Valober.Gal

VALORIZACIÓN DO BERBERECHO CERASTODERMA EDULE (Linnaeus, 1758)
DA COSTA GALEGA, MEDIANTE UN MARCADOR DE IDENTIDADE DA SÚA
ORIXE XEOGRÁFICA
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1. OBXETIVOS
O obxetivo principal do proxecto consiste en dotar ao berberecho da
costa galega
(Cerastoderma edule) dunha
identidade
propia
e
diferenciada no mercado como recurso sostible.
A maiores espéranse acadar outros obxetivos específicos como:
•
Obxetivos económicos. Garantir a trazabilidade dos productos
etiquetados valorizando este producto fronte á mesma ou especies de aspecto
similar pero procedentes doutras áreas xeográficas e ademáis favorecer o
rendemento económico do berberecho como produto de calidade garantindo a
súa trazabilidade xenética, xerando un valor engadido no mercado como
produto procendente do marisqueo das confrarías galegas.
•
Obxetivos tecnolóxicos. Desenvolver técnicas moleculares da vangarda
que permitan a diferenciación xenética do berberecho (Cerastoderma edule),
fronte á mesma ou especies similares presentes nos mercados nacionais e
internacionais. Ademáis preténdese implementar novas tecnoloxías que
permitan dispoñer de información de cara ao consumidor final sobre a
procedencia e características do produto grazas á trazabilidade na etiquetaxe.
•
Obxetivos medioambientais. Potenciar a correcta xestión dos recursos
propios evitando a introdución doutras especies que poidan afectar ás
poboacións autóctonas, garantindo unha explotación sostible, responsable e
continuada do berberecho como base importante da economía rexional.
2. PARTICIPANTES/ COLABORADORES
•
Solicitante:
•
Confraría de Noia
•
Colaboradores:
•
Confraría de Pescadores de Muros,
•
Agrupación de Mariscadores "Río Anllóns“,
•
Confraría de Pescadores de Barallobre,
•
Confraría de Pescadores de Espasante,
•
Confraría de pescadores de Cabo de Cruz
•
Asistencia Técnica:
•
Laboratorio de Sistemática Molecular. Dpto.
de Bioquímica e Bioloxía Molecular.
Universidade de Santiago de Compostela.
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3. TRAZABILIDADE
XENÉTICA
DO
BERBERECHO,
PROXECTO
VALOBER.GAL:
FERRAMENTA
PARA
A
XESTIÓN
DUNHA
DENOMINACIÓN
DE ORIXEN PROTEXIDA PARA O BERBERECHO
GALEGO
A ría de Muros-Noia contén os areais máis produtivos para a extracción do
berberecho, Cerastoderma edule, con 1011,68 toneladas vendidas ao longo do
ano 2016 por importe de case 5 millóns de euros. Representou a metade do
berberecho comercializado en lonxa en Galicia para ese ano. Mentres que
a nivel nacional o berberecho galego constitúe a maior parte da produción,
a nivel europeo adoita situarse nun orden de magnitude inferior respecto ao
total continental. Os industrializados sistemas produtivos do norte europeo
como Holanda e Reino Unido, xunto coas importacións do litoral
portugués, constitúen a principal competencia dun cultivo artesanal e sostible
do apreciado berberecho galego. A adopción dunha figura de Protección da
Calidade, en particular a denominación de orixe protexida (DOP), constitúe a
vía máis eficaz para a diferenciación e salvagarda da identidade dun
produto nun mercado globalizado. Conleva unha maior valorización do
molusco, e a consecuente repercusión económica, social e ambiental
para unha área moi local e dependente deste recurso. A DOP visualizase
polo consumidor a través dun meticuloso e fiable sistema de trazabilidade, co
etiquetado e selo como resumo e garantía. Dous aspectos fundamentais
desta información son a natureza ou esencia do produto e a súa orixe
xeográfica. A esencia é indicada pola identificación taxonómica do
organismo. No caso do "berberecho", e tal como recolle o Listado de
Denominacións Comerciais (BOE, 84. 7 de abril de 2016), debe incluír a
denominación científica Cerastoderma edule. A outra especie conxenérica e
con presenza en augas galegas, Cerastoderma glaucum, debe levar a
denominación "berberecho verde". Outras especies da familia Cardiidae poden
incluír a palabra "berberecho", pero nunca en solitario, ademais de ir
acompañadas da denominación científica no etiquetado. En canto ao orixe
xeográfica, tanto as amplas zonas marítimas FAO, como as súas subdivisións
ICES, e as referencias ao país de orixe, poden ser equívocas. Así, a área de
pesca FAO 27 que inclúe a maioría do Atlántico Nordeste, contén as
subdivisións VIIIc e IXa, para a costa Atlántica da Península Ibérica, coa
fronteira entre as dúas nos 43º 00'. En consecuencia, tanto a Ría galega de
Noia como a Ría portuguesa de Aveiro sitúanse na mesma subdivisión
correspondente a "augas portuguesas". A veracidade ou corrección da
información que circula a través dun sistema de trazabilidade debe ser
susceptible de verificación, en particular aqueles datos básicos para o
consumidor sobre a esencia e orixe xeográfica dun produto. Esto é crítico
na comercialización dun produto acollido a unha DOP, onde a natureza do
produto e en especial, a orixe xeográfica, é a razón da súa existencia.
A dispoñibilidade dunha análise que verifique empíricamente a
información subministrada, constitúe unha ferramenta de gran valor para a
xestión dunha DOP.
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O proxecto "Valorización do berberecho Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758)
da costa galega, mediante un marcador de identidade da súa orixe xeográfica",
foi financiado no marco das axudas autonómicas do ano 2016 e dentro das
estratexias participativas de desenvolvemento local (GALP). Ademáis da
solicitante Confraría de Noia, colaboran organizacións con diversa
capacidade de produción de berberecho tales como a Confraría de Pescadores
de Muros, a Asociación de Mariscadores "Río Anllóns", a Confraría de
Pescadores de Barallobre, a Confraría de Pescadores de Espasante e a
Confraría de Pescadores de Cabo de Cruz. O laboratorio de Sistemática
Molecular da Universidade de Santiago de Compostela (USC) realiza as
tarefas de asistencia técnica para a obtención dos obxectivos científicos
propostos.
O obxectivo principal do proxecto é dotar ao berberecho da costa galega dunha
identidade
propia
e
diferenciada,
verificable
mediante
técnicas
moleculares baseadas en datos xenéticos. Débese verificar a súa
esencia
ou taxonomía, con marcadores da especie Cerastoderma
edule, así como a orixe xeográfica, baseado en datos xenómicos de
diferenciación xenética poboacional. Esta análise debe ser susceptible de
ser aplicada en calquera estadio da produción ou comercialización, e
baixo calquera formato (por exemplo, fresco, conxelado ou en conserva) do
produto. A primeira actividade desenvolvida consistiu na recollida de
mostras das especies e poboacións cultivadas con maior relevancia en
Europa, e con directa competencia no mercado co berberecho galego. A
partir diso foi elaborada unha colección de tecidos e material xenético,
ADN, que é a fonte de datos que debe proporcionar os marcadores
específicos das localizacións xeográficas.
O requirimento de información xenética conlevou a secuenciación do xenoma
mitocondrial completo de Cerastoderma edule (Código de Acceso GenBank:
NC_035728.1). A partir dos seus 14947 pares de bases empregaronse
secuencias altamente específicas para abordar a autenticación taxonómica de
Cerastoderma edule. As análises dispoñibles permiten a identificación da
especie mediante a metodoloxía de PCR a tempo real en calquera mostra
problema. É unha análise fiable, sensible, rápida e económica, que en horas
permite verificar a presencia e, por exemplo, a corrección da información
indicada no produto etiquetado que contén o berberecho da especie
Cerastoderma edule.
A sensibilidade desta metodoloxía para a detección de ADN
de Cerastoderma edule, permitiu a súa aplicación á detección e
cuantificación de larvas de berberecho na columna de auga. Unha
útil ferramenta dispoñible para aplicar en estudos de bioloxía e ecoloxía
desta especie.
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Abordando a identificación da orixe xeográfica, a análise comparativa dos datos
de secuencias mitocondriais de diversas poboacións, mostrou a súa capacidade
para diferenciar as poboacións máis distantes xeográficamente. Así, os
individuos das áreas de explotación do Norte de Europa, como Holanda, son
xenéticamente diferenciables dos individuos cultivados no Sur de Europa. Non
obstante, a dispoñibilidade de tales marcadores mitocondriais non é eficaz, xa
que presenta limitacións para diferenciar as poboacións de Francia e Portugal
respecto ao berberecho galego. Precisamente estas son as poboacións que
representan unha forte diferenciación de poboacións veciñas á DOP galega
require o uso de metodoloxías máis resolutivas, que aumentan en orde de
magnitude o número de marcadores. Para iso, estánse elaborando bibliotecas
xenómicas co fin de obter unha redución representativa do xenoma de
berberechos, das poboacións con maior interese discriminatorio. Estas
metodoloxías utilizan a gran capacidade de análise das técnicas de
secuenciación do ADN de próxima xeración (NGS). Obtéñense así de
miles a ducias de miles de posicións polimórficas, que serán filtradas
en función da súa asociación a áreas xeográficas concretas. Nunha
rutina analítica tales posicións van ser interrogadas por PCR a tempo real.
A selección definitiva dun marcador xenético, coa capacidade requerida
para autenticar, tanto taxonómica como xeográficamente, unha mostra de
berberecho, permitirá dispoñer dunha análise útil na xestión dunha
denominación da orixe xeográfica protexida para o berberecho de Galicia,
permitindo a verificación en calquera momento da correcta comercialización
deste recurso mariño nun mercado globalizado.

Figura 1. Berberecho, Cerastoderma edule, da Ría de Muros-Noia en
Galicia. Recurso para o que se plantea a creación dunha Denominación
de Orixe Xeográfica.
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Figura 2. Molécula do xenoma mitocondrial do berberecho, Cerastoderma
edule, caracterizada na búsqueda de marcadores xenéticos para poboacións de
distintas áreas xeográficas.

Figura 3. Secuencias parciais dun locus mitocondrial amosando as
posicións polimórficas asociadas a un área xeográfica concreta. Neste caso,
a posición marcada en vermello é típica de individuos capturados no
nordeste de Escocia.
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Figura 4. Sistema de PCR a tempo real que permite detectar a presencia de
ADN de Cerastoderma edule, e diferencialo da súa especie conxenérica,
máis íntimamente relacionada, Cerastoderma glaucum.

