícola Nostra Senyora del Oreto Coop. V.

Contractes d’Investigació

• Investigació Citrícola Castelló, S.A.
• Timac Agro España, S.A.
• Durviz, S.L.
• AVASA
• CECAV
• Global Feed, S.L.U
• Agrícola Ruiz Valero, S.L.
• Icotea Inmob., S.L.
• IRTA
• La Lloma, S.A.
• UBE Corporation Europe, S.A.U.
• Genesis Innovation Group, S.L.U.
• Cantera La Torreta, S.A.
• Lucta, S.A.
• Nador Cott Protection, SARL
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• Eurosemillas, S.A.
• Citricom LTD
• Biogold Network EM, S.A.
• UPV
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