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COORDINADOR STEMBACH DA FACULTADE DE BIOLOXÍA: 

NOME: JESÚS MANUEL MÍGUEZ MIRAMONTES 

ENDEREZO ELECTRÓNICO: jmmiguez@uvigo.es | decanatobioloxia@uvigo.es  

TELÉFONO: 986 811 976 

COORDINADOR DO PROXECTO: 

NOME: EMILIO ROLÁN ÁLVAREZ 

ENDEREZO ELECTRÓNICO: rolan@uvigo.es        TELÉFONO: 663 288 818 

 

PROFESORADO INVOLUCRADO: 

NOME: PEDRO PABLO GALLEGO 

ENDEREZO ELECTRÓNICO: PGALLEGO@UVIGO.ES  TELÉFONO: 986812595 

Nº DE ESTUDANTES PARTICIPANTES (MÁX.4):  2 

TÍTULO DO PROXECTO:  

Biotecnoloxía vexetal: cultivo in vitro de plantas 

 

RESUMO: 

 

As plantas pódense propagar sexual ou asexualmente de forma natural. 

Dentro da segunda opción, as plantas poden propagarse de forma “macro” ou 

“micro”. As plantas dispoñen de diversos mecanismos naturais de propagación: 

mediante bulbos, tubérculos, rizomas, estolóns, hijuelos, apomixis, etc. Estes 

mecanismos naturais foron utilizados polo home para a propagación de distintas 

plantas do seu interese e que denomina macropropagación. Pero tamén o home 

aprendeu a propagar as plantas mediante estaca, esquexe, enxerto, abacelo e 

cultivo in vitro, que non ocorre na natureza. Neste caso, do cultivo in vitro e dado 

que o material vexetal é moi pequeno, ao proceso denomínaselle 

micropropagación. 

 

OBXECTIVO: 

  

O obxectivo deste traballo é familiarizarse coa xerminación e o cultivo in 

vitro de sementes de diferentes especies en condicións de asepsia e comparar a 

eficiencia de diferentes métodos de propagación nunha planta de interese 

comercial. 
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PLAN DE TRABALLO: 

 

Os estudantes aprenderán a desinfectar as sementes, a xerminalas in vitro, 

a determinar diferentes parámetros de crecemento, e mediante a análise estatística 

comparar devandito crecemento co que se leva a cabo en condicións normais 

(xerminación e crecemento en turba/perlita). Os resultados obtidos analizaranse 

mediante ANOVA. Cada estudante ou un grupo pequeno, traerá entre 2 e 4 

especies que desexen xerminar. De non ser posible, facilitaráselles o material de 

partida. No laboratorio realizarase a desinfección superficial e o seu cultivo in vitro 

e sobre turba/perlita. Para iso, deben aprender a traballar en condicións de 

asepsia. As sementes sementadas, crecerán en cámaras de cultivo en condicións 

controladas, e tras un período de crecemento, determinaranse diversos 

parámetros de crecemento (supervivencia, contaminación, xerminación, 

lonxitude de tallos e raíces, etc.) e de desordes fisiolóxicos (clorosis, formación de 

callos, necrosis, etc..). 

 

As datas son tentativas:   

 

. 20 de febreiro (16:00 a 19:00). Presentación do proxecto e aprendizaxe básico. 

Traballarán por proxectos. 

 

. 27 de febreiro (16:00 a 18:00): Saída ao intermareal de Cangas do Morrazo 

(segundo clima pódese adiantar ou retrasar un día). Irá TODO o alumnado xunto. 

 

. 11, 12 e 13 de Marzo (16:00 a 19:00): Análise das mostras da Facultade de 

Bioloxía. Traballarán por proxectos.   

 

  . 16 de Abril (16:00 a 20:00): Análise estatístico dos datos obtidos 

experimentalmente. Traballará todo o alumnado xunto con ERA. 

 

  . 30 de Abril (16:00 a 19:00): Preparación de táboas e figuras, informes e 

presentacións. 

 

A idea sería que terminasen o informe escrito e a presentación para finais do 

curso. 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 

  O alumnado debería ler un par de artigos seleccionados polo 

coordinador/a do proxecto. 
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