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Marc legal
i organització

Marco 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
DirectoraGeneral d’Universitats
Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digita
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
Dña. Cristina del Campo Asenjo
Directora Institut Tecnològic de l'Alimentació
D. Cirilo Arnandis Núñez
Representant Federació de Cooperatives Agràries Comunitat Valenciana
D. Juan Salvador Torres Domingo
Representant Associació Valenciana d'Agricultors
D. Vicente Miquel Oltra Benavent
Representante Unió de Llauradors i Ramaders del P.V.
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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
SECRETARIO
D. Rodolfo Canet Castelló
Director de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA)

Consell Rector

Consejo Rector
Consell Científic

Direcció IVIA

Gerència IVIA

Consell de Direcció

Centres
d’investigació

Unitats
i serveis

Agroenginyeria

Servei de
Tecnologia del Reg

Citricultura i producció
vegetal
Desenvolupament de

Suport a la
investigació

Secretaria jurídic
administrativa

Documentació

Gestió econòmica i
pressupostària

Manteniment

UETIV

Personal i nòmines

UGF

OTRI

l’ agricultura sostenible

Prevenció de riscos
laborale¡s

Genòmica
Protecció vegetal i
biotecnologia

Suport jurídic
Contractació
Gestió administrativa

Investigació i
tecnologia animal
Tecnologia postcollita
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Missió, visió i valors

Misió
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.

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

Recursos
econòmics

Liquidació del pressupost de despeses

Obligacions pts. de
pagament a 31/12

Pagaments

Oblig.
reconegudes
netes a 31/12

4.046.000,00

0,00

124.000,00

0,00

Arrendaments i cànons
Reparacions, manteniment i cons.
Material, subministraments i
altres

42.000,00

0,00

42.000,00

19.559,89

19.559,89

22.440,11

19.559,89

0,00

360.000,00

(30.000,00)

330.000,00

161.060,01

161.060,01

168.939,99

157.906,24

3.153,77

1.538.020,00

0,00

Indemnitzacions per raó del serveu

10.000,00

0,00

COMPRES B. CTES. I DPS. F.

Romanet
de crèdit

Modificació

Funcionaris
Laboral fiX
Altre personal
Quotes Socials
DESPESES DE PERSONAL

Definitiu

Inicial

Crèdits pressupostaris

Despeses
compromeses

Classificació funcional per programes

4.046.000,00 3.886.496,44 3.886.496,44 159.503,56 3.886.496,44
124.000,00

25.924,93

25.924,93

0,00

98.075,07

25.924,93

0,00

2.000.600,00 400.000,00 2.400.600,00 2.261.143,26 2.261.143,26

139.456,74

2.261.143,26

0,00

1.400.000,00 300.000,00 1.700.000,00 1.525.674,24 1.525.674,24

174.325,76

1.286.784,74 238.889,50

7.570.600,00 700.000,00 8.270.600,00 7.699.238,87 7.699.238,87

571.361,13

7.460.349,37 238.889,50

1.538.020,00 1.278.327,03 1.278.327,03
10.000,00

56,91

56,91

1.950.020,00 (30.000,00) 1.920.020,00 1.459.003,84 1.459.003,84

259.692,97

1.224.296,56 54.030,47

9.943,09

0,00

56,91

461.016,16

1.401.762,69

57.241,15

Interessos demora i altres d.
Financ.

8.200,00

30.000,00

38.200,00

30.534,38

30.534,38

7.665,62

30.534,38

0,00

DESPESES FINANCIERES

8.200,00

30.000,00

38.200,00

30.534,38

30.534,38

7.665,62

30.534,38

0,00

0,00

540.000,00

434.969,78

434.969,78

105.030,22

433.904,76

1.065,02

0,00

540.000,00

434.969,78

434.969,78

105.030,22

433.904,76

1.065,02

330.000,00

185.895,43

185.895,43

144.104,57

185.895,43

0,00

460.000,00

253.622,93

253.622,93

206.377,07

203.326,61

50.296,32

Families/instituc. sense fi de lucre 540.000,00
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
540.000,00

Inv. nova asoc. al fto. op. Serveis
330.000,00
0,00
Inv. repos. asoc. al fto. op. serveis 460.000,00
0,00
Despeses d’inversió i
desenvolupament
3.555.000,00 2.623.455,60
INVERSIONS REALS
4.345.000,00 2.623.455,60
TOTAL DESPESES

14.413820

6.178.455,60 4.594.952,30 4.594.952,30 1.583.503,30 4.441.352,42 153.599,88
6.968.455,60 5.034.470,66 5.034.470,66 1.933.984,94 4.830.574,46 203.896,20

3.323.455,6 17.737.275,6 14.658.217,5 14.658.217,53 3.079.058,07 14.157.125,66 501.091,87
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Liquidació del pressupost d’ingressos

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Interessos de depòsits

Altres ingressos patrimonials

De l’administració general de la GV
De l’exterior

TOTAL INGRESSOS

Derets pendents de
pagament a 31/12

0,00

0,00

0,00

131.002,11

118.486,77

12.515,34

0,00

0,00

0,00

131.002,11

118.486,77

12.515,34

124.700,00

0,00

62.741,26

62.741,26

0,00

8.584.098,33

2.051.821,67

8.646.839,59

2.051.821,67

9.935.920,00 700.000,00

124.700,00
10.635.920,0

10.635.920,0
10.760.620,00
10.060.620,00 700.000,00
10.698.661,26
3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

14.005,06

1.500,00

12.505,06

1.538,54

1.538,54

0,00
13.000,00

0,00

13.000,00

15.543,60

3.038,54

12.505,06

730.200,00

0,00

730.200,00

1.914.787,11

1.636.787,11

278.000,00

3.534.834,87

67.802,74

3.240.000,00 160.000,00

3.400.000,0 3.602.637,61

170.000,00

0,00

170.000,00

559.708,53

469.387,73

90.320,80

200.000,00

0,00

200.000,00

403.543,89

293.844,08

109.699,81

4.50000,00 6.480.677,14

5.934.853,79

545.823,35

4.340.200,00 160.000,00

ACTIUS FINANCERS

Recaudación neta

Definitiva

De l’administració de l’Estat

Modificació

Reintegrament d’operacions

Inicial

Previsions pressupostàries

Drets reconeguts
nets

Classificació funcional per programes

0,00

2.463.455,60 2.463.455,60

0,00

0,00

0,00

0,00

2.463.455,60 2.463.455,60

0,00

0,00

0,00

14.413.820 3.323.455,60 17.737.275,6 17.325.884,1 14.703.218,69
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2.622.665,42
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Origen dels fons executats

Import
(milers d’€)
GVA

3.602,64

AGE + UE

2.318,33

EMPRESES

559,71

ALTRES FONTS

146,55

TOTAL

6.627,22

Origen dels fons
(miles de €)
OTRAS FUENTES

146,55

CONTRATOS CON EMPRESAS

559,71

APORTACION AGE+ UE

2.318,33

APORTACIONES G.V.

3.602,64
0

500

1.000

1.500

14

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Excució de la despesa per projectes d’investigació

Import
(miles de €)
GVA
UE
MAPA
MICCIN
INIA
EMPRESES

2.322,82

N.º de
projectes

234,37
292,25
431,84

Finançats per la GV

420,79
602,44

TOTAL

53

Finançats per altres entitats

86

TOTAL

4.304,50
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EXECUCIÓ DE DESPESA PER P. INVESTIGACIÓ
EMPRESAS; 602,44;
14%

INIA; 420,79; 10%

GVA; 2.322,82; 54%
MICCIN; 431,84; 10%

MAPA; 292,25; 7%

UE; 234,37; 5%
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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

0 0 0 0
Pers.funcionari carrera (cap.I) 14 25 39 5
Pers. funcionari interí (cap.I) 7 6 13 6
Pers.funcionari interí (cap.VI) 18 8 26 6
Pers. laboral (cap. I)

0 0 0 0
Pers. laboraltemporal (cap.VI) 10 8 18 0
Pers. laboral temporal (cap.I) 2 2 4 0
Pers. amb beca (cap. IV)
14 7 21 0

TOTAL

65 56 121
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0

0

0

0

0

0

6 11 4

6 10 15 6 21 0

1

1

38 44 82

82

0

2

2

1

3 13 10 23 0

1

1

28 20 48

48

0

6 12 2

0

2

0

6

6

0

0

0

26 20 46

46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 9

19

0

19

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

4

6

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 7

21

0

21

0

2

2

128 104 222

176

46

16 33

0

8

0

7 15

0

0

0

28 23 51

0

Percep.
no RPT

0

8

0

Percep.
RPT

Fig. 1. Personal de l’IVIA en 2021 desagregat per grup de titulació, categoria i sexe.

Perceptors

Imports
Altes

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)

TOTALS

0

0,00

88

3.886.496,44

43

2.060.655,52

42

1.146.950,03

1

25.924,93

15

358.631,50

6

200.487,74

36

435.427,10

231

Personal funcionari carrera (cap.
I)
Personal funcionari interí(cap.I)

5

9

6

1

Personal funcionari interí (cap.
VI)
Personal laboral (cap. I)

21

19

0

0

8

4

2

3

3

15

Personal laboral temporal (cap.
VI)
Personal laboral temporal (cap.
I)
Personal amb beca (cap. IV)

8.114.573,26

Fig. 2. Nombre de preceptors i import abonat en 2021.
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Baixes

TOTAL

45

51

Fig. 3. Altes i baixes del personal de l’IVIA en 2021.

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 traball
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 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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Relación de los objetivos del IVIA con el programa FEDER
Proyectos de investigación cofinanciados por GVA/FEDER
MILLORA VEGETAL I GANADERA
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.

Producció de noves varietats de fruiters
alternatiuss als cítrics adaptades al canvi
climàtic.
IP: Prof. María Luisa Badenes Catalá.
L'objectiu és la selecció de noves varietats de fruiters
no cítrcs, 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 gamma varietal
actualment basada en ‘Algerie’ i les seues mutacions.
En l'IVIA participen els investigadors Marisa Badenes,
Elena Zuriaga, Gabino Ríos, Almudena Bermejo i Luis
Bonet.

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

Noves varietats i eines per a millorar la
resiliència i sostenibilitat de la citricultura
valenciana.

IP: Dra. Concha Domingo.

IP: Dra. María José Asins Cebrián.

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
en aquestes condicions.

Després de la domesticació, la millora de plantes
cultivades ha reduït enormement el patrimoni genètic
en ús per milloradors a causa de la la intensa selecció
realitzada, majoritàriament en condicions òptimes de
producció, en absència de limitacions d'aigua i
fertilitzants. En aquest projecte s'investiga
el
germoplasma cítric que està sense explotar per a
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fer-ho accessible a programes de millora en forma de
materials de premillora que incrementen la
sostenibilitat i resiliència de la citricultura valenciana..

IP: Dr. 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.
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.

Marcadors genètics lligats a la fenologia de la
bresquillera i l'assimilació del ferro en kiwi.
IP: Dr. 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
del IMIDA. En l'IVIA participen els investigadors
Gabino Ríos, Marisa Badenes i Ana Quiñones.

Fenotipat i evaluació agronòmica de noves
varietats de cítrics.
IP: Dr. Pablo Aleza.
En l'IVIA s'estan realitzant diferents programes de
millora genètica de cítrics dirigits a l'obtenció d'híbrids
triploides, diploides i mutants de Clementina que es
troben en diferents fases d'avaluació i selecció en camp.
Durant aquest projecte es continuarà amb l'avaluació i
experimentació d'aquestes varietats amb l'objectiu de
posar-les a la disposició dels agricultors valencians en
un futur pròxim.

Obtenció i caracterització de nous patrons de
cítrics amb potencial tolerància al HLB.
IP: Dra. 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 pricipal

Fruita emmagatzemada a baixa temperatura:
estudis d'associació dels danys per fred en
mandariners híbrids.
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objectiu serà l'obtenció de nous patrons híbrids de
cítrics a través d'hibridacions dirigides amb potencial
tolerància a la malaltia.

IP: Dr. Alejandro Tena Barreda.
L'objectiu principal d'aquest projecte és avaluar
l'establiment, dispersió i efecte del parasitoide
Tamarixia dryi a Espanya. Tamarixia dryi és el
principal agent de control biològic de Trioza
erytreae, psíl·lid vector del huanglongbing (HLB). El
psíl·lid es va detectar en la península ibèrica en 2014
i l'IVIA ha treballat en diversos projectes per a
introduir amb èxit el parasitoide des de Sud-àfrica.

Gestió de bancs de germoplasma per a la
selecció i conservació de recursos genètics en
espècies animals d'interés per a la CV.
IP: Dra. Eva 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.
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.

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.

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

Desenvolupament de mètodes de control de
plagues i vectors clau a la Comunitat
Valenciana mitjançant tecnologia RNAi.

IP: Dra. Mª Carmen Vives García.
Objetivos: 1) saneamiento, mantenimiento y
certificación de variedades de cítricos obtenidas en el
IVIA, 2) saneamiento y mantenimiento de variedades
de vid de dominio público, 3) mantenimiento de
variedades tradicionales de frutales de hueso y
almendro, 4) mantenimiento de las colecciones de
virus de cítricos, vid y frutales. Resultados esperados:
poder ofrecer al sector nuevas variedades de cítricos
y vid y variedades tradicionales de frutales de hueso y
almendro con la garantía sanitaria indispensable
para mantener la competitividad de la agricultura
valenciana.

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 com són Trioza erytreae, Ceratitis
capitata i Delottococcus aberiae. 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.
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Gestió d'enemics naturals i infraestructures
ecològiques per a l'optimització del control
biològic en cítrics (GENIE CBC).

d'equips sensoritzatss 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.

IP: Dr. César Monzó Ferrer.

Implementació d'una eina digital per a
seguiment dels costos de producció de la
Comunitat Valenciana. Avaluació de la
sostenibilitat econòmica.

L'objectiu final d'aquest projecte és millorar el control
biològic de plagues clau de cítrics a través de la
implementació de cobertes vegetals com a estratègia
de conservació i mitjançant el desenvolupament d'un
programa de cria i alliberament de parasitoides per al
cas de Ceratitis capitata. Els objectius parcials són 1)
Dissenyar cobertes vegetals que oferisquen serveis
ecosistèmics als enemics naturals associats a plagues
clau de cítrics, 2) Avaluar l'efecte de diferents tipus de
cobertes vegetals en la incidència de plagues clau, 3)
Optimitzar la cria semi-massiva de Diachasmimorpha
longicaudata, actualment en marxa a càrrec de Tragsa
S.A., que servirà per als assajos de camp i 4) Efectuar
assajos de solta del parasitoide en camp, per a
determinar la seua potencialitat com a agent de control
biològic de C. capitata.

SOSTENIBILITAT
AMBIENTAL DE
AGRÍCOLA

IP: Dra. Ana Quiñones Oliver.
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. 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 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.

ECONÒMICA
I
LA PRODUCCIÓ

Desenvolupaments
d'enginyeria
per
a
l'assegurament d'una agricultura rendible,
sostenible i competitiva del camp a la taula.

Millora de l'eficiència hídrica de cultius
estratègics en la Comunitat Valenciana.

IP: Dra. Patricia Chueca.
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

IP: Dr. 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
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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.

al nou mapa varietal de la nostra Comunitat. El
projecte s'està realitzant en col·laboració amb les
principals agrupacions d'agricultors.
Segrest de carboni en agroecosistemes
valencians:
fonaments
ecofisiològics
i
estratègies per a maximitzar la seua capacitat
de mitigació del canvi climàtic.
IP: Dr. Domingo J. Iglesias Fuente.
En un context de canvi climàtic com el que ens
trobem el desenvolupament de tècniques per a
incrementar el segrest de CO₂ de l'atmosfera
constitueix una línia estratègica fonamental per a
pal·liar els efectes adversos d'aquest. El present
projecte d'investigació aborda l'estudi complet de la
capacitat de fixació de carboni per part dels cultius
majoritaris de la Comunitat Valenciana – cítrics,
olivera, vinya a través d'una triple aproximació:
fisiològica, agronòmica i tecnològica.

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: Dr. José Miguel de Paz Becares.

Estratègies sostenibles per a millorar la
resposta dels cítrics al reg amb aigua marina
dessalinitzada (CITRISOST).

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.

IP: Juan Gabriel Pérez Pérez
El projecte CITRISOST aborda, d'una banda, 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/o sequera). A nivell pràctic, s'avaluarà
la combinació d'eines i tècniques de cultiu (reg
eficient i embuatat) per a millorar la resposta dels
cítrics al reg amb AMD, tractant de minimitzar el risc
per fitotoxicitat per B i promoure la seua
sostenibilitat
agronòmica,
econòmica
i
mediambiental.

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: Dra. Ana Quiñones Oliver.
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
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CONTROL DE LES MALALTIES I LA
QUALITAT POSTCOLLITA
Estratègies per a garantir la qualitat postcollita
i la seguretat alimentària de productes
hortofructícoles valencians.
IP: Prof. Lluís Palou.
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 i
internacional en els temes d'interés per al sector
agroalimentari valencià. Això s'enquadra en l'Objectiu
Temàtic Feder 1 (investigació, desenvolupament
tecnològic i innovació) i en l'Eix de Desenvolupament
1 del RIS3 de la Comunitat Valenciana (qualitat de vida,
àmbit agroalimentari). 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.
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Actuacions
en 2021

Actuacions en 2021

1 . Obtenció, millora y conservació de material vegetal

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.b. Patrons de cítrics
1.c. Obtenció i millora de varietats fruiteres no cítriques 1.d. Conservació, diversificació i
millora d'hortalisses
1.e. Conservació de la diversitat genètica
1.f. Millora de les varietats d'arròs i adaptació al canvi climàtic. Aplicacions de la
genòmica a la millora de l'arròs.

Actuacions en 2021

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

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Manuel Talón
COL· LABORADORS:
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).

1 . Obtenció, millora y conservació de material vegetal

amb els caràcters 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.

Finançat
per:
Generalitat
(PROMETEO/2020/027).

Valenciana

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

Pesca,

Actuacions en 2021

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.
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.
Finançat per: Ministeri de Ciència, Innovació i
Universitats (RTI2018-097790-R-I00).
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).
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PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
Gonzalez-Ibeas, D., Ibanez, V., Perez-Roman, E.,
Borreda, C., Terol, J. & Talon, M. (2021). Shaping the
biology of citrus: I. Genomic determinants of
evolution. Plant
Genome, 2021, 1−12.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7658).
Gonzalez-Ibeas, D., Ibanez, V., Perez-Roman, E.,
Borreda, C., Terol, J. & Talon, M. (2021). Shaping the
biology of citrus: II. Genomic determinants of
domestication. Plant Genome. 2021, e20133.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7669).
Pérez‐Roman, E., Borreda, C., Lopez‐García Usach,
A. & Talon, M. (2021). Single‐nucleotide mosaicism
in citrus: Estimations of somatic mutation rates
and total number of variants. The Plant Genome,
published on-line in 19 November 2021, e20162
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7803).
Ventimilla, D., Velázquez, K., Ruiz-Ruiz, S., Terol, J.,
Pérez-Amador, M. A., Vives, M. C. et al (2021). IDA
(INFLORESCENCE
DEFICIENT
IN
ABSCISSION)-like peptides and HAE (HAESA)like receptors regulate corolla abscission in
Nicotiana benthamiana flowers. BMC Plant
Biology,
21,
226.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7386).
Wu, G. A., Sugimoto, C., Kinjo, H., Azama, C.,
Mitsube, F., Talon, M. et al. (2021). Diversification of
mandarin citrus by hybrid speciation and apomixis.
Nature
Communications,
12(1),
1-10.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7534).
Zhu, K., Zheng, X., Ye, J., Huang, Y., Chen, H., Mei,
X., Talon M. et al. (2021). Regulation of carotenoid
and chlorophyll pools in hesperidia, anatomically
unique fruits found only in Citrus. Plant Physiology,
187(2),
829-845.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/8196)

ACTIVITS DE DIFUSIÓ
Manuel Talón. Genòmica i Millora de Cítrics.
Origen, domesticació, identificació i obtenció de
varietats. Conferència. Universitat d'Albacete.
Novembre 2021.
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Manuel Talón. GOCITRUS: innovació varietal i
noves tecnologies en el sector dels cítrics.
Webinar. Juliol 2021.
Manuel Talón. Innovació en identificació i gestió
varietal de cítrics: obtenció de marcadors
moleculars en el marc del Grup Operatiu
GOCITRUS. Webinar. Juny 2021.
Manuel Talón. Origen, domesticació, identificació i
millora de varietats. Màster Genòmica de Plantes.
Universitat Politècnica de València. Juliol 2021.
La mandarina salvatge que podria salvar als
cítrics:EL DIARIO VASCO.
https://www.diariovasco.com/gastronomia/histori
as-tripasais-mandarina-salvaje-salvar-citricos20210801184758-ntrc.html
IDEAL.
https://www.ideal.es/culturas/gastronomia/historia
s-tripasais-mandarina-salvaje-salvar-citricos20210801184758-ntrc.html
La mutació que va canviar la història de les
mandarines:
1) EL PAÍS - 28/7/21. https://elpais.com/ciencia/202107-28/la-mutacion-que-cambio-la-historia-de-lasmandarinas.html
2) EL PAÍS INTERNACIONAL.
3) https://english.elpais.com/usa/2021-08-02/themutation-that-changed-the-history-of-mandarins
4) TODOnoticia.
5) https://www.todonoticia.cl/2021/07/28/lamutacion-que-cambio-la-historia-de-lasmandarinas-ciencia/
6) COLUMNADIGITAL.
https://columnadigital.com/la-mutacion-quecambio-la-historia-de-las-mandarinas/
7) HEAD TOPICS
8) https://headtopics.com/es/la-mutaci-n-que-cambila-historia-de-las-mandarinas-21125365
PADRONEL.https://padronel.blog/2021/07/28/cur
-la-mutacin-que-cambi-la-historia-de-lasmandarinas/
HELLOCANARIAS.https://hellocanarias.es/amp/9
na-isla/la-mutacion-que-cambio-la-historia-de-lasmandarinas/
1)
2)
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FLIPBOARD.https://flipboard.com/@flipboardesp
ana/ciencia-68dfolbrIz/la-mutaci-n-que-cambi-lahistoria-de-las-mandarinas/
https://www.agropopular.com/agua-huertaeuropa-280721/
ZIENTZIA.https://zientzia.info/medios/fuente/elp
ais/
TUIPSTER.https://www.tuipster.com/es/tweet/14
20262022634164229
TOP CITIO NOTICIAS
https://topcitio.xyz/la-mutacion-que-cambio-lahistoria-de-las-mandarinas-ciencia/
Juicy past of favorite Okinawan fruit revealed.:
PHYS.ORG - 26/7/21.
https://phys.org/news/2021-07-juicy-favoriteokinawan-fruit-revealed.html
SCIENCENEWSNET - 26/7/21
https://sciencenewsnet.in/juicy-past-of-favoriteokinawan-fruit-revealed/
EUREK ALERT - 26/7/21
https://www.eurekalert.org/newsreleases/735356
SCITECH DAILY - 26/7/21.
https://scitechdaily.com/citrus-mystery-juicypast-of-favorite-okinawan-fruit-revealed/
MIRAGE NEWS - 26/7/21
https://www.miragenews.com/juicy-past-offavorite-okinawan-fruit-revealed-602286/
BIOENGINEER.ORG - 26/7/21
https://bioengineer.org/juicy-past-of-favoriteokinawan-fruit-revealed/
SCIENCE MAG - 26/7/21
https://scienmag.com/juicy-past-of-favoriteokinawan-fruit-revealed/
EBIOTRADE - 28/7/21
http://www.ebiotrade.com/newsf/20217/20210727045705064.htm
A genetic analysis of fruit in the mandarin family
has unraveled a complex journey. SCIENCE
DAILY - 26/7/21.
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/07/2
10726102135.htm
A new genomic analysis has uncovered the genetic
origins of Japan's most popular mandarin varieties.
UPI - 26/7/21.
https://www.upi.com/Science_News/2021/07/26/j
apan-mandarin-varietiesgenomicanalysis/8951627314554/
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Japanese researchers uncover origins of favorite
Okinawan citrus fruit. NEWS BREAK - 26/7/21.
https://www.newsbreak.com/news/232170128128
4/japanese-researchers-uncover-origins-offavoriteokinawan-citrus-fruit
Genomic analysis helps unravel the juicy past of flat
lemon. INDIAN EXPRESS - 2/8/21.
https://indianexpress.com/article/technology/scien
ce/genomic-analysis-past-flat-lemon-7434948/
Boffins unravel mandarins. AGRICULTURAL
BIODIVERSITY WEBLOG - 13/8/21.
https://agro.biodiver.se/2021/08/boffins-unravelmandarins/
L'IVIA continua rastrejant l'origen dels cítrics.
REVISTA
MERCADOS.
Agost,
2021.
https://revistamercados.com/el-ivia-continuarastreando-el-origen-de-los-citricos/
Wikipedia:
3) Agrumes chinois
4) Agrumes japonais
5) Citrus depressa
6) Citrus ryukyuensis
7) Citrus taxonomy
8) Kabuchi
9) Komikan
10) Mandarin orange
11) Mangshanyegan
12) Tachibana orange
13) Yuzu
14) シークヮーサー
15) タニブター
16)

Els marcadors revolucionen la identificació varietal
del sector citrícola:
REVISTA ALIMENTARIA.
https://revistaalimentaria.es/vernoticia.php?noticia
=los-marcadores-revolucionan-la-identificacionvarietal-del-sector-citricola
AGRONOTICIAS. www.agronoticias.es
AGRO NEWS COMUNITAT VALENCIANA.
https://www.agronewscomunitatvalenciana.com/lo
s-marcadores-revolucionan-la-obtencion-elregistro-los-viveros-y-la-identificacion-varietal-del
17)
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EL PERIÓDICO DE AQUÍ.
https://www.elperiodicodeaqui.com/epdanoticias/los-marcadores-revolucionan-laobtencion-el-registro-los-viveros-y-laidentificacion-varietal-del-sector-citricola/239940
AGRODIARIO HUELVA.
https://agrodiariohuelva.es/los-marcadoresrevolucionan-la-obtencion-y-la-identificacionvarietal-del-sector-citricola/
INFOAGRO
https://www.infoagro.com/noticias/2021/los___0
39marcadores__039_revolucionan_la_obtencion
__el_registro__los_v.asp
FRESHPLAZA.
https://www.freshplaza.es/article/9295713/losmarcadores-revolucionan-la-obtencion-elregistro-los-viveros-y-la-identificacion-varietaldel-sector-citricola/
MURCIA.
https://www.murcia.com/region/noticias/2021/02/
19-los-marcadores-revolucionan-la-obtencion-elregistro-los-viveros-y-la-identificacion-varietaldel-se.asp
REVISTA MERCADOS.
https://revistamercados.com/los-marcadoresrevolucionan-la-obtencion-varietal-del-sectorcitricola/
CASTELLÓN PLAZA.
https://castellonplaza.com/los-marcadoresrevolucionan-la-obtencion-el-registro-losviveros-y-la-identificacion-de-los-citricos
FRUITTODAY
https://fruittoday.com/los-marcadoresrevolucionan-el-sector-citricola/
VALENCIA
FRUITS
.
Els
‘marcadors’
revolucionen el sector citrícola. 8/ 23 de febrer
de 2021
Congressos.
Ibanez, V., Albert, G., Pérez Roman, E., Talón M.
Innovació en identificació i gestió varietal de
cítrics: obtenció de marcadors moleculars en el
marc del Grup Operatiu GOCITRUS Congrés en
xarxa d'Olivicultura, Citricultura i Fruticultura de
la Societat Espanyola de Ciències Hortícoles.
Març 2021.
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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, juvenilitat i la malaltia provocada pel fong
Alternaria alternata.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Pablo Aleza
COL· LABORADORS:
Andrés García-Lor, Mª Carmen Vives,
Karelia Velázquez, Cristina Besada, Almudena
Bermejo, Vicente Tejedo

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 apomíctics, híbrids resistents a
Alternaria i amb fruits d'alt contingut en antocians.
També s'està utilitzant un mètode d'inducció de
floració precoç de plantes juvenils mitjançant la
utilització d'un vector viral.

PROJECTES
Millora genètica i sanitària de
mitjançant mètodes biotecnològics.

cítrics

Finançat per: Ministeri d'Economia i Competitivitat
i Institut Nacional d'Investigació i Tecnologia
Agrària i Alimentària. Proyecto RTA2015-0006900-00.
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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.
Obtenció d'híbrids ornamentals de cítrics.
Finançat per: conveni amb Citrus Plants Lda.
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Reacció de fluorescència dels tubs pol·línics penetrant
en l'òvul.
Experimentació dels híbrids triploides Matiz,
Omet, IVIA TRI-703, IVIA TRI-705, IVIA TRI707, IVIA TRI-750 e IVIA TRI-751.

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.

Finançat per: conveni amb
Productores De Covadonga S.L.

Obtenció d'híbrids de mandariner.

Experimentació dels híbrids triploides IVIA
TRI-703, IVIA TRI-705 e IVIA TRI-707.

Finançat per: Empresa Anecoop, S. Coop.

Agrupación

de

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.

Finançat per: Conveni con Pinter y Morant S.L.
Obtenció i avaluació d'híbrids triploides de
mandariner.
Financçat per: Agrupación de Viveristas de Agrios S.A.
(AVASA).
Obtenció, selecció i avaluació d'híbrids de
mandariner.
Finançat per: GCM Variedades Vegetales.
L'objectiu d'aquests contractes és l'obtenció de noves
varietats de mandariner sense llavors mitjançant
hibridacions sexuals entre parentals diploides i
interploides secundat amb la selecció assistida amb
marcadors moleculars per a la identificació dels híbrids
resistents al fong Alternaria alternata.

L'objectiu principal és estudiar el comportament
agronòmic
dels
híbrids
triploides
indicats
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.
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.

Actuacions en 2021

Avaluació agronòmica d'híbrids triploides de
mandariner en el 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 (patotipus severs de Alternaria, taca negra,
sarna dels cítrics, cancrosi 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 als arbres i a la qualitat dels
fruits.
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Moderador en la Sessió I: Transformació Genètica.
Congrés XIV Reunió de la SECIVTV: Cultiu in vitro:
connexió d'èxit entre investigació i empresa.
Almeria, 8-10 Setembre 2021.

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ
Jornades Citrícoles La Unió. 30/09/2021. Vila-real
Congré GOCITRUS. 06/07/2021. Telemàtic.
Jornades
Tècniques
29/10/2021. Vila-real

Varietats

Triploides.

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
Garcia-Lor A, Bermejo A, Morales J, Hernández M,
Medina A, Cuenca J, Navarro L and Aleza P (2021)
Strategies to Produce Grapefruit-Like Citrus
Varieties With a Low Furanocoumarin Content and
Distinctive Flavonoid Profiles. Front. Plant Sci.
12:640512.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7130).
Montalt, R., Vives, M. C., Navarro, L., Ollitrault, P. &
Aleza, P. (2021). Parthenocarpy and SelfIncompatibility in Mandarins. Agronomy, 11(10),
2023. (http://hdl.handle.net/20.500.11939/7758).

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ
Aleza, P. Cuenca, J. & Tejedo, V. (2021). Nuevas
variedades de mandarino irradiadas y triploides.
Técnicas de obtención. Phytoma, 329, 64-72.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7351).
Congressos

Garavello M, Cuenca J, Dreissig S, Fuchs J,
Garcia-Lor A, Hernandez M, Prosper L, Houben
A, Aleza P. Análisis del nivel de ploidía y
genotipado de núcleos individualizados de granos
de polen de cítricos mediante separación de
células activadas por fluorescencia y amplificación
del genoma. XIV Reunión de la SECIVTV: Cultivo
in vitro: conexión de éxito entre investigación y
empresa. Libro de resúmenes, pag. 24. Póster.
Almeria, 8-10 Septiembre 2021.

Selecció assistida amb marcadors SNP d'híbrids
diploides i triploides que produeixen fruits de
coloració vermellosa a conseqüència de l'acumulació
de antocians.
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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 tristeza (CTV), Phytophthora

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
M.ª Ángeles Forner

COL· LABORADORS:
Amparo Primo Capella

PROJECTES
Obtenció, selecció, caracterització i avaluació
de nous patrons de cítrics RTI2018-098379-RI00.
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spp. o nematodes, tolerants a la clorosi 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.

Finançat per: Ministeri de Ciència, Innovació i
Universitats.
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.
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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
temps, com ocorre actualment 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.
A través d'aquest projecte s'han realitzat cribratges de
selecció de patrons enfront d'estressos abiòtics, s'ha
posat a punt un mètode de selecció de patrons enfront
d'estrés per fred i s'han avaluat patrons amb varietats
pigmentades per a veure la incidència del patró sobre
el color de la fruita.
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.
A més dins d'aquest projecte es va realitzar un exercici
de simulació de l'aparició del HLB a Espanya, on van
participar parts del sector i de l'administració pública.
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Development of sustainable control strategies
for citric under threat of climate change &
preventing entry of HLB in EU.
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.
Un dels objectius del projecte és el disseny i
desenvolupament d'un estoig de diagnòstic per a la
detecció in situ de les espècies de ‘Candidatus
Liberibacter’ associades al HLB. Aquest kit està
dissenyat per la Dra. Ester Marco. El kit es basa en
tècniques d'amplificació isoterma, que permeten la
seua utilització en condicions de camp i per part de
personal no especialitzat. S'ha assajat tant en
laboratori com en camp (en aquest cas en països amb
presència de HLB). Actualment estem en el procés de
validació i redacció del corresponent treball per a la
seua difusió a la comunitat científica. 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.
Dins del projecte Life Vida for Citrus s'està avaluant
com l'ús de cobertes vegetals, empleades per a
afavorir el control biològic de vectors transmissors
del Huanglongbing, afecta a la qualitat del sòl i a la
seua capacitat com a embornal de carboni. Disposar
d'un sòl de qualitat és bàsic per al correcte
funcionament d'un cultiu. Si un sòl està molt
deteriorat, a pesar que es realitze una fertilització
adequada i un control fitosanitari apropiat,
apareixeran problemes de reducció del rendiment,
retards en el desenvolupament de les plantes,
creixements anòmals, grogueig de fulles, etc. Al llarg
de 2021, en el laboratori de Fertilitat del Sòl i
Nutrició Vegetal de l'Institut Valencià d’Investigacions
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Agràries (IVIA), s'ha rebut un total de 94 mostres en les
quals s'han analitzat dos tipus de paràmetres relacionats
amb la qualitat del sòl: paràmetres relacionats amb la
matèria orgànica i paràmetres relacionats amb l'activitat
microbiana del sòl:
Matèria orgànica del sòl (SOM) i carboni orgànic
del sòl (SOC). La matèria orgànica juga un paper
fonamental en la fertilitat del sòl, la seua capacitat de
ventilació, l'adequada circulació de l'aigua i el
manteniment de la flora microbiana. A més, el sòl té un
gran potencial per a reduir les emissions de carboni,
gràcies a la seua capacitat per a segrestar-ho en forma
de matèria orgànica. SOM i SOC són paràmetres
normalment utilitzats en qualitat del sòl i en la
quantificació de l'estoc de carboni.
Activitat microbiològica del sòl: Cbiomasa,
activitat deshidrogenasa i activitat β-glicosidasa. Un sòl
amb una bona activitat microbiològica és sinònim de
qualitat, ja que els microorganismes descomponen la
matèria orgànica, degraden substàncies contaminants,
estimulen el creixement de les plantes i suprimeixen
malalties de les plantes. La Cbiomasa i la deshidrogenasa
indiquen la quantitat i l'activitat dels microorganismes
vius del sòl, respectivament. L'activitat del sòl βglicosidasa indica l'activitat dels enzims β-glucosidasa
estabilitzades en la matriu del sòl. Aquests enzims,
secretades per microorganismes vius o alliberades
després de la seua mort, tenen un paper fonamental en
la degradació dels carbohidrats del sòl, per la qual cosa
canvis en la seua activitat impacten en el cicle del
carboni.
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Conveni Marc IVIA-AVA ASAJA.
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.
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”.
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.
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.
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En el laboratori de fruiters no cítrics desenvolupem
eines biotecnològiques que permeten augmentar
l'eficàcia dels programes de millora d'alguns dels cultius
de fruiters més importants per a l'agricultura valenciana
i altres emergents, per a l'obtenció de noves varietats
de gran qualitat i més ben adaptades al canvi climàtic. El
nostre interés se centra preferentment en els cultius de
caqui, magraner, nispro, albercoquer, bresquillera,
prunera i kiwi. De manera transversal, en aquests
cultius realitzem estudis genètics de qualitat de fruita i
adaptabilitat al canvi climàtic, desenvolupem eines
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genètiques i genòmiques enmarcades dins de
programes de millora específics, avaluem col·leccions
de germoplasma que són reservoris del patrimoni
genètic de cada espècie, i posem a punt mètodes
d'identificació varietal mitjançant perfils genètics. Tot
això des d'una perspectiva holística que integra la
realització de projectes científics de naturalesa bàsica
i aplicada, les activitats de formació científica i
acadèmica, l'atenció als agents del sector agrari, la
col·laboració amb empreses i cooperatives, i la
divulgació al sector i a la societat.

INVESTIGADORS PRINCIPALS:
Marisa Badenes, Elena Zuriaga, Gabino Ríos
COL· LABORADORS:
Almudena Bermejo, Gema Ancillo, Ángela
Polo

PROJECTES
Predicting and tuning seasonal responses of
apple and peach to improve orchard yield and
climate change resilience (FRUITFLOW)
(PCI2020-120686-2).

Citricultura y Producción Vegetal

Finançat per: ERA-NET (Unió Europea), Agència
Estatal d'Investigació.
El canvi climàtic afecta al rendiment dels cultius a
través de la disminució del fred hivernal efectiu per
a l'eixida de latència. Davant aquest repte, la nostra
capacitat per a produir noves cultivars de fruiteres
es veu obstaculitzada per la falta de coneixement
dels mecanismes moleculars i genètics subjacents a
aquestes respostes ambientals. El projecte FruitFlow
reuneix un consorci internacional de cinc socis
acadèmics i tres comercials per a abordar aquests
problemes en dos cultius perennes de gran
importància: pomera i bresquillera. Proposem
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desenvolupar tecnologies noves per a predir i
promoure la producció de flors i fruits.
Estudis
genètics
de
fruiters
menors
mediterranis per a millora genètica de la seua
adaptabilitat al canvi climàtic (PID2020113276RR-I00).
Finançat per: Ministeri de Ciència i Innovació.
El principal objectiu d'aquesta proposta és generar
noves eines, com a nou germoplasma, mapes genètics o
marcadors moleculars, i augmentar el coneixement
genètic per a aplicar noves estratègies de millora
genètica de 3 espècies mediterrànies de gran interés
per a la diversificació fructícola a Espanya, com són
albercoc, caqui i magrana. El projecte està liderat per
les Dra. Badenes i Dra. Zuriaga, i compta amb la
participació dels investigadors Dr. Bartual, de l'Estació
Experimental Agrària d’Elx, i el Dr. Blasco, de la
Cooperativa Agrària nostra Senyora del Oreto
(L’Alcudia), així com investigadors d'altres institucions
internacionals.
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Finançat per: INIA.
Obtenció de noves varietats d'albercoquer i
bresquillera més tolerants a estressos biòtics i
abiòtics, perquè 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. 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.
Diversificació de la gamma varietal del caqui a
la Comunitat Valenciana davant el repte del
canvi climàtic (DIKACOVAL).
Finançat per: Conselleria d'Agricultura, Programa de
Desenvolupament Rural (Generalitat Valenciana),
Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural
(Unió Europea) i Ministeri d'Agricultura, Pesca i
Alimentació (Govern d'Espanya).
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.
Avaluació de patrons i varietats no astringents
de caqui enfront dels reptes de sostenibilitat i
canvi climàtic en la Comunitat Valenciana
(CAQUIARRELS).

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

Finançat per: Conselleria d'Agricultura, Programa de
Desenvolupament Rural (Generalitat Valenciana),
Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural
(Unió Europea) i Ministeri d'Agricultura, Pesca i
Alimentació (Govern d'Espanya).
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Aquest projecte és continuació de DIKACOVAL, i afig
l'assaig de patrons híbrids obtinguts mitjançant
tècniques de cultiu in vitro, i l'avaluació molecular dels
arbres amb diferents tractaments de reg deficitari, per
a un cultiu més sostenible del caqui.
Aplicació de noves metodologies per a
l'optimització i desenvolupament sostenible del
cultiu del caqui en la Comunitat Valenciana.
Finançat per: Conselleria d'Agricultura, Programa de
Desenvolupament Rural (Generalitat Valenciana), Fons
Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Unió
Europea) i Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
(Govern d'Espanya).
Es realitzaran hibridacions dirigides i mitjançant la
selecció assistida per marcadors se seleccionaran els
híbrids en planter, per a l'obtenció de noves varietats
de caqui No astringents i sense flor masculina. Al seu
torn, s'augmentarà l'eficàcia del procés de selecció i
s'accelerarà el procés d'obtenció de noves varietats. Al
seu torn, s'estudiarà de l'efecte de l'aplicació de
diferents tipus de reguladors del creixement, al llarg del
període de desenvolupament del fruit, sobre la
modificació de la data de maduresa comercial i la
inducció-diferenciació floral.
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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. Això ens ha permés
estudiar
l'estructura
poblacional
d'aquestes
col·leccions, la qual cosa permetrà realitzar un ús més
eficient d'aquestes. Així mateix, s'ha aconseguit una
col·lecció de marcadors moleculars de gran utilitat
per a identificació varietal, la qual cosa afavorirà una
major protecció dels obtentors i productors. A més,
aquestes dades, juntament amb la caracterització
morfològica d'aquests materials, ens permetran
abordar estratègies de mapatge per associació per a
tractar d'identificar gens implicats en el control de
diferents caràcters d'interés per a la millora
d'aquestes espècies.
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: 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.
Conveni de col·laboració entre l'Institut
Valencià d'Investigacions Agràries i la
Universitat de Xile - Facultat de Ciències
Agronòmiques per al desenvolupament d'un
programa de millorament genètic de prunera
japonesa.
En col·laboració amb la Universitat de Xile.
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L'objectiu d'aquesta col·laboració és obtindre varietats
de prunera japonesa d'alta qualitat organolèptica i bona
postcollita que permeta diversificar la producció
fruitera. En la Comunitat Valenciana no es disposa de
programes de millora d'aquesta espècie pel que
obtindre varietats que s'adapten a les característiques
climatològiques d'aquesta, àrea altament afectada pel
canvi climàtic, ens permetrà comptar amb alternatives
per al sector productor en un context de canvi climàtic
i alta competència internacional. Per a això comptarem
amb l'experiència adquirida durant els últims 15 anys pel
Dr. Rodrigo Infante, de la Facultat de Ciències
Agronòmiques de la Universitat de Xile.
Millora
caqui.

genètica de varietats i

patrons

de

Finançat per: conveni amb CANSO.
Aquest conveni constitueix la continuació del projecte:
“Millora genètica i renovació varietal de caqui”
l'objectiu del qual va ser l'ampliació de la gamma varietal
del cultiu del caqui. En aquesta nova col·laboració es
continuaran els processos de selecció dels híbrids
obtinguts a més de realitzar noves activitats com és
l'obtenció de patrons clonals de caqui.
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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.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
M .ª Ángeles Calatayud
COL· LABORADORS:
Almuedena Bermejo, Mª Rus Martínez, Yaiza G.
Padilla, José I. Marsal
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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) Selecció de nous recursos genètics i
generació d'híbrids de pimentó adaptats a baixes i
altes temperatures per a ser usats com a patrons; ii)
generació de coneixement sobre els mecanismes
fisiològics i moleculars d'adaptació a aquests estressos
en les plantes empeltades; 3) Millora de la gestió del
reg de pimentó empeltat mitjançant la generació, a
partir d'un model predictiu, d'una eina de fàcil maneig
per a productors.

PROJECTES
Identificació i caracterització de les bases
moleculars i fisiològiques en la utilització de
patrons de pimentó tolerants a temperatures
no òptimes.
Finançat per: PID2020-118824RR-C21. Ministeri de
Ciència i Innovació.

Recuperació del cultiu de moniato: tipificació
genètica i producció in vitro de planta
sana.
Finançat per: ValGenetics. PIDI-CV. Generalitat
Valenciana.
Objectius: i) Caracterització genètica de varietats
cultivades de moniato, mantingudes en el banc de
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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 CIENTÍFIQUES
Gara-Padilla, Y., Gisbert-Mullor, R., López-Serrano,
L., López-Galarza, S., & Calatayud, Á. (2021). Grafting
Enhances Pepper Water Stress Tolerance by
Improving Photosynthesis and Antioxidant Defense
Systems.
Antioxidants,
10(4),
576.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7269).
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Congressos
Padilla YG, Gisbert-Mullor R, López-Serrano L,
López-Galarza S, Calatayud A. (2021). Physiological
and antioxidant mechamisms to overcome water
stress on grafted peppers. XXIV Meeting of the
Spanish Society of Plant Biology. XVII Spanish
Portuguese Congress on Plant Biology. 7-8 July,
Vigo. Book of abstracts, 301.
Martínez-Ispizua, E., Martínez-Cuenca, M.R., Marsal,
J.I., Diez, M.J., Soler, S., Valcarcel, J.V., Calatayud, A.,
(2021). Morphological characterization of eggplant
landraces: key for ensuring nutritional quality and
biodiversity conservation. XXIV Meeting of the
Spanish Society of Plant Biology. XVII Spanish
Portuguese Congress on Plant Biology. 7-8 July,
Vigo. Book of abstracts, 502.

Gisbert-Mullor, R., Padilla, Y. G., Martínez-Cuenca,
M. R., López-Galarza, S. & Calatayud, Á. (2021).
Suitable rootstocks can alleviate the effects of heat
stress on pepper plants. Scientia Horticulturae, 290,
110529. (http://hdl.handle.net/20.500.11939/7656).

Martínez-Ispizua, E., Martínez-Cuenca, M.R., Marsal,
J.I., Soler, S., Valcarcel, J.V., Diez, M.J., Calatayud, A.,
(2021). Caracterización nutricional de variedades
tradicionales valencianas de pimiento. XVI
Congreso Nacional Ciencias Hortícolas. 17-21
Octubre. Libro de resúmenes, 141.

López-Serrano, L., Calatayud, Á., López-Galarza, S.,
Serrano, R., & Bueso, E. (2021). Uncovering salt
tolerance mechanisms in pepper plants: a
physiological and transcriptomic approach. BMC plant
biology,
21(1),
1-17.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7288).

Gisbert-Mullor R, Padilla YG, Martínez-Cuenca,
M.R., López-Galarza S, Calatayud A. (2021). ¿Cómo
ser una planta de pimiento y sobrevivir a las altas
temperaturas?: Tecnología del injerto. XVI
Congreso Nacional Ciencias Hortícolas. 17-21
Octubre. Libro de resúmenes, 177.

Martínez-Ispizua, E., Calatayud, Á., Marsal, J. I.,
Mateos-Fernández, R., Díez, M. J., Soler, S. (2021).
Phenotyping Local Eggplant Varieties: Commitment
to Biodiversity and Nutritional Quality Preservation.
Front.
Plant
Sci.
12,
696272.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7709).

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ

Martínez-Ispizua, E., Martínez-Cuenca, M.-R., Marsal,
J.I., Díez, M.J., Soler, S., Valcárcel, J.V. & Calatayud, Á.
(2021). Bioactive Compounds and Antioxidant
Capacity of Valencian Pepper Landraces. Molecules
2021, 26, 1031.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7105).

Gisbert-Mullor, R., Mallach-Pérez, M., MartinezIspizua, E., Fernandez-Albert, A., Diaz-Ribell, A.
Martinez-Buils, J. et al. (2021). Efecto del injerto
sobre la producción y la calidad en el pimiento
"Pebrera Blanca d'Eivissa". Agricultura, 1052, 62-64.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7542).
Gisbert-Mullor, R., Mallach, M., Martinez-Ispizua, E.,
Fernandez-Albert, A., Diaz-Ribell, A., Martinez Buils,
J. et al. (2021). Mejora de la productividad y calidad
de la 'Pebrera Blanca d'Eivissa' mediante el injerto
sobre 'NIBER', un patrón tolerante a estreses
abióticos.
Agrícola
vergel,
430,
5-8.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7293).
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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:

molecular i fisiològica), l'estudi de la funció de gens
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
possibilitaria una reducció de l'ús de fertilitzants.

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

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 i Competitivitat
(AGL2017-82452-C2-2-R).
Aquest projecte coordinat integra els esforços i
habilitats dels grups participants per a continuar de
manera coordinada i multidisciplinària (genètica,

HARNESSTOM. Harnessing the value of
tomato genetic resources for now and the
future. Proyecto 101000716.
Cofinançat per: la Unió Europea, SFS-28-2020
(Genetic
Resources
and
Pre-breeding
Communities).
HARNESSTOM ha 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 premillora que
aborden els principals desafiaments del camp: 1)
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introduir resistències contra les principals malalties
emergents, 2) millorar la tolerància
de la tomaca al
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 premillora per a poder respondre als
desafiaments emergents de manera oportuna i efectiva.

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
Asins, M. J., Albacete, A., Martínez-Andújar, C.,
Celiktopuz, E., Solmaz, İ., Sarı, N. et al. (2021).
Genetic Analysis of Root-to-Shoot Signaling and
Rootstock-Mediated Tolerance to Water Deficit in
Tomato.
Genes,
12(1),
10.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7006).
Romero-Aranda, M. R., Espinosa, J., GonzálezFernández, P., Jaime-Fernández, E., Traverso, J. Á.,
Asins, M. J. et al. (2021). Role OF Na+ transporters
HKT1; 1 and HKT1; 2 in tomato salt tolerance. I.
function loss of cheesmaniae alleles in rootsand
aerial parts. Plant Physiology and Biochemistry, 168,
282-293.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7746).

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ
Asins, M. J., Raga, V., Bernet, G. P., Puchades, J.,
Mira, J. L. & Carbonell, E. A. (2021). Pre-mejora de
patrones de cítricos. El mejor seguro agrario para
nuestra citricultura del mañana. Levante Agrícola,
458,
185-191.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7827).

Conservación y mejora de especies de
hortalizas tradicionales de la Comunitat
Valenciana.
Entidad financiadora: IVIA.
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
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

Asins, M. J., Raga, M. V., Miguel, A., Furio, J. &
Carbonell, E. A. (2021). Selección de patrones para
cultivo ecológico del clementino Nulessin. Levante
Agrícola,
459,
248-252.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/8030).
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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 disseny

racional 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:
Concha Domingo

PROJECTES
Estratègies integrades per al desenvolupament
d'un sistema de producció sostenible d'arròs:
desenvolupament de noves eines per a
promoure
la
transició
agro-ecològica
(BestRice). PLEC2021-007786.
Finançat per: Ministeri de Ciència i Innovació.
L'eficiència en l'ús de nitrogen de les plantes, la relació
entre l'excés de nitrogen i la susceptibilitat a patògens,
així com la capacitat alelopàtica d'algunes varietats
d'arròs serà investigat en aquest projecte fent ús de la
diversitat genètica de l'arròs. Entitats participants:

IVIA, CRAG, UV, IRTA, Copsemar.
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: 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. Entitats participants: IVIA, CRAG, UV,
IRTA, Copsemar.
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Contracte d’ I+D: Efecte del ProAct® en plantes
d'arròs i cítrics. Plant Health Care.
Finançat per: Plant Health Care.
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.
Millorament de varietats d'arròs (Oryza sativa
L.) mitjançant CRISPR/CAS9, per a l'obtenció
de plantes tolerants a l'estrés hídric i salí. 20182019-2C1-182
Entitat finançadora: Fondocyt – República Dominicana
En col·laboració amb una investigadora de la República
Dominicana i el IBMCP, estem estudiant l'efecte de
l'edició genòmica de gens relacionats amb la tolerància
a salinitat i la resistència a patògens, que puguen ser
diana en els programes de Millora de varietats per a
aconseguir plantes que siguen més tolerants malalties.

ACTIVITATES DE DIFUSIÓ
Comunicacions a congressos científics
Domingo, C. “Molecular breeding in temperate
japonica rice”. 18th International Symposium on Rice
Functional Genomics. Barcelona, 3-5 novembre
2021. Ponència convidada.

Domingo, C. “Impacte del canvi climàtic en el
cultiu d'arròs” Jornada tècnica Barcelona.
Organitzat per Departament dAcció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de
Cataluya, IRTA i CRAG. 5 de novembre de 2021.
Taula Redona. Entrevista en “El caçador de
cervells” d'RTVE La2, emesa el 14 desembre 2020.
https://bit.ly/3mizX59

VARIETATS REGISTRADES
- Varietat d'arròs Llanceta.
Varietat de gra aromàtic. Inscrita en el Registre de
Varietats Comercials amb número de registre
20190045. Ordre PA/190/2021. BOE núm. 55, 5
de març de 2021. Inscrita en el Registre de
Varietats Protegides amb número de registre
002956. Orde APA/28/2021. BOE núm. 19, 19 de
gener de 2021.

ALTRES
Projectes fi de màster
Julia García Romeral. “identificació de QTLS
associats a rendiment en arròs (O. sativa)
mitjançant dos mètodes estadístics”. Màster
universitari en Bioinformàtica, Universitat de
València. Data de lectura: maig 2021
D

Jornades relacionades amb el sector productiu
Jornada tècnica del cultiu de l'arròs. Organitzada per
IVIA. Sueca, 2 de setembre de 2021.
Participació en jornades
divulgació dirigides al sector

i

accions

de

Domingo, C. “Tolerància de l'arròs a la salinitat” en
la sessió “Qualitat d'aigua, sòls i cultius. Cap a una
albufera salobre?” de la I Jornada de la Comissió
Científica de la Junta Rectora del Parc Natural de
l’Albufera. 28 gener 2022. Taula Redona.

D

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
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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:

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.

Alberto Urbaneja
COL· LABORADORS:
Francisco Beitia, Alejandro Tena, Meritxell
Pérez-Hedo, César Monzó, José Catalán,
Miquel Alonso-Valiente

PROJECTES
Programes resilients de gestió de plagues i
malalties basats en l'augment de la resposta
de defensa a la planta en cultius hortícoles.
Finançat per: l'INIA (RTA2017-00073).

Exposició a volàtils induïts per plantes: una via
sostenible de maneig de plagues i malalties a
través de la inducció defensiva de les plantes.

Per a minimitzar l'atac de fitòfags plaga, les plantes

Finançat per: AEI (PID2020-113234RR-I00).
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Les polítiques agràries a tot el món exigeixen el
compromís de reduir la dependència de plaguicides. No
obstant això, la major part d'estratègies de maneig de
plagues i malalties encara es basen en l'ús de plaguicides.
Per això, en l'actualitat existeix una necessitat urgent de
trobar noves eines, sostenibles i *biorracionales que
puguen integrar-se en els programes de maneig de
plagues. Les plantes es comuniquen entre si utilitzant
substàncies volàtils d'origen vegetal que s'indueixen per
herbivoria (HIPV). Mitjançant aquests senyals les
plantes són capaces d'activar mecanismes de defensa
contra plagues i malalties. L'ús d'aquests HIPV podria
ser una alternativa ecològicament sostenible. En aquest
projecte s'estudia un nou enfocament per al maneig
sostenible de plagues en aprofitar el potencial de la
comunicació entre les plantes i aprofitar així els seus
mecanismes de defensa.

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.

Melassa, el nou paradigma la toxicologia dels
insecticides.
Finançat per: AEI (Excel·lència Europa: EUR2020112293).
Els insecticides poden tindre efectes nocius sobre els
agents de control biològic i els pol·linitzadors. Són
diferents les vies per les quals aquests insectes
beneficiosos es veuen exposats als insecticides,
especialment als sistèmics que es distribueixen per tota
la planta. En aquest projecte s'investiga com els
insecticides sistèmics poden aconseguir i contaminar la
melassa excretada pels hemípters. A més, s'avalua si
aquesta melassa contaminada amb insecticides resulta
tòxica per als agents de control biològic i els
pol·linitzadors. Tota aquesta informació resultara útil
per a evitar la mortalitat dels insectes beneficiosos en
els cultius.

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
Cabedo-López, M., Cruz-Miralles, J., Vacas, S.,
Navarro-Llopis, V., Pérez-Hedo, M., Flors, V., &
Jaques, J. A. (2021). Correction to: The olfactive
responses of Tetranychus urticae natural enemies in
citrus depend on plant genotype, prey presence,
and their diet specialization. Journal of Pest
Science,
2021,
1-4.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7345).

Ceratitis capitata: better knowledge for better
risk management (FruitFlyRiskManage).

Calvo-Agudo, M., Tooker, J. F., Dicke, M. & Tena,
A. (2021) Insecticide-contaminated honeydew:
risks for beneficial insects. Biological reviews,
published on-line in 21 November 2021, 1-15.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7796.

Finançat per: la UE. Projecte Euphresco 2017-F-236.
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
55
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Calvo-Agudo, M., Dregni, J., Gonzalez-Cabrera, J.,
Dicke, M., Heimpel, G. E. & Tena, A. (2021).
Neonicotinoids from coated seeds toxic for
honeydew-feeding biological control agents
Environmental
Pollution,
289,
117813.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7689).

Hernández-Suárez, E. & Beitia, F. (2021).
Sustainable Management Methods of Orchard
Insect
Pests.
Insects,
12(1),
80.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7080).
Mansour, D., Pérez-Hedo, M., Catalán, J.,
Karamaouna, F., Braham, M., Jaques, J. A., &
Urbaneja, A. (2021) Biological control of the
citrus leafminer 25 years after its introduction in
the valencia citrus growing area (spain): a new
player in the game. Biological Control, 104529.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7009).

Catalá-Oltra, M., Llácer, E., Dembilio, O., Pla, I.,
Urbaneja, A., & Pérez-Hedo, M. (2021). Remating in
Ceratitis capitata sterile males: Implications in sterile
insect technique programmes. Journal of Applied
Entomology,
00,
1–8.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7628).

Mongue, A. J., Michaelides, S., Coombe, O., Tena,
A., Kim, D. S., Normark, B. B. et al. (2021). Sex,
males, and hermaphrodites in the scale insect
Icerya purchasi. Evolution, 75(11), 2972-2983.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7826).

Chinchilla-Ramírez, M., Garzo, E., Ferreres, A.,
Gavara-Vidal, J., ten Broeke, C. J., van Loon, J. J.,
Urbaneja, A. & Pérez-Hedo, M. (2021). Plant feeding
by Nesidiocoris tenuis: Quantifying its behavioral
and mechanical components. Biological Control,
152,
104402.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/6956).

Paspati, A., Rambla, J. L., López-Gresa, M. P.,
Arbona, V., Gómez-Cadenas, A., Granell, A.,
González-Cabrera, J. & Urbaneja A. (2021).
Tomato trichomes are deadly hurdles limiting the
establishment of Amblyseius swirskii AthiasHenriot (Acari: Phytoseiidae). Biocontrol, 157,
104572.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7222).

Cruz-Miralles, J., Cabedo-López, M., Guzzo, M.,
Pérez-Hedo, M., Flors, V. & Jaques, J. A. (2021). Plant
defense responses triggered by phytoseiid predatory
mites (Mesostigmata: Phytoseiidae) are speciesspecific, depend on plant genotype and may not be
related to direct plant feeding. BioControl, 2021, 114. (http://hdl.handle.net/20.500.11939/7207).
De-Pedro, L., Harbi, A., Tormos, J., Sabater-Muñoz,
B., & Beitia, F. (2021). A Minor Role of Host Fruit
on the Parasitic Performance of Aganaspis daci
(Hymenoptera: Figitidae) on Medfly Larvae. Insects,
12(4),
345.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7389).

Pérez-Hedo, M., Alonso-Valiente, M., Vacas, S.,
Gallego, C., Rambla, J. L., Navarro-Llopis, V.;
Granell, A. & Urbaneja, A. (2021). Eliciting tomato
plant defenses by exposure to herbivore induced
plant volatiles. Entomologia Generalis. 41(3), 209218. (http://hdl.handle.net/20.500.11939/7564).

Djellabi, B., Herrero-Schell, J., Ababsa, L., Sekour, M.
& Beitia, F. (2021). Parasitic fitness of a strain of
Diachasmimorpha longicaudata (Hymenoptera,
Braconidae) reared on irradiated larvae of a Vienna8 strain of Ceratitis capitata (Diptera, Tephritidae).
Fruits,
76(6),
282-288.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/8116)

Pérez-Hedo, M., Alonso-Valiente, M., Vacas,
Gallego, C.; Pons, C.; Arbona, V.; Rambla, J.L.;
Navarro-Llopis, V.; Granell, A. & Urbaneja, A.
(2021). Plant exposure to herbivore-induced plant
volatiles: a sustainable approach through eliciting
plant defenses. J Pest Sci, Published on line: 25
February
2021.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7137).

Ferguson, K.B., Visser, S., Dalíková, M.,
Provazníková, I., Urbaneja, A., Pérez‐ Hedo, M.,
Marec, F., Werren, J.H., Zwaan, B.J., Pannebakker,
B.A. and Verhulst, E.C. (2021), Jekyll or Hyde? The
genome (and more) of Nesidiocoris tenuis, a
zoophytophagous predatory bug that is both a
biological control agent and a pest. Insect Mol Biol.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7007).

Pérez‐ Hedo, M., Riahi, C., & Urbaneja, A. (2021).
Use of zoophytophagous mirid bugs in
horticultural crops: Current challenges and future
perspectives. Pest Management Science, 77(1), 3342. (http://hdl.handle.net/20.500.11939/6657).
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Silva, D. B., Jiménez, A., Urbaneja, A., Pérez‐ Hedo,
M., & Bento, J. M. (2021). Changes in plant responses
induced by an arthropod influence the colonization
behavior of a subsequent herbivore. Pest
Management
Science,
77(9),
4168-4180.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7627).

Mockford, A. (2021). The use of habitat
interventions to enhance natural pest regulation
services in Spanish orange orchards. [Unpublished
PhD Thesis]. University of Worcester, College of
Health, Life and Environmental Sciences.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/8138)

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ

PÒsters

García-Martínez, O, Pérez-Hedo, M., Urbaneja, A. &
Beitia, F. J. (2021). Principales fitófagos en el cultivo
de caqui de la Comunidad Valenciana: evolución e
incidencia en los últimos años, Phytoma España, 326,
20-27. (http://hdl.handle.net/20.500.11939/7098).

Cubian, M., Beitia, F. J., Weigand, S. & Monzó, C.
(2021). Phytoseiid mite assemblages and
Dialeurodes
citri
(Hemiptera:Aleyrodidae)
infestations in persimmon orchards under
different soil managements. Poster presented at:
7th International Symposium on Persimmon. (Kaki
2020),
Nara,
Japan.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7630).

Montero-Gómez, Hernández-Suárez, E., ÁlvarezAcosta, C., Estévez-Gil, J.R., García-Medina, S., DíazDíaz, C., Monzó C. Infraestructuras ecológicas
como estrategia de conservación de la biodiversidad
de la entomofauna útil asociada al agrosistema de los
cítricos en Canarias. Poster Técnico, ‘La sanidad
vegetal en cultivos mediterráneos y subtropicales.
Retos de una transición agroecológica. Phytoma,
333.

Plata, A., Beitia, F. J. & Tena A. (2021). Biological
control of mealybugs in persimmon orchards in
Spain. Poster presented at: 7th International
Symposium on Persimmon. (Kaki 2020), Nara,
Japan. (http://hdl.handle.net/20.500.11939/7629).

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ

Monzó, C., Tena, A., Urbaneja, A. & Vicent, A.
(2021). Gestión de plagas y enfermedades fúngicas
de cítricos en el actual contexto De la Granja a la
Mesa.
Vida
Rural,
509,
52-59.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7843).

URBANEJA A. Director científic del CONGRÉS
VIO València, 17 i 18 de novembre 2021. Edifici
Nexus. Universitat Politècnica de València-.
URBANEJA A. Symposium Organizer. 2nd
International Congress of Biological
Control. From 26th to 30th of April 2021 coorganized by CAB International (CABI) and IOBC
Global. Session “Genetic improvement of
natural enemies: an urgent breakthrough in
the progress of biological control”

Monzó, C. (2021) Utilización y gestión de cubiertas
vegetales como estrategia de control biológico por
conservación en cítricos. Phytoma, 329, 54-58.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7352).
Pérez-Hedo, M., Alonso-Valiente, M., Riahi, Ch.,
Bouagga, S., Urbaneja, A. & Depalo, L. (2021).
Inducción de defensas en pimiento: una nueva
herramienta de gestión sostenible de gestión de
plagas y enfermedades. Phytoma España, 327, 96-98.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7186).

URBANEJA A.
Country coordinator. 2nd
International Congress of Biological
Control. From 26th to 30th of April 2021 coorganized by CAB International (CABI) and IOBC
Global.

Chinchilla-Ramírez, M. (2021). Exploring the
potential for the selective breeding of Nesidiocoris
tenuis: a study of its genetics and feeding behavior.
[Unpublished PhD Thesis]. Universitat Jaume I,
Escola de Doctorat. Castelló de la Plana, Spain.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/8137)

PEREZ-HEDO M. Symposium Organizer. 2nd
International Congress of Biological Control.
From 26th to 30th of April 2021 co-organized by
CAB International (CABI) and IOBC Global.
“Zoophytophagous predators: still an exciting
challenge to exploit”.
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BEITIA, F.J. Organització de la sessió “Diseases and
Pests Management”, en el marc del 7th
International Symposium on Persimmon,
celebrat en format “en línia”, amb l'organització del
Institute of Fruit Tree and Tea Science (IFTS) de la
National Agriculture and Food Research
Organization (NARO) i amb seu en Nara (el Japó),
del 20 al 26 de setembre de 2021.

PEREZ-HEDO M. Ponència en CONGRÉS VIO:
“Cultius hortícoles més resilients a través de
l'activació defensiva” València, 17 i 18 de novembre
2021. Edifici Nexus. Universitat Politècnica de
València.
MONZO, C. Ponència en CONGRESO VIO: “Les
cobertes vegetals com a estratègia de control
biològic per conservació en cítrics” València, 17 i 18
de novembre 2021. Edifici Nexus. Universitat
Politècnica de València-.

BEITIA, F.J. Ponència en Jornada Tècnica del
caqui: “Mosques blanques en caqui”. Alginet
(València), organitzada per AVA/ASAJA.

MONZO, C. Ponència en REUNIÓ SECTORIAL
DE CAQUI AVA-ASAJA: “Control biològic de
mosques blanques en caqui” València, 30 de
setembre de 2021. Seu AVA-ASAJA.

TENA, A. Ponencia en 2nd International
Congress of Biological Control: “Effects of ants
on pests and their biological control agents: from a
meta-analysis to a study case”. Davos, Suïssa. Abril
2021.

MONZO, C. Ponència en WEBMINAR
‘PROJECTE
CITRUSTECH’.
SESIÓ
I:
MESURES AGROAMBIENTALS EN LA
CITRICULTURA: “Implantació i beneficis de les
cobertes vegetals” 13 de maig de 2021. Fundació
Cajamar.

TENA, A. Ponència en Jornada Tècnica del
caqui: “Espècies de cotonets en caqui i primers
passos per a millorar el seu control biològic”.
Alginet (València), organitzada per AVA/ASAJA.

MONZO, C. Ponència en PHYTMOA MEETES.
PLAGUES DELS CÍTRICS I ESTRATÈGIES
DE CONTROL: “Utilització i gestió de les Cobertes
Vegetals com a estratègia de Control Biològic de
Conservació en cítrics” 22 d'abril de 2021. Phytoma
España.
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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, psíl·lid
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.

zones citrícoles espanyolas. 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.

INVESTIGADOR PRINIPAL:
Alejandro Tena
COL· LABORADORS:

TROPICSAFE. Insect-borne prokaryoteassociated diseases in tropical and subtropical
perennial crops.

Alberto Urbaneja, Francisco Beitia,
Meritxell Pérez-Hedo, César Monzó, Jose
Catalán y Miquel Alonso

Finançat per: UE (H2020-727459).
L'objectiu és estudiar les malalties transmeses per
insectes que afecten productes agrícoles per a poder
controlar-les 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
Contro i contenció de Trioza erytreae, vector del
huanglongbing dels cítrics.
Cofinançat per: INIA (E-RTA2015-00005-C0601).

GIPCotonets. Millora de la gestió integrada de
pseudocòccids en cítrics i caqui.

L'objectiu és desenvolupar un programa de contenció i
control de Trioza erytreae, vector del HLB en totes les

Finançat per: INIA (RTA2017-00095-00-00).
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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. A més, s'estudiarà millorar la gestió de
Delottococcus aberiae en cítrics i Pseudococcus longispinus
en caqui mitjançant la gestió de formigues i la cerca
d'enemics naturals.
Gestió
Integrada
del
trips
Chaetanaphothips orchidii en cítrics.

Mouratidis, A, Vacas, S, Herrero, J, Navarro-Llopis,
V., Dicke, M. & Tena, A. (2021) Parasitic wasps
avoid ant-protected hemipteran hosts via the
detection of ant cuticular hydrocarbons. Proc. R.
Soc.
B
288:
20201684.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/6929).
Pérez-Hedo, M., Gallego, C., Roda, A., Kostyk, B.,
Triana, M., Alférez, F.; Stansly P.A.; Qureshi, J.;
Urbaneja, A. (2021). Biological traits of the
predatory mirid Macrolophus praeclarus, a
candidate biocontrol agent for the Neotropical
region. Bulletin of Entomological Research,
Published on-line (15 February 2021), 1-9.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7187).

invasor

Finançat per: AEI (PID2020-120663RR-I00).
Els trips són plagues invasores i el trips de les orquídies
Chaetanaphothrips orchidii és una de les últimes espècies
que s'ha establit en els cítrics valencians. Aquest
projecte pretén desenvolupar un programa de gestió
integrada per al control de C. orchidii. Els resultats
d'aquest projecte permetran: i) reduir l'ús d'insecticides
contra aquesta plaga, ii) reduir els problemes potencials
de resistència als insecticides, iii) desenvolupar mètodes
de control basats en la utilització d'agents de control
biològic, i iv ) augmentar la producció de cítrics sense
residus d'insecticides.

Pérez-Rodríguez, J., Pekas, A., Tena, A. & Wäckers,
F.L. (2021). Sugar provisioning for ants enhances
biological control of mealybugs in citrus, Biological
Control,
2021,
104573
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7131).
Ruíz-Rivero, O., Garcia-Lor, A., Rojas-Panadero, B.,
Franco, J. C., Khamis, F., Kruger, K. Cifuentes, D.;
Bielza, P.; Tena, A.; Urbaneja, A. &. Pérez-Hedo, M.
(2021). Insights into the origin of the invasive
populations of Trioza erytreae in Europe using
microsatellite markers and mtDNA barcoding
approaches. Scientific Reports, 11, 18651.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7626).

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ
Aure, C. M., Herrero-Schell, J., Montoro, M., &
Beitia, F. J. (2021). Puesta a punto de crías
controladas de dos insectos vectores de Xylella
fastidiosa: Philaenus spumarius y Neophilaenus
campestris (Hemiptera: Aphrophoridae). Agrícola
vergel,
430,
13-22.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7294).

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
Anjos, D. V., Tena, A., Torezan-Silingardi, H. M.,
Pekas, A., & Janssen, A. (2021). Ants affect citrus
pests and their natural enemies in contrasting
ways. Biological Control, 158, 104611.

Tena, A., Urbaneja, A., Hernández-Suárez, E.,
Moure, M., González-Freijo, A. B., Fraga-Vega, X. L.
et al. (2021). Introducción del parasitoide Tamarixia
dryi en la península ibérica para el control de Trioza
erytreae.
Phytoma,
329,
16-23.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7353).

González-Domínguez, E., Monzó, C. & Vicent, A.
(2021). New Trends in Disease and Pest
Management: Challenges and Opportunities.
Agronomy,
11(5),
923.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7641).

Llibres 2021
Ferrarezi, R. S., Urbaneja, A., Machado, M. A.,
Vincent, C. I., eds. (2021). Unravelling Citrus
Huanglongbing Disease. Lausanne: Frontiers Media
SA. (http://hdl.handle.net/20.500.11939/6935)
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Pòsters

URBANEJA A. Jornada Comité Gestió de cítrics.
ACTIVIDAD: Jornada de Portes Obertes.
Presentació projecte investigació sobre resistència
al HLB. 25 de febrero de 2021

Aure, C. M., Herrero-Schell, J., Blanes-Garcia, M &
Beitia, F. J. (2021). First assays on the response of
adults of Philaenus spumarius (Hemiptera:
Aphrophoridae) to different host plants. 3rd
European conference on Xylella fastidiosa and XFACTORS final meeting, [Poster presentation], 111.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/8126)

TENA, A. Ponència en Symposium Sanidad
Vegetal AISV 2021: “Introducció del parasitoide
Tamarixia dryi per a contindre la dispersió del psíl·lid
Trioza erytreae a Europa” 1 de desembre de 2021.
Phytoma España.

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ

TENA, A. Ponència inaugural en CONGRESO VIO:
“Els cotonets: la nova amenaça de l'agricultura
mediterrània” València, 17 i 18 de novembre 2021.
Edificio Nexus. Universitat Politècnica de València.

URBANEJA A. Seminari: Principals vectors del HLB
(Trioza erytreae i Diaphorina citri) i les estratègies que
està duent a terme l'IVIA per al seu control En:
col·loqui en línia “Estratègies per a la prevenció
i el control de HLB a Espanya i Califòrnia”
organitzat per l'IVIA. Disponible en línia:
https://www.youtube.com/watch?v=jNdEsBM5KJI

TENA, A. Symposium Organizer. 2nd International
Congress of Biological Control. From 26th to 30th
of April 2021 co-organized by CAB International
(CABI) and IOBC Global. “Classical biological
control of new and old arthropod pests”

URBANEJA A. Seminari divulgació al sector: Noves
plagues i lluita biològica. Jornades citrícoles de la
Plana 2021. Organitzat per la Va unir. 23 de setembre
2021.
Auditori
Municipal
de
Vila-real.
https://www.youtube.com/watch?v=7TdO7UHHpT
E&t=780s

TENA, A. Ponència en Galicia Innovations:
“Classical biological control of Trioza erytreae, HLB
vector, in Spain” organizado por FEUGA. 22
d’octubre. En línea.

URBANEJA A. Seminari divulgació al sector:
Ponència: Noves aproximacions biotecnològiques de
lluita contra Delottococcus aberiae. Jornades sobre
el cotonet de Sud-àfrica (Delottococcus
aberiae). Organitzat per AVA-ASAJA. 4 de octubre
2021. Caixa Rural de Almenara.

TENA, A. Ponència en REUNIÓ SECTORIAL DE
CAQUI AVA-ASAJA: “Biologia, ecologia i control
biològic de Delottococcus aberiae” València, 30 de
septembre de 2021. Seu AVA-ASAJA.
TENA, A. Ponència en Jornades Cítricoles de la
Plana, organitzades per La Unió: “Biologia,
ecologia i control biològic de Delottococcus
aberiae” Vila-Real, septembre-octubre de 2021.
Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán.

URBANEJA A. Jornada En línia: Noves
estratègies de lluita enfront del HLB: material
vegetal tolerant i inducció de defenses. Dimarts 16
de
març
de
2021.
http://redivia.gva.es/handle/20.500.11939/7203.

TENA, A. Ponència en Jornades sobre el
cotonet de Sudáfrica (Delottococcus
aberiae). Seminari divulgació al sector: “Biologia,
ecologia i control biològic de Delottococcus
aberiae”. Organitzat per AVA-ASAJA. 4 d'octubre
2021. Caixa Rural de Almenara.

PEREZ-HEDO, M. Jornada En línia: Inducció de
defenses enfront del HLB. Dimarts 16 de març
de 2021.
http://redivia.gva.es/handle/20.500.11939/7203.

PÉREZ-RODRÍGUEZ, J. et al. Ponència en 2nd
International Congress of Biological
Control: “Classical biological control of the HLB
vector Trioza erytreae (Hemiptera: Triozidae) in
Europe”. Davos, Suïssa. Abril 2021.

PEREZ-HEDO, M. Seminario Jornada de Portes
Obertes. Presentació projecte investigació sobre
resistència al HLB mitjançant la inducció de defenses.
18 octubre 2021 Estació Experimental Agrària de
Vila-real.
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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. Són tres

eixos transversals que s'apliquen a diferents
patosistemes, principalment al de les malalties causades
per Xylella fastidiosa, el HLB dels cítrics i el foc bacterià
de les rosàcies produït per Erwinia amylovora.

INVESTIGADOR RESPONSABLE:

adequat de tractament que elimine les poblacions de
bacteris patògens en el material vegetal sense
comprometre l'estat general d'aquest.

Ester Marco Noales
COL· LABORADORS:

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

Silvia Barbé, Félix Morán

Finançat per: MAPA.

PROJECTES

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 de noves estratègies eficaces
de control de bacteris patògens en plantes de
vinya.
Finançat per: Viveros Plantvid S.L.
Establir les condicions de temps i temperatura més
adequades per a efectuar tractaments de termoteràpia
en plantes de vinya que eliminen el bacteri fitopatogen
Agrobacterium vitis. Es tracta d'avançar en el
coneixement de, d'una banda, la capacitat de
supervivència d'aquest bacteri fitopatogen en planta, i,
per un altre, la resistència del material vegetal a un rang
de temperatures i temps d'aplicació, i en gemmes i
estaques per separat (abans d'empeltar el material
vegetal). L'objectiu final és poder establir un protocol

Exploració de la microbiota de plantes com a
font d'agents de control de bacteriosis
prioritàries a Espanya.
Finançat per: RTA2015-00087-C02-01 FEDER INIAAEI Ministeri de Ciència i Innovació.
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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
viu. 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.

la familia Xanthomonadaceae, entre elles X. fastidiosa.
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.

Desenvolupament d'estratègies d'erradicació,
contenció i control de Xylella fastidiosa en
Espanya.

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.

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 Espanyol.
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. fastidiosa 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.

TROPICSAFE.
Insect-borne
prokaryote
associated diseases in tropical and subtropical
perennial crops (UE).
Finançat per: la Unión Europea.

XF-ACTORS.
Xylella
fastidiosa
Active
Containment Through a multidisciplinaryOriented Research Strategy (UE).

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.

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
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LIFE. Vida for citrus (UE).

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES

Finançat per: la Unió Europea.

Gorris, M. T., Sanz, A., Peñalver, J., López, M. M.,
Colomer, M., & Marco-Noales, E. (2021).
Detection and Diagnosis of Xylella fastidiosa by
Specific Monoclonal Antibodies. Agronomy, 11(1),
48 (http://hdl.handle.net/20.500.11939/6967).

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.

Finançat per: CYTED.

Marco-Noales, E., Barbé, S., Monterde, A.,
Navarro-Herrero, I., Ferrer, A., Dalmau, V. et al.
(2021). Evidence that Xylella fastidiosa is the causal
agent of almond leaf scorch disease in Alicante,
mainland Spain (Iberian Peninsula). Plant Disease,
105(11),
3349-3352.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7955).

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.

Morán, F.; Barbé, S.; Bastin, S.; Navarro, I.;
Bertolini, E.; López, M. M., Hernández-Suárez, E.;
Urbaneja, A.; Tena, A.; Siverio, F. & Marco Noales,
E.. (2020). The Challenge of Environmental
Samples for PCR Detection of Phytopathogenic
Bacteria: A Case Study of Citrus Huanglongbing
Disease.
Agronomy
2020,
11(1),
10.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/6927).

Xarxa iberoamericana per a la vigilància de
Xylella fastidiosa.

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

Olmo, D., Nieto, A., Borràs, D., Montesinos, M.,
Adrover, F., Pascual, A. et al. (2021). Landscape
Epidemiology of Xylella fastidiosa in the Balearic
Islands.
Agronomy,
11(3),
473.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7331).

Finançat per: CYTED.
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 bacteriosi de cítrics als països
iberoamericans.

Palomo, J. L., Shima, M., Monterde, A., Navarro, I.,
Barbé, S., & Marco-Noales, E. First report of
bacterial leaf blight caused by Xanthomonas
hortorum pv. carotae on carrots in Spain. Plant
disease. Published on-line, 23 february 2021.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7157).
Congressos
Barbé, S., Figàs-Segura, A., Benada, M., NavarroHerrero, I., Sampaio, T.M., Biosca, E.G., MarcoNoales, E. (2021). Selección y caracterización de
bacterias asociadas a plantas con actividad
antagonista frente a Erwinia amylovora. IX Reunión
del Grupo de Microbiología de Plantas de la
Sociedad Española de Microbiología, PC2.1.
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Domingo-Calap, M.L., Aure, C.M., Navarro-Herrero,
I., Simó-Esquivel, M, Biosca, E.G., Román-Écija, M.,
Landa, B.B., Saponari, M., Marco-Noales, E. (2021).
Patogenicidad de aislados de Xylella fastidiosa subsp.
multiplex del foco de Alicante en diferentes
hospedadores. IX Reunión del Grupo de
Microbiología de Plantas de la Sociedad Española de
Microbiología,
PC1.2.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/8132)

Ester Marco Noales. Introducció als bacteris
fitopatògens. Legislació, control i inspecció
fitosanitària: Harmonització de procediments
(MAPA). En línia. Novembre 2021.

Domingo-Calap, M.L., Aure, C.M., Navarro-Herrero,
I., Domingo-Calap, P., Marco-Noales, E. Isolation and
characterization of bacteriophages against Xylella
fastidiosa. 3rd European Conference on Xylella
fastidiosa and XF-ACTORS final meeting. 26-31 abril
2021, 23.

Ester Marco Noales. Xylella fastidiosa: l'amenaça
global d'un bacteri polífaga. V Congrés del Màster en
Investigació en Biologia Cel·lular, Molecular i
Genètica. En línia. Abril 2021.

Ester Marco Noales. Realitat i amenaça del
patosistema Xylella fastidiosa. Seminaris Institut de
Biologia Integrativa de Sistemes (I2SysBio). En línia.
Maig 2021.

Ester Marco Noales. Introducció al protocol
diagnòstic per a Xylella fastidiosa. Taller regional
d'actualització sobre el fitopatogen Xylella fastidiosa
(Curs organitzat pel Servei Fitosantari de l'Estat
(SFE) del Ministeri d'Agricultura de Costa Rica
(MAG), l'Organisme Internacional Regional de
Sanitat
Agropecuària
(OIRSA),
la
Xarxa
Iberoamericana per al control de Xylella fastidiosa
(IBER‐XYFAS), i la Universitat de Costa Rica). En
línia. Octubre 2021.

Domingo-Calap, M.L., Aure, C.M., Morán, F.,
Bernabeu-Gimeno, M., Navarro-Herrero, I.,
Domingo-Calap, P., Marco-Noales, E. (2021).
Búsqueda y caracterización de bacteriófagos frente a
Xylella fastidiosa. XXVIII Congreso de la Sociedad
Española de Microbiología, 90.
Domingo-Calap ML, Aure CM, Navarro-Herrero I,
Simó-Esquivel M, Biosca EG, Román-Écija M, Landa
BB, Saponari M, Marco-Noales E. Pathogenicity of
Xylella fastidiosa subsp. multiplex isolates from
Alicante outbreak (mainland Spain) on different
hosts. 3rd European Conference on Xylella fastidiosa
and XF-ACTORS final meeting. 26-31 abril 2021, 78.

Silvia Barbé Martínez. Detecció de Xylella fastidiosa
per
mètodes
moleculars.Taller
regional
d'actualització sobre el fitopatogen Xylella fastidiosa
(en línea). Octubre 2021.
Inmaculada Navarro Herrero. Extracció d'ADN per
a la detecció de X. fastidiosa a partir de mostres
vegetals i de vectors.Taller regional d'actualització
sobre el fitopatogen Xylella fastidiosa (en línea).
Octubre 2021.

Domingo-Calap, M.L., Aure, C.M., Navarro-Herrero,
I., Simó-Esquivel, M, Biosca, E.G., Román-Écija, M.,
Landa, B.B., Saponari, M., Marco-Noales, E. Búsqueda
y caracterización de virus bacteriófagos frente a
Xylella fastidiosa. IX Reunión del Grupo de
Microbiología de Plantas de la Sociedad Española de
Microbiología, S2.8. 16-17 febrero 2021.

Félix Morán Villamizar. Diagnòstic molecular de
Xylella fastidiosa. Taller regional d'actualització sobre
el fitopatogen Xylella fastidiosa (presencial).
Novembre-desembre 2021.

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ
Inma Navarro Herrero. Presa de mostres i
enviament al laboratori. Curs de "Control i inspecció
fitosanitària en llocs de control fronterers" (MAPACIHEAM). En línia. Novembre 2021.

Silvia Barbé Martínez. Bacteris fitopatògens de
quarantena. Generalitats. Símptomes en plantes
allotjadores. Curs de "Control i inspecció
fitosanitària en llocs de control fronterers" (MAPACIHEAM). En línia. Novembre 2021.

Ester Marco Noales. Experiència de la implantació i
gestió del laboratori de bioseguretat en el Laboratori
Nacional de Referència de Bacteris. Jornada en línia
Bioseguretat i Biocontenció en els Laboratoris de
Sanitat Vegetal. Novembre 2021.

Félix Morán Villamizar. Mètodes de detecció i
identificació. Curs de "Control i inspecció
fitosanitària en llocs de control fronterers" (MAPACIHEAM). En línia. Novembre 2021.
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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.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:

la taca ocre, la antracnosi, el xancre de branques i les
podridures de l'arrel. En general, es tracta de malalties
poc estudiades a Espanya. El projecte té 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.

Antonio Vicent

PROJECTES
RTA-INIA
Modelització
de
components
epidemiològiques de les principals malalties
fúngiques que afecten la part aèria de l'ametler.
Finançat per: 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
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EFSA-SURVEY Development of a crop-based
survey approach for pests of citrus.

Finançat per: GP/EFSA/ALPHA/2019/04.
El fong Phyllosticta citricarpa, agent causal de la taca
negra dels cítrics, és un patogen de quarantena a la
UE (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.

Finançat per: GP/EFSA/ALPHA/2021/08.
L'objectiu general del projecte és fer costat a la EFSA
en el desenvolupament de la metodologia i les eines
estadístiques per a assistir als Estats membres de la UE
en la planificació i preparació dels programes de
vigilància epidemiològica per a les plagues i patògens de
quarantena de cítrics. Específicament: i) desenvolupar
eines estadístiques per a optimitzar els esforços
d'inspecció i mostreig; i) preparar fitxes descriptives de
les plagues i patògens de quarantena de cítrics; iii)
organitzar tallers sobre estadística i vigilància
epidemiològica amb les organitzacions nacionals de
protecció vegetal de la UE; i iv) preparar materials
didàctics i seminaris en línia sobre les noves eines de
vigilància epidemiològica.

EFSA-HoPPI
Introduction.

EFSA-CBS Reduce risk assessment uncertainty:
suitability of Mediterranean citrus production
areas for Phyllosticta citricarpa.

Hotspots

for

Plant

Finançat per: GP/EFSA/ENCO/2020/02-3.
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El principal objectiu del projecte HoPPI és la
identificació dels factors de risc rellevants per a
definir els “hotspots”, o àrees amb major
concentració d'esdeveniments favorables, per a la
prevenció de noves plagues vegetals a la UE. Els
factors per a avaluar els possibles “hotspots” són,
entre altres, el comerç de productes vegetals, les
condicions climàtiques i mediambientals o la
disponibilitat de plantes allotjadores. A partir de les
dades recopilades amb informació de les
localitzacions georreferenciades de les deteccions i
primeres introduccions de plagues a la UE, la seua
respectiva informació sobre idoneïtat climàtica i
vegetals hostes, juntament amb les dades sobre el
comerç relacionats amb vies d'entrades de plagues,
s'està desenvolupant un mètode espacialment explícit
per a la identificació i caracterització dels “hotspots”.
Una vegada definits els factors de risc, es
desenvoluparà una eina integrar-los en les avaluacions
quantitatives de risc de plagues (qPRA) d’EFSA. La
identificació dels factors de risc d'introducció de
plagues ajudarà a centrar les activitats de vigilància i
control en zones en les quals és més probable que es
produïsquen noves introduccions de plagues dins del
territori de la UE.

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
González-Domínguez, E., Monzó, C. & Vicent, A.
(2021). New Trends in Disease and Pest
Management: Challenges and Opportunities.
Agronomy, 11(5), 923.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7641).
Lázaro, E., Makowski, D. & Vicent, A. (2021).
Decision support systems halve fungicide use
compared to calendar-based strategies without
increasing disease risk. Commun Earth Environ 2,
224. (http://hdl.handle.net/20.500.11939/7690).
Lázaro, E., Sesé, M., López-Quílez, A., Conesa, D.,
Dalmau, V., Ferrer, A., & Vicent, A. (2021). Tracking
the outbreak. An optimized delimiting survey
strategy for Xylella fastidiosa. Biological Invasions,
2021, 1-19.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7397).
Martínez-Minaya, J., Conesa, D., López-Quílez, A.,
Mira, J. L. & Vicent, A. (2021). Modelling inoculum
availability of Plurivorosphaerella nawae in
persimmon leaf litter with Bayesian beta regression.
Phytopathology, 111(7), 1-9.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7623).

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ
Dalmau, V., Ferrer, A., Jaques, J. A., Miranda, M. A. &
Vicent, A. (2021). Xylella fastidiosa a la conca
mediterrània. Quaderns Agraris, 51, 31-60.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7840).
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Fernández-Ortuño, D., Lázaro, E. & Vicent, A. (2021).
El control de enfermedades ante el nuevo pacto verde
europeo.
Fitopatologia,
6,
66-68.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/8180)

Cendoya, M., Hubel, A., Vicent, A. & Conesa D.
(2021). Non-stationary spatial model for the
distribution of Xylella fastidiosa in Alicante.
Proceedings of the 35th International Workshop on
Statistical
Modelling.
35-38.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/8193).

Landa, B. B., Vicent, A., Montesinos, E., Miranda, M. A.,
Sabaté, J. & de-la-Rosa, R. (2021). Centros de
referencia en agricultura en España prosiguen sus
avances de investigación para la lucha contra Xylella
fastidiosa.
Agricultura,
1047,
32-41.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7194).

Cendoya M., Hubel A., Conesa D., Vicent A. (2021).
Xylella fastidiosa subsp. pauca and multiplex elicit
differential responses in a susceptible olive cultivar.
3rd European Conference on Xylella fastidiosa and
XF-ACTORS final meeting. 26-31 abril 2021, 32.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/8118).

Vicent, A. (2021). La mancha negra de los cítricos
causada por Phyllosticta citricarpa. El peso de la
evidencia científica. Phytoma España, 334, 129-131.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7831).

Chapman D.S., Occhibove F., Beck P.S.A., Bullock J.,
Mastin A.J., Navas-Cortés J.A., . Parnell S.S.R.,Vicent
A., White S. (2021). Developing a spatial
epidemiological model to estimate Xylella
fastidiosa dispersal and spread. 3rd European
Conference on Xylella fastidiosa and XF-ACTORS
final
meeting.
26-31
abril
2021,
33.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/8121).

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ
Cendoya M., Hubel A., Vicent A., Conesa D. (2021).
Effects of dispersal barriers on the distribution of
Xylella fastidiosa in Alicante (Spain). V Jornadas
Científicas de Estudiantes de la Sociedad Española de
Bioestadística.
27-29
abril
2021.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/8192).

Lázaro, E., Conesa, D., López-Quílez, A., Dalmau, V.,
Ferrer-Matoses, A. & Vicent, A. (2021). An improved
delimiting survey approach for Xylella fastidiosa.
3rd European conference on Xylella fastidiosa and
XF-ACTORS final meeting, [Poster presentation],
143. (http://hdl.handle.net/20.500.11939/8127).
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Aquesta líniaa 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. Entre els objectius prioritaris també
s'integren les activitats del Laboratori Nacional de
Referència d'Espècies Vegetals Llenyoses del MAPA.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:

Cofinançat per: EU (H2020-727459).
El projecte aborda prospeccions per a detecció
fitoplasmes en material vegetal i insectes i optimitzar
els métodes de detecció de fitoplasmes.

Antonio Olmos
COL· LABORADORS:
Luis Rubio, Luis Galipienso, Ana Belén Ruiz
García,

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

PROJECTES

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

Virus free Fruit Nurseries (VIRFREE).

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 cucurbitàciess (meló
i carabassa) per evolució (mutació i selecció) i per
efecte sinèrgic al coinfectarse amb altres virus,
ej.Watermelon mosaic virus (WMV).

Cofinançat per: EU (H2020 Marie Skłodowska-Curie
grant agreement No 734736)
El projecte aborda la millora dels eḿtots 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
metodologiess d’eliminació de virus en material vegetal.

VIREMFRUT.
Epidemiologia
i
caracteritzacioó
molecular
de
virus
emergents de fruiters d'os i vinya en Espanya.

Insect-borne prokaryote- associated diseases in
tropical and subtropical perennial crops
(TROPICSAFE).

Cofinanciado por: INIA (E-RTA2017-00009).
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Diagnòstic i control de les malalties virals emergents en
fruiteres d'os i vinya com són la malaltia de la cirera
xicoteta, la malaltia del clapejat i deformación de la fulla
de vinya, i una nova malaltia que produeix clorosis
internervial i necrosi en les fulles en caqui.

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

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
Alvares, D., Lázaro, E., Gómez‐ Rubio, V., &
Armero, C. (2021). Bayesian survival analysis with
BUGS. Statistics in Medicine 40: 2975-3020.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7400).
Elvira-González, L., Peiró, R., Rubio, L. & Galipienso,
L. (2021). Persistent Southern Tomato Virus (STV)
Interacts with Cucumber Mosaic and/or Pepino
Mosaic Virus in Mixed- Infections Modifying Plant
Symptoms, Viral Titer and Small RNA
Accumulation.
Microorganisms,
9,
689.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7739).

LNR VIRUS LLENYOSES. Laboratori Nacional
de Referència de Virus, Viroides i Fitoplasmes
d'Espècies Vegetals Llenyoses.

Galipienso L, Elvira-González L, Velasco L, HerreraVásquez JA, Rubio L.2021. Detection of persistent
viruses by High Throughput Sequencing in tomato
and pepper from Panama: phylogenetic and
evolutionary Studies. Plants 10: 2295.

Finançat per: MAPA. Ordre ARM/2238/2009, de 29 de
juliol, per la qual es designen els laboratoris nacionals
de referència per a la identificació i el diagnòstic de
plagues i malalties dels vegetals

Kryovrysanaki, N., Katsarou, K., Olmos, A., RuizGarcía, A. B., Kalantidis, K. & Pappi, P. (2021). First
report of Australian grapevine viroid in grapevine in
Greece. Journal of Plant Pathology, 103, 1023–1024.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7738).
Ruiz-García, A.B.; Canales, C.; Morán, F.; RuizTorres, M.; Herrera-Mármol, M.; Olmos, A.
Characterization of Spanish Olive Virome by High
Throughput Sequencing Opens New Insights and
Uncertainties.
Viruses
2021,
13,
2233.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7737).

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

Canales, C., Morán, F., Olmos, A. & Ruiz-García, A.
B. (2021). First Detection and Molecular
Characterization of Apple Stem Grooving Virus,
Apple Chlorotic Leaf Spot Virus and Apple
Hammerhead Viroid in Loquat in Spain. Plants 2021,
10, 2293. (http://hdl.handle.net/20.500.11939/7707).

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.
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Canales, C., Morán, F., Candresse, Olmos, A., RuizGarcía, A.B. First report of Passiflora edulis
symptomless virus in pomegranate in Spain. J Plant
Pathol 103, 1375
(2021).
https://doi.org/10.1007/s42161-021-00940-z

Ruiz-García, A.B. 2021. Recordando que el virus
de los cítricos Citrus tatter feaf ha sido detectado
por primera vez en Europa. 12/3/21.
https://labplantvirol.com/comunicaciones/files/arc
hive-2021.html

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ

Ruiz-García, A.B., Olmos, A. La secuenciación masiva
en el diagnóstico de virus leñosos. Fitopatología, SEF,
2021, 6: 6-12.

Olmos, A. Virus de vid. Curs superior en poda de
respecte, protecció i longevitat de la vinya.
Organitzat per la Universitat Rovira i Virgili.
15/11/2021.

Ruiz-García, A.B., Canales, C., Olmos, A. El virus de
la tristeza, la amenaza de los aislados no europeos.
Agricultura 1052, 48-50.

Olmos, A. Virus d'espècies vegetals llenyoses.
Curs Pràctic d'Inspecció Fitosanitària. Organitzat
pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
10/11/2021.

Olmos A., Ruiz-García, A.B., Puig, N., Pérez, E.,
Bordás, M. Detección de virus en plantas de vid. Olint
https://www.agromillora.com/olint/deteccion-devirus-en-plantas-de-vid/

Olmos. A. EPPO Panel of Virology and
Phytoplamology Meeting. Diagnostic protocols on
CTV and PPV is 26/11/2021.

Contribuciones al portal del LNR virus leñosas
(https://labplantvirol.com)
Ruiz-García, A.B. 2021. El níspero como nuevo
huesped del viroide del manzano de cabeza de
martillo.
16/12/21.
https://labplantvirol.com/comunicaciones/files/archiv
e-2021.html
Ruiz-García, A.B., 2021. Primeras detecciones de la
falsa sharka en níspero en España. 3/11/21.
https://labplantvirol.com/comunicaciones/files/archiv
e-2021.html
Ruiz-García, A.B. 2021. Primeras detecciones de
apple stem grooving virus en níspero en España.
30/10/21.
https://labplantvirol.com/blog2/files/archive-july-2020.html
Ruiz-García, A.B. Primera detección en España de
PeSV
en
granado
16/09/21.
https://labplantvirol.com/comunicaciones/files/archiv
e-2021.html
Ruiz-García, A.B. 2021. Primeras detecciones de
plum bark necrosis stem pitting associated virus en
cerezo
dulce
en
España
11/06/21.
https://labplantvirol.com/blog-2/files/archive-march2020.html
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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.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:

Alternatives per a una viticultura avançada i
sostenible (VITASO).

Dra. Mari Carmen Vives

Cofinançat per: la AEI IDI-20180247.

COL· LABORADORS:

El projecte aborda la implementació de tècniques de
diagnòstic de virus de vinya i processos en la
producció de material vegetal lliure de patògens.

Dr. Antonio Olmos

PROJECTES
Virus free Fruit Nurseries (VIRFREE).

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES

Cofinançat per: H2020 Marie Skłodowska-Curie grant
agreement No 734736.

Canales, C., Morán, F., Candresse, T., Olmos, A.,
Ruiz-García, A.B. First report of Passiflora edulis
symptomless virus in pomegranate in Spain. J Plant
Pathol 103, 1375
(2021).
https://doi.org/10.1007/s42161-021-00940-z

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.
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PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ

ACTIVITATA DE DIFUSIÓ

Ruiz-García, AB, Canales, C, Olmos, A. El virus de la
tristeza, la amenaza de los aislados no europeos.
Agricultura 1052, 48-50.

Olmos, A. Virus de vinya. Curs superior en poda
de respecte, protecció i longevitat de la vinya.
Organitzat per la Universitat Rovira i Virgili.
15/11/2021.

Olmos A, Ruiz-García, AB, Puig, N, Pérez, E., Bordás,
M. Detección de virus en plantas de vid.
Olint https://www.agromillora.com/olint/deteccionde-virus-en-plantas-de-vid/

Olmos, A. Virus d'espècies vegetals llenyoses. Curs
Pràctic d'Inspecció Fitosanitària. Organitzat pel
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
10/11/2021.

74

3. Ús de l'aigua i de la fertilització
3.a. Fertilitat del sòl i nutrició vegetal 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

Actuacions en 2021

3 Ús de l’aigua i de la fertilizació

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 físicquímica del fruit.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:

Finançat
per:
Generalitat
AGCOOP_B/2018/037.

Ana Quiñones

Valenciana

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.

COL· LABORADORS:
Maylin Acosta, Almudena Bermejo, Isabel
Rodríguez, Alejandra Salvador

PROJECTES

Alliberament controlat de
mitjançant
recobriments
biodegradables.

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.

fertilitzants
polimèrics

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

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.
PUBLICACIONES
CIENTÍFICAS
Plants, 10(1), 79. DOI: 10.3390/plants10010079

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

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.

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.

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/B978-0-12-812163-4.00015-2

Influència de l'ús de l'inhibidor de la nitrificació
sobre l'absorció i translocació de nitrogen en
bresquillera i olivera.
Finançat per: Institut de Ricerca i Tecnologia
Agroalimentàries (Lleida).

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

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.

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.

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ
Malaltia del Foc Bacterià: noves tecnologies per al
seu control.
Curs de tècniques del cultiu i bones pràctiques en
cítrics. Cooperatives Agroalimentaries a La Pobla
de Vallbona, 6 de març de 2020. Ana Quiñones.
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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 Fertirreg (Mèxic), Intagri-Universitat
d'Almeria, octubre de 2020, en línia. Ana Quiñones;
Belén Martínez-Alcántara.
La fertilització dels Cítrics. Webinar de Producció
Integrada dels Cultius. 21 d'octubre de 2020. Ana
Quiñones; Belén Martínez-Alcántara.
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
línia. Isabel Rodríguez-Carretero; Ana Quiñones; Ana
Pérez Piqueres; Rodolfo Canet.
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a. Desenvolupament de sistemes d’ajuda a la
recomanació d’abonat nitrogenat i del reg en zones
salines.

adaptada a cada zona de la comunitat valenciana i
cultiu pot reduir la perdudes per lixiviació cap a aigües
subterrànies i les emissions de N2O cap a l'atmosfera
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. Aquesta línia també s'enfoca a avaluar l'efecte
mitigador del sòl com a segrestador del carboni
atmosfèric.

b. Avaluar la capacitat de segrest de carboni dels
diferents manejos del sòl agrícola.
c. Avaluació de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle
procedent del sòls agrícoles.
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'estudiaràcom el maneig de la fertilització nitrogenada

Cooperativa valenciana del camp unió cristiana de
sueca (Coop. Sueca).

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
José Miguel de Paz

El projecte DSS-MULCH-CO2 està enfocat en el
desenvolupament d'una eina de tipus DSS amb la qual
es puga decidir la implantació de cobertes i mulching
de palla d'arròs que millore la fertilitat del sòl i la
capacitat de segrest de carboni en els cultius
llenyosos de la Comunitat Valenciana.

PROJECTES
Projecte DSS-MULCH-CO₂. Sistema d'ajuda a
la decisió per a la millora de la fertilitat i la
capacitat de segrest de carboni dels sòls
agrícoles de la Comunitat Valenciana
mitjançant mulching de palla d'arròs.

Avaluació de la lixiviació del nitrat en el
maneig dels fertilitzants nitrogenats amb
inhibició de la nitrificació en cultius
hortícoles.

Finançat per: Institut Valencià d'Investigacions Agràries
(IVIA), Fundació Cajamar C.V. (Cajamar),
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Conveni amb la empresa EUROCHEM Agro Iberia,
S.L.

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ
Visconti, F., Peiró, E., Nájera, I., Baixauli, C.,
Romero-Azorín, P. & de Paz, J. M. (2021).
Beneficios del acolchado con paja de arroz para la
fertilidad del suelo y el secuestro de carbono en
plantaciones de cítricos. Levante Agrícola: 456, 7380. (http://hdl.handle.net/20.500.11939/7575).

L'objectiu principal d'aquest conveni és l'avaluació de
la lixiviació potencial del nitrat i l'emissió de gasos
d'efecte d'hivernacle com l'òxid nitrós en el maneig
dels fertilitzants nitrogenats amb inhibició de la
nitrificació per a cultius hortícoles.

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ
Xarrada a agricultors i tècnics de cooperatives
agràries sobre la “Interpretació d'anàlisi de sòl i
recomanacions de fertilització” organitzat per la
federació de cooperatives agro-alimentàries de la
comunitat valenciana FECOAV.
IV Jornades d'Investigació Universitària sobre
Canvi Climàtic organitzat per la càtedra de Canvi
Climàtic GVA-UPV, presentant “L'adaptació i
D
mitigació
del canvi climàtic mitjançant l'embuatat
amb palla d'arròs en la citricultura valenciana”.
Jornades a agricultors i tècnics agraris sobre “Com
millorar la fertilitat física, química i biològica del sòl
utilitzant cobertes vegetals i mulching”, organitzat
per la fundació Cajamar.
Participació en les jornades dels projectes pilots de
cooperació amb la presentació sobre la “Avaluació
de la fertilitat, segrest de CO₂ i control biològic
per la implantació de cobertes temporals i
mulching de palla d'arròs en sòls citrícoles de la
comunitat valenciana (COVER-CO2)”,organitzat
per la Conselleria d'agricultura, desenvolupament
rural, emergència climàtica i transició ecològica.

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
Visconti, F., & de-Paz, J. M. (2021). Estimation of
the carbon valence from its average formal
oxidation state in the soil organic matter.
European J. Soil Science, 2021, 72:2225-2230.
(http://doi.org/10.1111/ejss.13122)

Participació en el curs tècnic d'especialització
sobre “Regeneració de sòls: diagnòstic i estratègies
de millora”, i organitzat per Conselleria
d'agricultura, desenvolupament rural, emergència
climàtica i transició ecològica. En aquest curs es
van presentar les següents xarrades:
- La fertilitat del sòl: tipus, propietats i
característiques. Necessitat de diagnòstic.
- Anàlisi de sòls, interpretació i diagnòstic de les
propietats químiques.
- Les propietats biològiques del sòl: la matèria
orgànica i la relació carboni-nitrogen.

Visconti, F., & de-Paz, J. M. (2021). Sensitivity of
soil electromagnetic induction measurements to
salinity, water content, clay, organic matter and
bulk density. Precision Agriculture, 2021,1-19.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7333).
Buesa, I., Mirás-Avalos, J. M., De Paz, J. M.,
Visconti, F., Sanz, F., Yeves, A., Guerra D., &
Intrigliolo, D. S. (2021). Soil management in semiarid vineyards: Combined effects of organic
mulching and no-tillage under different water
regimes. European Journal of Agronomy, 123,
126198.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/6992).
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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.
xarxa d'informació oberta per a la presa de decisions
per a l'adaptació al canvi climàtic del cultiu ecològic a
la comarca de La Vall d'Albaida, per a superar les
possibles restriccions hídriques sense detriment de la
rendibilitat de les produccions i augmentant la seua
sostenibilitat mediambiental.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Luis Bonet
COL· LABORADORS:
María Amparo Martínez Gimeno, Eduardo
Badal Marín, Juan Gabriel Pérez Pérez, María
Tasa Candela, Eloy Cámara Campos

GranaRec:
Implementació
d'estratègies
agroecològiques de maneig del reg i el sòl en
el magraner.

PROJECTES

Finançat per: PDR de la Comunitat Valenciana a
través de les ajudes per a la cooperació de la
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
AGCOOP_ A/2021/ 008.

EcoReg: Projecte pilot per a la millora de la
sostenibilitat hídrica de l'agricultura ecològica
en la Vall d’Albaida.
Finançat per: PDR de la Comunitat Valenciana a través
de les ajudes per a la cooperació de la Conselleria
d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència
Climàtica i Transició Ecològica. AGCOOP_ A/2021/
019.

Es pretén abordar l'optimització del reg utilitzant
estratègies de reg deficitari continu i reg deficitari
controlat, maneig de coberta vegetal. S'analitza també
l'ús d'embuatat amb polipropilè i un embuatat
biodegradable, possibilitats d'estalvi d'aigua, que serà
avaluat sobre algunes de les estratègies de reg

L'objectiu general d'aquest projecte és la creació d’una
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deficitari controlat. També s'avalua la millora de la
composició de la magrana per a fresc i sucs, posant
l'accent en aspectes que fonamentalment afecten la
productivitat i a la qualitat postcollita. Participen l'IVIA,
ANECOOP S. COOP. i la Fundació Cajamar.

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
Eduardo Badal y M. Amparo Martínez Gimeno. Go
de innovación en aguacate sobre mejora de la
productividad en Málaga, Cádiz, Comunidad
Valenciana y Canarias. Revista l’Assut. NRO 9.
FECOREVA

GO CITRICS: Grup Operatiu d'Agricultura de
Precisió en Regadiu i Fertilització de Cítrics.

Amparo Martínez Gimeno, Maria Tasa y Candela,
Eduardo Badal Marín, Luís Bonet Pérez De León,
Juan G. Pérez-Pérez. Handywater: Estrategias y
soluciones de bajo coste para la mejora de la
competitividad de pequeñas explotaciones de
regadío. Revista L’Assut. NRO 10. FECOREVA

Finançament: Unió Europea i Ministeri d'Agricultura,
Pesca, Alimentació i Medi Ambient. 20190020007412.
Augment de l'ús eficient de l'aigua i dels nutrients a la
Comunitat Valenciana i Andalusia. 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 i Juan Gabriel Pérez del CDAS.

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ
Eduardo Badal Marín. Vinya de vinificació + Estat
hídric de la planta. Webinar. Cinc eines de reg
eficient en 5 cultius. Organitzat per: Servei de
Tecnologia del Reg. IVIA.
Eduardo Badal Marín. Tecnologia per a la
determinació de les necessitats hídriques dels
cultius. Jornada. Curs presencial per a agricultors
professionals. Organitzat per: Servei de
Transferència de Tecnologia. EEA Carcaixent . EFA
Llombai.
Eduardo Badal Marín. Reg de l'alvocat. Curs
presencial. Organitzat per: Servei de Transferència
de Tecnologia. EEA Carcaixent.
Eduardo Badal Marín. Reg de l'alvocat. Webinar
GO Alvocat. Organitzat per: GO AGUACATE.
Eduardo Badal Marín. Xarxa pilot de parcel·les
demostratives de pràctiques vitícoles sostenibles i
ecològiques adaptades a la varietat autòctona
Boval. Webinar Projectes de Cooperació. Servei
de Transferència de Tecnologia.
Eduardo Badal Marín. Reg de l'alvocat. Curs
presencial. Organitzat per: Servei de Transferència
de Tecnologia. IVIA.
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Mª Amparo Martínez Gimeno. Cultiu de l'alvocat.
Curse formació per a treballadors agropecuaris.
Organitzat per:
Tecnologia.

Servei

de

Transferència

Luis Bonet Pérez de León. Reg en cítrics. Jornada
transferència GO CITRICS – En línia. Organitzat
per: GO CITRICS.

de

Luis Bonet Pérez de León. Ús de sondes en cítrics.
Jornada transferència GO CITRICS - En línia.
Organitzat per: GO CITRICS.

Mª Amparo Martínez Gimeno. Olivera i
teledetecció. Webinar "5 Eines de Reg Eficient per a
5 Cultius". Organitzat per: STR.

Luis Bonet Pérez de León. Reg en nispro i alvocat.
Jornada Cooperativa Callosa d'en Sarrià.
Organitzat per: Cooperativa Callosa d’en Sarrià

Mª Amparo Martínez Gimeno. Cultiu de l'alvocat,
quallat i poda. Reg de l'alvocat. Curse formació per
a treballadors agropecuaris. Organitzat per: Servei
de Transferència de Tecnologia.

Luis Bonet Pérez de León. Reg en caqui. Jornada
transferència AVA – Alginet. Organitzat per: AVA.

Mª Amparo Martínez Gimeno. Cultiu de l'alvocat,
quallat i poda. Reg de l'alvocat. Curse formació per
a treballadors agropecuaris. Organitzat per: Servei
de Transferència de Tecnologia.

Luis Bonet Pérez de León. Projecte ECoInv.
Jornada transferència Projectes Cooperació – En
línia. Organitzat per: Servei de Transferència de
Tecnologia.

Mª Amparo Martínez Gimeno. Cultiu de l'ametler.
Reg de l'ametler. Curse formació per a treballadors
agropecuaris.
Organitzat
per:
Servei
de
Transferència de Tecnologia.

Luis Bonet Pérez de León. Sensors d'humitat del
sòl per a reg. Curs Superior d'Especialització en
Reg: Disseny, Maneig i Avaluació de Sistemes de
Reg – Córdoba. Organitzat per: IFAPA Córdoba.

Mª Amparo Martínez Gimeno. Reg de l'alvocat: és
possible un maneig sostenible?". Màster Enginyer
Agrònom, assignatura Tècniques Avançades de la
Producció FruCtícola. Organitzat per: Universitat
Politècnica de València (UPV).

Luis Bonet Pérez de León. Ús de teledetecció en la
determinació de l'estat hídric en olivera. Jornades
sobre l'ús de drons en agricultura – Sagunt.
Organitzat per: Asdron SA.
Luis Bonet Pérez de León. Reg en nispro. Jornades
tècniques “Dia del Cooperativisme” - Callosa d'en
Sarrià. Organitzat per: Cooperativa Callosa d’en
Sarrià.

Mª Amparo Martínez Gimeno. Introducció a la
Citricultura ecològica. Curs de teleformació del
programa pluriregional de formació del MAPA.
Organitzat per: Societat Espanyola d'Agricultura
Ecològica (SEAE).

Luis Bonet Pérez de León. Influència de la superfície
mullada en l'eficiència del reg en cítrics. Jornada
tècnica 50 aniversari Cooperativa Sant Vicent - Vall
d’Uuixó. Organitzat per: Cooperativa Sant Vicent.

Luis Bonet Pérez de León. Pimentó + Sensors
d'humitat del sòl. Webinar "5 Eines de Reg Eficient
per a 5 Cultius". Organitzat per: STR.

Luis Bonet Pérez de León. Digitalització en
agricultura. Una oportunitat per a l'eficiència
hídrica. Jornada Innotransfer sobre “Aprofitament
de l'aigua” – En línia. Organitzat per: Universitat de
València.

Luis Bonet Pérez de León. Reg en ametler. Curs del
cultiu de l'ametler (Villena). Organitzat per: Servei de
Transferència de Tecnologia.
Luis Bonet Pérez de León. Reg en alvocat. Jornada
transferència La Majora (Màlaga). Organitzat per: GO
AGUACATE.
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Organització del Webinar "5 Eines de Reg Eficient
per a 5 Cultius" el 13 de maig de 2021. Xarrades
impartides:
1. Pimentó + Sensors d'humitat del sòl: Luis Bonet
(STR).
2. Olivera + Teledetecció: Amparo Martínez (STR).
3. Nispro + Reg deficitari controlat: María Tasa
(STR).
4. Alvocat + Intercanvi de gasos: Juan G. Pérez
(CDAS).
5. Vinya vinificació + Estat hídric de la planta:
Eduardo Badal (STR).

Activitat portal de RegsIVIA
Total usuaris registrats: 2.074
Altes noves 2021: 150
Recomanacions de reg enviades setmanalment:
1.675
Sesions en la web: 89.588
Persones que han visitat la pàgina: 39.394

Activitat en XXSS: Twitter
Nombre de publicacions: 77
Impresions: 107.522
Visitas al perfil: 15.270
Mencions: 64
Nous seguidors: 151
Total seguidors: 1051
Activitat en XXSS: LinkedIn
Nombre de publicacions: 40
Visualitzacions acumulades de les publicacions de
2021: 44.423
Visualitzacions mitjanes per publicació en 2021:
1.111
Total contactes: 955












Activitat en XXSS: YouTube
Nombre de subscripcions: 60
Publicacions en 2021
Càlcul de necessitats de rego (tutorial web)
https://youtu.be/Ql6NM6hgCJY
Webinar "5 Eines de Reg Eficient per a 5 Cultius"
Pimentó + Sensors d'humitat del sòl:
https://youtu.be/dZp-dFTa8nQ
Olivera + Teledetecció:
https://youtu.be/biYkxcsqWMI
Nispro + Reg deficitari controlat:
https://youtu.be/9sU575czjDw
Alvocat + Intercanvi de gasos:
https://youtu.be/TwcTsnU3hLI
Vinya vinificació + Estat hídric de la planta:
https://youtu.be/Jvh7vv-bX9E
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L'objectiu fonamental de la present línia d'investigació
és l'estudi, anàlisi i avaluació dels efectes beneficiosos
que exerceixen els agroecosistemes sobre el canvi
climàtic a través de l'estudi de la seua capacitat de
segrest de carboni. La Comunitat Valenciana ocupa un
lloc molt destacat quant a superfície cultivada de
fruiteres llenyosos i, especialment, de cítrics. Diferents
estudis previs, i en particular els desenvolupats pel
nostre grup de treball, han demostrat que 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. No

obstant això , malgrat la seua importància agronòmica
i econòmica, els estudis que han quantificat amb
precisió la petjada de carboni de les plantacions de
cítrics en la nostra Comunitat Valenciana són escassos.
A través de diferents metodologies, que conjuguen
tècniques ecofisiològiques, bioquímiques i moleculars,
la present línia de treball s'encarrega de la posada a
punt de procediments per a l'estimació de les petjades
hídrica i de carboni i també del seu estudi en les
diferents condicions de cultiu, tot això a fi de
determinar amb precisió i optimitzar els seus efectes
beneficiosos enfront del canvi climàtic.
MACSUR. Modelling European Agriculture
with Climate Change for Food Security. Joint
Programming Initiative on Agriculture, Food
Security and Climate Change (FACCE-JPI).

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Domingo J. Iglesias

PROJECTES

Aquesta iniciativa europea té com a objectiu
fonamental determinar el grau en què les activitats
agràries més comunes a Europa 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 en aquest grup de treball se centra en
l'avaluació de cultius llenyosos d'importància
econòmica en la nostra Comunitat Valenciana, en
particular els cítrics, l'olivera i la vinya.
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RESEWAM-O. European Innovation Partnership
on Water (EIP-Water). Grupo de acción:
Remote Sensing for Water Management
Optimization.

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
Mesejo C, Marzal A, Martínez-Fuentes A, Reig C,
Lucas M, Iglesias DJ, Primo-Millo E, Blázquez M,
Agustí M. 2021. Reversion of fruit-dependent
inhibition of flowering in Citrus requires sprouting
of buds with epigenetically silenced CcMADS19.
New Phytologist, DOI:10.1111/nph.17681

El principal repte d'aquesta iniciativa és generar una
metodologia senzilla i eficaç 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 dels cultius majoritaris de la Comunitat
Valenciana, especialment els cítrics donada la seua
importància econòmica i comercial. S'estan assajant
diferents metodologies que combinen tècniques
fisiològiques bàsiques amb eines de teledetecció.

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ
Iglesias DJ, Fatás-Juberías B, Borrás MA, González FJ,
Tejedo V. 2021. Análisis del mapa varietal citrícola
en la Comunidad Valenciana. Vida Rural, 498: 38-47.

Col·laboració IVIA-CEAM (Fundació Centre
d'Estudis Ambientals del Mediterrani) per a
l'estudi de fluxos de carboni i d'aigua.
L'objectiu principal d'aquest conveni de col·laboració és
l'obtenció, avaluació i anàlisi de les dades procedents
d'una estació eddy-covariance situada en una parcel·la
model de cítrics en l'IVIA. L'estació porta ja uns anys en
funcionament i està rendint dades molt prometedores
sobre els fluxos de carboni i d'aigua en les plantacions
de cítrics. De moment, hem detectat canvis molt
interessants relacionats amb l'edat de la plantació i amb
les condicions ambientals, i està sent de gran utilitat per
a aprofundir en la capacitat de segrest de carboni que
té el cultiu dels cítrics en les nostres condicions
geogràfiques. Esperem que en un futur no gaire llunyà
forme part d'una xarxa transnacional d'anàlisi i avaluació
agroambiental.
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Imagen tomada de www.pixabay.com

És una línia que aborda qüestions transversals, totes
elles relacionades amb la situació econòmica del sector
agroalimentari valencià i el desaprofitament alimentari.
Un dels seus objectius principals se centra en impulsar
estudis sobre la rendibilitat econòmica dels principals
cultius valencians, per al que es posa especial interés en
l'anàlisi dels costos de producció. D'altra banda, es fan

Estudis específics sobre les pèrdues i el
desaprofitament alimentari, i es coordinen activitats
dirigides a la seua prevenció i reducció, com a part del
Pla d'acció contra el desaprofitament alimentari en la
Comunitat Valenciana, Pla BonProfit, que és l'agenda
de treballs autonòmica amb la qual s'està abordant
aquest important problema.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:

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.

María Ángeles Fernández-Zamudio

PROJECTES
Implementació d'una eina digital per a
seguiment dels costos de producció de la
Comunitat Valenciana. Avaluació de la
sostenibilitat econòmica.
Finançat
per:
Conselleria
d'Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició Ecològica.

Pla d'acció contra el desaprofitament
alimentari en la Comunitat Valenciana: Plan
BonProfit.

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

Finançat
per:
Conselleria
d'Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició Ecològica.
Des que Espanya i altres països europeus van assumir
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els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les
Nacions Unides, s'insta a complir la seua meta 12.3,
reduir els actuals nivells de desaprofitament alimentari
en un 50% per a 2030. De manera institucional l'agenda
de la Comunitat Valenciana per a impulsar la prevenció
i reducció de les pèrdues i el desaprofitament alimentari
se sintetitza en el Pla BonProfit, l'agenda tècnica del qual
està coordinant l'IVIA a través d'aquesta línia de treball.

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
Antón-Peset, A., Fernandez-Zamudio, M. A. &
Pina, T. (2021). Promoting food waste reduction
at primary schools. A case study. Sustainability,
13(2),
600.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/8186)
Pires I.,Fernández-Zamudio M.A.,Vidal-Mones
B.,Beltrao-Martins R.(2021). The impact of Covid19 lockdown on Portuguese household's food
waste behaviours. Human Ecology Review
published by ANU Press, The Australian National
University, Canberra, Australia. Human Ecology
Review: Volume 26, Number 1, pp: 59-69.
http://doi.org/10.22459/HER.26.01.2020.06

En 2021 s'han fet diferents treballs. 1) S'ha realitzat un
diagnòstic a nivell de tot el territori valencià, detectantse 32.300 empreses que són potencials generadores de
desaprofitament alimentari. En aquest estudi es millora
la metodologia de mesurament proposat per la Decisió
Delegada europea. 2) S'han continuat els estudis de
quantificació de les pèrdues de collita en caqui,
confirmant per segon any i en diferents àrees de cultiu,
com podria fer-se aquest mesurament en camp, ja que
no sols falta establir aquestes metodologies, també
resulta que les dades que es tenen dels minvaments en
camp són molt insuficients encara. 3) S'han continuat els
treballs en la baula final de la cadena, mesurant-se el que
va ocórrer en relació a la gestió dels aliments, en les
llars espanyoles i valencians durant el primer gran
confinament per COVID-19. 4) S'ha iniciat la posada a
punt d'un protocol de mesurament del desaprofitament
prenent com a referència les bosses de fem que arriben
a les plantes gestores de residus, ja que és necessari
establir procediments de mesurament que siguen
fàcilment *monitorizables. 5) Es continua treballant en
l'entorn escolar, i sensibilitzant al professorat d'infantil
i primària perquè incloguen la temàtica del
desaprofitament en el currículum acadèmic, ja que la
conscienciació d'aquest problema és la millor manera
de fomentar un canvi cap a un model de consum molt
més responsable en el conjunt de la ciutadania.

Vidal-Mones, B., Barco, H., Diaz-Ruiz, R. &
Fernandez-Zamudio, M. A. (2021). Citizens’ food
behavior and food waste consequences during the
first COVID-19 lockdown in Spain. Sustainability,
13(6),
3381.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/8187)

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ
Fernández-Zamudio, M. A. (2021). La citricultura
valenciana, la evolución de sus costes de
producción e insumos que los determinan.
Levante
Agrícola,,
455,
57-62.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7379).
Fernández-Zamudio, M. A., & Barco, H. (2021). La
cuantificación de las pérdidas de cosecha en el
eslabón de origen, una asignatura pendiente.
Agrícola
vergel,
430,
36-41.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7295).

Imatge presa de www.pixabay.com
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3.f. EcofisiologIa aplicada al reg i al maneig d'aigües no convencionals
L'objectiu principal és resoldre els principals problemes
que afecten el regadiu valencià, des dels diferents
escenaris definits per la diversitat de cultius i fonts
d'aigua disponibles en cada zona. S'investiga per a
desenvolupar nous protocols per a un ús més racional
del reg, per a aconseguir disminuir el consum d'aigua,
trobar un equilibri òptim entre producció i qualitat, i
garantir la sostenibilitat (econòmica, social i
mediambiental) dels sistemes productius agraris. També
es treballa en el desenvolupament de nous protocols
per a millorar el maneig de les aigües no convencionals
(regenerada d’EDAR i dessalinitzada de mar) per al reg.
Dins d'aquesta línia de treball s'avaluen noves
pràctiques agronòmiques per a millorar la resposta del
cultiu al reg amb aigües amb alt contingut en bor.

També s'avalua l'ús de tecnologies auxiliars per a
millorar la qualitat agronòmica i sanitària de l'aigua de
reg.
Per a aconseguir aquests objectius, utilitzem les
tècniques d’ecofisiologia vegetal més avançades per a
estudiar els processos fisiològics que regulen la
resposta de les espècies cultivades a les condicions
mediambientals i de maneig del reg. Això ens permet
millorar la comprensió dels mecanismes fisiològics
que regulen la resposta dels cultius al dèficit hídric i a
l'ús d'aigües de baixa qualitat, i ens ajuda a optimitzar
les estratègies de reg i altres pràctiques de cultiu
orientades a un ús més racional de l'aigua.

Cofinançat pel Ministeri de Ciència i Innovació a
través de l'Agència Estatal d'Investigació (Programació
Conjunta Internacional PCI2021-121940). Programa
Europeu PRIMA Call 2020, Section 2 – Water
Management.

INVESTIGADOR RESPONSABLE:
Juan Gabriel Pérez Pérez
COL· LABORADORS:
Luis Bonet, María Tasa, José Miguel de Paz, Ana
Quiñones, Cristina Besada

El projecte europeu HANDYWATER naix d'una
iniciativa liderada pel Grup de Regs de l'IVIA, en la
qual participen socis de 5 països (Itàlia, Alemanya, el
Marroc, Egipte i Espanya) i un grup d'empreses, amb
el principal objectiu de generar solucions innovadores
per a fomentar l'ús de noves tecnologies i estratègies
eficients de reg pels agricultors. El projecte
persegueix el desenvolupament
d'una nova

PROYECTOS
Eines de fàcil ús per al maneig sostenible del reg
en cultius mediterranis – HANDYWATER.
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plataforma d'ajuda a la decisió (HANDYWATER
DST) que simplifique l'ús de les eines de suport a la
programació del reg, basada en dos mòduls:
agronòmic i socioeconòmic, que incorporaran els
últims avanços en el coneixement científic, protocols
de bones pràctiques, aspectes econòmics i
l'experiència de l'agricultor. Des del grup de l'IVIA,
s'està treballant en el desenvolupament de noves
eines de reg de precisió, basades en: i) nous
algorismes per a facilitar la interpretació de la
informació que s'obté dels sensors d'humitat del sòl
per a la programació del reg; ii) noves eines per al
control de l'estat hídric del cultiu basades en la
termografia d'infrarojos obtinguda a diferents nivells
(satèl·lit, dron, telèfon intel·ligent); i iii) l'adaptació de
noves solucions de reg, utilitzant tecnologies
innovadores de reg (reg subterrani, emissors de baix
cabal) en combinació amb estratègies d'estalvi d'aigua
(reg deficitari controlat, embuatat del sòl), per a
aconseguir sistemes productius més sostenibles,
millorar aspectes de la qualitat i optimitzar els inputs
(aigua i energia) en diferents sistemes de cultiu com
els cítrics i l'olivera.

principals cultius mediterranis, com a cítrics, vinya,
caqui, nispro i alvocat. Amb això es pretén dissenyar
nous protocols de reg, adaptats a les necessitats de
cada cultiu, que fomenten l'estalvi d'aigua i permeten
reduir la petjada hídrica, sense alterar aspectes
directament relacionats amb el rendiment, la qualitat
del fruit i la rendibilitat del cultiu.

Maneig
sostenible de
l'aigua
marina
dessalinitzada amb alt contingut en bor per al
reg en cítrics (DESALICitrus).
Cofinançat pel Ministeri de Ciència i Innovació a
través de l'Agència Estatal d'Investigació (PID2019104893RR-I00).
En el projecte DESALICitrus es pretén valorar l'ús de
l'aigua marina dessalinitzada com a recurs hídric
alternatiu per al reg agrícola. Per a això es
determinaran els riscos i problemes que pot generar
el reg amb aigua marina dessalinitzada en el cultiu de
cítrics. Es desenvoluparà un model predictiu de les
dinàmiques d'adsorció i acumulació de bor en els
diferents òrgans de la planta. A més, en una plantació
jove, s'avaluaran les alteracions fisiològiques i
agronòmiques que genera el reg continuat amb
d'aigua marina dessalinitzada, com a única font d'aigua,
i s'analitzaran els mecanismes d'adaptació que
desenvolupen els portaempelts amb diferent
tolerància a l'excés de bor. També s'avaluaran noves
estratègies de maneig estacional d'aigües amb diferent
qualitat agronòmica.

Noves pràctiques agronòmiques per a millorar
l'eficiència en l'ús de l'aigua en regions
semiàrides – AgroWatCrop.
Cofinançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat
(Programa “Ramón I Cajal”, RYC-2015-17726).

Grup Operatiu d'Innovació. Millora de la
productivitat de l'alvocat a Màlaga, Cadis,
Comunitat Valenciana i Canàries.

Estudi de noves estratègies i tecnologies de reg que
permeten millorar l'eficiència en l'ús de l'aigua en els
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Cofinançat pel Pla Nacional de Desenvolupament Rural
del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
(20190020007513).

maneig del reg per a abordar els problemes de falta
de coloració en varietats roges de taronja. Per a això
s'avaluaran diverses estratègies de reg deficitari
controlat i l'ús d'embuatats del sòl per a estimular la
síntesi de antocians i millorar la coloració del fruit.

L’objectiu del GO Aguacate és avaluar nous sistemes de
reg i tècniques de cultiu per a augmentar la rendibilitat
del cultiu d'alvocat. Per a això, en una parcel·la d'arbres
joves, s'aplicaran diferents dissenys agronòmics, amb
diferent nombre d'emissors i cabal, per a augmentar la
superfície mullada del sòl. També s'avaluarà el
comportament del cultiu en diferents condicions
ambientals, a l'aire lliure i sota malla. En tots dos estudis
s'avaluarà la resposta de la planta mitjançant la
utilització de les tècniques ecofisiològiques i de control
de la humitat del sòl més avançades.

Solucions innovadores per a un maneig del reg
en olivera.
Conveni de col·laboració amb la Cooperativa de
Viver.
L'objectiu principal és avaluar l'ús de noves solucions
de reg per a optimitzar el maneig dels recursos
hídrics, incrementar la productivitat de l'aigua i
millorar la qualitat de l'oli en sistemes de cultiu
intensius en olivera.

PUBLICACIONES CIENTÍFIQUES
Fariñas, M. D., Martínez-Gimeno, M. A., Badal, E.,
Tasa, M., Bonet, L., Manzano-Juárez, J., PérezPérez, J.G. (2021). Evaluation of ultrasonic
parameters as a non-invasive, rapid and in-field
indicator of water stress in Citrus plants.
Agricultural and Forest Meteorology, 310, 108651.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7743).
Congresos
Robles J.M., Pérez-Pérez J.G., Navarro J.M.,
Olivares L., Palazón, J.A., Arques E.M., Hernández
F.H., Botía P. (2021) Evaluación de nuevos
portainjertos de limonero ‘Verna 51’ en el sureste
español. Comunicación oral presentada al
Congreso en red de Olivicultura, Citricultura y
Fruticultura de la Sociedad Española de Ciencias
Hortícolas.

Avaluació de la qualitat agronòmica de l'aigua
marina dessalinitzada generada en les principals
plantes dessaladores de la Comunitat València.
Conveni de col·laboració amb ACUAMED.
L'objectiu principal d'aquest conveni és caracteritzar la
composició química de l'aigua marina dessalinitza al llarg
de l'any i en les diferents plantes dessalinitzadores de la
Comunitat Valenciana. Amb això es pretén determinar
els períodes de major concentració d'ions tòxics com
el bor, el clorur i el sodi, a més d'establir les diferències
en la composició química respecte a altres fonts d'aigua
convencionals.

Tasa M., Martínez-Gimeno M.A., Badal E., Bonet L.,
Soler E., Pérez-Pérez J.G. (2021) Riego deficitario
en precosecha para inducir precocidad en níspero
japonés. Comunicación oral presentada al
Congreso en red de Olivicultura, Citricultura y
Fruticultura de la Sociedad Española de Ciencias
Hortícolas.
Martínez-Gimeno M.A., Badal E., Bonet L., Tasa M.,
Paz S., Pérez-Pérez J.G. (2021) Estrategias de riego
adaptadas a distintos escenarios de escasez hídrica
en el cultivo del olivar superintensivo.
Comunicación oral presentada al Congreso en red
de Olivicultura, Citricultura y Fruticultura de la
Sociedad Española de Ciencias Hortícolas.

Estratègies de reg sostenibles per a millora la
coloració del fruit en varietat roges de taronja.
Conveni de
Benaguasil.

col·laboració

amb

la

Cooperativa

L'objectiu principal és establir noves estratègies de
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Tasa M., Martínez-Gimeno M.A., Badal E., Bonet L.,
Soler E., Pérez-Pérez J.G. (2021) Riego deficitario.
Comunicación oral presentada al Congreso en red de
Olivicultura, Citricultura y Fruticultura de la Sociedad
Española de Ciencias Hortícolas.

Juan Gabriel Pérez Pérez. Zonificació climàtica i
validació ecofisiològica de la varietat ‘Boval’ en la
D.O. Utiel-Requena. Webinar ‘Valora Boval –
Primeres fites’. Organitzat per: C.R. de la D.O.
Utiel-Requena.

Zhang, C., Hoogenboom, G., Ritenour, M., PerezPerez, J. G.,Alam-Eldein, S. M., Boote, K. J. et al.
(2021). Predicting External Fruit Color for Grapefruit
As Affected By Drought Stress. Abstracts of
Presentations from the Annual Conference of the
American Society for Horticultural ScienceSupplement to HortScience Volume 56(9), 122.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/8004).

Juan Gabriel Pérez Pérez. Maneig del reg en
alvocat. Jornada sobre l'alvocat: possibilitats de
cultiu a La Vall d'Uixó. Organitzat per:
Cooperativa San Isidro (La Vall d’Uixó).
Juan Gabriel Pérez Pérez. Eines per a millorar el
maneig del reg en alvocat. Jornada tècnica de
transferència en regadiu a Callosa d'en Sarrià.
Organitzat per: GO Aguacate – Coop. Callosa
d’En Sarrià.

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ

Juan Gabriel Pérez Pérez. Alvocat + INTERCANVI
DE GASOS. Webinar: 5 Eines de reg eficient per
a 5 cultius. Organitzat per: Servei de Tecnologia
del Reg – IVIA.

Robles J.M., Pérez-Pérez J.G., Navarro J.M., Botía P.
(2021) Estrategias agronómicas para paliar los efectos
del cambio climático en el cultivo de cítricos.
Agricultura, Abril 2021.
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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 fruita
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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.

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

INVESTIGADORS PRINCIPALS:

PROJECTES

José Blasco / Sergio Cubero

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

COL· LABORADORS:

Finançat per: Comisión Europea (COST Action
CA19145).

Patricia Chueca, Cruz Garcerá, Enrique
Moltó, Andrés Prieto, Lluis Palou,

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

Alejandra Salvador, Gema Ancillo,
Gabino Ríos, Ana Quiñones, César Monzó,
Salvador Castillo.
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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.

aparent de la producció. La competència de
tercerspaïsos 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 *astringencia en el caqui, i alguns danys invisibles
com a cor negre en magrana, taca habitada en nispro i
detecció. de podridura en 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.

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 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.

Sistemes no destructius per a la determinació
automàtica de la qualitat interna de fruites en
línia utilitzant mètodes òptics i informació
espectral.
Finançat per: INIA (RTA2015-000780000).
En l'actualitat,
la majoria de les
centrals
hortofructícoles compten amb alguna mena de sistema
òptic i no destructiu d'inspecció i control de la qualitat
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Desenvolupament d'eines digitals per a la
detecció precoç de plagues clau en citricultura.
Finançat per: GVA - Agència Valenciana d'Innovació
(AVI) (INNEST/2021/250).
L'objectiu principal és l'optimització del maneig del
control de plagues en la citricultura mediterrània,
mitjançant la seua detecció i predicció primerenca amb
l'ús de tecnologies de teledetecció, amb la finalitat de
garantir una aplicació precisa per al seu control i
impulsar una agricultura sostenible. Es pretén
desenvolupar un conjunt d'eines de teledetecció per a
la recopilació d'informació en camp sobre la presència
d'algunes de les plagues més importants de la
citricultura valenciana des del punt de vista del risc que
representen i de l'interés econòmic. S'integrarà la
informació proporcionada per les eines creades amb
dades climàtiques, de comportament dels insectes i
altres paràmetres, per a desenvolupar models que
permeten alertar de la presència de les plagues clau de
manera primerenca, previndre la seua evolució i
generar mapes de tractaments. Es desenvoluparà una
aplicació orientada a diferents usuaris que proporcione
informació per a organitzar plans de tractament amb la
major rapidesa i eficàcia possible. Per a validar els
resultats, es realitzaran proves a escala real en una
explotació pilot.

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
Gonzalez-Gonzalez, M. G., Blasco, J., Cubero, S., &
Chueca, P. (2021). Automated Detection of
Tetranychus urticae Koch in Citrus Leaves Based
on Colour and VIS/NIR Hyperspectral Imaging.
Agronomy,
11(5),
1002.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7545).
Munera, S., Rodríguez-Ortega, A., Aleixos, N.,
Cubero, S., Gómez-Sanchis, J. & Blasco, J. (2021).
Detection of Invisible Damages in ‘Rojo
Brillante’Persimmon Fruit at Different Stages Using
Hyperspectral Imaging and Chemometrics. Foods,
10(9),
2170.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7618).
Munera, S., Gómez-Sanchís, J., Aleixos, N., VilaFrancés, J., Colelli, G., Cubero, S., ... & Blasco, J.
(2021). Discrimination of common defects in
loquat fruit cv.‘Algerie’using hyperspectral imaging
and machine learning techniques. Postharvest
Biology
and Technology,
171,
111356.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/6973).
Tamayo Monsalve, M. A., Osorio, G., Montes, N.
L., Lopez, S., Cubero, S. & Blasco, J (2021).
Characterization of a Multispectral Imaging System
Based on Narrow Bandwidth Power LEDs. IEEE
Transactions
on
Instrumentation
and
Measurement, vol. 70, pp. 1-11, 2021, Art no.
2000111.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7084).
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Teixeira-Badaró, A., Amigo, J. M., Blasco, J., Aleixos,
N., Rios-Ferreira, A., Clerici, M. T. P. S., & Fernandes
Barbin, D. (2021). Near infrared hyperspectral
imaging and spectral unmixing methods for
evaluation of fiber distribution in enriched pasta.
Food
Chemistry,
343,
128517.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7076).

Prieto-López A, Munera S, Albert F, Cubero S,
Aleixos N. Blasco J (2021) Nou algorisme no
supervisat per a la segmentació d'imatges en color
de fruites basat en l'espai de color. XI Congrés
Ibèric d’Agroenginyeria. 11 i 12 de novembre de
2021. En línia. En premsa.
Munera S, Rodríguez-Ortega A, Aleixos N, Prieto
A, Cubero S, Salvador A, Blasco J (2021) Detecció
automàtica de colps interns en caqui ‘Roig Brillant’
mitjançant imatge hiperespectral. XI Congrés
Ibèric d’Agroenginyeria. 11 i 12 de novembre de
2021. En línia. En premsa.

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ
González-González, M., Gómez, J., Blasco, J., Soria,
E. & Chueca, P. (2021). Herramienta digital para
creación de mapas de rendimiento y calidad de
cítricos. Levante Agrícola, 458, 229-236.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7829).

Acosta M, Rodriguez I, Visconti F, Munera S, de
Paz JM, Quiñones A, Blasco J (2022) Determinació
ràpida de Nitrogen, Potassi i Ferro en fulles de
cítrics mitjançant espectroscòpia VIS/NIR. XI
Congrés Ibèric de d’Agroenginyeria. 11 i 12 de
novembre de 2021. En línia. En premsa.

Fazari, A., Pellicer-Valero, O., Gomez-Sanchis, J.,
Bernardi, B., Cubero, S., Benalia, S. et al. (2021).
Riconoscere la lebbra con l'intelligenza artificiale.
Olivo
&
olio,
24(6),
38-41.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/8020).
Capítols de llibre
Lee, WS, Blasco J (2021) Sensors I: Color Imaging
and Basics of Image Processing. Capítulo 2 en Manoj
Karkee and Qin Zhang (Eds.) Fundamentals of
Agricultural and Field Robotics, pp. 13-37. Springer
International Publishing, Cham, Switzerland. ISBN:
978-3-030-70399-8

Pellicer-Valero OJ, Fazari A, Gómez-Sanchıs J,
Bernardi B, Cubero S, Benalia S, Zimbalatti G,
Blasco J (2021) Aplicació de xarxes neuronals
convolucionals per a la detecció d’antracnosi en
olives utilitzant imatges hiperespectrals VIS/NIR.
XI Congrés Ibèric d’Agroenginyeria. 11 i 12 de
novembre de 2021. En línia. En premsa.

Congressos
Acosta M, Rodriguez I, Visconti F, Munera S,
Quiñones A, de Paz JM, Quiñones A, Blasco J (2021)
Rapid determination of Nitrogen, Iron and
Potassium in citrus leaves by VIS / NIR spectroscopy
and chemometrics. 20th biennial meeting of the
International Council for NIR Spectroscopy
(ICNIRS), 17-21 Octubre 2021, Pekín, (China).

Sanz-Hernández A, Rodríguez-Carretero I,
Munera S, Blasco J, Cubero S, Quiñones A (2021)
diagnòstic nutricional dels cítrics mitjançant l'ús
d'imatge hiperespectral visible i infraroja. XVI
Congrés Nacional de Ciències Hortícoles (SECH)
Llibre de resums pàg. 211. Còrdova (Espanya) 17
al 22 octubre 2021.

Munera S, Rodríguez-Ortega A, Aleixos N, Salvador
A, Cubero S, Gómez-Sanchis J, Prieto A, Martínez
M, Blasco J (2021) Use of hyperspectral imaging to
discriminate hide bruises in 'Rojo Brillante'
persimmon fruit over time. Libro de abstracts pp 2526. 1st Sensorfint International Workshop. Smart
spectral Sensors for Agri-food quality and process
control. 30 de septembre a 1 d’Octubre de 2021,
Porto (Portugal).

González-González MG, Chueca P, Cubero S,
Blasco J (2021). Capacity and limitations of colour
image processing to detect Tetranychus urticae in
citrus leaves. AgEng2021, Book of abstracts, pp.
202. Evora (Portugal) 4-8 Juliol 2021.
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González-González MG, Chueca P, Cubero S, Blasco
J (2021). Potential of VIS-NIR hyperspectral imaging
to detect automatically Tetranychus urticae in citrus
leaves. AgEng2021, Book of abstracts, pp. 202203. Evora (Portugal) 4-8 Juliol 2021.

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ

Munera S, Prieto A, Hernández F, Aleixos N,
Cubero S, Blasco J (2021). Prediction of internal
quality properties of pomegranate fruits using
hyperspectral imaging. AgEng2021, Book of
abstracts, pp. 226-227. Evora (Portugal) 4-8 Juliol
2021.

Blasco J (2021) Visió per computador per a
selecció de cítrics. LLETJA-UNICAMP. Universitat
Estatal de Campinas, Campinas, el Brasil, en línia.
2 Març 2021.

Blasco J (2021) Agricultura de precisió i les
imatges. Cítrics i fruiters. Esdeveniments
ADNAgro, Fundació Cajamar. València, en línia. 26
Gener 2021.

Blasco J (2021) Un camp a explotar: agricultura i
detecció precoç d'anomalies. Espai la Nau. Madrid,
en línia. 28 Abril 2021.

Prieto A, Ancillo G, Palou L, Munera S, Cubero S,
Aleixos N, Blasco J (2021) Study on ultraviolet lightinduced fluorescence of citrus fungal decay in
different citrus varieties. AgEng2021, Book of
abstracts, pp. 227. Evora (Portugal) 4-8 Juliol 2021.

Cubero S (2021) Projecte Citrustech: Sessió III recol·lecció mecanitzada de cítrics. Fundació
Cajamar. València, en línia. 27 maig 2021.
Blasco J (2021) Using images for crop management
in a precision agriculture strategy. 13th Iranian
National
Congress
of
Biosystems
and
Mechanization. Tarbiat Modares University.
Teheran (l'Iran), en línia. 15 Setembre 2021.

Munera S, Prieto A, Gómez-Sanchis J, Aleixos N,
Francés JV, Cubero S, Soler E, Colelli G, Blasco J
(2021) Discrimination of common defects on
‘Algerie’ loquat fruit using hyperspectral imaging and
machine learning techniques. AgEng2021, Book of
abstracts, pp. 226. Evora (Portugal) 4-8 Juliol 2021.

Blasco J (2021) Tecnologies basades en la imatge
per a la detecció precoç de malalties en el camp.
Jornada sobre Agricultura 4.0: sensòrica,
robotització i intel·ligència artificial. AINIA.
València (Espanya), en línia. 26 Octubre 2021.

González-González MG, Gómez J, Blasco J, Soria E,
Chueca P. (2021). Quadre de comandament per a la
generació automàtica de mapes de producció de
cítrics durant la recol·lecció mecanitzada. Congrés
en xarxa d'Olivicultura, Citricultura i Fructicultura
de la Societat Espanyola de Ciències Hortícoles. En
línia. 23-25 març de 2021. Llibre de resums, pàg. 75.
Pòster.

Cubero S (2021) Jornada de la Xarxa ATRIA de la
Comunitat Valenciana: Robòtica aplicada a les
ATRIA, organitzat per Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana. València,
18 Novembre 2021.
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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 de
productes 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 entomopatògens 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, Roberto Beltrán, Francisco
Beitia, César Monzó.

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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Pesticide Reduction using friendly and
environmmentally controlled technologies.
(LIFE PERFECT) (LIFE17 ENV/ES/000205).

al medi ambient com per a l'operador, el treballador
els residents i els transeünts. Duració: 06/8/2021 06/8/2023.

Finançat per: Comissió Europea (H2020-LIFE).

Estudi de l'efecte de l'aplicació de la tecnologia
aquaclean en cítrics sobre la presència de
residus de fitosanitaris en el sòl i en els fruits i
sobre la producció i la seua qualitat.

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.

Contracte amb DAB Tecnología S.L. (7.820€ + IVA).
La presència de residus de fitosanitaris en la
producció de fruites i vegetals és hui dia un problema
i dona lloc a destrucció de collites i a devolució de
partides. Hui dia la societat, i per tant, els mercats són
molt exigents, i requereixen produccions fins i tot per
davall del límit màxim de residus.
DAB Biotecnologia ha desenvolupat la tecnologia
Aquaclean que està basada en l'ús de bacteris vius
aeròbics, anaeròbiques, químic sintètiques i
fotosintètiques, adaptades per a potenciar la
metabolització de la planta.
Els objectius del present estudi són:
- Determinar si la tecnologia Aquaclean de DAB
Biotecnologia aplicada en cítrics redueix la presència
de residus de fitosanitaris en el sòl i en els fruits.
- Determinar l'efecte de la tecnologia Aquaclean de
DAB Biotecnologia aplicada en cítrics sobre la
producció i la seua qualitat.
Duració: 17/05/2021 – 31/12/2022.

PPP exposure models for 3D orchards
considering spraying technologies in Southern
Europe.
Finançat per: European Food Safety Authority (EFSA)
L'Objectiu principal és adequar els models d'exposició
a productes fitosanitaris d'acord amb els cultius i les
tecnologies d'aplicació emprades en el sud d'Europa.
L'IVIA al costat d'altres centres europeus han impulsat
el projecte “PPP exposure models for 3D orchards
considering spraying technologies in Southern Europe”
amb la finalitat de:

Optimització de la tecnologia espot esprai
robotics i avaluació de la reducció de l'ús de
pesticides a través de la seua aplicació.

1. Caracteritzar els cultius 3D (vinyes, cítrics,
oliveres i fruiteres) a la UE, dimensionant la superfície
dedicada en cada país i identificant les pràctiques de
cultiu.
2. Descriure els equips i les pràctiques d'aplicació de
fitosanitaris que s'utilitzen actualment en el sud
d'Europa en aquests cultius.
3. Recopilar dades experimentals de deriva
disponibles per a aquesta mena de cultius.
4. Avaluar com les tecnologies d'aplicació i els cultius
3D, tal com s'utilitzen i gestionen en el sud d'Europa,
poden afectar les xifres que s'utilitzen actualment per a
descriure la deriva en els models d’exposició tant per

Contracte amb Ambimetrics S.L. (20.000€ + IVA).
L'objectiu del present estudi és demostrar que es pot
reduir significativament l'ús de fitosanitaris mitjançant
l'ús de maquinària intel·ligent, com la que es
desenvolupa en el projecte Espot Esprai. La
polvorització puntual permet un tractament eficient
(precís en l'espai), en cultius fruiters cultivats en
paisatges multifuncionals.
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El projecte se centra en la millora de dues
tecnologies:

Gonzalez-Gonzalez, M. G., Blasco, J., Cubero, S., &
Chueca, P. (2021). Automated Detection of
Tetranychus urticae Koch in Citrus Leaves Based on
Colour and VIS/NIR Hyperspectral Imaging.
Agronomy,
11(5),
1002.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7545).

•
Tecnologia de polvorització per zona de
polvorització (ZS) definida en mapes de tractament.
•
Tecnologia de polvorització per detecció
instantània de la vegetació (PL) amb sensors.

Salcedo, R., Fonte, A., Grella, M., Garcerá, C. &
Chueca, P. (2021). Blade pitch and air-outlet width
effects on the airflow generated by an airblast
sprayer with wireless remote-controlled axial fan.
Computers and Electronics in Agriculture, 190,
106428. (http://hdl.handle.net/20.500.11939/7711).

Duració: 15/10/2021 – 31/12/2023.

Congressos
Chueca P, Fonte A, Izquierdo H, Moltó E, Garcerá
C. Ajust del volum de caldo en els tractaments
fitosanitaris en parcel·les superintensives de
cítricsEina CitrusVol. Congrés en xarxa de
Oilvicultura, Citricultura i Fructicultura de la
Societat Espanyola de Ciències Hortícoles. 23-25 de
març de 2021.
González-González M.G., Blasco J., Cubero S. and
Chueca P. Potential of VIS-NIR hyperspectral
imaging to detect automatically Tetranychus urticae
in citrus leaves. EurAgEng 2021 Conference – 4-8
July 2021, Évora – PORTUGAL.

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
Chueca, P., Mateu, G., Garcerá, C., Fonte, A.,
Ortiz, C. & Torregrosa, A. (2021). "Yield and
Economic Results of Different Mechanical Pruning
Strategies on “Navel Foyos” Oranges in the
Mediterranean Area". Agriculture 11, no. 1: 82.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7081).

González-González M.G., Blasco J., Cubero S. and
Chueca P. Capacity and limitations of colour image
processing to detect Tetranychus urticae in citrus
leaves. EurAgEng 2021 Conference – 4-8 July 2021,
Évora – PORTUGAL.

Fonte, A., Garcerá, C., Tena, A., & Chueca, P.
(2021). Volume Rate Adjustment for Pesticide
Applications against Aonidiella aurantii in Citrus:
Validation of CitrusVol in the Growers’ Practice.
Agronomy,
11(7),
1350.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7566).

Garcerá C., Moltó E., Izquierdo H., Balsari P.,
Marucco P., Grella M., Chueca P., Eina per a ajustar
el
perfil
de
distribució
vertical
dels
turboatomitzadors per a l'aplicació de fitosanitaris
en cítrics. XI Congrés Ibèric d’Agroenginyeria. 11 i
12 de novembre de 2021 EN LÍNEA.

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,
105417.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/6687).
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ACTIVITATS DE DIFUSIÓ

Garcerá, C., Molto, E., Orts, C., Balsari, P.,
Marucco, P. & Chueca, P. (2021). Citrus TOPPSPROWADIS: Nueva herramienta web para valorar
el efecto de las condiciones de aplicación de
fitosanitarios y las medidas de mitigación sobre la
deriva en cítricos. Levante Agrícola, 459, 281-287.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/8031)

Patricia Chueca. Calibratge i ajust de
turboatomitzadors per a un ús sostenible. Webinar
en col·laboració amb l'empresa Belchim Crop
Protection. Data: 19 de maig de 2021.
Patricia Chueca. Eina CitrusVol per a millorar
l'eficiència d'aplicació de productes fitosanitaris en
cítrics. Webinar: Millora de l'eficiència d'aplicació de
productes fitosanitaris.
Data: 17 de juny de 2021.

Garcerá, C., Moltó, E., Fonte, A. & Chueca, P.
(2021). CitrusVol y otras herramientas de ayuda a
la decisión para la optimización del volumen de
caldo en los tratamientos fitosanitarios para
cítricos.
Levante
agrícola,
455,
37-42.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7298).

Patricia Chueca. Potencial dels drons en el control
de plagues. Possible aplicació: projecte fungitech.
Jornada tècnica: EL PRESENT I FUTUR DE L'ÚS DE
DRONS EN L'AGRICULTURA. Data: 26 d'octubre
de 2021.

Garcerá, C., Fonte, A., Carrillo, I., Moltó, A., Tena,
A. & Chueca, P. (2021). La herramienta de ayuda a
la decisión CitrusVol permite reducir el volumen de
aplicación para el control de araña roja Tetranychus
urticae manteniendo la eficacia. Levante agrícola,
455,
45-52.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7290).
Garcerá, C., Fonte, A., Carrillo, I., Soler, A. &
Chueca, P. (2021). ¿Cómo afecta la expresión de
dosis de los fitosanitarios a la distribución de la
pulverización en la copa de los cítricos ya las
pérdidas producidas durante la aplicación?. Levante
Agrícola,
456,
111-122.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7550).
González-González, M., Gómez, J., Blasco, J., Soria,
E. & Chueca, P. (2021). Herramienta digital para
creación de mapas de rendimiento y calidad de
cítricos. Levante Agrícola, 458, 229-236.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7829).
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5.a. Tecnologia postcollita per a l'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 no contaminant de les malalties de postcollita
5.d. Avaluació sensorial i estudis del consumidor
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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.

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 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

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 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:
Alejandra Salvador
COL· LABORADORS:
Cristina Besada, Almudena Bermejo, José Blasco,
Ana Quiñones, Rodolfo Canet

PROJECTES
Estratègies per a incrementar la rendibilitat del
cultiu del caqui mitjançant la reducció de
pèrdues
postcollita
i
valorització
de
destriaments.
Finançat per: Ministeri d'Economia, Indústria
Competitivitat -MINECO (RTA2017-00045-C02).
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poscosecha como criterio de selección de las nuevas
varie

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
Fathi-Najafabadi, A., Besada, C., Gil, R., Tormo, D.,
Navarro, P. & Salvador, A. (2021). Application of a
new wax containing ethanol as a method to
remove persimmon astringency during cold
storage. Journal of Food Science and Technology,
2021,1-11.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7205).
Fathi-Najafabadi, A., Besada, C., Gil, R., Calatayud,
M. A., & Salvador, A. (2021). Chlorophyll
fluorescence imaging as a tool to evaluate calyx
senescence during the ripening of persimmon fruit
treated with gibberellic acid. Postharvest Biology
and
Technology,
179,
111582.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7567).
González, C. M., Gil, R., Moraga, G. & Salvador, A.
(2021). Natural Drying of Astringent and NonAstringent Persimmon “Rojo Brillante”. Drying
Kinetics and Physico-Chemical Properties. Foods
2021,
10,
647.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7223).

Efecte de l'aplicació de HarvistaTM en la
qualitat postcollita de caqui ‘Rojo Brillante’
Contracte entre l'Institut Valencià d'Investigacions
Agràries i Agrofresh Spain S.L.U.

Morales, J., Bermejo, A., Navarro, P., Quiñones, A.
& Salvador, A. (2021). Effect of Rootstock on
Citrus Fruit Quality: A Review. Food Reviews
International, Published online: 10 Oct 2021, 1-19.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7712).

L'objectiu d'aquest projecte és l'estudi de l'efecte de
l'aplicació precollita de 1-metilciclopropè (HarvistaTM)
en la qualitat del caqui en el moment de collita i durant
la posterior conservació. L'avaluació s'ha dut a terme
en diferents moments de la campanya, simulant
diferents escenaris de comercialització.

Morales, J., Salvador, A., Besada, C., Navarro, P., &
Bermejo, A. (2021). Physico-chemical, sensorial
and nutritional quality during the harvest season of
‘Tango’mandarins grafted onto Carrizo Citrange
and Forner-Alcaide no. 5. Food Chemistry, 339,
127781.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/6985).
Morales, J., Bermejo, A., Navarro, P., FornerGiner, M. Á., & Salvador, A. (2021). Rootstock
effect on fruit quality, anthocyanins, sugars,
hydroxycinnamic acids and flavanones content
during the harvest of blood oranges ‘Moro’and
‘Tarocco Rosso’grown in Spain. Food Chemistry,
342,
128305.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7204).
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Vilhena, N.Q, Llorca, E, Gil, R., Moraga, G., &
Salvador, A. (2021). Secagem natural de frutos
inteiros como estratégia de valorização dos
descartes da produção de caqui. In Carvalho de
Oliveira, A., Oliveira, N. (Eds.).
Inovacao e
tecnología
nas
Ciências
agrárias,
23-37.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/8099)

Fathi-Najafabadi, A., Besada, C., Gil, R., Navarro,
P. & Salvador, A. (2021). Efecto de múltiples
aplicaciones de Ácido Giberélico sobre la
maduración y calidad postcosecha del caqui “Rojo
Brillante". Levante agrícola, 457, 151-156.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7553).

Congressos
Fathi-Najafabadi, A., Besada, C., Gil, R., Calatayud, A.
& Salvador, A. (2021). Evaluation of calyx senescence
during the ripening of ‘Rojo Brillante’ persimmon by
chlorophyll fluorescence imaging Poster presented
at: 7th International Symposium on Persimmon (Kaki
2020),
Nara,
Japan.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7634).

Tormo, D. Fathi-Najafabadi, A., Gil, R. Besada, C.,
Conesa, E. & Salvador, A. (2021). Nuevo
recubrimiento para la eliminación de la
astringencia del caqui. Levante agrícola, 457, 169174. (http://hdl.handle.net/20.500.11939/7555).
Vilhena, N. Q., Fernández-Serrano, P., Gil, R.,
Llorca, E., Moraga, G. & Salvador, A. (2021).
Cambios fisicoquímicos y microestructurales
durante el proceso de secado de caqui cv. Rojo
Brillante. Levante agrícola, 457, 159-167.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7554).

Fathi-Najafabadi, A., Besada, C., Gil, R. & Salvador, A.
(2021). Postharvest characterization of 14 non
astringent persimmon cultivars grown under
Mediterranean conditions. Poster presented at: 7th
International Symposium on Persimmon (Kaki 2020),
Nara,
Japan.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7633).

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ
Salvador, A. (2021). Tecnologia postcollita de
cítrics i caqui. 16é Curs Internacional de
Tecnologia Postcollita i Processament Mínim
(Cartagena, Universitat Politècnica de Cartagena,
5 de març de 2020).

Vilhena, N.Q., Bermejo A., Gil, R., FernandezSerrano, P., & Salvador, A. (2021). Composición
nutricional del caqui cv. Rojo Brillante cultivado bajo
sistema ecológico y convencional. Poster presented
at:
XXIX Jornades Tècniques de la Societat
Espanyola
d'Agricultura
Ecològica,
Espanya.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/8115)

Salvador, A. (2020). Tecnologia postcollita de
caqui. Curs de Tecnologia Postcollita de Cítrics i
altres Cultius a la Comunitat Valenciana
(Universitat politècnica de València, 4 de març de
2021).

Vilhena N. Q., Quiñones, A., Fernandez-Serrano, P.,
& Salvador, A. (2021). Distribution of macro and
micronutrients in ´Rojo Brillante´ persimmon and its
influence on fruit quality. Poster presented at: IX
International Symposium on Mineral Nutrition of
Fruit
Crops,
Israel.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/8103)

Salvador, A. (2021). Tecnologia postcollita de
cítrics. Direcció de Producció en la Indústria
Agroalimentària. Especialitat Citrícola. Escola de
Negocis Agroalimentaris (Castelló, 15 de març de
2021).

Vilhena, N. Q., Llorca, E., Gil, R., Moraga, G. &
Salvador, A. (2021). Natural drying of ‘Rojo Brillante’
persimmon. Poster presented at: 7th International
Symposium on Persimmon (Kaki 2020), Nara, Japan.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7636).

Salvador,
A.
(2021).
Condicions
de
condicionament de la fruita previ i posterior a la
confecció. Direcció de Producció en la Indústria
Agroalimentària. Especialitat Citrícola. Escola de
Negocis Agroalimentaris (Castelló, 11 de
novembre de 2021).

Vilhena, N. Q., Gil, R., Fernández-Serrano, P.,
Navarro, P. & Salvador, A. (2021). Preharvest
application of 1 MCP on ‘ Rojo Brillante ’ persimmon
fruit treated with ethephon. Poster presented at: 7th
International Symposium on Persimmon (Kaki 2020),
Nara,
Japan.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7635).

Salvador, A. (2021). Nou recobriment per a
l'eliminació de la astringència. Conservació de
caqui tractat amb àcid gibberèl·lic. Moment òptim
de recol·lecció. Webinar de Cajamar sobre
tractaments postcollita de caqui i altres
alternatives d'ús. (21 de desembre de 2021).
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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.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:

El projecte StopMedWaste és un projecte europeu
que té com a objectiu estendre la vida útil de fruites,
verdures i plantes aromàtiques fresques de gran
importància econòmica per a Espanya i altres 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 ozonitzada, aigua
electrolitzada), compostos naturals (quitosan, 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'avaluaran la qualitat dels

María Bernardita Pérez-Gago
COL· LABORADORS:
Lluís Palou

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

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
Di Millo, B., Martínez-Blay, V., Pérez-Gago, M. B.,
Argente-Sanchis, M., Grimal, A., Baraldi, E., & Palou,
L. (2021). Antifungal hydroxypropyl methylcellulose
(HPMC)-lipid composite edible coatings and
modified atmosphere packaging (MAP) to reduce
postharvest decay and improve storability of
“Mollar De Elche” pomegranates. Coatings, 11(3),
308. (http://hdl.handle.net/20.500.11939/7188).
Fernández-Catalán A, Palou L, Taberner V, Grimal
A, Argente-Sanchis M, & Pérez-Gago MB. (2021).
Hydroxypropyl
methylcellulose-based
edible
coatings formulated with antifungal food additives
to reduce Alternaria black spot and maintain
postharvest quality of cold-stored ‘Rojo Brillante’
persimmons.
Agronomy,
11(4),
757.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7299).

Avaluació de les propietats barrera i de la
capacitat de nous recobriments naturals de
FUNDITEC per a mantindre la qualitat
postcollita en nabiu i cirera.

Soto-Muñoz, L., Palou, L., Argente-Sanchis, M.,
Ramos-López, M. A., & Pérez-Gago, M. B. (2021).
Optimization of antifungal edible pregelatinized
potato starch-based coating formulations by
response surface methodology to extend
postharvest life of ‘Orri’ mandarins. Scientia
Horticulturae,
288,
110394.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7510).

Finançat per la Fundació per al Desenvolupament i la
Innovació Tecnològica (FUNDITEC) en un contracte
I+D.
L'objectiu general d'aquest contracte d'I+D va ser
avaluar nous recobriments naturals per a cirera i nabius
que aconseguisquen minimitzar les pèrdues de qualitat
fisicoquímica i sensorial que es produeixen durant
comercialització i consum, així com establir l'efecte de
la composició en les propietats barrera de les diferents
formulacions. Els resultats obtinguts en aquest
contracte permeten seleccionar nous ingredients i
formulacions de recobriments comestibles per a cireres
i nabius, que podrien ser extrapolats en un futur a altres
baies i fruits carnosos, després de la seua corresponent
validació.

Soto‐ Muñoz, L., Martínez‐ Blay, V., Pérez‐
Gago, M. B., Fernández‐ Catalán, A., Argente‐
Sanchis, M. & Palou, L. (2021). Starch‐ based
antifungal edible coatings to control sour rot
caused by Geotrichum citri‐ aurantii and maintain
postharvest quality of ‘Fino’ lemon. Journal of the
Science of Food and Agriculture, 2021 (published
on-line),
11414.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7708).
Capítol de llibre
Intrigliolo, D. S., Wang, D., Pérez-Gago, M. B.,
Palou, L., Ayars, J., Puerto, H. et al. (2021). Water
requirements and responses to irrigation
restrictions. In: Sarkhosh, A., Yavari A. M., Zamani,
Z. (Eds.), The pomegranate: botany, production and
uses,
320-343.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7422)
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Congressos

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ

Alvarez, M. V., Taberner, V., Fernández-Catalán, A.,
Martínez-Blay, V., Argente-Sanchis, M., Palou, L., &
Pérez-Gago, M. B. (2021). Natural pectin-based
edible composite coatings with antifungal properties
to control postharvest decay and reduce losses of
‘Valencia’ oranges. Poster presented at: First CirculA-Bility Conference. On-line. Abstract Nº 80.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/8097)

Martínez-Blay, V., Pérez-Gago, M. B. & Palou, L.
(2021). Nuevos recubrimientos comestibles
antifúngicos para controlar la antracnosis y
mantener la calidad poscosecha de los cítricos.
Revista
de
fruticultura,
82,
36-47.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7546).

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ
Pérez-Gago, M. B. (2020). Aspectes generals en el
processament de fruita fresca tallada (IV gamma). IV
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,
11 de març de 2021.

Fernández-Catalán, A., Argente-Sanchis, M, Palou, L.
& Pérez-Gago, M. B. (2021). Development of novel
HPMC edible coatings containing antifungal GRAS
salts to control Alternaria black spot and preserve
fruit quality of cold-stored “Rojo Brillante'
persimmons. Poster presented at: 7th International
Symposium on Persimmon (Kaki 2020), Nara, Japan.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7637).

Pérez-Gago, M. B. (2021). Recobriments
comestibles: Reptes i oportunitats en la postcollita
de fruites i hortalisses senceres i mínimament
processades. Seminaris Formatius del Programa de
Doctorat en Tècniques Avançades en Recerca i
desenvolupament Agrari i Alimentari (TAI+DA) de
la Universitat Politècnica de Cartagena. Seminari en
línia disponible per a estudiants des de novembre
de 2021.

Pla-Hernandez, A., Palomares, A. E., Pérez-Gago, M.
B., Palou, L., Taberner, V. & Schwanke, A. J. (2021).
Zeolites functionalised with essential oils as new
fungicidal materials for citrus fruits. [Short talk]. CIS2021
Young
Researches.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/8102)
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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 relieve en el desarrollo 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 ceps
patogènics autòctons de la Comunitat Valenciana
causants de podridures i prestar serveis directes al
sector de diagnosi de malalties i assessorament sobre
estratègies i mètodes de control.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:

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 Ibèrica Post-cull S.A.O. 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
la posada en el 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 desaprofitament
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 de exportació més exigents
i, per tant, millorar la competitivitat del sector, a més

Lluís Palou
COL· LABORADORS:
M. Bernardita Pérez Gago, Antonio Vicent, José
Blasco

PROJECTES
Avaluació de la capacitat de nous productes de
Decco Ibèrica per al control de malalties de
postcollita.
Finançat per: Decco Ibèrica Post-Collita SAU (Paterna,
València).
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suposar un avantatge indiscutible respecte a l'impacte
sobre el medi ambient de les pràctiques agrícoles.

diferents investigacions que s'estan realitzant en 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; Tecnològic
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 cientificotècnic 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
Archer, J., Pristijono, P., Vuong, Q. V., Palou, L., &
Golding, J. B. (2021). Effect of low pressure and
low oxygen treatments on fruit quality and the in
vivo growth of Penicillium digitatum and Penicillium
italicum in oranges. Horticulturae, 7(12), 582. doi:
10.3390/horticulturae7120582.
(http://redivia.gva.es/handle/20.500.11939/8098).

Millora de la tecnologia postcollita dels fruits
cítrics.

Martínez-Blay, V., Taberner, V., Pérez-Gago, M. B.
& Palou, L. (2021). Postharvest treatments with
sulfur-containing food additives to control major
fungal pathogens of stone fruits. Foods, 10(9),
2115. (http://hdl.handle.net/20.500.11939/7617).

Conveni de col·laboració. Signat amb Fontestad S.A.
(Museros, València)
S'estableix un acord de col·laboració entre el CTP de
l'IVIA i l'empresa Fontestad S.A. per a fer costat a les
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Soto-Muñoz, L.,Martínez-Blay, V., Pérez-Gago, M. B.,
Fernández-Catalán, A. Argente-Sanchis, M. & Palou,
L. (2021). Starch-glyceryl monostearate edible
coatings formulated with sodium benzoate control
postharvest citrus diseases caused by Penicillium
digitatum and Penicillium italicum. Phytopathologia
Mediterranea,
60(2),
265-279.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7616).

Palou, L. (2021). Sales GRAS (aditivos
alimentarios) para el control de enfermedades de
poscosecha de cítricos. [Comunicación]. V
Simposio Nacional Investigación y Desarrollo
Tecnológico en Citrus. Facultad de AgronomíaUdelar, Montevideo, Uruguay.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/8109)

Capítol de llibre

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ

Palou, L. & Pérez-Gago, M. B. (2021). GRAS salts as
alternative low-toxicity chemicals for postharvest
preservation of fresh horticultural products. In:
Spadaro, D., Droby, S., Gullino, M. L. (Eds.),
Postharvest Pathology. Next Generation Solutions
to Reducing Losses and Enhancing Safety. Plant
Pathology in the 21st Century, Vol. 11, 163-179.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/8105)

Martínez-Blay, V., Taberner, V., Pérez-Gago, M. B.
& Palou, L. (2021). Control de las podredumbres
verde, azul y ácida de los cítricos mediante
tratamientos de poscosecha con aditivos
alimentarios a base de azufre. Phytoma España,
332, 14-22.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7655).
Soto-Muñoz, L., Taberner, V. & Palou, L.
(2021).Tratamientos poscosecha con aditivos
alimentarios para controlar la podredumbre
amarga de los cítricos. Horticultura, 353, 18-23.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7371).

Congressos
Archer, J., Pristijono, P., Gallien, Q., Houizot, L.,
Bullot, M., Palou, L., & Golding, J. B. (2021).
Preliminary investigations on the effect of lowpressure treatment on in vitro and in vivo growth of
Penicillium sp. in oranges. Acta Horticulturae, 1325,
55-58.
doi:
10.17660/ActaHortic.2021.1325.9.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/8100)

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ
Palou, L. (2021). Patologia de postcollita de fruits
mediterranis. Professor del Curs d'Especialització:
IV Curs Tecnologia postcollita - Cítrics i Cultius
Emergents a la Regió Mediterrània. Centre de
Formació Permanent, Universitat Politècnica de
València (UPV). València, 11 de febrer de 2021.
Presencial.

Palou, L. (2021). Nonpolluting integrated control of
citrus postharvest diseases. International eConference on Postharvest Disease Management
and Value Addition of Horticultural Crops.
Palou, L., & Pérez-Gago M. B. (2021). Antifungal
edible coatings for postharvest preservation of fresh
fruit. Acta Horticulturae, 1325: 127-140. doi:
10.17660/ActaHortic.2021.1325.20.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/8096)

Palou, L. (2021). Alternatives al control químic
convencional en postcollita de cítrics. Professor del
Curs d'Especialització: IV Curs Tecnologia
postcollita - Cítrics i Cultius Emergents a la Regió
Mediterrània. Centre de Formació Permanent,
Universitat Politècnica de València (UPV). València,
25 de febrer de 2021. Presencial.

Palou, L., Cerrillo, J. L., Klangmuang, P., Pérez-Gago,
M. B., Taberner, V., de-la-Fuente, B. et al. (2021).
Curative activity against citrus postharvest green
mold of composite hydroxypropyl methylcellulosebeeswax edible coatings with zeolites containing Agnanoparticles. Acta Hortic. 1323, 59-64.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/8108)

Palou, L. (2021). Postharvest diseases of citrus
fruits. Ponente invitado en el European Master
Degree in Sustainable Cropping Systems – Plant
Health Project. Universitat Politècnica de València
(UPV), València, 27 de setembre de 2021. Seminari
internacional presencial.

Palou, L. & Pérez-Gago, M. B. (2021). Postharvest
Disease Control and Quality Maintenance of Fresh
Fruits and Vegetables by Antifungal Edible Coatings.
[Communication]. 3rd Coatings and Interfaces
Conference.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/8107)
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Palou, L. (2021). Postharvest pathology. Profesor del
Curso “6th International On-line Course on
Postharvest & Fresh-Cut Technologies”. Grupo de
Post-recolección y Refrigeración. Universitat
Politècnica de Cartagena (UPCT). Cartagena,
Múrcia. Curs en línia sota demanda.
Palou, L. (2021). Alternatives to chemical fungicides
for the control of citrus postharvest diseases.
Department of Plant Pathology, Faculty of
Agriculture and Environment, The Islamia University
of Bahawalpur, Bahawalpur, Pakistan, 6 d'abril de
2021. Webinar internacional.
Palou, L. (2021). Investigació sobre postcollita en
l'IVIA. Xarrades a la Biblioteca d'Horticultura, Charla
Nº
22.
https://www.youtube.com/watch?v=ZtAKNac8Gzk
&t=4s. València, 21 de setembre de 2021. Webinar
nacional.
Palou, L. (2021). És possible una postcollita de cítrics
sense fungicides? Jornada en línia: Avanços en el
Control de Malalties de postcollita. Phytoma Meets.
https://www.youtube.com/watch?v=7cDL8nVVG8E.
València, 23 de setembre de 2021. Webinar
nacional.
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Conéixer les preferències del consumidor i els criteris
en els quals aquest basa la seua decisió de compra és
clau per a aconseguir un bon posicionament dels
nostres productes hortofructícoles en un mercat cada
vegada més competitiu. Aquesta línia d'investigació
avalua mitjançant Estudis Sensorials les preferències del
consumidor lligades a la percepció de característiques
organolèptiques com l'aparença, sabor, aroma i textura.
La implementació d'aquests estudis durant el procés de
selecció de noves varietats permet seleccionar aquelles
que tindran una millor resposta per part dels

consumidors. A més, els Estudis Sensorials són clau
per a garantir que la introducció de nous tractaments
pre- i postcollita no repercuteix negativament 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, com són
la sostenibilitat, el valor nutricional, o la percepció de
frescor entre altres. Aquests estudis estan permetent
anticipar la resposta no sols de consumidors de fruita
de diferents països, sinó també de consumidors
d'altres productes d'interés com a ous, oli o vi.

de noves varietats de mandarina primerenques i
tardanes obtingudes en un programa conjunt IVIAempresa. Per a això les noves varietats estan sent
avaluades pels consumidors i comparades amb les
varietats actualment comercialitzades en el mateix
període de 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 aroma de les varietats de major interés.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
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: Conselleria d’Innovació, Universitats,
Ciència I Societat Digital de la Generalitat Valenciana.
FDEGENT/2020/004.
L'objectiu d'aquest projecte és que les preferències del
consumidor es convertisquen en un criteri de selecció
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Noves mandarines pigmentades. Efecte de la
intensitat de pigmentació en la percepció i
expectatives del consumidor.

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
Fernández-Serrano, P.; Tarancón, P.; Besada, C.
(2021). Consumer Information Needs and Sensory
Label Design for Fresh Fruit Packaging. An
Exploratory Study in Spain. Foods, 10, 72.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/6984).

Finançat per: Conselleria d’Innovació, Universitats,
Ciència I Societat Digital de la Generalitat Valenciana.
BEST/2021/012

Giménez-Sanchis, A., Tárrega, A., Tarancón, P.,
Aleza, P. & Besada, C. (2021). Check-All-ThatApply Questions including the Ideal Product as a
Tool for Selecting Varieties in Breeding Programs.
A Case Study with Mandarins. Agronomy, 11(11),
2243. (http://hdl.handle.net/20.500.11939/8079)

La introducció en el mercat de varietats amb noves
característiques, com són les mandarines pigmentades,
pot propiciar en el consumidor diferents reaccions, tant
positives com negatives. Per a poder anticipar la
resposta del consumidor s'estan identificant les seues
preferències respecte a la intensitat de pigmentació
d'aquestes mandarines, així com els facilitadors (motius
a la compra) i barreres. A més, s'avalua l'efecte d'afegir
‘claims’ nutricionals. Aquests estudis s'estan duent a
terme en col·laboració amb Università degli Studi di
Palerm, avaluant així la resposta de consumidors
espanyols i italians.

Tarancón, P., Fernández-Serrano, P., & Besada, C.
(2021). Consumer perception of situational
appropriateness for fresh, dehydrated and fresh-cut
fruits. Food Research International, 140, 110000.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7206):
Tarancón, P., Pintor‐Jardines, A., Escalona‐Buendía,
H. B., & Besada, C. (2021). Effect of information
about mandarin internal maturity on consumer
hedonic and sensory expectations. A cross‐cultural
study in Spain and Mexico. Journal of the Science of
Food
and
Agriculture,
2021,1-9.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7388).

Avaluació de la inclusió de diferents compostos
de aliàcies en dietes de gallines sobre la qualitat
organolèptica dels ous.
Contracte d'Investigació amb la Universitat Politècnica
de València.
L'objectiu d'aquest contracte d'investigació va ser
determinar les dosis màximes de diferents compostos
d’aliàcies que poden ser afegides al pinso de les gallines
sense que es vegen afectades les propietats
organolèptiques de l'ou percebudes pel consumidor.

T

Tarancón, P., Tárrega, A., González, M. & Besada,
C. (2021). External Quality of Mandarins: Influence
of Fruit Appearance Characteristics on Consumer
Choice.
Foods,
10(9),
2188.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7668).

T

Tarancón, P., Giménez-Sanchis, A., Aleza, P., &
Besada, C. (2021). Selection of New Late-Season
Mandarin Cultivars Based on Sensory Changes and
Consumer Acceptance after Fruit Cold Storage.
Agronomy,
11,116
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/6991).
Congressos
Fernández Serrano, P., Tarancón, P., Giménez
Sanchis, A., Bonet, L. & Besada, C. (2021). Influència
de la informació sobre la sostenibilitat del reg en
l'elecció, percepció i disposició a pagar del
consumidor de vi (pòster). XIII Congrés
d'Economia Agroalimentària (Llibre d'Actes), 505508. (http://hdl.handle.net/20.500.11939/8081)
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Giménez-Sanchis, A., Zhong, K., Tarancón, P., Zhao,
L. & Besada, C. (2021). Identification of the main
purchase motivations and consumption contexts of
mandarins. Preliminary results from a cross-cultural
study in Spain and China. (Poster presentation), 14th
Pangborn Sensory Science Symposium: ‘Sustainable
Sensory
Science’.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/8080)

ACTIVITATS DE DIFUSIÓ
Paula Tarancón. “Qualitat sensorial de noves
varietats primerenques de mandarina. La
importància de preguntar al consumidor”. 29
d'Octubre 2021. Jornada Portes obertes Estació
Experimental Agrària de Vila-Real.
Cristina Besada. “El color de la fruita. Un indicador
per a la indústria i per al consumidor”. 10 de Març
de 2021. Jornada Telèfon intel·ligent i Química
Analítica Verda. Universitat de València.

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ
Gimenez-Sanchis, A., Tarrega, A. Tarancón, P.,
Fernandez-Serrano, P., Aleza, P. & Besada, C. (2021).
Caracterización sensorial y selección de nuevas
variedades tempranas de mandarinas en base a las
preferencias del consumidor. Fruticultura, 84, 26-35.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7822).
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L'IVIA gestiona el Centre de Sementals del Programa
Nacional de Millora genètica de la raça caprina lletera
Murcià 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 vaig veuréa
dosi de semen.

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 ex situ amb el
banc de germoplasma (semen, sang i gònades). També
existeix un banc de germoplasma associat al programa
de millora de la raça Murcià-Granadina.

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

INVESTIGADOR PRINCIPAL:

C02) amb fons FEADER.

Eva Mocé

S'estudia l'ús 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. El
treball es realitza en col·laboració amb la Universitat
Politècnica de València. Investigador responsable: Dr.
D. Ernesto Gómez.

COL· LABORADORS:
Ernesto A. Gómez, Judith Miranda

PROYECTOS
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.
Finançat per: Agència Estatal d'Investigació. Ministeri de
Ciència, Innovació i Universitats (RTA2017-00049118

Actuacions en 2021

6 . Producció animal

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

capacitat per a emmagatzemar semen congelat com a
reserva i seguretat (banc de germoplasma) i, per un
altre, la difusió de semen refrigerat amb millors
resultats de fertilitat. Durant 2021 es van expedir
1321 dosi de semen refrigerat i 283 de semen
congelat per a la Comunitat Valenciana i altres CCAA.
Es van congelar 1.218 dosi de 4 mascles i a 31 de
desembre de 2021 disposem de 10.123 dosi de 23
sementals.

Finançat per: DURVIZ S.L.
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 CITAIVIA es realitza l'extracció, desfibrinat 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.

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
Articles científics
Pérez-Baena, I., Jarque-Durán, M., Gómez, E. A.,
Díaz, J. R. & Peris, C. (2021). Terminal
Crossbreeding of Murciano-Granadina Goats to
Boer Bucks: Effects on Reproductive Performance
of Goats and Growth of Kids in Artificial Rearing.
Animals,
11(4),
986.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7859).
Congressos
Mocé, E., Bernácer, J., Martínez-Granell1, M.M.,
Esteve, I.C., Fajardo, A., Vazquez-Briz, S., Romero,
T., Villalba, I., Lozano-Palazón, S.A., Bernat, F.,
Vicente,, C., Mocé, M.L. y Gómez, E.A. (2021).
Dosi d'inseminació de caprí expedides des del
centre de reproducció de Segorbe (Castelló) entre
2016 i 2020. XIX Jornades sobre Producció
Animal, 129.
Mocé, E., Lozano-Palazón, S.A., Esteve, I.C.,
Bernácer ,J., Martínez-Granell, M.M., Bernat, F.,
Vicente, C., Mocé, M.L. & Gómez, E.A. (2021).
Índex de motilitat espermàtica: avaluació de la seua
utilitat com a predictor de la fertilitat de dosi de
semen refrigerat de caprí. XIX Jornades sobre
Producció Animal, 132.

Obtenció de dosis seminals refrigerades i
congelades de sanitat certificada i qualitat
contrastada per al programa nacional de millora
genètica de la raça caprina Murcià-Granadina.
Finançat per: Associació de Ramaders de Raça Murcià
Granadina de la CV (AMURVAL).
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
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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.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:

acumulativa de la crioconservació i la transferència
embrionària.

María Pilar Viudes de Catro

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
Articles científics

PROJECTES

Viudes-de-Castro, M. P., Talaván, A. G., & Vicente,
J. S. (2021). Evaluation of dextran for rabbit sperm
cryopreservation: Effect on frozen–thawed rabbit
sperm quality variables and reproductive
performance. Animal Reproduction Science, 226,
106714.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7335).

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

Viudes-de-Castro, M.P., Marco-Jimenez, F.,
Vicente, J.S. & Marin, C. (2021). Antibacterial
Activity of Some Molecules Added to Rabbit
Semen
Extender
as
Alternative
to
Antibiotics.,11(4),
1178.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7350).

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

Congrés virtual, 6 i 7 d'octubre de 2021, pp 22-26.
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Congressos
Viudes de Castro M.P. Últims avanços en inseminació
artificial. 2021. 45 Symposium de Cunicultura de
ASESCU. Congrés virtual, 6 i 7 d'octubre de 2021, pp
22-26.
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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

l'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:

determinar el valor nutricional de diversos
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.

Alba Cerisuelo
COL· LABORADORS:
Ernesto A. Gómez, 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. (RTI2018-095246-B-C22)

Finançat per: Comissió Europea. Programa Horizon
H2020.

Finançat per: Ministeri de Ciència, Innovació i
Universitats. Programa Reptes-Societat 2018 (RTI2018095246-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

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
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l'IVIA en el projecte se centra en estudiar el potencial
ús d'insectes alimentats amb 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.

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,
engrasament
i
salut
animal.
Investigadora responsable: Dra. Alba Cerisuelo.

Efecte de la incorporació de dos additius
sensorials en pinsos de porcí d'esquer sobre la
digestibilitat ileal aparent de la proteïna i
aminoàcids.
Finançat per: Empresa LUCTA S.A.
En el context actual d'emergència climàtica és necessari
explorar noves estratègies d'alimentació, com l'ús
d'additius, que permeten augmentar l'eficiència de
transformació dels nutrients dels animals. Investigadora
responsable: Dra. Alba Cerisuelo.
Disseny de racions específiques amb pinyolada
per a remugants en extensiu (oví, caprí i boví).
S'emmarca en el projecte LEADER “Economia
circular de l'oliva”.

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: Associació Maestrat Plana Alta Leader
1420.

Finançat per: GLOBAL FEED S.L.U.

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 (orujeres). Una vegada conegut
el seu valor nutricional per a animals remugants és
possible dissenyar racions amb pinyolada per a tractar
de potenciar l'aprofitament dels subproductes locals en
alimentació del bestiar.Investigadora responsable: Dra.
Alba Cerisuelo.

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).

Efecte de la incorporació d'un extracte natural
en pinso de porcs d'esquer sobre la ingestió,
rendiment productiu i salut dels animals.
Finançat per: Empresa LUCTA S.A.

Finançat per: GLOBAL FEED S.L.U.

El control de la capacitat d'ingestió d'algunes línies de
porcí és crucial per a complir amb els seus objectius

L'ús de fitases en pinsos de monogàstriques
contribueix a reduir la utilització de fòsfor inorgànic

123

Actuacions en 2021

6 . Producció animal

en el pinso i la contaminació ambiental asociada 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.

Ferrer, P., García-Rebollar, P., Calvet, S., de Blas,
C., Piquer, O., Rodríguez, C.A., Cerisuelo, A.
(2021). Effects of Orange Pulp Conservation
Methods (Dehydrated or Ensiled Sun-Dried) on the
Nutritional Value for Finishing Pigs and Implications
on Potential Gaseous Emissions from Slurry.
Animals,
11(2),
387.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7748).

Avaluació de la inclusió de diferents compostos
de aliàcies en dietes de gallines sobre la qualitat
organolèptica dels ous.

Javadi, M., Pascual, J.J., Cambra-López, M., MacíasVidal, J., Donadeu, A., Dupuy, J., Macías-Vidal, J.,
Cerisuelo, A., Ferrer, P., Pascual J.J. (2021). Effect
of Dietary Mineral Content and Phytase Dose on
Nutrient Utilization, Performance, Egg Traits and
Bone Mineralization in Laying Hens from 22 to
31Weeks of Age. Animals, 11(6), 1495.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7749).

Finançat per: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
VALÈNCIA.
L'ús d'additius amb potencials efectes sobre la salut dels
animals constitueix una via per a augmentar la seua
eficiència. No obstant això, és necessari demostrar que
l'ús d'uns certs additius no provoca efectes adversos en
la qualitat dels productes finals destinats a consum
humà. Investigadora responsable: Dra. Alba Cerisuelo.

Congressos
Moset, V., Piquer, L. Cano, C., López, M.C.,
Cambra-López, M., Pascual, J.J., Cerisuelo, A.
(2021). Valoració in vitro de la digestibilitat ileal
aparent de la matèria seca i la proteïna de matèries
primeres i subproductes agroindustrials en porcí.
XIX Jornades sobre Producció Animal, 107.

Assistència tècnica per a desenvolupament
d'activitats dins de la Línia d'Investigació de
Nutrició i Tecnologia Animal.
Finançat per: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
VALÈNCIA.

Navarro, S., Caídas, A., Rodríguez, C., Cerisuelo,
A., Calvet, S., Piquer, O., González, C., Segovia, C.,
García-Rebollar, P. (2021). Variabilitat del valor
nutritiu in vitro per a porcí dels subproductes de
l'assecat de la pinyolada. XIX Jornades sobre
Producció Animal, 71.

La col·laboració entre institucions per a desenvolupar
noves estratègies d'alimentació animal més segures amb
el medi ambient i la salut humana i animal és necessària.
A través d'aquests contractes d'investigació es fomenta
la col·laboració entre la UPV i l'IVIA en aquests
aspectes. Investigadora responsable: Dra. Alba
Cerisuelo.

Navarro, S., Isabel, B., Cerisuelo, A., Calvet, S.,
González, C.; Segovia, C., García-Rebollar, P.
(2021). Efecte de la mena d'assecat de la pinyolada
sobre la composició i digestibilitat in vitro de l'orujo
gras per a porcí. XIX Jornades sobre Producció
Animal,73.

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
Cambra-López, M., Moset, V., López, M. M.,
Sebastián Mesa, J., Carpintero, L., Donadeu, A.,
Dupuy, J., Macías-Vidal, J., Cerisuelo, A., Ferrer, P.,
Pascual, J.J. (2021). Evaluation of Phosphorus
Digestibility from Monocalcium and Dicalcium
Phosphate Sources and Comparison between Total
Tract and Prececal Digestibility Standard Methods in
Broilers.
Animals,
11(12),
3427.
(http://hdl.handle.net/20.500.11939/7860).

Piquer, L., García-Rebollar, P., Calvet, S., Piquer, O.,
Martínez. M., Rodríguez, C.A., Cano, C., Belloumi,
D., Cerisuelo, A. (2021). Noves fonts d'orujo
d'oliva per a porcí: resultats preliminars. XIX
Jornades sobre Producció Animal, 72.
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ACTIVITATS DE DIFUSIÓ

Piquer, O., Piquer, L., Cano, C, Pascual, J.J., CambraLópez, M., López, M.C., Cerisuelo, A. (2021).
Digestibilitat in vitro de la pinyolada de la Comunitat
Valenciana en bestiar boví: resultats preliminars. XIX
Jornades sobre Producció Animal, 80.

Jornada Informativa a través de Whatsapp:
Potencial de l'ús del *alperujo en bestiar boví.
Projecte LEADER “Economia circular de l'oliva”.
Ponència: “Què és la pinyolada i quin és el seu valor
nutritiu?”. 21 de setembre de 2021.

Tedo, G., Cerisuelo, A., Bass, B., Lopez, C. & Calvo,
L. (2021). PSV-16 Effects of the Inclusion of a
Capsicum Oleoresin-based Additive on Growth
Performance, Carcass Composition and Meat
Quality of Pigs Under Heat Stress Conditions.
Journal of Animal Science, 99(Supplement-1), 190190. (http://hdl.handle.net/20.500.11939/7745).

Taller Formatiu: Maneig de subproductes en
l'alimentació de remugants: com formular i manejar
racions amb pinyolada. Projecte LEADER
“Economia circular de l'oliva”. Ponència:
“Fonaments de la formulació de racions en
remugants”. Benlloc (Castelló), 9 de novembre de
2021.

PUBLICACIONS DE DIVULGACIÓ
Bacha, F., Cerisuelo, A. Materias primas: Algarroba,
garrofa (2021). Nutrinews, 2º trimestre 2021, 28-34.
Cerisuelo, A. (2021). Materias primas: Harina de
insectos. Nutrinews, septiembre 2021, 7-15.
Cerisuelo, A. (2021). Materias primas: Salvado de
arroz. Nutrinews, noviembre 2021, 22-33.
Cerisuelo, A., Bacha, F. (2021). Materias primas:
Bagazo de cerveza. Nutrinews, junio 2021, 6-13.
Piquer, L., Ferrer, P., Calvet, S., García- Rebollar, P.,
Piquer, O., Cano, C., Cerisuelo, A. (2021).
Redescubriendo la pulpa de cítricos en alimentación
de porcino: efectos sobre el rendimiento productivo,
salud intestinal y potencial contaminante de los
purines. Nutrinews, marzo 2021, 52-62.
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.
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 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.
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:
Aránzazu Villagrá
COL· LABORADORS:
Ernesto A. Gómez

PROJECTES

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

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.

Avaluació de Phagovet contra Salmonella spp
en avicultura.

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

Contracte d'investigació finançat per: CECAV - Centre
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de Qualitat Avícola de la Comunitat Valenciana

que fa a la sanitat, sinó en la millora del sistema
nutricional de les vedelles, i el seu comportament social.
Així doncs, es determinarà la millor estratègia de
maneig per a maximitzar el benestar de les vedelles i
animals prepúbers, elevant l'eficiència i la sostenibilitat
del sistema productiu, la qual cosa implicarà un gran
avanç en les possibilitats dins del sector ramader del
boví de llet. Investigadora responsable: Dra. Aránzazu
Villagrá.

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.
Desenvolupament d'un sistema de producció
sostenible de carn bovina diferenciada, sobre la
base de la raça japonesa Wagyu i els seues
creuaments.
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.
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nutricional i social de vedelles de recria *Holstein. Part
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Convenis i contractes d'investigació signats en 2021

Convenis de col·laboració
• Universitat de Xile
• Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes
• Universitat d'Alacant
• Cooperativa Oleíca Serrana del Palanca COOP.V.
• Rural San Vicent Ferrer de Benaguasil, COOP.V.
• Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani
• ZUVAMESA

Contractes d'Investigació
• Yuma Citrics S.L.
• Graciela Llop Pitarch y Matilde Llop Pitarch
• Citrus Rosso S.L.
• Eurochem Agro Iberia S.L.
• SER-ALBA Explotación Agrícola S.L.
• ValGenetics S.L.
• Ciqua Levante S.L.
• Viveros PlantvidS.L.
• Gestión Ecosistemas Agrícolas S.L.
• Investigación citriícola Castellón S.A.
• Owvet Gestión y Servicios Veterinarios S.L.
• Explotaciones Agrícola La Perdiz S.L.
• Asociación Valenciana de Agricultores (A.V.A.)
• Seedless Gold International S.L.
• Juan Andrés Balads Chimeno
• Euro Varieties Agronomic Management S.L.
• Anecoop, S. COOP.
• Am Legal Group S.L.
• Iniciativas Agrícolas Ager S.L.
• Dab Biotecnología S.L.
• Sando Clementine S.L.
• Agrupación de Viveristas de Agrios S.A,-AVASA
• Biogold Network Em, S.A.
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• Citrusplants LTD
• UPV
• Agrofresh Spain S.L.U.
• Funditec
• Bater Cropscienc, S.L.U
• Universitat de València
• Asociació Maestrat Planta Alta Leader 1420
• Citrusgen S.L.
• SNC Salute Recherche et Distribution
• Cooperativa Agrícola Callosa d’En Sarrià C.V.
• Agromillora Catalana S.A.U.
• Botánica de los Sentidos S.L.
• Ambimetrics S.L.
• Lucta S.A.
• Universitat de Dubrovnik
• Francisco Vte. Y José M. Gea Belmonte
• Plantones Certificados S.L
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