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ABSTRACT 

Traditionally, crop protection for bacterial and fungal diseases has been based on the use of 

agrochemicals, but some of them have shown harmful effects on the ecosystem and on animal and 

human health. Moreover, the reduction of active substances that can be use now in plant protection 

have prompted the development of new alternatives. Biological control is one of the most promising 

alternatives because it is an environmentally sound and effective means of reducing plant diseases 

through the use of natural enemies named Biological Control Agents (BCA). 

Many bacteria pertaining to the Pseudomonas fluorescens group are promising bacteria to be used as 

BCA, but also as Plant Growth Promoting Bacteria (PGPB). These activities are due to some 

ecophysiological traits that are distributed phylogenetically among the main groups within this 

complex.  Production of secondary metabolites with antifungal properties, as well as antibiotic or/and 

plant hormone production is the responsible for these activities.  

The aim of this work was to carry out a classification into the eight phylogroups described by Garrido-

Sanz et al. (2017) of a collection of 51 isolated belonging to P. fluorescens complex used in a previous 

work by Badosa (2001) in the UdG by means of their new developed PCR based system according to a 

pattern of presence / absence of nine molecular markers.   

Firstly, an in-silico test was done to confirm that the primers described in the paper for each molecular 

marker actually amplified the gene sequence described.  

Secondly, once the isolates have been recovered from freeze cultures, DNA was extracted using two 

different protocols. The SIGMA-ALDRICH Kit method showed the best results for obtaining DNA 

suitable for PCR amplification. Before PCR amplification of the nine molecular markers (DPGf_0, 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 and 8), 16S rDNA amplification was done in order to assure the correct DNA quality for 

amplification. It also was necessary to optimize the PCR annealing temperatures of the different 

primer pairs. 

Finally, according the results obtained with the tested strains we classified 24 P. fluorescens, 8 P. 

corrugata, 6 P. koreensis,  3 P. protegens,  1 P. chlororaphis, 1 P. jessenii and  1 P. gessardii 

phylogroups and 7 strains remained without identification.  Any strain was classified as P. mandelii.  

In conclusion, we can state that the method proposed by Garrido et al (2017) is a reliable method to 

classify strains belonging to the P. fluorescens complex. 
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RESUM 

Tradicionalment, la protecció dels cultius enfront a malalties bacterianes i fúngiques s'ha basat en l'ús 

d'agroquímics, però alguns d'ells han mostrat tenir efectes nocius sobre l'ecosistema i sobre la salut 

animal i humana. A més, la reducció de les substàncies actives que ara es poden utilitzar com a 

fitosanitàris ha impulsat el desenvolupament de noves alternatives. El control biològic és una de les 

alternatives més prometedores perquè és un mètode mediambientalment sostenible i eficaç que 

redueix les malalties dels conreus mitjançant l'ús d'enemics naturals anomenats Agents de Control 

Biològic (ACB). 

Molts bacteris pertanyents al grup Pseudomonas fluorescens són bons candidats a ser utilitzats com 

ACB, però també com a Bacteris Promotors del Creixement de Plantes (BPCP). Aquestes activitats són 

el resultat d’alguns trets ecofisiològics que es distribueixen filogenèticament entre els principals grups 

d'aquest complex. La producció de metabòlits secundaris amb propietats antifúngiques, així com la 

producció d’antibiòtics i/o hormones vegetals són els responsables d’aquestes activitats. 

L'objectiu d'aquest treball ha estat la classificació dins dels vuit filogrups descrits per Garrido-Sanz i col. 

(2017) d'una col·lecció de 51 aïllats pertanyents al complex P. fluorescens que es van utilitzar 

prèviament en un treball de Badosa (2001) a la UdG, mitjançant aquest sistema basat en PCR a partir 

d’un patró de presència/absència de nou marcadors moleculars. 

En primer lloc, es va fer una prova in-silico per confirmar que els encebadors descrits en l’article per a 

cada marcador molecular realment amplificaven la seqüència del gen corresponent. 

En segon lloc, una vegada que els aïllats van estat recuperats dels cultius congelats, es va extreure 

l'ADN mitjançant dos protocols diferents. El Kit de SIGMA-ALDRICH va mostrar els millors resultats per 

obtenir l'ADN adequat per a l’amplificació en les PCR. Abans de l’amplificació de les PCR dels nou 

marcadors moleculars (DPGf_0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8), es va fer l'amplificació del 16S rDNA per tal 

d’assegurar que la qualitat del ADN era la correcta. També va ser necessari optimitzar les 

temperatures d’anellament de les PCR dels diferents parells d’encebadors. 

Finalment, segons els resultats obtinguts, s’han classificat les soques utilitzades en 24 P. fluorescens, 8 

P. corrugata, 6 P. koreensis, 3 P. protegens, 1 P. chlororaphis, 1 P. jessenii i 1 P. gessardii. 7 soques van 

quedar sense identificar. Cap soca es va identificar com P. mandelii. 

En conclusió, podem afirmar que el mètode proposat per Garrido et al (2017) és un mètode fiable per 

classificar les soques pertanyents al complex P. fluorescens. 
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RESUMEN 

Tradicionalmente, la protección de los cultivos frente enfermedades bacterianas y fúngicas se ha 

basado en el uso de agroquímicos, algunos de ellos han mostrado tener efectos nocivos sobre el 

ecosistema y sobre la salud animal y humana. Además, la reducción de las sustancias activas que se 

pueden utilizar actualmente en protección fitosanitaria ha impulsado el desarrollo de nuevas 

alternativas. El control biológico es una de las alternativas más prometedoras porque es un método 

medioambientalmente sostenible y eficaz a la hora de reducir las enfermedades vegetales mediante el 

uso de enemigos naturales llamados Agentes de Control Biológico (ACB). 

Muchas bacterias pertenecientes al grupo Pseudomonas fluorescens son candidatas a ser utilizadas  

como ACB, pero también como Bacterias Promotoras del Crecimiento de Plantas (BPCP). Estas 

actividades se deben a algunos caracteres ecofisiológicos que se distribuyen filogenéticamente entre 

los principales grupos de este complejo. La producción de metabolitos secundarios con propiedades 

antifúngicas, así como la producción de antibióticos y/o hormonas vegetales son los responsables de 

estas actividades. 

El objetivo de este trabajo fue llevar a cabo una clasificación en los ocho filogrupos descritos por 

Garrido-Sanz y col. (2017) de una colección de 51 aislados pertenecientes al complejo P. fluorescens 

que se utilizaron previamente en un trabajo de Badosa (2001) en la UdG, mediante este nuevo sistema 

basado en el patrón de presencia/ausencia de nueve marcadores moleculares amplificados por  PCR. 

En primer lugar, se hizo una prueba in-silico para confirmar que los cebadores descritos en el artículo 

para cada marcador molecular realmente amplificaban la secuencia de genes descrita. 

En segundo lugar, una vez que los aislados fueron recuperados de los cultivos congelados, se extrajo el 

ADN mediante dos protocolos diferentes. La extracción utilizando el Kit de  SIGMA- mostró los mejores 

resultados para obtener el ADN adecuado para la amplificación de las PCR. Antes de la amplificación 

de las PCR de los nueve marcadores moleculares (DPGf_0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8), se hizo la amplificación 

del 16S rDNA para asegurar que la calidad del ADN era la correcta. También fue necesario optimizar las 

temperaturas de hibridación de los diferentes pares de cebadores. 

Finalmente, a partir de los resultados obtenidos, se han clasificado las cepas utilizadas como 24 P. 

fluorescens, 8 P. corrugata, 6 P. koreensis, 3 P. protegens, 1 P. chlororaphis, 1 P. jessenii y 1 P. 

gessardii. 7 cepas han quedado sin identificar. Ninguna cepa fue identificada como P. mandelii. 

En conclusión, podemos afirmar que el método propuesto por Garrido y colaboradores (2017) es un 

método fiable para clasificar las cepas pertenecientes al complejo P. fluorescens. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Malalties dels conreus agrícoles 

Un dels problemes importants a que s’enfronten els agricultors, és la presència de microorganismes 

fitopatògens que causen malalties a les plantes, i per tant repercuteix en una menor producció agrícola i 

alhora representa unes pèrdues econòmiques importants. A més a més, a mesura que s’ha augmentat la 

producció agrícola en les últimes dècades per cobrir la demanda d’una població en constant creixement, 

els agricultors s’han tornat més dependents a l’ús de productes químics per la protecció dels propis 

cultius. Aquests agroquímics són un mètode econòmic i eficaç però que alhora comporta un gran 

nombre d’efectes negatius tant a la salut humana com al medi ambient (Duffy et al., 2005). 

Diversos treballs afirmen que quan aquests productes són ingerits pels essers humans o animals, poden 

ser metabolitzats, excretats, emmagatzemats o bioacumulats al greix corporal, provocant diversos 

efectes negatius que poden derivar en símptomes i/o malalties dermatològiques, gastrointestinals, 

neurològiques, cancerígenes, respiratòries, reproductives i endocrines (Nicolopoulou-stamati et al. 

2016). A part dels efectes directes sobre aquests éssers vius, també provoquen un elevat impacte 

mediambiental quan s’apliquen sistemàticament. Aquest impacte es genera per l’acumulació de residus, 

la contaminació del sòl, efectes col·laterals no desitjats a la microbiota natural i per la selecció de 

resistències per part dels patògens enfront els productes, obligant a augmentar el nombre d’aplicacions 

(Badosa, 2001).  

L’actual marc legislatiu dels productes fitosanitaris a la Unió Europea regulat per la directiva 

2009/128/CE i pel Reglament 1107/2009 del Parlament Europeu relatiu a l’ús sostenible i 

comercialització de productes fitosanitaris, té com objectiu principal la reducció del risc de l’ús de 

productes fitosanitaris mitjançant una gestió integrada de les malalties. Aquest marc legislatiu estableix 

que els medis de lluita fitosanitari han de ser en mesura del possible, preferentment biològics i físics. En 

aquest sentit, s’han cercat els darrers anys, alternatives per desenvolupar mètodes més sostenibles per 

controlar les malalties als conreus i, un dels més importants, ha estat el control biològic o biocontrol.  

1.2. El control biològic com a alternativa en la protecció de cultius 

El control biològic, també anomenat biocontrol, és un mètode basat en la utilització d’agents de control 

biològic (ACB) capaços de minimitzar o erradicar el desenvolupament d’un o varis patògens (Ondarza-

Beneitez, 2017).Dins els ACB es troben els macroorganismes (artròpodes depredadors i parasitoides, 

nematodes), microorganismes (bacteris, virus o fongs), productes semiquímics com les feromones, 

productes a base d’extractes vegetals o bé inductors de resistència (IRS) (Fernández et al., 2007). 

El biocontrol presenta, com totes les alternatives, avantatges, però també inconvenients. Si comparem 

els ACB amb els productes sintètics, els ACB tenen capacitat de reproduir-se i per tan establir-se al lloc 

on han d’actuar, i per tant sembla que no caldria la sistematització de l’aplicació del producte com en el 

cas dels sintètics, ja que aquests tenen un temps de vida mitja mentre no es degrada. Però també cal 

tenir en compte que el control biològic, fins el moment ha mostrat pitjors resultats que els productes de 

síntesis. Un dels problemes més comuns és que l’espectre d’actuació d’un producte biològic és més 

concret, és a dir, un determinat producte pot ser molt bo per controlar una determinada malaltia, però 

no serveix per altres malalties, encara que estiguin relacionades (Badosa, 2001). A la taula 1 es mostren 

els micrrorganismes aprovats o pendents d’aprovació a la UUEE com a BCA.  
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Taula 1. Agents de control biològic aprovats com a ingredients actius de bioplaguicides microbials pel control de 

malalties a les plantes a la Unió Europea (Juny 2018).  

INGREDIENT ACTIU NOM COMERCIAL  CATEGORIA 

* 

BACTERIS   

Bacillus amyloliquefaciens AH2** - FU 

B. amyloliquefaciens FZB24 Taegro FU 

B. amyloliquefaciens IT-45** - FU 

B. amyloliquefaciens MBI 600 Serifel, Subtilex FU 

B. amyloliquefaciens subsp. Plantarum D747 Double Nickel, Triathlon, AmyloX FU 

Bacillus pumilus QST 2808  Sonat, Ballad FU 

Bacillus subtilis IAB/BS03** - FU 

B. subtilis QST 713 Serenade, Rhapsody, Cease FU/BA 

Pseudomonas chlororaphis MA342 Cedomon, Cerall FU 

Pseudomonas sp. DSMZ 13134 Proradix FU 

Streptomyces K61 (formalment S. griseoviridis) Mycostop FU 

Streptomyces lydicus WYEC 108 Actinovate, Actino-Iron FU/BA 

FONGS   

Amplomyces quisqualis  AQ10 AQ-10 FU 

Coniothyrium minitans  CON/M/91-08 (DMS 9660) Contans FU 

Fusarium sp. L13** - FU 

Gliocladium catenulatum J1446 Prestop FU 

Phlebiopsis gigantea (14 soques) Rotstop FU 

Pythium oligandrum M1 Polyversum FU 

Trichoderma asperellum (formalment Y T. harzianum) 

ICC012, T25 AND TV1 

Bioten, Tusal, Tenet FU 

T. Asperellum T34 Asperello FU 

Trichoderma atroviride (formalment T. Harzianum) IMI 

206040 i T11 

Binab-T, Tusal FU 

T. Atroviride I-1237 Tri-Soil, Esquive FU 

T. Atroviride SC1 Vintec FU 

Trichoderma gamsii (formalment T. Viride) ICC080 Tenet, Bioten FU 

Trichoderma harzianum T-22 i ITEM 908 Trianum-P, Rootshield, 

Plantshield 

FU 

Trichoderma polysporum IMI 206039 BinabT FU 

Verticillium albo-atrum (fromalment V. Dahliae) 

WCS850 

Dutch Trig FU 

LLEVATS   

Aureobasidium pullulans DSM 14940 i DSM 14941 Blossom protect, Botector FU, BA 

Candida oleophila O Nexy FU 

Metschnikowia fructicola ** - FU 

Saccharomyces cerevisiae LAS02 - FU 

*Categoria: FU, fungicida i BA, bactericida. 

** Pendents d’aprovar 
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Es pot observar a la Taula 1, que hi ha un total de 12 bacteris, 15 fongs i 4 llevats que estan aprovats 

coma ingredients a la Unió Europea. Hi ha 3 gèneres de bacteris: Bacillus (B. amyloliquefaciens, B. 

pumilus, i B. subtilis), Pseudomonas ( Pseudomonas sp. i P. chlororaphis), i Streptomyces (S. lydicus i S. 

griseoviridis). D’aquestes 12 soques bacterianes, solament 2 (B. subtilis QST 713 i Streptomyces lydicus 

WYEC) estan indicades tant per malalties fúngiques com bacterianes. La resta de soques estan descrites i 

aprovades per la seva eficàcia enfront fongs fitopatògens.  

 

1.3. Mecanismes d’acció dels ACB 

Els agents de control biològic poden controlar la infecció del patogen mitjançant diferents mecanismes 

d’acció (Chaur-Tsuen, 1998). Entre els mecanismes es poden distingir mecanismes directes com la 

antibiosis, la competència, el parasitisme, degradació per enzims o de mecanismos indirectes mitjançant 

la inducció de la resistència de la planta. A continuació es descriuen breument aquests mecanismes: 

1.3.1. Antibiosis  

Es basa en la producció per part dels ACB de compostos de baix pes molecular o antibiòtics que tenen 

un efecte directe en un altre microorganisme. Solen ser productes del metabolisme secundari. Per 

exemple la soca P.fluorescens 2-79 produeix un antibiòtic anomenat Fenazina implicat en el control del 

desenvolupament del fong Graemanomyces graminis var tritici que causa la putrefacció radicular del 

blat de moro (Handelsman and Parke, 1989).  

1.3.2.  Competència 

L’ACB exclou al patogen per competir o bé pels nutrients o bé per l’espai. El biocontrol que te com a 

mecanisme d’acció la competència per nutrients es sol donar quan l’ACB té més afinitat que el patogen 

alhora d’utilitzar un determinat recurs nutricional. Per exemple, el complex de Pseudomonas 

fluorescens produeix sideròfors, unes molècules quelants de ferro, que al tenir una alta afinitat per 

aquest metall, el segresta impedint que altres microorganismes el puguin utilitzar, ja que solament 

Pseudomonas pot reconèixer aquesta molècula i absorbir el ferro que està acomplexat amb ell (Loper 

and Buyer, 1991). 

1.3.3. Parasitisme 

Aquest mecanisme inclou la interacció directe d’un ACB amb el patògen, de manera que el parasita. Els 

fongs que són paràsits d’altres fongs s’anomenen micoparàsits. Per exemple, Sphaerellopsis filum és un 

micoparàsit de fongs dels gèneres fúngics com Puccinia i Uromyces (Sundheim and Tronsmo, 1988).  

1.3.4. Degradació enzimàtica de la paret cel·lular 

En aquest cas, el control es degut a la producció d’enzims hidrolítics extracel·lulars com la quitinasa o 

β-1-3-glucanasa. Aquests són enzims que degraden els components majoritaris de les parets cel·lulars 

de fongs. 

1.3.5. Inducció de resistència sistèmica 

La resistència induïble en plantes enfront una ventall de patògens s’anomena resistència adquirida 

sistèmica (SAR). Aquesta resistència activa certes respostes de defensa de la planta incloent 

l’engruiximent de les parets cel·lulars mitjançant lignificació, acumulació de molècules antibiòtiques de 

baix pes molecular i la síntesi de diverses proteïnes com glucanases, peroxidases i altres proteïnes 
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relacionades amb patogènesis (PR). Certs ACB com els rizobacteris (incloent Pseudomonas) són 

capaços d’induir aquesta resposta i reben el nom de PGPR (Rizobacteris promotors del creixement de 

plantes) (Badosa, 2001). 

 

1.4. El gènere Pseudomonas com ACBs 

El gènere Pseudomonas és un dels gèneres de bacteris més diversos que hi ha, amb més de 200 espècies 

reconegudes. Al juliol de 2015, hi havien 81 espècies diferents de Pseudomonas enregistrades al 

GenBank amb el seu genoma complet disponible, deixant 125 genomes sense classificar designats com a 

“Pseudomonas species” seguides del nom de la soca (S. Jun, T. Wassenaar et al., 2016). 

El gènere Pseudomonas és un grup metabòlicament molt versàtil (Jun et al., 2016), amb una capacitat 

d’adaptació molt elevada, poden habitar ambients amb temperatures entre els 4 i 43ºC i presenten una 

elevada heterogeneïtat genètica (Badosa, 2001). S’han identificat aïllats de Pseudomonas de diversos 

hàbitats incloent aigua, sòl, teixits vegetals, fongs, animals i humans (Garrido-Sanz et al., 2017).  

Biotecnològicament, el gènere Pseudomonas té un elevat interès, ja que s’han descrit soques 

pertanyents a aquest gènera amb activitats com a :  

- Agents de control biològic enfront malalties dels conreus. 

- Bacteris promotors del creixement en plantes (PGPB, Plant Growth-Promoting Bacteria). 

- Agents per dur a terme bioremediació en ambients contaminats (ja que poden utilitzar diverses 

fonts d’energia i carboni). 

- Productors de metabòlits antibiòtics, antifúngics i insecticides.  

També hi ha soques dins del complex de P.fluorescens que són patògenes, entre elles P. corrugata i P. 

mediterranea, agents causals de la taca bacteriana en tomata i P. tolaasii que causa la taca marró en 

bolets (Garrido-Sanz et al., 2016). 

 

1.5. Classificació del gènere Pseudomonas  

El gènere Pseudomonas ha patit diverses revisions taxonòmiques en els darrers 100 anys, sent en un 

inici un gran i divers grup de bacteris (Özen and Ussery, 2012).  

Inicialment la classificació de Pseudomonas es trobava limitada pels mètodes d’identificació disponibles i 

convencionals, que es basaven en l’observació de diferents característiques del microorganisme, com 

ara les seves característiques morfològiques i fisiològiques, així com la presència de determinats enzims 

o rutes metabòliques que s’identificaven mitjançant proves bioquímiques. Més endavant ja es van 

desenvolupar mètodes com el tipatge per fags (depenent de si era hoste o no de determinats fags que 

es consideraven específics), i ja més recentment hi ha hagut un gran desenvolupament de mètodes a 

nivell molecular com ara l’estudi del contingut d’àcids grassos, de proteïnes, i les més utilitzades, les 

tècniques d’identificació basades en els àcids nucleics. A la Taula 2 es mostra un resum d’aquests 

mètodes (Khatib et al., 2014). 
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Taula 2. Mètodes d’identificació per la classificació de bacteris utilitzats de en la identificació convencional i la 

moderna.  

 

Al llarg dels anys diversos autors han estudiat i classificat el gènere Pseudomonas mitjançant diferents 

tècniques. A la Taula 3, es citen algunes de les classificacions que s’han portat a terme des de 1961 al 

2016 en Pseudomonas. 

Taula 3. Data, autor/s i tècnica emprada per classificar aïllats dins del gènere Pseudomonas.  

DATA  AUTOR/S TÈCNICA DE CLASSIFICACIÓ 

1961 Lysenko Morfologia i proves bioquímiques 

1972 Palleroni and Doundoroof Homologia 16S rRNA 

2000 Catara et al. RAPD-PCR basades en 9 OPA primers 

2004 Scarpellini et al. PCR basades en 16S rRNA 

2007 Weller et al.  PCR basades en BOX1AR  

2017 Garrido et al.  PCR basades en marcadors moleculars 

 

1.6 El complex d’espècies Pseudomonas fluorescens  

Aquest complex d’espècies conegudes amb el nom de P. fluorescens, és un grup dels més diversos dins 

del gènere Pseudomonas.  

Malgrat l’esforç que s’ha realitzat al llarg del temps en desenvolupar tècniques de classificació, fins el 

moment no s’ha aconseguit disposar de una tècnica 100 per 100 ben desenvolupada, ja que degut a 

l’elevada presència de soques que tenen formes intermèdies no s’acaba d’acceptar un mètode clar de 

classificació.  

Al 1966, Stanier i col·laboradors van dividir l’espècie en 7 biovars (de l’A al G) (Stanier et al.,, 1996). Al 

1984, Palleroni va separar dos dels biovars en les espècies P. chlororaphis i P. aurofaciens, biovars D i E 

respectivament (Palleroni, 1984). La classificació va quedar doncs amb 5 biovars de P. fluorescens. Al 

1986 Barret i col·laboradors, van dividir el biovar V, amb dos biovars (V i VI) (Barret et al. 1986), i al 

1989, Johnson i Palleroni van ajuntar les espècies P. chlororaphis i P. aurofaciens quedant solament 

l’espècie P. chlororaphis (Johnson and Palleroni, 1984). Més endavant, ja es van utilitzar els mètodes 

moleculars, sobretot els que fan referència a l’amplificació i seqüenciació per PCR del 16S rDNA, i es 

reclamava una revisió per les considerades Pseudomonas “sensu stricto” (Bossis et al., 2000).  
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Mulet i col·laboradors (2010) van utilitzar les seqüències parcials de 4 gens (16S rRNA, gyrB, rpoB and 

rpoD) de 107 Pseudomonas i van trobar que el complex de P. fluorescens estava format per 9 grups, P. 

fluorescens, P. gessardi, P. fragi, P. mandelii, P. jesseni, P. koreensis, P. corrugata, P. chlororaphis i P. 

asplenii. Aquests resultats van ser corroborats més endavant per Gomila i col·laboradors (2015). Els 

darrers estudis, realitzats per Garrido-Sanz i col·laboradors (2017) també ho classifiquen en 9 subgrups, 

però modifiquen P. asplenii per P. protegens. Aquest treball es va realitzar tenint en compte els 4 gens 

anteriors i les seqüencies genòmiques disponibles. Donat que no es disposava de la seqüència genòmica 

de P. fragi, els autors finalment van decidir classificar el complex en 8 filogrups, tenint en compte 

característiques com la capacitat de biocontrol, la producció de metabòlits secundaris, l’habilitat 

d’actuar com a promotor de creixement, etc. A la Figura 1 es mostra un esquema representant les 

característiques d’alguns dels filogrups comentats.  

 

Dins del complex de P. fluorescens, trobem soques incloses en els filogrups de P. corrugata, P. 

chlororaphis i P. protegens que es caracteritzen per produir una sèrie de metabòlits amb propietats 

antifúngiques com 2,4-diacetilfloroglucinol (2,4-DAPG). 2-hexil, 5-propil resorcinol, fenazines (PCA), i 

altres antibiòtics com pirrolnitrin (Prn) i pioluteorina (Plt). Altres soques de P. chlororaphis i P. koreensis 

presenten un conjunt de gens que els permet tenir un metabolisme àcid indol-3-acètic, que millora el 

sistema radicular vegetal incrementant la capacitat d’absorció de nutrients, i P. chlororaphis també està 

identificada com a insecticida (Garrido-Sanz et al. 2017).  

 

Figura 1. Exemple d’atributs relacionats amb alguns dels filogrups del complex de P. fluorescens, segons Garrido-

Sanz i col·laboradors (2017). 2, 4-DAPG, 2, 4, diacetil floroglucinol; PCA, àcid fenilcarboxílic; Plt, Pioluteorina; Prn, 

Pirrolnitrina; IAA, àcid indolacètic.  

 

1.7 Antecedents  

El grup de Patologia Vegetal de la UdG va començar a treballar l’any 1994 en l’aïllament, selecció i 

caracterització de bacteris epífits com a agents de biocontrol per ser utilitzats com a ingredients actius 

de bioplaguicides pel control de l’estemfiliosis de la perera (Bonaterra, 1997). En aquest treball es van 

seleccionar bacteris de les espècies Pseudomonas fluorescens i Erwinia herbícola (actualment Pantoea 



7 
 

agglomerans), ja que aquestes havien estat descrites com a bons agents de control biològic en diferents 

articles. Més endavant i ja enfocat solament en P. fluorescents, el grup va treballar en la realització d’un 

anàlisi polifàsic de soques de Pseudomonas fluorescens potencials agents de biocontrol en malalties de 

fruiters (Badosa, 2001). En aquell treball es van caracteritzar fenotípicament (proves bioquímiques i API 

20NE, proves bioquímiques específiques com al producció de metabòlits ( 2,4-DAPG, Plt, Prn i PCA, 

IAA..etc), antagonisme in vitro i ex-vivo enfront diversos patògens; capacitat de promoció de 

creixement), i genotípicament (restricció del 16S rDNA, i anàlisis del polimorfisme de la longitud dels 

fragments de macrorestricció separats per electroforesis en camp polsant MRFLPs-PFGE). L’objectiu era 

veure si hi havia alguna relació entre les diferents caracteritzacions i la capacitat de biocontrol o 

promoció del creixement. Els resultats de l’anàlisis de components principals amb les dades obtingudes, 

no van mostrar una correlació entre els trets estudiats i el biocontrol o promoció de creixement.  

Amb la publicació de l’article de Garrido-Sanz i col·laboradors (2017), hi ha disponibles un seguit de 

marcadors moleculars que permeten la identificació de 8 filogrups diferents del complex de P. 

fluorescens i que permeten classificar-los en els filogrups de P. fluorescens, P. gessardi,, P. mandelii, P. 

jesseni, P. koreensis, P. corrugata, P. chlororaphis and P. protegens.  

 

 

2. OBJECTIVES 

The aim of this work was to classify phylogenetically several previously identified Pseudomonas fluorescens 

strains of an internal collection of the Plant Pathology group of the UdG. This classification is based on the 

presence/absence of nine molecular markers developed by Garrido-Sanz and coworkers (2017) by means of 

PCR amplification. To accomplish this objective, the workflow we have done was:  

- Recover the strain collection from freeze cultures supplemented with glycerol (20%).  

- Obtain the DNA from the strains adequate for PCR amplification.  

- In silico analysis of primers pairs for the nine moleculars markers.  

- Classification of the strains into the phylogroups according to the PCR amplification results. 
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3. MATERIALS I MÈTODES 

3.1. Medis de cultius, tampons, reactius prova oxidasa i gels electroforesi 

3.1.1. Medis de cultius 

Medi King B Agar 

- 15 g Proteosa peptona 

- 1,5 g K2HPO4 

- 1,5 g MgSO4 

- 15 g Agar 

- 10 g Glicerol 

- 1L H2O destil·lada 

Homogeneïtzar i autoclavar durant 20 min a 121ºC a l’autoclau. Després refredar fins 55ºC i repartir 

en plaques de Petri en condicions d’asèpsia dins d’una cabina de flux laminar. 

3.1.2. Tampons 

Tampó de lisi 

- 0,1 g NaOH 

- 0,125 g SDS 

- 50 ml H2O destil·lada 

TAE 50x 

- 121 g TRIS base 

- 28,55 ml àcid acètic glacial 

- 50 ml EDTA 0,5M pH 8 

- 350 ml H2O destil·lada 

Ajustar el pH a 7,5.7,8 amb HCl concentrat i ajustar a un volum de 500 ml. 

TAE 1x: 20 ml TAE 50x. Enrasar a 1L d’H2O destil·lada. 

Tampó de càrrega 

- 3 ml Glicerol  

- 7 ml H2O mil·liQ  

- 0,025 g Blau de Bromofenol 

- 0,025 g Xilen cianol 

Marcador Molecular 1KB ladder  

- 150 µl d’aigua destil·lada, 10 µl del marcador molecular i 40 µl del tampó de càrrega 

3.1.3. Reactiu prova oxidasa 

N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride. 07770 Sigma-Aldrich dissolt en aigua destil·lada.  

3.1.4. Gels electroforesi 

Gel Agarosa (1,5%) 

- 1,2 g agarosa 

- 80 ml TAE 1x 

Escalfar fins punt d’ebullició i homogeneïtzar. Deixar a temperatura ambient uns minuts i abocar al 

motlle, deixar refredar fins que es solidifiqui. 
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3.2. Soques utilitzades 

Es va utilitzar una col·lecció de 56 soques fluorescents del gènere Pseudomonas (Taula 1) que prèviament 

havien estat classificades com a P. fluorescens (Badosa, 2001) juntament amb soques de referència de 

col·leccions de cultiu tipus. Aquestes darreres es van rebre liofilitzades i es van revifar seguint les 

indicacions del proveïdor. La resta de soques formen part de la col·lecció interna del CIDSAV i es conserven 

glicerinades a -80ºC.  

 

Taula 4. Soques del complex P. fluorescens emprades en aquest treball (CECT: col·lecció espanyola de cultius tipus; 

DSM: col·lecció alemanya de cultius tipus) 

 

Soca Pseudomonas  Origen aïllat Origen geogràfic 

P. corrugata  CECT124 Tomaquera Regne Unit 
P. chlororaphis  CECT4470 Placa contaminant - 
P. jessenii DSM17150 Aigua mineral  França 
P. gessardii  DSM17152 Aigua mineral França 
P. fluorescens  CECT378 Aigua tancs depuració Regne unit 
CHA0 Arrel tabac Payene, Suissa 
Q287 Arrel blat Quinky lake, Washignton, EEUU 
JBR170 Arrel blat Woensdrecht, Holanda 
SW25 Arrel blat Oxfordshire, Anglaterra  
WB1 Terra Alemanya 
WB52 Terra  Alemanya 
Ps279 Arrel blat Lind, Washignton, EEUU 
Ps31 Arrel canya de sucre Holeby, Dinamarca 
Ps15 Arrel canya de sucre Holeby, Dinamarca 
Qc6980 Arrel blat Quinky lake, Washignton, EEUU 
JMP128 Arrel blat Woensdrecht, Holanda 
BL915 Cotonera  Hill country, Texas, EEUU 
202 Scorpiurus subvillosus Girona, Espanya  
209 Scorpiurus subvillosus Girona, Espanya 
210 Scorpiurus subvillosus Girona, Espanya 
227 Pyrus communis Girona, Espanya 
230 Pyrus communis Girona, Espanya 
263 Fagus sylvatica Puig Neulós, Espanya 
288 Zea mays Aiguamolls empordà, Espanya 
289 Zea mays Aiguamolls empordà, Espanya 
298 Gramínia Vallter, Espanya 
301 Gramínia Vallter, Espanya 
317 Nicotiana tabacum Girona, Espanya 
318 Nicotiana tabacum Girona, Espanya 
340 Prunus sp. Lleida, Espanya 
360 Pyrus sp. Tallada de l’Empordà, Espanya  
372 Pyrus sp. Mas Badia, Espanya 
373 Pyrus sp. Girona, Espanya 
375 Pyrus sp. Girona, Espanya 
378 Pyrus sp. Girona, Espanya 
379 Veronica persica Banyoles, Espanya 
381 Veronica persica Banyoles, Espanya 
383 Veronica persica Banyoles, Espanya 
384 Gramínia Banyoles, Espanya 
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Taula 4. Continuació   

Soca Pseudomonas  ORIGEN AÏLLAT ORIGEN GEOGRÀFIC 

385 Veronica persica Banyoles, Espanya 
404 Gramínia Banyoles, Espanya 
424 Prunus persica L’Armentera, Espanya 
531 Prunus persica L’Armentera, Espanya 
532 Prunus persica L’Armentera, Espanya 
537 Pyrus communis Calonge, Espanya 
539 Pyrus communis Calonge, Espanya 
550 Prunus amygdalus Calonge, Espanya 
600 Pyrus communis  Mas Badia, Espanya 
807 Arrel portaempelts perera Espanya 
808 Arrel portaempelts perera Espanya 
809 Arrel portaempelts perera Espanya 
812 Arrel portaempelts perera Espanya 
817 Arrel portaempelts perera Espanya 
894 Malus domestica Gualta, Espanya 
895 Malus domestica Gualta, Espanya 
945 Malus domestica Regencós, Espanya 

 

Els aïllats bacterians es van repicar a partir de cultius glicerinats (20% glicerol final) emmagatzemats a -80ºC 

mitjançant sembra d’estria en plaques de Petri amb medi KB sòlid i es van deixar incubar a 28ºC durant 

mínim 24 h abans de procedir a l’extracció del DNA.  

Per comprovar que les soques corresponien al complex de les P. fluorescens, es sembraven en KB que és un 

medi diferencial, ja que és pobre en ferro, i les P. fluorescens produeixen uns compostos quelants de ferro 

anomenats sideròfors que són fluorescents sota llum ultraviolada. També es va realitzar la prova oxidasa 

que determina la presència del citocrom c en la cadena respiratòria del microorganisme. La prova s’utilitza 

en la caracterització de bactèries gramnegatives com Pseudomonas sp. (Fernández Olmos et al., 2010). En 

presència d’oxigen atmosfèric l’enzim intracel·lular citrocrom-oxidasa oxida el reactiu N,N-Dimethyl-p-

phenylenediamine dihydrochloride i forma un compost blavós. De tot el complex de Pseudomonas que són 

fluorescents sota llum ultraviolada, solament P. syringae és oxidasa negativa, la resta són oxidasa positiva. 

En aquest treball es va utilitzar la soca P. syringae EPS94 (INTEA, Institut de Tecnologia Agroalimentària, 

Girona) com a control negatiu de la prova de l’oxidasa. La soca es va obtenir a partir de glicerinats amb el 

mateix protocol que la resta de soques.  

 

 

3.3. Selecció i comprovació in silico dels encebadors 

 

3.3.1. Encebadors seleccionats 

A la Taula 5 (A) es mostren els marcadors amb els noms dels gens que amplifiquen i el número d’accés de 

la seqüència gènica dels nou marcadors que es van utilitzar per dur a terme aquest treball, i que són els 

necessaris per classificar les soques en els diferents filogrups del gènere Pseudomonas segons Garrido-

Sanz et al., (2017) tal com es detalla a la Taula 5 (B).  
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Taula 5. Nom dels marcadors y número de la seqüència gènica més representativa (A). Classificació dins del complex 

de les Pseudomonas fluorescens segons els resultats de l’amplificació (B). 

A 

MARCADOR GEN NÚMERO D’ACCÉS 

DGPf_0 Hypothetical protein  (PSF113_RS556935) 

DGPf_1 Type I secretion target  (PSF113_RS30625) 

DGPf_2 FAD dependent oxidoreductase  (PFL01_RS10805) 

DGPf_3 Glutamine synthetase  (PputUW4_01890) 

DGPf_4 KWG repeat-containing protein  (PFL_RS20920) 

DGPf_5 3-phosphoshikimate 1-carboxyvinyltransferase  (PFLA506_RS14455) 

DGPf_6 LysR family transcriptional regulator  (PFL_RS18605) 

DGPf_7 LysR family transcriptional regulator  (PFLU_RS11255) 

DGPf_8 LuxR family transcriptional regulator  (PCL1606_12410) 

B 

Nom 

marcador 

Grups del complex P.fluorescens 
P. 

corrugata 

P. 

koreensis 

P. 

jessenii 

P. 

mandelii 

P. 

gessardii 

P. 

fluorescens 

P. 

protegens 

P. 

chlororaphis 

DGPf_0 + + ± + - - ± - 

DGPf_1 + - - - - - - - 

DGPf_2 - + + - - - + + 

DGPf_3 - - + + - - - - 

DGPf_4 - - - - - - + - 

DGPf_5 - - - - + + - - 

DGPf_6 - - - - + - ± - 

DGPf_7 - - - - - + - - 

DGPf_8 - - - - - - - + 

La presència del marcador en totes les soques d’un mateix grup es troba indicat amb un plus (+), per contra l’absència es troba 

indicada amb un menys (-). Els grups que tenen presència o absència depenent de l’aïllat es troba indicat amb un més/menys (±)). 

 

A la Taula 6 es mostren les seqüències dels encebadors utilitzats en aquest treball. En primer lloc es va fer 

una comprovació in silico dels encebadors per confirmar que hibridaven el genoma dels grups de 

Pseudomonas fluorescents corresponents a la Taula 5. Per a fer la simulació de l’anellament entre el DNA i 

els marcadors, és necessari que l’encebador revers (R) estigui en orientació 3’- 5’i en la seva seqüència 

complementària. A la Taula 7 es mostren les seqüències finals utilitzades per a fer la comprovació in silico. 

Per fer les comprovacions es va accedir al gen en el GENBANK (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/), i 

amb el programa d’alineament MULTALIN (http://multalin.toulouse.inra.fr/multalin/) (Corpet, 1988) es va 

realitzar la comprovació.  

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
http://multalin.toulouse.inra.fr/multalin/
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Taula 6. Encebadors utilitzats en aquest treball.  

Marcador Encebador Posició Seqüència (5’-3’) Tm (ºC) Amplicó (pb) 

DGPf_0 
DGPf_0F 

139..750 
CATCGCAATCGCACRATGATY 
GAAAGTCTTGACCAGCARVAG 

67 612 
DGPf_0R 

DGPf_1 
DGPf_1F 

632..1316 
TGCAGGRAGACGGSAARG 
CCRAGGAAGCCCAGGGAN 

66 685 
DGPf_1R 

DGPf_2 
DGPf_2F 

88..1088 
GTRGTSTTCATCGGBGGHGG 
TGGCARTACCAGACGTTRTCCG 

66 1001 
DGPf_2R 

DGPf_3 
DGPf_3F 

671..1351 
CCATGGCCGACCACCACGTCATCATCAARC 
GCAGTTCCCAGTCGGTKATBCGYCGGTCG 

67 681 
DGPf_3R 

DGPf_4 
DGPf_4F 

32..1103 
CGCTGATCCTCTCGTTGTCTGC 
ACGCCCTTGTCCACATCG 

66 1072 
DGPf_4R 

DGPf_5 
DGPf_5F 

3..1117 
CGGCGTGGGTGTCGATCRR 
GAGTTCGCAGAAAACCGTGACCG 

70 1115 
DGPf_5R 

DGPf_6 
DGPf_6F 

28..707 
GCSTTGCGHTAYTTCCACGAGG 
GCCAGGCTYTTCTGCACYTCC 

58 680 
DGPf_6R 

DGPf_7 
DGPf_7F 

11..755 
CYGARATCGAGGGGCTKTGGA 
GCTGAARTCTGGVAGCAGGGC 

66 745 
DGPf_7R 

DGPf_8 
DGPf_8F 

127..787 
CCCACCGACAGCCAGCAACG 
CGGTCTTGTCGCTGATGCCG 

70 661 
DGPf_8R 

      
Tm: temperatura d’anellament; Les bases en negreta corresponen segons la classificació de la la IUPAC (Unió Internacional de 

Química Pura i Aplicada) a: R = G/A (purina), Y = T/C (pirimidina), V = G/C/A (qualsevol excepte T), S = G/C (enllaços forts), N= 

A/G/C/T (qualsevol), B = G/T/C (qualsevol excepte A), H = A/C/T (qualsevol excepte G), K = G/T (ceto). 

Taula 7. Marcadors moleculars amb les seqüències nucleotídiques finals per a  comprovar l’anellament d 

eles seqüències amb les dianes corresponents. 

 

MARCADOR ENCEBADOR FORWARD (5’-3’) ENCEBADOR REVERSE (3’-5’) 

DGPf_0 CATCGCAATCGCACRATGATY CTBYTGCTGGTCAAGACTTTC 

DGPf_1 TGCAGGRAGACGGSAARG CCRAGGAAGCCCAGGGAN 

NTCCCTGGGCTTCCTYGG 

DGPf_2 GTRGTSTTCATCGGBGGHGG CGGAYAACGTCTGGTAYTGCCA 

DGPf_3 CCATGGCCGACCACCACGTCATCATCAARC CGACCGRCGVATMACCGACTGGGAACTGC 

DGPf_4 CGCTGATCCTCTCGTTGTCTGC CGATGTGGACAAGGGCGT 

DGPf_5 CGGCGTGGGTGTCGATCRR CGGTCSCGGTTTTCTGCGSSCTC 

DGPf_6 GCSTTGCGHTAYTTCCACGAGG GGRGTGCAGAARAGCCTGGC 

DGPf_7 CYGARATCGAGGGGCTKTGGA GCCCTGCTBCCAGAYTTCAGC 

DGPf_8 CCCACCGACAGCCAGCAACG CGGCATCAGCGACAAGACCG 

Les bases en negreta corresponen a la mateixa explicació que la figura 6.  

Com a controls positius es van utilitzar les soques de Taula 5 perquè corresponen als grups filogenòmicss 

comprovats i classificats en l’article de Garrido-Sanz et al., (2017). 
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Taula 8. Soques emprada com a controls positius en les amplificacions dels 9 marcadors. 

Filogrup  Nom soca  utilitzada Control positiu del/s marcador/s  
P. corrugata Q287 DGPf_0 i DGPf_1 

P. chlororaphis CECT 4470 DGPf_2 i DGPf_8 

P. jessenii DMS 17150 DGPf_2 i DGPf_3 

P. gessardii DMS 17152 DGPf_5 i DGPf_6 

P. fluorescens Ps2-79 DGPf_5 i DGPf_7 

P. protegens CHA0 DGPf_2 i DGPf_4 

 

3.4. Extracció de DNA 

Després de 24 h d’incubació dels aïllats bacterians en medi agar B de King (KB), es va procedir a l’extracció 

del DNA bacterià mitjançant dos mètodes diferents anomenats A i B. Fins el moment de bullir les mostres, 

tota la manipulació es realitzava dins una cabina de flux laminar.  

 

a) L’extracció A consistia en dipositar 100 µl de tampó de lisi en un tub Eppendorf, i després de 

resuspendre una colònia es bullia durant 15 min a 100ºC. Després es centrifugava durant 1 min a 

12000 rpm, es pipetejaven 6 µl del sobrenedant i es dipositaven en 294 µl d’H2O destil·lada. 

(Raaijmakers et al.,  1997)  

 

b) L’extracció B consistia en resusprendre una colònia en 100 µl H2O destil·lada, s’afegien 100 µl de 

tampó d’extracció Extraction solution (SIGMA-ALDRICH) i es bullia durant 30 min a 100ºC. 

Posteriorment es diluïen 50 µl de la mostra en 50 µl de tampó de dilució Solution dilution DNA 

(SIGMA-ALDRICH).  

 

Es ambdós casos es va conservar el DNA a -20ºC fins al moment de ser utilitzats en la mix de PCR. 

Per a comprovar que el DNA extret tenia una qualitat suficient com per poder realitzar-se l’amplificació en 

el cas de que hi hagués present la diana, es va realitzar una PCR utilitzant els encebadors dirigits al 16S 

rDNA  amb els encebadors 27F i 1492R (27F 5'-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3'; 1492R 5′-

TACCTTGTTACGACTT-3’) (Kitahara et al., 2012). 

3.5. Realització de la PCR 

Es va utilitzar un Kit de PCR, el ReadyMix (SIGMA-ALDRICH) que conté la DNA polimerasa, nucleòtids i el 

tampó de reacció, de manera que sols calia afegir aigua i els encebadors adients en cada cas, amb els 

volums indicats a la Taula 9. Per a la preparació del còctel, es preparava la quantitat necessària, afegint una 

reacció per preveure les pèrdues que es produeixen durant el repartiment del mix. Així si es preparava una 

còctel per 15 mostres, es preparava per un total de 16 mostres.  
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Taula 9. Volums utilitzats per a cada reacció en la preparació del mix de les diferents PCRs realitzades en aquest 

treball.  

Reactiu Volum (µl) per reacció  

REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix 10 

H2O destil·lada  6 

Encebador 1 (10µM) 1 

Encebador 2 (10µM) 1 

Total 18 

Després s’afegien els 2 µl de DNA de la mostra corresponent, prèviament descongelada. La preparació de la 

PCR es va realitzar sempre dins d’una campana de flux laminar mentre que l’addició dels 2 µl de mostra de 

DNA es va realitzar en un altre laboratori i fora de campana. En cada PCR es consideraven 3 mostres més: 

un control positiu per l’encebador que s’utilitzava, una soca de control negatiu i finalment un control 

negatiu del còctel de PCR on s’addicionava aigua en lloc de DNA. En el cas de l’amplificació del 16S rDNA, 

només es feia  control negatiu de reacció. Un cop preparats els tubs de reacció es col·locaven al 

termociclador S100 Thermal Cycler (Life Science. BioRad Laboratories) i es feia córrer el programa 

d’amplificació adient, en el qual es modificaven les temperatures depenent de l’encebador.  

Taula 10. Programes emprats per amplificar el 16S rDNA (A) i els fragments específics per a la classificació de les 

soques del complex Pseudomonas fluorescents (B).  

A       B   

Cicles Temperatura (ºC) Temps  

1 95 5 min 

30 95 30 s 

56 30 s 

72 1,5 min 

1 72 7 min 

1 4 ∞ 

     
*Es van crear diferents programes modificant la temperatura d’anellament corresponent a cada encebador (indicat a la Taula 6). 

 

3.6. Electroforesi i lectura del gel 

Un cop realitzada l’amplificació de la PCR, es procedia a la lectura dels resultats obtinguts mitjançant la 

realització d’un gel d’agarosa i posterior tinció d’aquest amb Bromur d’Etidi. Es preparava un gel a l’1.5% 

d’agarosa. Es van carregar les mostres directament, ja que el kit porta incorporat el tampó de càrrega. Es va 

utilitzar com a marcador molecular l’1KB plus ladder (Life Technologies). En el cas del marcador, si que 

estava barrejat amb tampó de càrrega. En el moment de dipositar el gel a la cubeta d’electroforesis, es 

tenia en compte que el DNA està carregat negativament i per tan els pouets del gel estaven en el pol 

negatiu de la cubeta, de manera que a l’aplicar el corrent elèctric es desplaçaven cap al pol positiu. 

L’electroforesi es va realitzar a 90 V durant 35 min. Posteriorment, es va tenyir el gel en Bromur d’Etidi 

durant 20 min per tal de visualitzar els fragments obtinguts. Un cop tenyits, es va fotografiar el gel amb 

llum ultraviolada mitjançant la càmera Image ChemiDoc XRS acoblada a un ordinador amb el programa 

Image Lab 4.1. 

Cicles Temperatura (ºC) Temps  

1 95 5 min 

30 95 30 s 

58/66/67/70* 30 s 

72 1,5 min 

1 72 7 min 

1 4 ∞ 
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4. RESULTATS I DISCUSSIÓ 

4.1. Cultius de les soques de Pseudomonas  

Les soques es van recuperar bé dels cultius glicerinats, tot i que algunes (per exemple les soques 600, Ps15) 

no es van recuperar en un inici i es van haver de repicar dues vegades més incrementant respectivament la 

quantitat de glicerinat dipositat damunt la placa. No es va tenir cap problema amb recuperar a partir dels 

liofilitzats les soques de col·lecció de cultius.  

En els cultius crescuts i incubats durant 24 h en medi KB, es va observar la fluorescència sota llum 

ultraviolada a una longitud d’ona de 256 nm per observar-ne la fluorescència i també es va realitzar la 

prova oxidasa. A la Figura 2 es mostren els resultats d’alguns aïllats pel que fa a la fluorescència sota llum 

ultraviolada i a la prova de l’oxidasa. En ambdós casos totes les colònies van donar un resultat positiu, 

descartant que alguna de les soques no pertanyés al complex de les P. fluorescens.   

A             B 

Figura 2. Fotografia d’una soca sembrada en KB i observada sota llum ultraviolada (A) i resultats de la prova de 

l’oxidasa (el color blau-lilós, és el resultat positiu)(B). 

 

4.2. Comprovació in silico dels encebadors dels marcadors moleculars 

4.3.  

La comprovació in silico és una simulació computacional que et permet comprovar si el disseny dels 

encebadors és l’adequat per hibridar el genoma dels grups de P. fluorescens abans de començar a realitzar 

PCRs. Primer s’accedeix al cercador d’alineaments locals BLAST 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Web&PAGETYPE=BLASTHome) i es fa el blast amb 

l’encebador forward i acotant el gènere a Pseudomonas. Per exemple, pel marcador DGPf_8 seria el 

corresponent a la Taula 7 (CCCACCGACAGCCAGCAACG).  

Després es selecciona la seqüència ID del microorganisme amb més identitat (Figura 3 A) i es selecciona a 

mostrar la regió alineada més el fragment corresponent al gen (Figura 3 B). En el cas de DGPf_8 seria més 

un fragment de 661 pb. Es copia la regió mostrada en format FASTA i s’obre el programa d’alineament 

MULTALIN (http://multalin.toulouse.inra.fr/multalin/). S’insereix la seqüència copiada i s’afegeixen els dos 

encebadors en la correcta orientació (Taula 7). Per últim es comprova si s’ha alineat bé i per tant es valida 

la parella d’encebadors. (Figura 3C).  

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Web&PAGETYPE=BLASTHome
http://multalin.toulouse.inra.fr/multalin/
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Figura 3. Exemple dels resultats obtinguts en la comprovació in silico dels encebadors del marcador DGPf_8.  

A 

 

B 

 

C 
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4.4. Extracció de DNA 

 

Es van provar dos mètodes d’extracció de DNA per veure amb quin dels dos s’obtenia un DNA de qualitat 

òptima per procedir a fer les PCR. Tots dos protocols són molt senzills, ja que estan pensats per ser utilitzats 

en bacteris gram negatius, i per tant, no hi ha molta dificultat en trencar la membrana. Després de fer la 

PCR del 16S rDNA amb unes mostres de les mateixes soques però amb mètodes d’extracció diferents, es va 

procedir a fer la PCR i veure els resultats de l’amplificació en un gel d’electroforesi. El gen 16S rDNA s’ha 

utilitzat molt durant els darrers anys com a biomarcador per l’estudi de la diversitat dels procariotes perquè 

està format per unes regions conservades en la majoria de bacteris (Martinez-Porchas et al., 2017). 

Amplificant aquest gen ens permetrà valorar l’estat, i per tant la qualitat del DNA de les mostres, ja que la 

totalitat de les mostres s’han de poder amplificar amb aquests encebadors universals. Els resultats que es 

van obtenir amb el kit van ser millors que els obtinguts amb el protocol de Raaijmakers i col·laboradors 

(1997), ja que es va observar una amplificació més neta del fragment de 1500 pb del 16S rDNA. Totes les 

mostres van donar un resultat d’amplificació de 1500 pb que és el que s’esperava amb l’ús d’aquests 

encebadors, indicant que podien utilitzar-se per fer les PCR amb els 9 marcadors que s’utilitzen per 

classificar els filogrups dins el complex de les P. fluorescens. 

 

Seguidament es van realitzar les PCR de les soques que s’havien escollit per fer de controls positius. Segons 

l’article Garrido-Sanz i col. (2017) les soques escollides amplifiquen pels marcadors DGPf_0, 1, 2, 3, 4, 7 a 

una temperatura d’anellament de 64ºC i pels marcadors DGPf_5, 6 i 8 a la temperatura de 67ºC. Quan es 

van provar les diferents PCR amb la totalitat de soques que es volien utilitzar com a controls, es van 

observar diversos patrons de bandes per la resta de soques que no eren el control positiu i els resultats que 

s’esperaven de les soques de P. corrugata CECT124 i la P. fluorescens CECT378 que havien de ser els 

controls positiu dels marcadors DGPf_0 i 7 respectivament, no van mostrar els resultats esperats. A la figura 

4 es mostra com exemple els resultats obtinguts amb els encebadors DGPf_0, 5 i 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    A       

          B 

Figura 4. Amplificacions de les soques escollides inicialment com a controls positius, amb els encebadors DGPf_0 (A), 5 

i 7 (B). Als costats hi ha el marcador 1Kb ladder indicat amb la fletxa blava. La posició d eles soques és la mateixa en els 

tres gels.   
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Els resultats esperats en el cas A de la Figura 4 era una amplificació per a les soques P. jessenii DMS 17150, 

P. protegens CHA0 i P. corrugata CECT124, donant un fragment de 612 pb. S’observa una diferència amb 

l’alçada dels fragments obtinguts, P. protegens CHA0 presenta una banda més baixa que P. jessenii DMS 

17150, a més, la soca P. corrugata CECT124 no amplifica tot i que les CECT124A i B són la mateixa soca i sí 

amplifiquen (s’havien observat com colònies diferents a la placa, i s’havien tractat de manera individual).  

Pel que fa a la Figura 4 B, la soca P. fluorescens CECT378 hauria d’amplificar una banda de 1115 pb per a 

DGPf_5 i una banda de 745 pb per DGPf_7. Sembla que efectivament amplifica pel marcador 5, però al gel 

del marcador 7 dona un patró de bandes fora del normal.  

Per tant, i veient els resultats obtinguts es va observar que per una banda hi havia soques de control positiu 

que no s’obtenien el resultat esperat (P. fluorescens CECT378 i P. corrugata CECT124) i per altra banda es va 

observar que si bé s’obtenia un fragment d’amplificació en el control positiu, també s’observaven altres 

amplificacions inespecífiques. Es va concloure que la temperatura d’anellament no era la idònia.  

Per això, es va procedir a realitzar PCR amb gradient de temperatures per determinar quina seria la 

temperatura òptima per a cada encebador. A la Figura 5 es mostra com exemple els resultats obtinguts 

utilitzant el DNA procedent dels dos mètodes d’extracció de les soques P. chlororaphis CECT4470 i P. 

jessenii DSM17150 i els encebadors 0 i 3. Aquests encebadors estaven descrits per hibridar amb una 

temperatura d’anellament de 64ºC i la soca P. jessenii DSM17150 havia de donar positiu mentre que P. 

chlororaphis CECT4470 no havia de donar amplificació. Es van utilitzar en el gradient la temperatura de 64, 

64.8, 65.9 i 67.2 ºC .  

Figura 5. Fotografia del gel d’agarosa on es poden observar els resultats obtinguts en la PCR comparant els dos 

mètodes d’extracció de DNA utilitzats en aquest treball (A i B) i les amplificacions obtingudes amb els encebadors 

DGPf_0 (part superior imatge) i 3 (part inferior de la imatge) a les diferents temperatures d’anellament per les soques 

P. jessenii DSM17150 (control positiu, a la dreta de la imatge) i P. chlororaphis CECT4470 (control negatiu, a l’esquerra 

de la imatge).  
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Observant el gel es va concloure que hi havia una millor claredat de les bandes utilitzant el mètode 

d’extracció de DNA B i que la millor temperatura d’anellament pels marcadors 0 i 3 era a 67.2ºC i no 

emprant els 64ºC que esmentava l’article Garrido-Sanz i col. (2017). A aquesta temperatura no s’obtenien 

bandes inespecífiques de la soca que no havia d’amplificar i s’obtenia molt bon resultat de la soca utilitzada 

com a control positiu. Segurament això té a veure amb l’eficiència dels reactius de la PCR (utilitzant un KIT) i 

també amb el termociclador utilitzat. El termociclador que s’ha utilitzat en aquest treball és un 

termociclador nou i per tant segurament és molt eficient, i això també podria explicar la presència de 

bandes inespecífiques en el cas de que no hi hagués present la diana dels encebadors, tot i que provats 

amb un altre termociclador que porta més de 8 anys en funcionament, també s’obtenien fragments 

d’amplificació.  

Es va realitzar la mateixa aproximació amb els altres marcadors, utilitzant les corresponents soques de 

control positiu i control negatiu. Es va realitzar un primer gel de gradients de temperatura pels marcadors 

DGPf_1, 2, 4, 6 i 7 (Figura 6), on es va decidir que pels marcadors 2 i 4 la millor temperatura d’anellament 

era 66ºC. El marcador 1 no havia amplificat res (ni el control positiu ni el negatiu), per tant es va decidir 

disminuir la temperatura d’anellament fent baixar l’especificitat dels encebadors. 

Figura 6. Resultats de la PCR dels marcadors DGPf_1, 2, 4, 6 i 7 a un gradient de temperatures d’anellament. Les 

soques utilitzades com a controls negatius van ser la P. chlororaphis CECT4470 pels marcadors DGPF_1 i 6, la P. 

fluorescents CECT378 pel 2, P. gessardii DMA17152 pel 4 i P. corrugata CECT124 pel 7. Com a controls positius P. 

corrugata CECT124 per l’1; P. protegens CHA0 pel 2 , 4 i 6, la P. gessardi DSM17152 també pel 6 i la P. fluorescents 

CECT378 pel 7. 

Els resultats obtinguts van ser que pel marcador DGPf_6, on P. gessardi DMS17152 i  P. protegens CHA0 

eren els controls positius, la primera soca havia amplificat dèbilment. Per altra banda, el control positiu del 

marcador DGPf_7 (P. fluorescents CECT378) donava dues bandes en comptes d’una banda, així doncs, 

també es va decidir disminuir el gradient de temperatures. Es va realitzar un segon gel amb les 

modificacions anteriors i es va determinar que pel marcador DPGf_6 la millor temperatura d’anellament 

era 58ºC.  
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En aquest segon gel, el control positiu del marcador DPGf_1 (la soca P. corrugata CECT124) continuava 

sense amplificar tot i haver disminuït considerablement la temperatura d’anellament, i es va decidir 

utilitzar la soca Q287 com a nou control positiu en representació de P. corrugata. En referència al marcador 

DPGf_7, es va observar que a una temperatura d’anellament més baixa, i per tant perdent especificitat, el 

control negatiu amplifica, i com a conseqüència es va determinar la soca P. fluorescens Ps2-79 com a nou 

control positiu en representació de P. fluorescens.  

Aquests dos darrers canvis es van realitzar ja que les dues noves soques estaven citades en el mateix treball 

tant en el cos central com en el material suplementari de l’article de Garrido-Sanz i col·laboradors (2017). 

Aquest fet significa que les dues soques que estaven identificades dins les col·leccions de cultius, com P. 

fluorescens CECT378 i P. corrugata CECT124, estan classificades amb metodologies anteriors que podien fer 

que es classifiquessin en espècies que amb els nous mètodes de classificació no hi serien identificades.  

Aquest no és un fet estrany, ja que s’han fet estudis d’identificació bacteriana on els resultats no 

concordaven amb la base de dades la qual partien. Per exemple, en el treball de Badosa (2001), soques com 

la P. fluorescens CECT 844, va estar identificada tant amb les galeries API 20NE com en proves bioquímiques 

clàssiques com a P. putida.  

Amb les dues noves soques de control positiu amb els marcadors DPGf_1 i 7, i amb les soques 

corresponents als controls dels marcadors DPGf_5 i 8 es va realitzar les PCR amb gradient de temperatura. 

Es va determinar que pel marcador DGPf_1 el control positiu seria la soca P. corrugata Q287 i pel marcador 

DGPf_7 el control positiu seria la soca P. fluorescens Ps2-79, i la temperatura òptima d’anellament 

d’ambdós seria 66ºC. Pels marcadors DGPf_5 i 8 la temperatura escollida va ser 70ºC (Figura 7). Tot i que 

cal destacar que en alguns casos s’observaven fragments inespecífics que es comentaran més endavant. 

Figura 7. Fotografia del gel d’agarosa on es poden observar els resultats de la amplificació de les soques de P. 

corrugata Q287 com a control positiu del marcador DPGf_1; P. fluorescens Ps2-79 del 7;  P. gessardi DSM17152 pel 5 i 

P. chlororaphis CECT4470 pel marcador 8. Com a control negatius es feien servir les mateixes soques depenent dels 

marcador a provar.  
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Finalment es van comprovar tots els marcadors amb les noves condicions assajades utilitzant la totalitat de 

soques que s’utilitzaven com a controls positius. A la Figura 8 es mostren els resultats obtinguts.  

Figura 8. Gel final amb els controls positius i temperatures finals. En color verd es destaquen les soques que segons 

l’article Garrido Sanz et al. 2017 donen positiu, en blanc les que donen negatiu i en taronja les que tant poden resultar 

positives com negatives.  

En referència al marcador DGPf_1, la soca P. corrugata Q287 és un bon control positiu. De les 2 soques que 

segons l’article podien donar o positiu o negatiu, la P. jessenii DMS1750 dona positiu, mentre que la P. 

protegens CHA0 dona negatiu. Sí que s’observa una amplificació inespecífica en alguna altra soca, però 

aquesta és molt tènue i no correspon a la mida esperada.  

Pel que fa al marcador DGPf_2, la P. corrugata Q287 dona un resultat positiu i en algunes soques s’observa 

una amplificació inespecífica i inclusivament patrons de bandes. El mateix succeeix amb DGPf_3 on les 

soques P. clrororaphis CECT4470, la P. jessenii DMS1750 i la P. protegens CHA0 donen clarament un resultat 

positiu mentre que en altres casos hi ha amplificacions inespecífiques. 
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En els marcadors DGPf_3 i 4, s’observa amb claredat el bon resultat de la soca del control positiu, en el cas 

del marcador 3 la P. gessardii DMS17152 i en el 4 la P. protegens CHA0. No s’observen en aquest cas ni 

bandes inespecífiques ni patrons de bandes.  

En el cas del marcador DGPf_5, en el qual havien de donar positiu les soques P. gessardii DMS17152 i P. 

fluorescens Ps2-79, s’observa netament l’amplificació en la segona soca, però en la primera hi ha apart de 

l’amplificació d’un fragment que correspon en mida, una amplificació d’una mida més petita. No obstant 

per la resta de soques no s’observen patrons de bandes.  

Del marcador DGPf_6, tant la soca P. gessardii DMS17152 com la P. protegens CHA0 donen un resultat 

positiu, tot i que aquesta darrera espècie també podria ser negativa amb aquest marcador. En alguna soca 

s’observa una tènue amplificació.  

Finalment pels marcadors DGPf_7 i 8, s’observa amb claredat el resultat positiu en les soques P. 

clrororaphis CECT4470 i P. fluorescens Ps2-79 respectivament, però hi ha un patró de bandes inespecífiques 

que semblen més el resultat d’una tècnica de tipatge que d’una PCR específica. No obstant, es pot 

discriminar bé el resultat positiu de l’amplificació.  

Resultats com aquests també han estat descrits per Pujol i col·laboradors (2005) en el que van observar que 

quan utilitzaven encebadors dirigits a gens implicats en la biosíntesis de metabòlits secundaris 

(Pirrolnitrina, 2,4-diacetilfloroglucinol, pioluterorina i àcid 1 fenazin carboxílc) de Pseudomonas, quan no hi 

havia la presència dels gens diana, s’obtenien patrons de bandes (Fingerprintings), i van anomenar-les PCR 

inespecífiques (U-PCR, Unespecific- PCR). Per això es va considerar que els resultats es podrien identificar 

com positius, negatius, amb un interrogant (si es veia un fragment que podia considerar-se de la mateixa 

mida que l’esperada), i multibanda (però que en realitat s’ha de considerar negatiu).  

 

4.5. Classificació de les soques  

A la Figura 9 es mostren com exemples els resultats obtinguts de les PCRs dels marcadors DGPf_2 (A) i 6 (B). 

El gel del marcador DPGf_6 (Figura 9 B) és un exemple on s’aprecien soques que mostren resultats positius 

(WB1, WB52), negatius (202, 210...), interrogant (375, 378...) i multibanda ( 227, 530...).  

El resultat obtingut de la classificació es mostra a la Taula 11. Es van classificar 8 soques P. corrugata, 6 

soques P. koreensis,  24 soques P. fluorescens, 3 soques P. protegens i 1 soca P. chlororaphis, 1 de P. jessenii 

i 1 de P. gessardi;  per tant, un total de 44 soques identificades amb èxit. No es va obtenir cap soca 

pertanyent a P. mandelii. 

En referència a les 7 soques restants, tot i que algunes presentessin patrons d’absència/presència 

semblants als descrits per Garrido-Sanz i col. (2017), no es podien considerar classificades en filogrups. Es 

va procedir a una comprovació dels resultats de les 7 soques no identificades que consistia en repetir 

l’amplificació d’aquells marcadors moleculars que posaven en dubte el patró d’identificació. Malgrat tot, es 

van tornar a repetir els mateixos resultats (indicades en vermell a la Taula 11). 
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Figura 9. Fotografies dels gels d’agarosa resultants de la PCR de totes les mostres pels marcador DPGf_2 (A) i  DGPf_6 

(B). La fletxa indica el marcador molecular 1Kb ladder. Damunt de cada carril hi ha el número o nom de la soca 

corresponent. 

A 

B 
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A la Taula 11 es mostren els resultats de les soques, després de la seva assignació als difrents filogrups de P. 

fluorescens depenent del patró d’absència/presencia dels 9 marcadors.   

Taula 11. Classificació de les soques del complex P. fluorescens utilitzades per Badosa (2001) en el seu treball i 

classificades en els filogrups descrits per Garrido-Sanz et al. (2017) mitjançant la utilització de 9 marcadors moleculars. 

En blau es mostren les soques que ja havien estat utilitzades i classificades en el treball de Garrido-Sanz i col. (2017). 

En vermell es mostren els resultats de les soques que no s’han pogut identificar en un filogrup concret.  

Soques 
Marcadors Grups 

filogenomics  0 1 2* 3 4 5 6* 7 8* 

808, 809, 812, Q287, Ps31, Ps15, 

JBR170, JMP128 
+ + - - - - - - - P. corrugata 

202, 209, 385, 404, 230, 288 + - + - - - - - - P. koreensis 

289 ± - + + - - - - - P. jessenii 

379 - - - - - + + - - P. gessardii 

210, 227, 298, 301, 340, 360, 372, 

373, 375, 378, 383, 384, 424, 531, 

532, 537, 539, 550, 894, 895, 945, 

SW25, Ps2-79, 600 

- - - - - + - + - P. fluorescens 

WB1, WB52, CHA0 ± -  + - + - ± - - P. protegens 

BL915 - - + - - - - - + P. chlororaphis 

263  - - - - - + ? - - 

Sense 

identificació 

317, 318  - - + - - - +/? - -/M 

381  - ? M - - - - + - 

807, 817  + - M/- - - - M - - 

Qc6980 - + ? - - - + - ? 

Marcats amb un asterisc (*) es destaquen aquells encebadors que van obtenir multibandes per més de 10 soques.  

 

4.6. Discussió general 

La identificació bacteriana a nivell d’espècie, i en alguns casos en especies molt heterogènies, la classificació 

entre elles en subclasses, com en el cas d’aquest treball en filogrups, ha anat millorant a mesura que han 

aparegut nous mètodes moleculars com els descrits per Garrido-Sanz i col. (2016, 2017), que es basa en la 

utilització de nou marcadors moleculars catalogats del 0 al 8, capaços de classificar 8 filogrups del complex 

P. fluorescens seguint un patró de presència/absència dels marcadors. La col·lecció de soques emprades en 

aquest treball, que corresponen a soques aïllades pel grup de Patologia Vegetal de la UdG, així com de 

soques cedides per altres investigadors i que s’havien demanat com a soques de referència en el treball de 

Badosa (2001), havien estat identificades disset anys enrere mitjançant metodologies disponibles en aquell 

moment com les galeries API 20NE i les proves bioquímiques descrites per Digat i Gardan (1987) i Palleroni 

(1984). Si es fa una comparació dels resultats obtinguts durant aquest treball i els obtinguts en aquell any 

(Badosa, 2001) es veurien diferencies alhora de classificar els aïllats bacterians. La Taula 12 recull els aïllats 

de la col·lecció amb la corresponent identificació segons el mètode utilitzat.  
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Taula 12. Identificació i classificació de les soques mitjançant el sistema API 20NE, les proves bioquímiques 1 i 2 

(Badosa, 2001), i l’assignació dels grups filogenòmics obtinguts amb els marcadors moleculars utilitzats en aquests 

treball.  

SOCA/AÏLLAT API 20NE 

PROVES 

BIOQUÍMIQUES 1 

DIGAT I GARDAN (1987) 

PROVES 

BIOQUÍMIQUES 2 

PALLERONI (1984) 

GRUPS FILOGENÔMICS 

MARCADORS MOLECULARS 
GARRIDO-SANZ ET AL. (2017) 

SW25, 210, 227, 

298, 301, 340, 360, 

383, 384, 531, 532, 

537, 539, 550, 600 

P. fluorescens P. fluorescens P. fluorescens 

P. fluorescens 372, 373, 375,378, 

424, 894, 895, 945 
P. fluorescens SI P. fluorescens 

PS279 P. fluorescens P. putida P. fluorescens 

Q287, JBR170, 

Ps15, Ps31, 

JMP128, 808, 809, 

812 

P. fluorescens P. fluorescens P. fluorescens P. corrugata 

202, 209, 230, 288, 

385, 404 
P. fluorescens P. fluorescens P. fluorescens P. koreensis 

BL915 P. fluorescens P. fluorescens P. fluorescens P. chlororaphis 

WB1, WB52, CHA0 P. fluorescens P. putida P. fluorescens P. protegens 

379 B. pseudomallei P. fluorescens P. fluorescens P. gessardii 

289 P. fluorescens P. putida SI P. jessenii 

Qc69-89, 381, 807, 

817 
P. fluorescens P. fluorescens P. fluorescens 

SI 
263 P. fluorescens P. putida P. fluorescens 

317 P. cepacia P. putida P. fluorescens 

318 P. putida P. putida P. putida SI 

*SI significa Sense Identificació, i s’han marcat les soques en color vermell 

Comparant els quatre sistemes d’identificació i classificació, s’observa que 15 soques coincideixen en els 

resultats de les quatre identificacions incloent el filogrup com a P. fluorescens. També hi ha 8 soques que 

havien estat identificades a excepció de les proves de Digat i Gardan (1987) com a P. fluorescens, i que 

també corresponen a aquest mateix filogrup amb els 9 marcadors moleculars. A més a més, la soca Ps-2-79 

que excepte per Digat i Gardan (1987) en el que es classifica com a P. putida, també s’identifica i classifica 

com a P. fluorescens.  

Si continuem mirant els resultats, hi ha un conjunt de 15 soques que en el treball de Badosa (2001) s’havien 

classificat pels tres sistemes com a P. fluorescens, i que mirant els filogrups, es classifiquen en 8 soques del 

filogrup P. corrugata, 6 al de P. koreensis i 1 al P. chlororaphis.   De les tres soques que en el treball de 

Badosa (2001), s’havien identificat com a P. fluorescens excepte per les proves bioquímiques de Digat i 

Gardan (1987), s’han classificat com a P. protegens.. Una soca, la 379  que en l’API 20NE havia estat 

identificada com a P. pseudomallei, i per la resta coma a P. fluorescens, s’ha classificat com a P. gessardii.  
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Finalment s’ha classificat la soca  289 com a P jessenii. Curiosament no s’ha classificat cap soca com a P. 

mandelii.  

De les 7 soques restants, destacar que la soca 318, que amb els tres sistemes s’havia identificat com a P. 

putida, no ha estat classificada en cap dels filogrups descrits. Juntament amb la soca 317 que en els altres 

sistemes s’havia classificat com a P. cepacia/ P. putida /P. fluorescents solament dona el marcador DGPf_2, 

i per estar classificada com P. koreensis hauria de donar també el 0, com a  P. jessenii el 3 i, en el cas de P. 

protegens hauria de donar el 4 i per estar classificada dins P. chlororaphis hauria de donar també el 

marcador 8. En referencia a la soca 263, si donés clarament positiu el marcador 6 (dona interrogant), es 

podría clasificar com a P. gessardii, i si fós positiu pel marcador 7 s’assignaria a P. fluorescens.  

No s’han pogut classificar en filogrups les soques Qc69-80, 381, 807, 817, que en les tres proves 

bioquímiques s’havien identificat com a P.  fluorescens. En el cas de la Qc69-80 mancaria un resultat positiu 

en el marcador 4 per classificar-se en el filogrup de P. protegens. Pel que fa a la soca 381, amb un positiu al 

marcador 5, caldria un positiu en el marcador 6 per classificar-se com a P. gessardii i el 7 com a P. 

fluorescens. Per la soca 381 que dona positiu amb el marcador 7, caldria un positiu en el marcador 5 per a 

ser classificada com a P. fluorescens. Per les soques 807/817, solament dona positiu el marcador DGPf_0, 

que és el marcador que és positiu en més filogrups i seria possible que es classifiquessin en diferents 

filogrups depenent de si fos positiu el marcador 1, el 2, el 3 o les combinacions 2 i 3 o 2 i 4.  

En resum, 44 de les 51 soques s’han pogut identificar i classificar en 7 dels 8 filogrups descrits per Garrido-

Sanz i col·laboradors (2017). Malgrat 7 soques de la col·lecció no s’han pogut identificar a nivell d’espècie, si 

podem afirmar que els resultats obtinguts són satisfactoris.  

Soques de la mateixa espècie aïllades de diferents habitats/i o origen geogràfic, poden presentar variacions 

que dificulten la seva identificació (Badosa, 2001). Tots els aïllats fets servir a l’article de Garrido-Sanz i col. 

(2017) provenen de material vegetal o sòl, per tant, soques de la mateixa espècie d’altres orígens, 

inclusivament origen geogràfic, poden quedar sense encabir amb els paràmetres establerts en un 

determinat estudi. No és doncs d’estranyar que hi hagi alguna soca del socari que no presenti un patró 

classificable de manera inequívoca dins dels 8 filogrups descrits per Garrido-Sanz i col. (2017).  

Tot i que l’objectiu d’aquest treball no ha estat mirar la correlació entre la pertinença a un determinat 

filogrup i les característiques que s’han citat a la introducció sobre producció de metabòlits secundaris, 

hormones, etc, que es resumien breument a la Figura 1, podríem dir que realment si que sembla que és 

una bona aproximació, ja que per exemple les soques classificades com a filogrup P. corrugata, P. 

chlororaphis i P. protegens, es va comprovar en el treball de Badosa (2001), que produïen metabòlits 

secundaris com PCA, Prt, Plt i 2,45-diacetilfloroglucinol. No obstant, caldria fer un estudi de correlació 

exhaustiu sobre els resultats obtinguts en aquests treball i les característiques relacionades als diferents 

filogrups.  
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5. CONCLUSIONS 

 

a) The in silico PCR of the nine molecular markers described by Garrido-Sanz et al. (2017) showed that 

the primers described in the paper are suitable for PCR amplification (correct sequence and correct 

orientation). 

 

b) For DNA extraction, although both methods showed be suitable for PCR amplification, better 

amplification efficiency was obtained using the SIGMA-ALDRICH Kit. 

 

c) The culture collection strains P. corrugate CECT124 and P. fluorescens CECT378 strains did no obtain 

the expected result as positive control of the phylogroups P. corrugate and P. fluorescens. Maybe, the 

strains were classified long time ago with less accurate methods.  

 

d) A percentage of 82.25% of the tested strains could be classified between 7 of the 8 phylogenomic 

groups described by Garrido-Sanz et al., (2017). The other 13.75% did not meet any of the described 

result pattern, so, we could not classify these strains. 

 

e) The comparison of the results obtained in this work with those obtained in a previous work from 

Badosa (2001), allow us to state that the method proposed by Garrido-Sanz et al., (2017) is a reliable 

method for the initial classification of strains belonging to the P. fluorescens complex. However, some 

strains could not be classified in any of the eight phylogroups because, they probably belong to 

another specie (ex P. putida 318) or there are new undescribed patterns. This could be as a result of 

the described heterogeneity of the P. fluorescens complex.  
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