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Resumo: En Novembro de 2010, declarouse en Galicia a presenza do nematodo da 

madeira do piñeiro, Bursephalenchus xylophilus, organismo de corentena en Europa 

e causante da enfermidade denominada marchitamento do piñeiro. 
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   Departamento de Silvicultura e Mellora 

 Centro de Investigación Forestal de Lourizán  

LOURIZÁN

Centro  Investigación Forestal

 

 

 

 

En Novembro de 2010, declarouse en Galicia a presenza do nematodo da madeira 

do piñeiro, Bursephalenchus xylophilus, organismo de corentena en Europa e 

causante da enfermidade denominada murchamento do piñeiro. O obxectivo 

principal deste proxecto coordinado é controlar a enfermidade do murchamento do 

piñeiro producido polo nematodo B. xylophilus. Para iso vaise traballar sobre os 

catro piares fundamentais relacionados coa enfermidade: 1) o manexo do vector, M. 

galloprovincialis; 2) afondar no coñecemento do propio nematodo, B. xylophilus; 3) 

prospectar na variación xenética de resistencia do hospedante P. pinaster e selección 

de carácteres de resistencia da enfermidade aplicables á mellora xenética da especie 

e 4) xeorreferenciar e cuantificar os factores de riscos ecoclimáticos e a 

probabilidade de expresión do murchamento. 
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Este obxectivo principal é desenvolvido, tal como se describe de forma 

pormenorizada máis adiante, a través dos seguintes catro obxectivos específicos: 

1) Ecoloxía, dinámica e control integrado de Monochamus galloprovincialis, para 

coñecer as características biolóxicas, ecolóxicas e poboacionais do vector, e 

desenvolver métodos e ferramentas directamente aplicables para a prevención da 

introdución, erradicación e control da enfermidade a través do seu insecto vector. 

2) Estudo da cepa Bursaphelenchus xylophilus illada en Galicia, a través da 

multiplicación, orixe e patoxenicidade da cepa de nematodo illado recentemente 

no foco do sur de Pontevedra (novembro de 2010). 

3) Resistencia dos hospedantes, mediante a análise e determinación dos factores 

químicos, fisiolóxicos, anatómicos e morfolóxicos que producen a resistencia 

dalgunhas plantas hospedantes ante o ataque de B. xylophilus ou fronte á súa 

inoculación polo insecto vector e evitan, polo tanto, o desenvolvemento da 

enfermidade e a morte do hospedante. 

4) Variación xenética da susceptibilidade de Pinus ao murchamento do piñeiro e 

avance na mellora de P. pinaster, avaliando a susceptibilidade de distintas especies 

de Pinus, poboacións de P. pinaster e familias do programa de mellora de 

Lourizán, para avanzar no coñecemento da resistencia fronte á enfermidade e na 

mellora xenética e o desenvolvemento de métodos de avaliación non destrutivos e 

de propagación vexetativa. 

  


