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RESUM
La legislació vigent ha fixat uns límits pel contingut en aflatoxines en productes destinats a
alimentació infantil de 0,1 μg/kg de producte, degut al caràcter hepatòxic, genotòxic i
carcinogènic que presenten aquestes micotoxines.
El projecte pretén avaluar l’eficàcia d’un tractament profilàctic que s’aplica durant el procés de
floració del presseguer, per prevenir el desenvolupament d’Aspergillus parasiticus, i
conseqüentment, la formació d’aflatoxines en qualsevol de les seves formes (A1, A2, B1 i B2) en
la fruita desenvolupada.
L’aplicació del tractament fungicida ha mostrat eficàcia en els primers estadis de
desenvolupament floral, però s’ha observat creixement del fong en la finalització del període
de floració.
És per aquest motiu, que un cop revisats els resultats es recomana investigar el perquè del
creixement fúngic en l’últim estadi de la floració.
Paraules clau: Aflatoxina, Aspergillus parasiticus, Seguretat alimentaria, Fruita i Alimentació
infantil.
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RESUMEN
La legislación vigente ha fijado unos límites del contenido en aflatoxinas en productos
destinados a alimentación infantil de 0,1 μg/kg de producto, debido al carácter hepatóxico y
genotóxico, carcinogénico que presentan estas micotoxinas.
El proyecto pretende evaluar la eficacia de un tratamiento profiláctico que se aplica durante el
proceso de floración del melocotonero, para prevenir el desarrollo de Aspergillus parasiticus, y
consecuentemente, la formación de aflatoxinas en cualquiera de sus formas (A1, A2, B1 i B2) en
la fruta desarrollada.
La aplicación del tratamiento fungicida ha mostrado eficacia en los primeros estadios de
desarrollo floral, pero se ha observado crecimiento del hongo en la finalización del período de
floración.
Es por este motivo, que una vez revisados los resultados se recomienda investigar el porqué
del crecimiento fúngico en el último estadio de la floración.
Palabras clave: Aflatoxina, Aspergillus parasiticus, Seguridad alimentaria, Fruta y Alimentación
infantil.
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ABSTRACT
The current legislation has set aflatoxin levels at 0,1 μg/Kg per product in child-feeding
products due to the hepatotoxic, genotoxic and carcinogenic nature of these mycotoxins.
This project pretends to evaluate the efficacy of a prophylactic treatment applied during the
flowering process in peach trees in order to prevent the growth of Aspergillus parasiticus and
the consequent formation of aflatoxins in any of its forms (A1, A2, B1 and B2) in the fruit.
The implementation of the fungicide treatment has shown to be effective in the early stages of
the flowering process, however fungal growth has been observed in the last flowering stage.
Once the results are reviewed it is recommended to investigate the reason for the fungal
growth in the last flowering period.
Key words: Aflatoxine, Aspergillus parasiticus, Food safety, Fruit and Baby food
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1. ANTECEDENTS
1.1. LES AFLATOXINES
Els fongs són una part de la microflora habitual de cultius d’aliments emmagatzemats, però la
producció de micotoxines depèn dels fongs presents, de les pràctiques agronòmiques, de la
composició de la mercaderia i de les condicions de recol·lecció, manipulació i
emmagatzematge (1).
Les aflatoxines són micotoxines produïdes pel metabolisme secundari de fongs, considerats
compostos químics orgànics no proteics de baix pes moleculars, que estan formats bàsicament
per un anell de furà unit al nucli de cumarina (2). A la figura 1 és mostra l’estructura química
de diferents aflatoxines.

Figura 1. Estructura química de les aflatoxines (2)

Podem trobar comercialitzats productes infantils en el mercat amb presència d’aflatoxines per
sobre dels límits permesos segons Rojas et al. (3).
Els efectes que poden provocar en la salut de les persones són coneguts, entre aquests
efectes s’han destacat segons diferents estudis i publicacions els següents: hepatoxicitat,
nefrotoxicitat, hemorràgies intestinals, genotoxicitat, reducció de la taxa de creixement,
reducció del rendiment, carcinogenicitat i immunomodulació. Els mecanismes d’acció cel·lular i
molecular pels quals actuen són mitjançant la formació d’adductes amb l’ADN, la peroxidació
lipídica, la bioactivació per citocroms P450 i la unió amb les glutatió tranferasses.
La gravetat dels efectes tòxics descrits depèn de diversos factors (4,5):
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‐
‐
‐
‐
‐

La biodisponibilitat i concentració de la micotoxina en l’aliment
Els sinergismes entre les micotoxines presents en el mateix aliment o en diversos aliments
que componen la dieta del consumidor.
La quantitat d’aliment consumit
La continuïtat o intermitència en la ingesta de l’aliment contaminat
El pes , edat i estat fisiològic de la persona

L’aflatoxina amb més importància donada la seva toxicitat és la B1, on ha estat classificada
segons la IARC1 en el grup 1 des del 2012 (6), degut al seu caràcter carcinogènic pels humans,
afectant concretament al fetge i al conducte biliar (7).
Les vies d’entrada a la cadena alimentària d’aquestes toxines, són a partir de la ingesta
d’aliments contaminats pertanyents als grups dels cereals, dels fruits secs i la fruita, així com
els seus productes derivats (8). Tanmateix, també s’ha de tenir en compte altres vies d’entrada
com la inhalació d’espores toxigèniques i el contacte cutani directe (2).
Es recomana seguir pràctiques adequades d’higiene i d’actuacions de manipulació del conreu,
a més de control pels factors de risc que podrien afavorir la contaminació per micotoxines,
entre les quals hi ha la rotació de conreus, l’elecció de la varietat o híbrid, la planificació del
conreu, la gestió dels sòls, l’ús precís de fungicides, l’emmagatzematge i el transport.
Respecte a les bones pràctiques de fabricació, s’ha proposat seguir unes pràctiques adequades
d’higiene i manipulació durant l’envasament, emmagatzematge, transport i producció dels
aliments, amb la finalitat de reduir tant com sigui possible la concentració de micotoxines en
l’aliment final (5,9).

1.2. LA LEGISLACIÓ
Existeixen diverses organitzacions i institucions de caire internacional que vetllen per la
seguretat alimentaria, aquestes són la OMS2, AESAN3, EFSA4 i FAO5, per tal de garantir una
innocuïtat als productes.
La Unió Europea, fixa uns límits màxims referents als continguts d’aflatoxina en alguns
productes alimentaris. Aquests límits és troben regulats pel Reglament (CE) 1881/2006 de la
Comissió del 19 de desembre de 2006 pel que es fixa el contingut màxim de determinats
contaminants en productes alimentaris, i les seves posteriors modificacions (165/2010 i
1058/2012) (10) i es poden presenten en la taula 1.

1

IARC: International Agency Research Cancer.
OMS: Organització Mundial de la Salut
3
AESAN: Agència Espanyola de la Seguretat Alimentària
4
EFSA: European Food Safety
5
FAO: Food and Agriculture of the United Nations
2
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Taula 1. Continguts màxims d’aflatoxines en els productes alimentaris.
Comissió Europea Nº 1881/2006

Productes alimentaris
Aflatoxines

Continguts màxims (μg/kg)
B1

Aliments a base de cereals transformats i aliments
per lactants i nens de curta edat

0,10

Preparats per lactants i preparats de continuació,
incloses la llet per lactants i la llet de continuació

-

Aliments dietètics destinats a usos mèdics especials
dirigits específicament als lactants

0,10

1.3. EL FUNGICIDA
En anteriors projectes realitzats a l’empresa Indulleida S.A es va comprovar l’eficàcia in vitro
del fungicida compost per cipronidil i fludioxonil.
Els fungicides que s’han d’aplicar a camps destinats a alimentació infantil, es troben regulats
en el Real Decret 867/2008 (11).
Els compostos químics que formen el fungicida, estan permesos en aquest tipus de camps. El
tractament escollit, actua durant el cicle de vida del fong, principalment en el procés de
penetració i de creixement del miceli dins del teixit de la planta.
El número màxim d’aplicacions és d’una sola vegada, on un cop aplicat s’haurà de respectar un
mínim de set dies, que configuren el termini de seguretat, segons la fitxa tècnica del fungicida
(12).

1.4. LA MATÈRIA PRIMERA: EL PRÉSSEC
Del presseguer, arbre de la família de les Rosàcies, n’obtenim el préssec. Aquest fruit és
considerat una drupa, ja que està format per una polpa carnosa amb un os dur al centre.
En l’àmbit nutricional, se’n destaca la vitamina C, ja que pot arribar-se a cobrir fins al 25% de la
ingesta diària recomanada per a aquesta vitamina. Se’n destaca sobretot, el seu contingut en
carotenoides amb activitat provitamina A - α-carotè, β-carotè i criptoxantina - i amb una
marcada activitat antioxidant gràcies a la luteïna i zeaxantina.
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A més, conté vitamina A, B1, B2 i sals minerals com el potassi, el sodi, el calci, el magnesi, el
ferro, el sofre, el clor, el manganès i l’alumini.
Se’n destaca els seus beneficis per ser un aliment astringent, diürètic, laxant, depuratiu i
estimulant (13,14)
Per a l’elaboració de productes infantils, el préssec és un producte molt important per a la
fabricació de cremes. El procés és descriu en el diagrama de flux adjuntat en l’Annex 1. Aquest
procés de transformació és utilitzat per tal d’aconseguir que el producte final sigui innocu, ja
que la presència de microorganismes patògens compromet la salut dels consumidors (15).
Les micotoxines són compostos que presenten una resistència als tractaments tèrmics elevada,
fet que dificulta la seva eliminació en un producte contaminat. Un tractament amb altes
temperatures faria disminuir el valor nutricional del producte, a banda de poder malmetre’l.
D’altra banda, en el reglament 1881/2006, es prohibeix la utilització de mètodes de
detoxificació químics per la destrucció de micotoxines en aliments, ja que com a resultat
d’aquest procés es poden formar productes de descomposició que presentin una cera toxicitat
(5,16,17)

1.5. LES MICOTOXINES EN L’ALIMENTACIÓ INFANTIL
Diversos estudis mostren la presència d’aflatoxines en molts productes destinats a la població
infantil, per sobre del límit permès. És destaca la presència d’aquestes micotoxines en fruits
secs, festucs i cereals, així com en diverses fruites (18). El cas que aquí s’estudia es centra en la
presència d’aflatoxines en productes que tenen com a base el préssec.
Els productes que tenen com a base aquesta fruita es recullen en la taula 2, on és mostra la
identificació del producte, el país d’origen d’aquest i el resultat mig d’aflatoxina total (ng/kg
sobre matèria fresca).
Taula 2. Recull de resultats positius en aflatoxines segons diversos autors (16,19)

Identificació del producte

País d’origen

Resultat mig d’aflatoxina
total (ng/kg s.m.f.)

Producte d’alimentació
infantil de fruites variades

Alemanya

1,8

Producte d’alimentació
infantil de poma i préssec

Alemanya

1,9

Producte d’alimentació
infantil de préssec i poma

Alemanya

1,7

8

Producte d’alimentació
infantil de préssec

Finlàndia

2,1

Producte d’alimentació
infantil ecològic de préssec i
plàtan

Espanya

778

Producte d’alimentació
infantil amb galeta, poma i
préssec

Espanya

14

Préssec sec

Pakistan

*
* No s’inclou la informació en l’estudi

Un cop revisats els resultats de la taula 2 es pot concloure que la contaminació per aflatoxines
en productes infantils amb préssec, ja sigui com a únic ingredient o com a part d’ells, existeix.
Per aquest motiu s’ha d’estudiar quina és la millor manera per a prevenir l’aparició d’aquestes
micotoxines en l’arbre ja que com s’ha vist els tractaments durant el processat del producte
són insuficients per a la seva destrucció.
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2. JUSTIFICACIÓ
La Cimera Mundial sobre l’Alimentació va definir el terme seguretat alimentaria fent
referència a l’accés físic i econòmic de les persones en tot moment a aliments innocus i
nutritius, per tal de satisfer les seves necessitats alimentàries i les seves preferències en quan a
aliments a fi de portar una vida activa i sana (20).
La legislació actual vol protegir aquesta seguretat en tota la població. Pel que fa a la infantil, la
regulació vol protegir el seu correcte desenvolupament: el sistema immunitari en la primera
infància no està completament format i conseqüentment, fa més vulnerables als infants a
qualsevol amenaça externa. Tot i això, amb una nutrició adequada, el sistema immunològic és
capaç d’adquirir la homeòstasis (4).
La seguretat alimentaria avui en dia és una de les preocupacions que afecta més a la nostra
societat, sobretot en l’etapa de la infantesa i el que respecta a l’alimentació destinada a
aquesta població.
Les aflatoxines són metabòlits secundaris tòxics produïts principalment per les espècies
fúngiques Aspergillus parasiticus i Aspergillus flavus, pertanyents al grup de les micotoxines.
Així doncs entenem que la paraula d’Aflatoxina prové de la seva primera lletra A, que denota el
gènere Aspergillus, FLA, corresponent a flavus i TOXINA que significa verí (21).
Tot i que els límits permesos sobre les aflatoxines en productes destinats a l’alimentació
infantil estan reglamentats, s’ha pogut demostrar que en alguns productes comercialitats
aquests límits s’han superat (3).
Els estudis realitzats fins al moment, mostren una preocupació per les intoxicacions a llarg
termini o cròniques, és a dir, per l’acumulació de petites dosis d’aflatoxina a l’organisme
durant un llarg període de temps, que són les que causen trastorns en la salut (2).
Per aquest motiu, s’ha considerat important prevenir l’aparició d’aflatoxines en aquests
productes al llarg del procés d’elaboració. En el present treball s’ha seleccionat l’etapa de
floració com a possible estadi on és doni creixement fúngic i la conseqüent producció
d’aflatoxines.

10

3. OBJECTIUS
3.1. L’OBJECTIU GENERAL

‐ Avaluar l'eficàcia d'un tractament profilàctic que s'aplica a fruita d'os durant el període de
floració, per a prevenir el desenvolupament en el fruit de l'Aspergillus flavus i Aspergillus
parasiticus i, per tant, la formació de qualsevol nivell de l'aflatoxina en qualsevol de les
seves formes (A1, A2, B1, B2), per tal de garantir la innocuïtat en productes destinats a
l’alimentació infantil (babyfood).

3.2. ELS OBJECTIUS ESPECÍFICS
‐

Determinar el millor medi d’enriquiment per Aspergillus parasiticus

‐

Determinar l’efecte inhibitori del fungicida a la flor de presseguer per Aspergillus
parasiticus

‐

Comprovar si l’aplicació del fungicida és més favorable quan s’aplica abans de l’aparició
d’Aspergillus parasiticus en els arbres fruiters, o quan ja s’ha instaurat per tal d’evitar la
presència d’aquesta micotoxina en la fruita

‐

Determinar la microbiota present en les flors de presseguers durant el procés d’estudi
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4. MATERIAL I MÈTODES
4.1. L’ESTUDI DE L’EFICÀCIA DEL FUNGICIDA EN FLORS DE PRESSEGUERS
CONTRA ASPERGILLUS PARASITICUS
Descripció de la zona de mostreig
La zona de mostreig en la qual es realitzen els pertinents tractaments i les conseqüents
recollides de mostres, és una finca situada al municipi de Menàrguens, a la comarca de la
Noguera, província de Lleida. En l’annex 2 és mostra el plànol on es troba aquesta finca, extret
del SIGPAC.
La finca Real Piqué SCP, és subministradora de productes a Indulleida S.A., i ha estat
seleccionada degut a la varietat de préssec que hi cultiven, la Catherine®, tot i que són
productores d’altres varietats i d’altres fruites. La recol·lecció d’aquests préssecs és produeix a
mitjans de juliol.
El fungicida escollit està compost per ciprodinil en un 37,5% i per fludioxonil en un 25%.
METODOLOGIA DE TREBALL I MATERIAL NECESSARI
Planificació dels arbres seleccionats i determinació de les barreres naturals
És van establir les barreres naturals entre fileres i blocs d’arbres seguint el marc de plantació
de la finca seleccionada. Aquest marc de plantació és de 5x26. Per aquest motiu es va establir
deixar entre els diferents blocs cinc fileres d’arbres (27,5 metres) i nou arbres dins de la
mateixa filera (27 metres). La distribució és representa en l’Annex 3.
Selecció de les mostres:
Primerament, es marcaran els troncs dels arbres escollits amb Material necessari:
quatre esprais diferents per a facilitar la seva identificació al llarg de
tot el projecte.
‐ Esprais de quatre colors
És recollirà de cada arbre 10 mostres, essent un total de 30 mostres
per bloc. Aquestes s’agafaran de diferents posicions i alçades per tal
que siguin el més homogenis possible.

‐ Bosses de plàstic amb
tancament tipus zip
‐ Full de registre

Finalment, es retolaran les bosses de les mostres recollides amb el
codi de cada bloc corresponent.
Cada bloc es repetirà fins a quatre vegades, en posicions diferents
per tal d’evitar que el tractament dels blocs propers interfereixi en
els resultats.

‐ Càmera fotogràfica
‐ Retolador tipus permanent

6

El marc de plantació indica la distància entre les diferents fileres d’arbres, i entre arbres de la mateixa
filera.
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Medi d’enriquiment de l’inòcul
Per fer el tractament dels arbres, el qual va ser realitzat per una persona qualificada i amb
experiència, es va seleccionar una soca determinada i coneguda d’Aspergillus parasiticus,
obtinguda salvatge per part de l’empresa Indulleida i aïllada de préssecs de la regió, i es va
utilitzar un medi d’enriquiment adient per a obtenir un creixement aproximat de 108 ufc / L.
Aquest mínim es va fixar per tal d’assegurar inocular als arbres un mínim de 103 ufc/L, tenint
en compte que es van utilitzar aproximadament uns 12 L d’aigua per cada bloc tractat, així
doncs, una vegada s’afegeix l’inòcul queda diluït a una concentració òptima.
Es van realitzar tres medis d’enriquiment diferents per tal d’assegurar obtenir el medi en el
període adequat i es va comprovar quin tenia uns resultats més eficaços. Els medis utilitzats
van ser tres, dos de líquids, el brou cervell-cor (BHI) (22) i l’aigua de peptona (23), i un de sòlid,
el medi Agar Patata Glucosada (PDA) (24). El material que és va necessitar per cadascun d’ells,
així com el procediment van ser els següents:

Medi BHI
Component
Dextrosa
Fosfat monopotàssic
Extracte de llevat
Sulfat de magnesi
Clorur de calci
Sulfat d’amoni
Molibdat de sodi
Sulfat de manganès
Àcid bòric
Aigua bidestil·lada
pH final

Material necessari:
Quantitat
5,00 g
3,00 g
2,00 g
0,50 g
0,25 g
0,20 g
3x10-4 g
1,5x10-3 g
1x10-4 mL
1,00 L
4,0 + 0,2

- Brou BHI
- Aigua bidestil·lada
- Balança i espàtula
- Ampolla de vidre de
coll ample tipus
Duran® de 1000 mL
- Placa
calefactora
amb
agitador
magnètic

Procediment:
- Autoclau
1. Preparar el medi d’enriquiment barrejant 11 g del medi en 1 litre
d’aigua bidestil·lada en una ampolla de vidre tipus Duran®
2. Escalfar amb agitació fins portar-ho a ebullició, per tal que es
dissolgui tot el medi amb l’aigua bidestil·lada.

- Cabina
de
flux
laminar amb bec de
Bunsen
- Nansa de sembra

3. Autoclavar a 121ºC durant 15 minuts, deixar refredar el medi.
- Incubadora a 25 ºC
4. Introduir amb l’ajuda d’una nansa de sembra soca d’Aspergillus
parasiticus i incubar l’ampolla sembrada a 25ºC.

- Soca d’A. parasiticus
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Medi PDA
Component
Extracte de patata
Dextrosa
Agar-agar
Aigua destil·lada
pH final

Material necessari:
Quantitat
4,00 g
20,00 g
15,00 g
1000 mL
5,5 + 0,2

Procediment:
1. Preparar el medi d’enriquiment barrejant 39 g del medi en 1 litre
d’aigua bidestil·lada en una ampolla de vidre tipus Duran®.
2. Escalfar amb agitació fins portar-ho a ebullició, per tal que es
dissolgui tot el medi amb l’aigua bidestil·lada.

- Medi PDA
- Aigua bidestil·lada
- Balança i espàtula
- Ampolla de vidre de
coll ample tipus
Duran® de 1000 mL
- Placa
calefactora
amb
agitador
magnètic
- Autoclau

3. Autoclavar a 121ºC durant 15 minuts, deixar refredar el medi, i
repartir-lo en plaques de Petri.
4. Deixar solidificar el medi a les plaques, i sembrar en zig-zag la
soca d’Aspergillus parasiticus.

- Cabina
de
flux
laminar amb bec de
Bunsen
- Nansa de sembra

5. Incubar les plaques sembrades a 25ºC.
- Incubadora a 25 ºC
- Plaques de Petri
- Soca d’A. parasiticus
Medi Aigua de Peptona
Component
Peptona de carn
Clorur de sodi
Aigua destil·lada
pH final

Quantitat
10,00 g
5,00 g
1000 mL
7,2 + 0,2

Material necessari:
- Aigua de Peptona
- Balança
- Ampolla de vidre de
coll ample tipus
Duran® de 1000 mL

Procediment:
- Autoclau
1. Introduir en una ampolla de vidre tipus Duran® un litre de la
solució d’aigua de peptona tamponada.
2. Introduir-ho a l’autoclau, a 121ºC durant 15 minuts.
4. Introduir amb l’ajuda d’una nansa de sembra soca d’Aspergillus
parasiticus i inbubar l’ampolla sembrada a 25ºC.

- Cabina
de
flux
laminar amb bec de
Bunsen
- Nansa de sembra
- Incubadora a 25 ºC
- Soca d’A. parasiticus
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Tractament dels arbres:
Cada color assignat a cada arbre correspon a un tractament
diferent.

Material necessari:
‐ Motxilla per a
fumigar

El primer dia de tractament s’aplicarà l’inòcul al grup control (blau) i
al primer grup de tractament (groc). D’altra banda, també s’aplicarà
el fungicida en el segon grup de tractament (verd).

‐ Motxilla per a
inocular

Al següent dia, s’aplicarà l’inòcul al segon grup de tractament (verd)
i el fungicida al primer grup de tractament (groc).

‐ Inòcul d’A.
parasiticus

‐ Mascareta i guants
protectors

‐ Fungicida
‐ Full de registre
‐ Càmera fotogràfica
La identificació de les mostres, vindrà donada per un codi, on la primera lletra correspondrà al
color i, per tant, al tractament aplicat a l’arbre (R: Roig – Blanc, B: Blau – Control, G: Groc –
Tractament 1, V: Verd – Tractament 2), els següents números correspondran al bloc assignat
(1-3, 4-6, 7-9 i 10-12). Per tal d’identificar correctament les mostres agafades, anomenarem les
bosses amb una “B” (blanc) quan les mostres que s’agafin no hagin rebut cap tractament
seguit del codi d’identificació, o bé, “T” (tractament), a partir del moment que reben el
tractament fúngic i s’hagi introduït l’inòcul d’Aspergillus parasiticus als arbres seleccionats per
l’estudi. Així, les terceres mostres recollides un cop fet el tractament, del grup groc, del bloc 46, rebrien el codi T3 – G4-6.
Identificació de la microbiota que infecta les mostres seleccionades
Les flors recollides, es cultivaran en plaques amb medi Agar Dicloran Rosa de Bengala
Cloramfenicol (DRBC). Per a fer aquest cultiu primerament es netejaran les flors amb una
solució d’hipoclorit sòdic al 1%, seguit de tres rentats per treure l’excés d’hipoclorit amb aigua
bidestil·lada.
Medi DRBC
Component
Glucosa
Peptona bacteriològica
KH2PO4
MgSO4-7H2O
Agar
Rosa de Bengala
Dicloran
Cloranfenicol
Aigua bidestilada

Material necessari:
Quantitat
10 g
1g
1g
0,5 g
15 g
25 mg
2 mg
100 mg
1000 mL

- Medi DRBC
- Balança i espàtula
- Ampolla de vidre de
coll ample tipus
Duran® de 1000 mL
- Placa
amb

calefactora
agitador
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Procediment:
1. Preparar el medi de cultiu afegint 27,63 g en un litre d’aigua
bidestil·lada.
2. Escalfar el medi amb agitació magnètica fins a ebullició.

magnètic
- Autoclau
- Cabina
de
flux
laminar amb bec de
Bunsen

3. Autoclavar el medi a 121ºC durant 15 minuts i refredar.
- Nansa de sembra
4. Repartir el medi en plaques de Petri. Quan solidifiquin, sembrar
les flors.

- Incubadora a 25 ºC
- Soca d’A. parasiticus

Amb aquest mètode podrem saber si hi ha absència o presència d’Aspergillus parasiticus en les
mostres recollides, i per tant, si el fungicida aplicat ha funcionat. Això és degut a la presència
de dicloran i cloranfenicol, dos antibiòtics que confereixen al medi un caràcter selectiu, ja que
inhibeix el creixement de bacteris i mucorals.
Identificació dels fongs
De les preparacions anteriors incubades a 25ºC, es muntaran les preparacions per a mirar la
flora a nivell microscòpic, i així poder comprovar el que hi ha en un principi, quan s’aplica el
tractament, i més endavant, a mesura que aquest fa efecte.
Per a identificar els fongs, s’utilitzaran llibres de consulta tals com, Introduction to food and
airborne fungi, de Robert A. Samson et al. i Fungi and food spoilage, de John I. Pitt et al..
(25,26)
Els muntatges de les preparacions es realitzaran de la següent manera:
Procediment:

Material necessari:

1. Dins de la campana de flux laminar amb bec de Bunsen, s’afegeix
una gota d’aigua bidestil·lada al portaobjectes.

- Microscopi
- Portaobjectes

2. Amb l’ajuda d’una nansa de sembra, s’agafa mostra de les
plaques sembrades, sempre intentant agafar la part més externa de
la colònia, ja que és allà on podrem identificar el fong amb més
facilitat.

- Cobreobjectes
- Guants

3. Es cobreix amb un cobreobjectes.

- Plaques sembrades

4. Es col·loca al microscopi i s’adequa la llum i els objectius per tal
de veure la preparació.

- Campana de flux
laminar amb bec de
Bunsen
- Nansa de sembra
- Aigua bidestil·lada
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5. RESULTATS
5.1. EL MEDI D’ENRIQUIMENT MÉS EFICAÇ
Un cop plantejat el pla de treball, i sabent que s’havia d’aplicar l’inòcul quan hi hagués flors a
l’arbre, és van realitzar tres medis d’enriquiment descrits en l’apartat de material i mètodes.
És va decidir realitzar-ne tres per veure quin d’aquests era més eficaç. Els resultats, és mostren
en la taula 3, tenint en compte la velocitat de creixement i el temps transcorregut:
Taula 3. Resultats del creixement de l'inòcul

Temps (Hores)

BHI

PDA

Aigua Peptonada

0

1x103

1x103

1x103

24

1x105

1x104

1x104

48

1x108

1x107

1x106

El resultat del recompte a les 24 hores del medi BHI, utilitzant la càmera de Neubauer (27),
tenint en compte la mitjana de les diagonals va ser el següent:
𝑐è𝑙
47
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó ( ) =
= 156666,6 = 1,6 𝑥 105 𝑐è𝑙 · 𝑙𝑢𝑙𝑒𝑠/𝑚𝐿
𝑚𝐿
3

5.2. EL CULTIU DE LES MOSTRES SELECCIONADES AMB EL MEDI DRBC
Es realitza de cada medi preparat una placa control i una altra de control positiu. La placa
control, on s’hi inocula un mil·lilitre d’aigua bidestil·lada, ens serveix per comprovar que el
medi no està contaminat, i per tant, ha de sortir neta. En canvi, a la placa de control positiu s’hi
inocula Aspergillus parasiticus, el mateix que es va utilitzar per preparar l’inòcul per
contaminar les mostres a camp, i del qual es van realitzar contramostres. D’aquesta manera,
ens assegurem que aquest fong pot créixer en el medi que em preparat.

Figura 2. Placa control sense creixement

Figura 3. Placa control positiu amb
17
creixement d’Aspergillus parasiticus

D’altra banda, a continuació és mostra el creixement amb les mostres sembrades amb el medi
de cultiu selectiu per Aspergillus parasiticus.

1

2

3

Figura 4. Plaques sembrades amb flors de presseguers recollides al dia següent de rebre
tractament - grup T1 - (1), ressembra del creixement en la primera placa (2), i ressembra
de les mateixes mostres que en la primera placa per confirmar resultats (3).

5.3. LA IDENTIFICACIÓ DE LA MICROBIOTA EN MICROSCOPI
Les tres espècies que es van poder identificar en moltes de les plaques sembrades, van ser
Aspergillus parasiticus, Penicillium spp. i Alternaria spp (25).

Figura 5. Vista al microscopi
d’Apergillus parasiticus

Figura 6. Vista al microscopi de
Penicillium spp

Figura 7. Vista al microscopi de
Alternaria spp
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5.4. L’ESTUDI DE L’EFICÀCIA DEL FUNGICIDA EN FLORS DE PRESSEGUERS
CONTRA ASPERGILLUS PARASITICUS
Un cop recollides les mostres, rentades segons el procediment explicat en l’apartat de
material i mètodes, concretament en el subapartat Identificació de la microbiota que infecta
les mostres seleccionades, i incubades a 25 ºC, els resultats que mostren les vistes al
microscopi es reflecteixen en la taula 4. Resultats vista microscòpica de les plaques sembrades
amb les mostres recollides que a continuació és detallen, classificades segons el grup i la
mostra:
Taula 4. Resultats vista microscòpica de les plaques sembrades amb les mostres recollides

Roig

Grup
Mostra
Blanc

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

+

% inhibició

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

75%
+

-

0%
+

0%

-

25%

0%
+

-

+

0%

% inhibició
T3

Verd

2

% inhibició
T2

Groc

1

% inhibició
T1

Blau

-

25%
-

-

-

100%
+

50%

-

+

+

+

+

+

+

-

50%
+

+

0%

+

+

+

0%

(+) presència d’Aspergillus parasiticus
(-) absència d’Aspergillus parasiticus

S’ha realitzat un recull de fotografies en l’annex 4, on es reflecteixen els resultats de la taula 4.
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6. DISCUSSIÓ
Els resultats mostren una eficàcia parcial del tractament aplicat en els arbres fruiters durant el
període de floració, ja que en les primeres preses de mostres, els resultats són favorables, però
cap al final de l’etapa floral, reapareix la presència d’Aspergillus parasiticus. Conseqüentment,
no es pot garantir la innocuïtat en productes destinats a l’alimentació infantil amb el
tractament aplicat en aquest estudi.
Es constata que el millor medi d’enriquiment per l’espècie fúngica estudiada, Aspergillus
parasiticus, és el medi BHI, donat que dels tres medis en estudi, aquest és el que ha presentat
un creixement més ràpid que la resta en les mateixes condicions de temperatura i en el mateix
període de temps.
Això es degut a la seva composició nutricional, on destaca per la presència de fonts
nitrogenades entre altres, les quals afavoreixen un creixement més accelerat. Aquest fet
diferencial, sobretot en el cas de l’aigua peptonada, fa d’aquest medi el més idoni pel projecte
en estudi.
Tanmateix, el medi PDA també mostra un creixement molt favorable per a la mateixa espècie,
però el fet que sigui un medi sòlid, fa augmentar el temps de preparació de l’inòcul al
laboratori, ja que es buscava un medi d’enriquiment líquid, degut a que l’aplicació a les
mostres obligava a utilitzar un medi d’aquestes característiques al haver d’aplicar l’inòcul en
arbres.
Analitzats els resultats recollits en la taula 4 i la taula 5, es creu que en tots els grups
representats per la mostra Blanc, encara no hi ha presència d’A. parasiticus, degut a que la
flor encara està en una fase molt primerenca i, per tant, encara no ha estat infectada.
En les mostres del T1 i T2, s’observa la mateixa microbiota, però es volen destacar els següents
criteris:
‐ No hi ha creixement d’Aspergillus parasiticus quan primer s’administra l’inòcul i després el
tractament fungicida (grup groc), amb un percentatge d’inhibició del 75% en el grup T1, i en
el grup T2, presenta una inhibició del 100%.
‐ Hi ha creixement d’Aspergillus parasiticus quan s’administra en primer lloc el tractament
fungicida i més tard l’inòcul (grup verd), on s’observa un percentatge d’inhibició del 25% en
el grup T1, i d’un 50% en el grup T2, augmentant així l’efecte inhibitori a mesura que
augmenta el temps transcorregut.
En el cas de les mostres del grup T3, es torna a veure presència d’Aspergillus parasiticus en les
mostres del grups groc i verd, sense presentar cap efecte inhibitori.
Pel que fa als grups control, tant en el Roig com en el Blau, es demostra la presència de
l’espècie fúngica en estudi, tot i que hi ha alguns negatius, els quals es consideren errors en la
determinació de la microbiota.
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S’observa en els resultats una inhibició del 100% en el grup groc, el qual s’aplica primer l’inòcul
i en segon lloc el fungicida. Aquests resultats no s’aconsegueixen en cap cas encara que hi ha
una aproximació amb el grup Verd, el qual s’aplicava el mateix tractament però de forma
inversa.
Segons aquests resultats, es considera més oportú administrar el fungicida un cop l’espècie
fúngica ja està instaurada a la flor.
D’altra banda, a més de la presència d’Aspergillus parasiticus, s’ha observat la següent
microbiota present en les flors de presseguers. En els del grup Blanc és representa els resultats
abans del tractament, i en la resta (T1-T3) després d’aplicar-lo.

Taula 5. Recull dels resultats de les mostres analitzades

Mostra

Grup

Presència d’Aspergillus
parasiticus

Espècies fúngiques

Blanc

Roig
Blau
Groc
Verd

No
No
No
No

Alternaria spp

T1

Roig
Blau
Groc
Verd

Si
Si
No
Si

Alternaria spp
Penicillium spp

T2

Roig
Blau
Groc
Verd

Si
Si
No
Si

Alternaria spp
Penicillium spp

T3

Roig
Blau
Groc
Verd

Si
Si
Si
Si

Alternaria spp
Penicillium spp

Es considera que s’hauria d’estudiar la possibilitat d’administrar un fungicida que permetés
l’aplicació de més dosis de fungicida en els arbres durant el procés de floració, d’acord amb la
normativa actual, per a poder veure uns resultats favorables, o bé administrar el tractament
en un període floral més tardà, per tal d’afavorir la producció i comercialització de productes
infantils innocus i segurs.
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7. CONCLUSIONS
1. Els tres medis d’enriquiment estudiats, BHI, PDA i aigua de peptona, tenen una eficàcia
similar quant a creixement d’Aspergillus parasiticus.
2. El medi d’enriquiment que ofereix un creixement més ràpid per Aspergillus parasiticus és
el medi BHI. Això és degut a la seva composició, amb alt contingut en nitrogen, que
faciliten el seu desenvolupament.
3. A les flors dels presseguers a banda de l’Aspergillus parasiticus inoculat, s’ha observat i
identificat Penicillium spp., Alternaria spp. com a microbiota acompanyant.
4. L’aplicació del fungicida en les flors de presseguer després de l’aplicació de l’inòcul és més
efectiva que el procés invers, és a dir, aplicar-lo abans d’inocular.
5. Durant la finalització del període floral, en tots els grups d’estudi apareix de nou
creixement d’ Aspergillus parasiticus.
6. Un cop analitzats tots els resultats, es creu interessant estudiar la possibilitat d’utilitzar un
fungicida que permeti l’aplicació d’aquest més d’una vegada, o bé la utilització del mateix
fungicida aplicat durant els últims dies de l’etapa floral.
7. El control de la presència i creixement d’Aspergillus parasiticus en les flors de presseguers
pot esdevenir una mesura per a evitar l’aparició d’aflatoxines en els préssecs, i
conseqüentment en els productes d’alimentació infantil elaborats a partir d’aquesta
fruita.
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9. ANNEXOS

‐

Annex 1: Diagrama de flux del procés d’elaboració de cremes per a alimentació infantil
a partir de préssec.

‐

Annex 2: Plànol de la finca Real Piqué.

‐

Annex 3: Distribució dels arbres seleccionats i dels grups de tractament.

‐

Annex 4: Resultats de les vistes al microscopi.
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9.1. ANNEX 1: DIAGRAMA DE FLUX DEL PROCÉS D’ELABORACIÓ DE CREMES PER
A ALIMENTACIÓ INFANTIL A PARTIR DE PRÉSSEC.

Recepció de les matèries primeres

Aigua potable

Neteja de les matèries primeres

Selecció

Trituració

Àcid Ascòrbic

Inactivació enzimàtica

Tamisat

Concentració

Tractament tèrmic

Refredament
Producció a fred

Envasat
Asèptic

Emmagatzematge
asèptic en fred

Emmagatzematge
Asèptic

Refredament
Asèptic

Carga de bidons

Expedició en cisterna
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9.2. ANNEX 2: PLÀNOL DE LA FINCA REAL PIQUÉ
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9.3. ANNEX 3: DISTRIBUCIÓ DELS ARBRES SELECCIONATS I DELS GRUPS DE TRACTAMENT
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9.4. ANNEX 4: RESULTATS DE LES VISTES AL MICROSCOPI

Mostra grup Roig

Mostra grup Blau

Mostra grup Groc

Mostra grup Verd

Mostra: Blanc

Mostra: T1
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Mostra grup Roig

Mostra grup Blau

Mostra grup Groc

Mostra grup Verd

Mostra: T2

Mostra: T3
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