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Resumo 

 

Debido a gran importancia económica do Pinus pinaster no sector forestal galego, 

impulsouse nos anos 80 un programa de mellora xenética desta especie onde se incluíron 

varios ensaios de  familia x fertilización. O ataque do curculiónido Hylobius abietis a un 

destes ensaios perimitiu estudiar o efecto da dispoñibilidade de nutrintes e o xenotipo nos 

diferentes mecanismos de defensa dos pinos. No presente estudio avaliáronse as defensas 

constitutivas e inducidas medidas como o contido de resina nos talos (mg de residuo resinoso 

g-1 peso seco de talo) de 34 familias de P. pinaster de 6 meses de idade cultivados en 

invernadoiro baixo dous tratamentos de fertilización fosfórica (2 e 20 mg P L-1), sendo 

tratadas a metade cun inductor de respostas defensivas (metíl xasmonato MeJa 22mM) e a 

outra metade actuando como control. Os resultados amosaron un efecto significativo do 

tratamento de fertilización con fósforo, sendo o contido de resina nos talos das plantas 

tratadas coa dose baixa de fósforo (2 mg P L-1) case o dobre que nas plantas tratadas coa dose 

alta (20 mg P L-1) (14,84 vs 8,45 mg de residuo resinoso g-1 peso seco de talo 

respectivamente). O efecto da estimulación experimental das defensas inducidas con MeJa 

tamén foi significativo, observándose un maior contido de resina nas plantas ás que se lle 

aplicou o metil xasmonato que nas plantas control (12,71 vs 10,57 mg de residuo resinoso g-1 

peso seco de talo). Por outro lado, a dispoñibilidade de fósforo non interaccionou 

significativamente co efecto de metil xasmonato, e as plantas do tratamento P2 tiveron maior 

contido de resina que as do tratamento P20, tanto con MeJa coma no control. O efecto do 

xenotipo tampouco foi significativo. Por último, observamos unha relación significativa e 

inversa entre o contido de resina nas plantas control (resina constitutiva) e a diferenza entre o 

contido de resina nas plantas tratadas con MeJa e no control, indicando isto que as familias 

con maior capacidade defensiva constitutiva posúen unha menor capacidade de xerar 

respostas inducidas.  

 

 

 

Palabras clave: mecanismos de defensa, xenotipo, fertilización, adxudicación de recursos. 

 

 



 6

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 A especie arbórea, Pinus pinaster Ait. 

 Pinus pinaster Ait. é unha especie forestal pertencente á familia Pinaceae, xénero 

Pinus. É unha conífera natural da rexión mediterránea occidental e da fachada atlántica do 

sueste europeo, e constitúe masas forestais en Francia, España, Portugal, Italia, Marrocos, 

Arxelia e Túnez (Foto 1). En España é o piñeiro que ocupa máis superficie (Álvarez-González 

et al., 2005), sendo tamén a especie arbórea máis amplamente empregada en repoboacións. En 

España distínguense tres grupos claramente diferenciados (Alía et al., 1996): grupo Noroeste, 

grupo Suroeste e grupo Este, concentrándose a maior parte de biodiversidade nos dous 

últimos. Existe unha gran diversidade xenética nas poboacións próximas á costa 

Mediterránea, reducíndose a mesma a medida que nos aproximamos ó Noroeste Peninsular. 

 

Foto 1. Mapa de distribución natural de P. Pinaster. 
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 En Galicia esta especie ten gran relevancia e recibe os nomes vulgares de pino galego, 

piñeiro do país ou piñeiro bravo. Actualmente é a especie forestal máis representada en 

Galicia, ocupando case 400.000 ha en masas puras e máis de 200.000 ha en masas mixtas con 

eucalipto e carballo (un 30% da superficie arbolada galega) (Xunta de Galicia, 2001). O seu 

incremento anual de volume é próximo ós 3 millóns de m3 por ano e o ritmo de plantación é 

de 3.000 ha anuais (Xunta de Galicia, 2001). É unha especie de crecemento rápido cunha gran 

importancia económica polo seu aproveitamento madereiro para taboleiro, carpintería e 

construcción. 

 Debido á gran importancia desta especie no sector produtivo forestal galego, 

impulsouse nos años 80 un programa de mellora xenética onde se seleccionaron 116 árbores 

plus da zona costeira de Galicia polo seu vigor, rectitude do fuste e baixa ramosidade (Vega et 

al., 1993; Cadro 1). As árbores plus clonáronse por inxerto e establecéronse en 1990 nunha 

horta sementeira en Sergude e en 1998 outra en Monfero, ambas na provincia de A Coruña, 

cuxo fin principal é a produción de semente de alta calidade xenética para a reforestación na 

zona costeira de Galicia (Merlo and Fernández-López, 2004). Sen embargo, as necesidades de 

semente son moi superiores á produción actual de semente mellorada procedente das hortas 

sementeiras (entrambos só cubren o 20% da demanda actual de semente), polo que a maior 

parte das repoboacións que se realizan en Galicia proceden de material identificado non 

mellorado, en ocasións alóctono. Dentro deste programa de mellora incluíronse varios ensaios 

factoriais familia x fertilización en diversos puntos da xeografía galega para avaliar a 

interacción familia x fertilización baixo diferentes condicións ambientais. A avaliación destes 

ensaios a distintas idades demostrou a superioridade do material de mellora respecto ás 

testemuñas comercias (Martins, 2005) e permitiu a estimación de parámetros xenéticos 

fundamentais para coñecer a estructura xenética da poboación de mellora, e con ésta definir a 
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estratexia de mellora para a zona costeira (Merlo and Fernández-López, 2004; Zas et al., 

2004; Martins, 2005).  

O ataque masivo a un destes ensaios por parte do curculiónido Hylobius abietis L. 

permitiu o estudio dos patróns de preferencia do ataque, vulnerabilidade e resistencia entre 

proxenies e de cómo a dispoñibilidade de nutrintes afectaba ó sistema insecto-planta, 

comprobando que tanto a fertilización, especialmente fosfórica (Zas et al., 2006), como o 

xenotipo (Zas et al., 2005) afectou significativamente á preferencia do insecto. Á luz destes 

resultados e como consecuencia dunha alta herdanza observada na susceptibilidade ó ataque 

do insecto, a posibilidade  de mellorar a resistencia mediante técnicas de mellora xenética 

preséntase como unha prometedora ferramenta para procurar unha menor incidencia das 

pragas forestais. 
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Cadro 1. Programa de mellora do P. pinaster. 

Selección
Árbores

Superiores

Ensaios
proxenie

Clonación

Horto
Sementeiro

Comercio 
semente

Importancia 
nutrición

Ensaios familia 
x fertilización

Monfero

Sergude

Programa de mellora
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1.2 Sistemas defensivos en coníferas 

 As coníferas son organismos de longa vida e parte do seu éxito está xustificado polos 

seus potentes mecanismos de defensa. Diferentes estratexias de defensa xurden nas diferentes 

clases de coníferas, sendo a xeral a superposición de defensas químicas, como a produción, 

acumulación e liberación de sustancias repelentes para os insectos ou patóxenos (fenois, 

terpenos, alcaloides…) dispersadas polos distintos tecidos da planta ou mecánicas, como a 

presencia de espiñas, pelos, escamas  ou tecidos impregnados con polímeros como lignina ou 

suberina que proporcionan unha maior resistencia á penetración, degradación e inxestión por 

parte dos organismos invasores (Honkanen et al., 1999). A función básica das defensas é 

protexer os nutrintes, o líber enerxéticamente rico, a rexión dos meristemos vitais do cambium 

vascular e a transpiración do zume da madeira. Existen catro fases ou escalóns no sistema 

defensivo das plantas independente dos ataques de organismos. Segundo propoñen Franceschi 

et al. (2005), o primeiro escalón é unha efectiva defensa constitutiva que repele ou inhibe a 

invasión de tecidos, se isto non é efectivo o seguinte paso sería matar ou illar o tecido danado. 

Unha terceira fase das defensas é reparar o dano ocorrido para que a planta poida continuar 

coa  súa función normal, e así é como as infeccións de parásitos oportunistas son 

habitualmente resoltas. Finalmente, a resistencia adquirida de maneira sistemática é inducida 

por ditos ataques e para a reiteración dos mesmos ou doutros as plantas estarán máis fortes e 

preparadas. A combinación de sistemas constitutivos e inducidos xera unhas potentes 

defensas. As defensas constitutivas e inducidas son conforme a orixe diferentes, pero deben 

ser coordinadas para acadar os efectos óptimos. Utilizando estas defensas nunha secuencia 

temporal, as coníferas conseguen un sistema multiescalonado que pode dar orixe a unha 

diversa serie de respostas. Mentres cada unha das defensas constitutivas é un xogo de 
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respostas que está determinada pola xenética e a propia natureza da árbore, as defensas 

inducidas son respostas variables polo valor propio determinado pola natureza do ataque así 

como as características xenéticas do individuo (Franceschi et al., 2005). Este sistema 

multiescalonado ten un compoñente espacial e temporal. O compoñente espacial está 

determinado pola disposición das defensas constitutivas da capa da peridermis da zona do 

cambium, e poden ser comparadas cun castelo medieval e tódalas súas murallas e os soldados 

internos (Franceschi et al., 2005). O compoñente temporal deste sistema consiste nunha 

produción continua ou estacional de defensas en tecidos xuvenís, nunha produción mellorada 

nos tecidos xa existentes ou nunha produción de diferentes defensas, en tecidos atacados. As 

defensas inducidas están moito máis diferenciadas en respostas relativamente rápidas, tal 

como as respostas hipersensibles e a síntese de proteínas e químicos tóxicos, e respostas a 

longo prazo tales coma canles traumáticas de resina e feridas na peridermis  (Franceschi et al., 

2005). 

Un dos mecanismos de defensa constitutivo de maior importancia na familia Pinaceae é a 

produción de oleorresina, unha mestura de ácidos resinosos e monoterpenos, en bochas ou 

células resinosas e nas canles resiníferas axiais do floema e do xilema. No xilema, existen 

tamén canles de resina radiais que poden contribuír ó fluxo de resina cando son conectados ás 

canles axiais do floema (Franceschi et al., 2005). O sistema de canles resiníferas na maioría 

das coníferas xoga un papel moi importante na resposta ante ós insectos nocivos, xa que 

cando un perforador ataca a cortiza dunha árbore ésta responde cun sistema resinoso xa 

preformado (Alfaro, 1995). Tamén ten importancia como defensa constitutiva en coníferas a 

presencia de compostos fenólicos nos distintos tecidos das plantas xa que son compostos 

repelentes para os insectos. Ademáis das defensas constitutivas das plantas, despois dun dano 

ou agresión aparecen respostas inducidas que poden actuar como defensas incrementando a 

resistencia das plantas por reducir a preferencia ou o efecto dos herbívoros na planta danada. 
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As defensas inducidas máis comúns en coníferas son (i) a modificación na concentración de 

metabolitos secundarios (fenois e taninos) e fitoalexinas que son compostos repelentes para os 

patóxenos (Honkanen et al., 1999) e (ii) a produción de canles de resina traumáticas (resina 

inducida cunha maior concentración de terpenos que a resina normal), que aparecen 

normalmente no xilema en forma de anel e a súa finalidade é aumentar o fluxo e a 

acumulación de resina (Franceschi et al., 2005). Krokene et al. (2003) atoparon que 15 días 

despois de inocular un fungo patóxeno (Ceratocystis polonica Siem.) en abetos (Picea abies 

(L.) karts) aparecía un anel concéntrico de canles resiníferas traumáticas no xilema nas 

proximidades da zona cambial. Este mesmo fenómeno foi atopado por Byun McKay et al. 

(2003) ós poucos días de realizar feridas mecánicas en abetos. Coñécese bastante da anatomía, 

fisioloxía e papel funcional das canles resiníferas noutras coníferas (Phillips and Croteau, 

1999), mais existe unha evidente falta de información sobre estes temas en P. pinaster. 

A intensidade dos mecanismos de defensa, ben sexan constitutivas o inducidas, varían 

dependendo da idade, xenotipo e especie (Karban and Baldwin, 1997), e están afectadas polos 

factores ambientais como a sequía (Estiarte et al., 1994; Lombardero et al., 2000) ou a 

dispoñibilidade de nutrintes (vanAkker et al., 2004).  

A fertilización de establecemento é una técnica selvicultural de gran importancia nos 

primeiros anos despois dunha plantación forestal, e en particular está aconsellada para a 

plantación de piñeiros nos solos pobres, areosos e ácidos de Galicia onde existe un déficit 

importante de nutrintes, especialmente de fósforo (Sanchez-Rodriguez et al., 2002). Sen 

embargo, varios autores encontraron que a fertilización en especies de interese forestal, ou 

sexa, o aumento da dispoñibilidade de nutrintes para a planta, afecta en gran medida á 

dinámica poboacional dos insectos herbívoros e outras pragas (Selander and Immonen, 1992; 

vanAkker et al., 2004). Diversas hipóteses ecolóxicas como balance do carbono e nutrintes 
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(CNB) (Bryant et al., 1983) o equilibrio de diferenciación de crecemento (Herms and 

Mattson, 1992) predín que un aumento na dispoñibilidade de recursos para a planta (auga, luz 

e nutrintes) podería reducir a asignación de compostos carbonados tanto para as defensas 

constitutivas como para as inducidas. O crecemento e as defensas compiten por estes 

compostos, así que un incremento do crecemento podería provocar unha diminución das 

defensas (Lombardero et al., 2000). A inversión en defensas constitutivas podería ser mais 

sensible ó nivel de recursos dispoñibles pola planta nun determinado momento, mentres que a 

adxudicación de recursos ás defensas inducidas podería ter un caracter máis prioritario e ser 

máis independente do ambiente e do estado nutricional instantáneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Corte histológico de un tallo de P. Pinaster mostrando el sistema de canales 

resiníferos 

XILEMA

FLOEMA

CAMBIUM

XILEMA

Canales 
resiníferos 
del xilema
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resinífero del 
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Cadro 2. Defensas constitutivas e inducidas en coníferas. 

Sistema multiescalonado de defensas

1º Defensa 
constitutiva que 
repele ou inhibe a 
invasión de tecidos.

2º Matar ou illar o tecido 
danado. 

3º Reparar o dano ocorrido.

4º Adquirir defensas inducidas para a posible 
reiteración dos ataques.

As defensas contitutivas e inducidas conforman 
un sistema multiescalonado con un marcado 
compoñente espacial e temporal. O compoñente 
espacial está determinado pola disposición das 
defensas constitutivas da capa da peridermis da 
zona do cambium, e poden ser comparadas cun 
castelo medieval e tódalas súas murallas e os 
soldados internos (Fraceschi et al., 2005)

Esquema dos tipos de defensas en 
pinaceae

Tomado de Franceschi et al. (2005) 

LUZ

SALES NUTRINTES

AUGA

REPRODUCCION

MANTENEMENTO

CRECEMENTO

DEFENSAS CONSTITUTIVAS
DEFENSAS INDUCIDAS

LUZ

SALES NUTRINTES

AUGA

REPRODUCCION

MANTENEMENTO

CRECEMENTO

DEFENSAS CONSTITUTIVAS
DEFENSAS INDUCIDAS

A enerxía e os carbohidratos que as plantas empregan para cumplir as funcións vitais 
(reproducirse, medrar e defenderse) son recursos limitados, polo que hai un compromiso na 
adxudicación que está afectado polas condicións ambientais e de desenvolvemento da planta.

A presencia ou ausencia de varias 
defensas da cortiza é función da familia á
cal pertencen, establecendo unha
distribución dos compoñentes defensivos 
químicos e de estructuras productoras de 
resina determinados.

Adxudicación de recursos nas plantas

Franceschi V., Krokene P. and Krekling T. 2005. Anatomical and chemical defenses of conifer bark against bark beetles and other
pests. New Phytologist 167: 353–376.
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Sen embargo, moi pouco se sabe de cómo afecta a fertilización ó fluxo de resina e á 

distribución das canles resiníferas. Kyto et al. (1999) atoparon que a densidade de canles 

resiníferas era menor en P. sylvestris fertilizados con nitróxeno que nos non fertilizados, aínda 

que a fertilización non afectaba ó fluxo de resina. VanAkker et al. (2004) comprobaron que, a 

pesar de que o ataque do curculiónido Pissodes strobi Peck era máis intenso en abetos 

fertilizados, a fertilización non afectaba á producción de resina traumática. Tamén atoparon 

que a densidade de canles resiníferas foi maior nas plantas non fertilizadas, a pesar de que o 

número e o tamaño das canles eran significativamente maiores ó aumentar a fertilización 

(vanAkker et al., 2004). O número e a densidade de canles é moi importante no fluxo de 

resina nas plantas. Neste senso varios autores observaron que o fluxo de resina en coníferas é 

directamente proporcional o número de canles resiníferas (Alfaro, 1995). 

Por outro lado, os mecanismos de defensa están moi ligados á variación xenética das 

plantas. Rosner and Hannrup (2004) observaron nun estudio en Picea abies de 17 anos de 

idade que as distintas variables medidas nas canles resiníferas, como a densidade de canles na 

cortiza, estaban máis influenciadas polo factor xenético (con altas herdanzas) que polo factor 

ambiental.  Tomlin et al. (1998) encontraron que en árbores de P. glauca as familias 

consideradas como resistentes respondían dun xeito distinto ó ataque do curculiónido P. strobi 

que as familias susceptibles. A resposta foi medida como o número das canles resiníferas 

traumáticas que aparecían no xilema despois do ataque, sendo significativamente maiores nas 

árbores das familias resistentes. 

1.3 O metil xasmonato como inductor de respostas defensivas 

Dende non fai moitos anos estanse esclarecendo as rutas metabólicas e os compostos 

implicados na resposta e produción de mecanismos defensivos nas plantas, e en particular en 
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coníferas (Franceschi et al., 2002; Erbilgin et al., 2006). De xeito específico, descubriuse 

recentemente que algunhas sustancias implicadas nestas fervenzas metabólicas, como é o caso 

do ácido xasmónico, inducen nas plantas respostas defensivas equivalentes ás que ocasiona a 

herbivoría real, como a formación de canles resiníferas traumáticas, a acumulación e síntese 

de monoterpenos e diterpenos, inducción de actividades enzimáticas ou a formación de 

células parenquimáticas polifenólicas na zona cambial (Erbilgin et al., 2006; Zeneli et al., 

2006). A razón destes descubrimentos, estase estendendo o seu emprego como inductores 

experimentais de respostas defensivas para sustituir a aplicación de herbivoría real, debido a 

unha maior operatividade en comparación coa aplicación de animais vivos (que require unha 

costosa captura, cultivo e manipulación) (Cadro 3). 
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Cadro 3. O metil xasmonato como estimulador de defensas 

1. O ácido xasmonico e o seu derivado metilado, metil
xasmoanto, son sustancias reguladoras do crecemento
que se encontran de forma natural nas plantas superiores. 
Describíronse varios orles fisiolóxicos para este composto, 
como a inducción da senescencia e a caída da folla, a 
inhibición do crecemento radical, e demostrouse que 
induce a expresión de varios xens relacionados co estrés 
hídrico (Creelman and Mullet, 1997).

Tomado de Gundlach et al. (1992)

2. A principios dos 90 descubriuse que a aplicación 
de metil xasmonato a cultivos celulares de tecidos de 
varias especies de plantas induce a síntese de 
proteínas específicas e de sustancias defensivas. 

Methyl (1R,2R)-3-Oxo-2-(2Z)-2-pentenyl-cyclopentaneacetate

3. Nesa mesma época demostrouse 
o mesmo efecto do metil xasmonato 
en plantas vivas

Tomado de Franceschi and Grimes (1991)

4. En experimentos previos, Costas (2007) observou que (i) 
a aplicación de MeJa en pinos de 1 ano estimulaba a 
resinacion; e que (ii) a resinación estimulada polo MeJa
reducía o consumo do floema por parte do insecto  
herbívoro H. abietis.
Outros autores como Franceschi et al. (2002) xa 
demostraron que o xasmonato era efectivo inducindo 
defensas en Picea.
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Costas R. 2007. Preferencia de consumo del curculiónido Hylobius abietis sobre Pinus pinaster en bioensayos: variación intraespecífica, efecto de la indución de 
defensas con metil jasmonato y comparación interespecífica con P. radiata. PFC, Universidade de Vigo, p 50.

Creelman R.A. and Mullet J.E. 1997. Biosynthesis and action of jasmonates in plants. Annu Rev Plant Physiol Plant Mol Biol 48: 355-381.
Franceschi V.R. and Grimes H.D. 1991. Induction of soybean vegetative storage proteins and anthocyanins by low-level atmospheric methyl jasmonate. Proceedings

of the National Academy of Sciences 88: 6745-6749. 
Franceschi V., Krekling T. and Christiansen E. 2002. Application of methyl jasmonate on Picea abies (Pinaceae) stems induces defense-related responses in phloem 

and xylem. American Journal of Botany 89: 578-586. 
Gundlach H., Müller M.J., Kutchan T.M. and Zenk M.H. 1992. Jasmonic acid is a signal transducer in elicitor-induced plant cell cultures. Proceedings of the National 
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2. XUSTIFICACIÓN, HIPÓTESES DE TRABALLO E OBXECTIVOS 

 Á vista dos resultados preliminares, nos que observamos un aumento na 

susceptibilidade ó ataque do curculiónido H. abietis asociada á fertilización de establecemento 

e tamén a existencia dunha variación xenética no patrón de ataque do insecto, plantexámonos 

a hipótese de que a adxudicación de recursos na planta debe repartirse entre a produción de 

sustancias defensivas e o crecemento. Desta maneira, sería predecible que a resposta das 

plantas a un aumento da fertilización, e por tanto a un maior crecemento, fose acompañada 

dun descenso na síntese de compostos carbonados secundarios empregados na produción de 

sistemas de defensa constitutivos e inducidos, provocando que as plantas teñan unha menor 

capacidade defensiva contra o ataque de insectos e patóxenos. 

No contexto dos resultados observados no campo sobre a intensidade de ataque de H. 

abietis en P. pinaster comentados anteriormente, como obxectivos específicos neste proxecto 

plantexámonos respostar ás seguintes preguntas: 

1. ¿Afecta a dispoñibilidade de nutrintes, en particular de fósforo (o nutrinte limitante 

nos solos galegos) ás defensas constitutivas e inducidas de P. pinaster,  medidas como o 

contido de resina nos talos? 

2. ¿Existe variación xenética nas defensas constitutivas e inducidas de P. pinaster, 

medida como contido de resina? 

3. ¿Afecta a dispoñibilidade de fósforo á capacidade de P. pinaster para expresar as 

defensas inducidas? ¿Ou sexa, existe interacción entre a nutrición e a capacidade de expresar 

defensas inducidas. 
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 3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Material vexetal, deseño experimental e descrición do ensaio   

Para respostar a estes obxectivos realizouse en febreiro de 2006 un ensaio factorial familia 

x fertilización cultivando en invernadoiro 34 familias de polinización aberta (medios irmáns) 

de P. pinaster baixo 2 tratamentos de fertilización que únicamente variarían no aporte de 

fósforo. Posteriormente, estimulamos a produción de defensas inducidas con metil xasmonato 

na metade do material, actuando a outra metade como control. 

 As familias foron seleccionadas segundo o seu desenvolvemento en ensaios de proxenie 

de 8 anos de idade (Zas et al., 2004). As plantas cultiváronse en macetas recheas con perlita e 

area estéril sobre masas de cultivo baixo condicións homoxéneas de temperatura, humidade e 

luminosidade, controladas rigorosamente no invernadoiro automático. 

A aplicación dos tratamentos de fertilización comenzou dúas semanas despois da sembra 

por subrrigación das masas de cultivo cada 3-5 días. A solución de fertilizante contiña 100 mg 

N L-1, co resto de nutrintes nas seguintes proporcións en peso con nitróxeno 

100N:70K:7Ca:9Mg:9S. A solución suplementouse coas cantidades traza necesarios de 

micronutrintes. O factor nutricional suxeito a manipulación experimental, o fósforo, aplicouse 

como fosfato diamónico, en concentracións de 2 e 20 mg P L-1. O tratamento de 20 mg L-1 

conformou unha nutrición equilibrada, e o de 2 mg L-1 supuxo unha deficiencia forte de P, en 

concordancia coa dispoñibilidade de P asimilable en solos forestais galegos.  

Dous meses antes de colleitar as plantas, aplicáronse dous tratamentos de metil xasmonato 

(MeJa). Os tratamentos de MeJa consistiron nun tratamento control pulverizando unha 

solución de auga e o dispersante Tween 20 ao 0.1% sobre a metade das plantas (un lote de 

familias en cada bloque e tratamento de fertilización), e un tratamento de metil xasmonato 
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para estimular a produción de defensas inducidas, consistente nunha solución de MeJa 22 mM 

en Tween 20 ao 0.1% v/v, igualmente aplicado por pulverización ó longo de toda a planta. 

Deste xeito o deseño experimental foi un split-split replicado en 4 bloques (catro mesas de 

cultivo) cos 2 tratamentos de fertilización como factor principal, os tratamento de xasmonato 

e as familias como factores split. Dentro de cada whole plot (tratamento de fertilización) 

incluíronse 2 subloques split (tratamento de metil xasmonato e control) cada un con unha 

planta de cada  familia colocada ó azar. O número total de plantas foi, polo tanto: 4 bloques x 

2 tratamentos de P x 2 tratamentos de xasmonato x 34 familias = 544 plantas. Este dispositivo 

experimental no que se aplicou o metil xasmonato forma parte dun experimento máis grande 

no que se ensaiaron catro tratamentos de fósforo cun maior tamaño mostral (2560 plantas) 

destinado a respostar a outros obxectivos. 

 

 

 

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Whole-plots 
(fertilización) 

Split-split (tratamento de 
MeJa e control) 

34 plantas, unha de cada 
familia  
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En setembro de 2006 procedeuse ó levantamento do experimento, colleitando tódalas 

plantas e avaliando variables de crecemento (altura e diámetro) e pesos secos de talo, raíces e 

follas en tódalas plantas. 

 

3.2. Determinación do contido de resina 

Para avaliar o desenvolvemento das defensas constitutivas e inducidas de P. pinaster 

cuantificouse o contido de resina por unidade de peso seco do talo (mg de residuo resinoso g-1 

peso seco de talo) seguindo o método proposto por Wainhouse et al. (2000) lixeiramente 

modificado. Tomáronse segmentos de 5 cm de lonxitude do talo a aproximadamente 5 cm do 

pescozo da raíz. As mostras conserváronse en viais eppendorf a -20ºC nun conxelador coa súa 

correspondente identificación ata o seu procesado. Para a extracción da resina empregouse un 

disolvente volátil, realizando probas previas con hexano e con pentano como tal. Finalmente, 

elexiuse o hexano debido a que presentaba mellores resultados na extracción. As mostras de 

talo foron pesadas en tubos de vidro correctamente numerados nunha báscula de precisión, 

previamente nivelada, ata a décima de miligramo. A continuación engadíronse 3 ml de 

hexano, axitáronse os tubos nun vortex e incubáronse nun baño de ultrasóns a 45ºC de 

temperatura durante 10 minutos para que a resina se disolvera totalmente no hexano. Tralos 

10 minutos filtrouse o hexano empregando un funil e filtros de fibra de vidro (Whatman GFF) 

para impedir que pasaran impurezas (restos de material vexetal), deixando soamente o hexano 

e a resina disolta nel nos tubos de ensaio de peso coñecido. Unha vez filtrado o hexano, 

metéronse as mostras de talo na estufa a 80ºC durante 24 horas para obter o peso do talo seco. 

O tubo co  hexano e resina deixouse na campá extractora ata que o disolvente se evaporase 

completamente (aproximadamente 48 horas), e o contido de resina nos talos calculouse pola 

diferencia de peso do tubo (inicial e final), correspondente ó residuo resinoso depositado nas 
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paredes e no fondo do tubo. Por último, co peso da mostra seca e o peso da resina 

estableceuse a relación do peso de resina por peso de talo seco (mg g-1 peso seco). (cadro 4). 

 

3.3 Análises estatísticas 

A avaliación do efecto dos factores de estudio (dispoñiiblidade de fósforo, estimulación 

con xasmonato e familia) sobre a expresión de defensas nas plantas realizaouse empregando 

como variable de medida o contido de resina (mg g-1 peso seco) xa descrito. O tamaño mostral 

foron 544  plantas, das que hai que descontar 4 que se extraviaron no laboratorio. 

A análise realizada para identificar os efectos consistiu nun modelo de análise de varianza 

acorde co diseño split-split, empregando o procedemento PROC-MIXED do programa SAS 

System (SAS Institute, 1999) de acordo co modelo: 

Yijkl = µ + Bi +Pj + MJk + P*MJjk + Gl + B*Pij + P*Gjl + MJ*Gkl + B*P*MJ ijk + 

P*MJ*Gjkl + εijkl  

Onde µ é a media xeral, B é o efecto dos bloques, P é o efecto do tratamento de 

fertilización fosfórica, MJ é o efecto do tratamento co metil xasmonato (MeJa), G é o efecto 

dos xenotipos, BP é a interacción entre o bloque e o tratamento de fertilización con P, PMJ é a 

interacción entre os tratamentos (de fósforo e MeJa), PG é a interacción do tratamento de 

fósforo coa familia, BPMJ é a interacción do bloque cos tratamentos (fósforo e MeJa), PMJG 

é a interacción dos tratamentos (fósforo e MeJa) coa familia (xenotipo) e ε é o erro aleatorio.  

O modelo é mixto, pois B*Pij e B*P*MJ ijk
  son factores aleatorios, como é preceptivo para 

a resolución do split-split. 

Cando os efectos das medias ou interaccións resultaron significativos, as diferencias entre 

as medias dos tratamentos foron examinadas empregando o procedemento LSMEAN do 
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PROC-MIXED (SAS Institute, 1999). Os termos móstranse como medias de mínimos 

cadrados ± erro estándar da media. Para realiza-las análises comprobouse que se cumpriran os 

requisitos do ANOVA, coa homoxeneidade de varianzas, normalidade dos residuos e 

independencia das observacións. 
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Cadro 4. Método de extracción da resina. 

Numeración de tubos de vidro

Pesado do material vexetal 
seco e da extracción de resina

Axitar cun vortex

Filtrar a disolución 
con papel de vidro

Mostras de talo 
de material 

vexetal

Secado do 
material vexetal a 

80ºC

Disolver as mostras con 
Hexano

Baño de ultrasóns (10 min)

Evaporiza
ción do 
hexano na 
campá
extractora 
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4. RESULTADOS 

 

A análise estatística das medicións realizadas segundo os factores de deseño móstrase na 

Taboa 1, na que se poden observar os graos de liberdade do numerador (GL Num);  os GL do 

error, no denominador (GL error); o valor do estatístico F; e a probabilidade (p) de aceptar a 

hipótese nula, de que non hai efecto, para o correspondente valor de F e os seus grados de 

liberdade. Resultou estatisticamente significativo o efecto da dispoñibilidade de fosfóro e o 

efecto do tratamento con metil xasmonato, e non resultou significativo o efecto da pertenza a 

unha ou outra familia, nin ningunha das interaccións consideradas. 

 

Táboa 1. Resumo dos resultados da análise da varianza segundo un modelo mixto do contido 

de resina (mg resina g-1 peso seco) en brinzais de P. pinaster sometidos a diferentes tratamentos de 

fertilización fosfórica e de metil xasmonato. Amósanse os factores fixos segundo o deseño 

experimental split-split, analizado co procedemento ProcMixed, do paquete estatístico SAS. 

 

Efecto GL 

Num 

GL 

error 

F p 

Bloque (B) 3 3 3.04 0.192 

Tratamento de fertilización (P) 1 3 54.04 0.005 

Tratamento de  Metil 

Xasmonato (MJ) 

1 6 6.04 0.049 

Xenotipo (G) 33 378 0.82 0.756 

P*MJ 1 6 0.03 0.870 

P*G 33 378 0.65 0.932 

MJ*G 33 378 1.04 0.411 

P*MJ*G 33 378 1.08 0.350 
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A manipulación experimental da dispoñibilidade de fosfóro afectou significativamente ó 

contido de resina nas plantas. As plantas fertilizadas coa dose baixa de fósforo P2 (2 mg P L-

1), deseñada para xerar unha deficiencia de fósforo,  presentaron case o dobre de resina que as 

plantas fertilizadas coa dose alta P20 (20 mg P L-1 )(Fig. 1). 
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Figura 1. Contido de resina no talo de brinzais de P. pinaster de seis meses cultivados 

en invernadoiro e sometidos a dous tratamentos de fertilización con diferente 

dispoñibilidade de fosfóro (P2 e P20). Os datos mostrados son as lsmeans ± s.e.m.; N = 

272.  
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Asemesmo, a aplicación esóxena de MeJa sobre brinzais de P. pinaster tamén modificou 

significativamente o contido de resina nos talos (Táboa 1), sendo un 20% maior nas plantas 

tratadas con MeJa que nas plantas control (Fig. 2). 
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Figura 2. Contido de resina no talo de brinzais de P. pinaster de seis meses cultivados en 

invernadoiro de forma constitutiva (Control) e en plantas con defensas inducidas mediante a 

aplicación de MeJa 22mM. Os datos mostrados son as lsmeans ± s.e.m.; N = 272.  

 

 

Na Figura 3 preséntase a interacción entre o efecto da dispoñibilidade de fósforo e o da 

induccion de defensas con MeJa no contido de resina, que non resultou significativa (Táboa 1). 

Podemos observar nesta figura que as plantas do tratamento coa dose baixa de fósforo P2 (2 mg 

P Kg-1) teñen maior contido de resina que as do tratamento P20 (20 mg P Kg-1 ), tanto no 

tratamento de MeJa coma no Control. O efecto da aplicación de MeJa foi semellante nas dúas 

doses de fertilización con fósforo. 
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Figura 3. Contido de resina en brinzais de P. pinaster baixo dous tratamentos de fertilización 

fosfórica (P2 e P20) nos dous tratamentos de metil xasmonato (Control e MeJa 22mM).  

 

 

 

Cando analizamos o efecto do xenotipo, observamos que este factor non estableceu 

diferenzas significativas no contido de resina (Táboa 1). Ordeando as familias en senso crecente 

ó contido de resina (Fig. 4) pódese observar como o testigo comercial da costa (TCOS) contén 

unha maior proporción de resina que as plantas das familias con xenotipos mellorados 

procedentes da horta sementeiro de primeira xeración mellorada de Sergude, suxerindo que as 

familias melloradas, escollidas polo seu potencial de crecemento, rectitude e ramosidade 

presentan unha menor resinación. 
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Figura 4. Contido de resina en brinzais de P. pinaster pertencentes a 34 familias de 

polinización aberta da poboación de mellora de Galicia. Os datos móstranse como lsmeans ± 
s.e.m.; N = 16. 

  
 
Analizando a interacción entre a familia e o tratamento de MeJa tampouco resultou 

significativa (Táboa 1). Sen embargo, observando a diferenza entre o tratamento co MeJa (MeJa 

22mM) e o control, atopamos como a medida que o contido de resina vai decrecendo no 

tratamento control (resina constitutiva), vai aumentando a diferenza coa resina presente no 

tratamento co MeJa (resina inducida + constitutiva) (Fig. 5). 
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Figura 5. Contido de resina en cada unha das 34 familias analizadas de forma 

constitutiva (Control, cadros brancos) e cando son estimuladas as defensas inducidas (MeJa 

22mM, cadros negros). Os datos móstranse como lsmeans± s.e.m.; N = 8.  

 

Na Figura 6 representamos a relación entre o contido de resina nas plantas control (eixo x), 

que é o contido de resina constitutivo, e a diferenza entre o contido de resina nas plantas tratadas 

con MeJa e no control (eixo y). A primeira variable (eixo x) reflexa a capacidade de defensa 

constitutiva de cada familia, mentres que a diferenza entre as plantas tratadas co metil xasmonato 

e as control (eixo y), indica o potencial de expresión de defensas inducidas en cada familia. 

Obsérvase unha relación inversa moi estreita e significativa. As familias con maior capacidade 

defensiva constitutiva teñen menor capacidade de resposta, mentras que as menos defendidas 

constitutivamente  posúen unha meirande capacidade de xerar respostas inducidas. 
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y = -1.1x + 13.8
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Figura 6. Relación entre capacidade de defensa constitutiva e a intensidade da expresión 

de defensas inducidas en brinzais de P. pinaster pertencentes ás 34 familias de medios irmáns. 
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5. DISCUSIÓN 

 

Efecto da fertilización sobre a producción de resina. 

A reducción da capacidade defensiva, así como a resistencia ó ataque por insectos ou 

fungos, como resposta á fertilización é un resultado que xa foi descrito en coníferas e outras 

plantas. Os resultados do presente estudio coinciden cos atopados por vanAkker et al. (2004) 

onde mostraron que a densidade de canles resiníferas en abetos fertilizados era 

significativamente menor cando se incrementaba a fertilización. Asemesmo, Moreira et al. 

(2007), encontraron un reducción significativa da densidade dos canais resiníferos no floema de 

pinos fertilizados no campo. Do mesmo xeito, concorda coas prediccións das hipóteses 

ecolóxicas de adxudicación de recursos na planta que propoñen que a producción de sustancias 

defensivas e de crecemento compiten pola mesma enerxía e carbono asimilado (Bryant et al., 

1983; Waterman et al., 1989; Kyto et al., 1996). Algúns de estes modelos predín que a resposta 

das plantas a un aumento da fertilización implica un descenso nos compostos carbonados 

secundarios. Especificamente, a dispoñibilidade de recursos para a planta podería modificar a 

adxudicación de fotosintatos cara defensas constitutivas e inducidas, resultando así unha 

alteración da resistencia e do crecemento (Coley et al., 1985; Lombardero et al., 2000). 

Neste sentido, Bryant et al. (1983) describiron unha menor capacidade defensiva das 

plantas que crecen en ambientes cunha maior dispoñibilidade de nutrintes, como resultado da 

resolución de compromisos cara o crecemento en detrimento da producción de metabolitos 

secundarios defensivos pola planta  

Nun ensaio de fertilización fosfórica sobre Pinus radiata e P. pinaster que foi atacado 

polo curculiónido H. Abietis observouse que o insecto mostrou unha forte preferencia polas 

plantas fertilizadas con fósforo (Zas et al., 2006, 2007). Aínda que un maior nivel de ataque 

suxire que as plantas coa dose de fertilización máis alta están menos defendidas, non se pode 

descartar que estes resultados, e outros coincidentes sobre a susceptibilidade ó ataque no campo, 
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se deban ben a que (i) as plantas fertilizadas presentan unha maior calidade nutricional, ou ben a 

que (ii) o balance entre estas dúas opcións é positivo para o insecto. O feito particular de que o 

crecemento e o ataque sexa maior especialmente en piñeiros fertilizados con fósforo suxire que 

os suplementos cos nutrintes deficitarios, como é o fósforo en Galicia, poida provocar respostas 

como a menor producción de compostos defensivos observada por Haukioja et al. (1998) ó 

incrementar a dispoñibilidade de nitróxeno.  

 

O efecto familiar 

O efecto familiar non resultou significativo sobre o contido de resina. Outros traballos 

(Kleinhentz et al., 1998; O'Reilly-Wapstra, 1998; Rossner y Hannrup, 2003) mostran ou suxiren 

que o xenotipo determina primariamente as defensas (canles, resina, etc). No presente estudio, 

avaliando 34 familias, non atopamos diferencias remarcables, cicais a precisión da medida de 

resina non foi suficiente para permitir a detección de diferencia estatisticamente significativas 

entre familias co numero de mostras empregado. 

 

Aplicación de MeJa 

O presente estudio é pioneiro xunto co PFC  de Rodrigo Costas Soliño (2007) en avaliar 

os efectos do MeJa en P. pinaster. Sen embargo, existen gran cantidade de artigos científicos 

publicados sobre esta fitohormona en diferentes especies. Nunha consulta realizada no buscador 

ISIWEB, atopamos 1396 artigos publicados ata o de agora en revistas científicas sobre o 

xasmonato (jasmon* no titulo). Na súa maioría pertencen ó ámbito da bioloxía celular e 

fisioloxía vexetal, e os estudios están realizados en plantas anuais e anxiospermas. Dos 1396 só 

26 son sobre coníferas, sendo o máis antigo do 1995, polo que tratamos un tema recentemente 

descuberto, só 16 publicacións pertencen o xénero Pinus.  

A dose e concentración que empregamos, 22 mM, a pesar de ser máis baixa que a 

empregada por outros autores (p. ex. 100 mM por Francechi et al, 2002; Erbilgin et al, 2006), foi 
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efectiva e adecuada. Ademáis ó ser piñeiros xoves, ábrese un campo moi importante para o 

estudio dos efectos desta sustancia e das defensas inducidas en laboratorio ou invernadoiro 

debido a falta de traballos en planta xuvenil. 

O noso traballo concorda con diversos estudios realizados en  coniferas nos que a 

aplicación de MeJa estimulou as defensas inducidas. No estudio realizado por Erbilgin et al. 

(2006) comprobouse como o MeJa inducía defensas en Picea abies e reducía a colonización do 

escolítido Ips typographus, tras as análises anatómicas mostrouse que o número de canles de 

resina traumáticas no xilema nas seccións tratadas con MeJa era maior que nas non tratadas. 

Noutro estudio semellante Martin et al. (20002) mostraron que arbores inducidos con MEJA 

producían unha oleoresina caracterizada pola gran variedade de terpenos, monoterpenos e 

diterpenos que protexían as coníferas contra os herbívoros e patóxenos, fixo un ensaio con 

especies de 2 anos aplicando 3 tratamentos con distintas doses de MeJa (1-10-100 mM) 

mostrando que 2 meses despois aparecían novas canles resiníferas totalmente desenvolvidas. Con 

iguais resultados, Heijari et al. (2005) realizaron un ensaio con Pinus sylvestris de 2 anos de 

idade aplicando diferentes tratamentos de MeJa (10-100 mM) demostrado do mesmo xeito que a 

producción de terpenos e resinas se vía incrementada, polo que esta fitohormona podería 

proporcionar unha gran protección ás coníferas contra os axentes patóxenos. Tamén coincidiron 

Hudgins et al. (2003) estudiando os diferentes efectos do MeJa en diferentes especies de 

ximnospermas de entre 12-15 anos de idade, Pseudotsuga menziesii, Picea pungens, Larix 

occidentalis, Pinus monticola e Taxus Brevifolia; concluiron que o MeJa está relacionado coa 

inducción de repostas defensivas en Pinaceae pero non necesariamente noutros taxóns (Hudgins, 

Christiansen et al. 2003). 

A cantidade de fósforo dispoñible para as plantas influíu na capacidade destas de 

sintetizar compostos defensivos, e como a interacción MeJaxP non foi significativa indica que a 

capacidade de xerar defensas inducidas foi proporcional á cantidade de defensas constitutivas 

que presentan, independentemente da fertilización. Non coñecemos ningún traballo que estudie 
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ambos tratamentos, de fertilización fosfórica e de aplicación de MeJa, en plantas leñosas. Si 

existen estudios sobre a fertilización e as respostas defensivas das plantas ante ataques por 

insectos. Lombardero et al. (2000) estudiaron os efectos ambientais en defensas constitutivas e 

inducidas na especie Pinus taeda, nunha plantación en campo de 25 anos de idade, onde a 

metade das árbores (15) do experimento eran fertilizadas con fosfato diamónico (746 kg/ha). 

Mostrouse unha sensibilidade das defensas constitutivas ó ambiente sendo maior nos anos que 

maiores eran as precipitacións, sen embargo, non se atopou ningún efecto no contido de resina 

das árbores fertilizadas. Semella que a dispoñibilidade de nutrintes, ou o que é a súa 

consecuencia, a capacidade de crecemento, regula a cantidade de enerxía dispoñible para investir 

en defensas. Cando un factor como a dispoñibilidade de P limita o crecemento, o exceso de 

fotosintatos desvíase cara as defensas. Pero, no noso caso, a capacidade de expresión de defensas 

inducidas parece a mesma independentemente da capacidade de crecemento e da cantidade de 

fotosintatos (carbohidratos) sobrantes. A capacidade de inducción é proporcional á cantidade de 

defensas constitutivas que presentan. 

Os resultados mostran que a maior nivel de defensas constitutivas (DC) menor é a 

diferencia entre estas e a suma das constitutivas e inducidas (DC+DI, efecto do MeJa). Deste 

xeito, parece que existe unha cantidade máxima de resina por unidade de peso seco. As plantas 

destinan unha cantidade de recursos limitada ás tres principais funcións de crecer, reproducirse e 

defenderse, o que suxire que o incremento da inversión nunha destas funcións podería 

comprometer as outras. Segundo Gianoli (2002) na teoría das defensas das plantas espérase unha 

compensación entre as defensas constitutivas e inducidas baseándose na disposición dos 

recursos. Así, asumindo que a inversión nas defensas pode ser custosa para a planta en termos de 

crecemento ou reproducción, as respostas inducidas serían unha alternativa menos cara cando as 

defensas constitutivas son baixas. Á inversa, as plantas con altos niveis de defensas constitutivas 

crecerían pouco en comparación con sistemas de defensas inducidas. Ademais a teoría da 

asignación de recursos suxire que os gastos que orixinan as defensas inducidas nas plantas serán 
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máis evidentes en ambientes con recursos baixos que en condicións de crecemento óptimas 

(Gómez et al., 2007).  Morris et al. (2006) estudiaron a forma de poder diferenciar as respostas 

constitutivas e inducidas, coincidindo co presente estudio en que o efecto da familia é un factor 

importante para poder separar os dous tipos de defensas. Tanto os métodos que non consideran o 

efecto do xenotipo, como os que  considerandoo, crean evidencias non válidas entre plantas sanas 

e danadas, non serían precisos para realizar a diferenzación e a compensación das defensas dunha 

árbore.  No noso caso, a regresión inversa mostrada na Figura 6, si parece mostrar un 

compromiso entre o custe das defensas constitutivas e a expresión das defensas inducidas. 
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6. CONCLUSIÓNS 

 

1. A dispoñibilidade de fósforo afectou de forma significativa á cantidade de resina,, tanto en 

defensas constitutivas como inducidas, en brinzais de piñeiro do país. As plantas menos 

fertilizadas investiron máis enerxía na síntese de defensas baseadas en resina, e pola contra as 

máis fertilizadas investiron menos en defenderse. 

2. O metil xasmonato resultou efectivo como inductor experimental de defensas, aumentando 

de maneira significativa a cantidade de resina nas árbores tratadas. 

3. O xasmonato incrementou a cantidade de resina dun xeito semellante nos dous niveis de 

fertilización analizados, e non detectamos interacción entre a fertilización e a inducción de 

defensas polo efecto do xasmonato.  

4. Non existiron diferencias significativas entre as 34 familias analizadas, nin na cantidade de 

resina constitutiva nin na cantidade de resina inducida.  

5. Parece existir un compromiso evolutivo entre a inversión en defensas constitutivas e a 

inversión en defensas inducidas, mostrándose como unha correlación xenética inversa entre o 

contido de defensas constitutivo e a capacidade de expresar defensas inducidas. 
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