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SEATRACES
Tras la pista del pescado

Importancia na trazabilidade
- O uso das PCR serve para autentificar e identificar as especies capturadas e é de grande axuda
para coñecer a trazabilidade do peixe que é capturado e vendido nos comercios.

- Esta identificación ten unha grande importancia comercial sobre todo no caso de peixe
procesado, no que as súas carácteristicas físicas non son válidas para a súa correcta
identificación ao carecer de partes clave que axuden a elo.

Loita contra o fraude
O peixe e marisco son un dos alimentos máis falsificados. O máis habitual é:

- Substituír unha especie de peixe, xeralmente de gran valor no mercado, por outra de menor 
valor

-Transportar os produtos da pesca a través de diferentes países, evitando deste modo aduanas

-Aumentar o seu peso engadindo moito máis xeo do normal

O fraude pode ocorrer durante o subministro do produto, dende que se captura a peza ata o 
momento de consumilo nun restaurante, e as súas consecuencias poden ser graves: 

-Pode ser unha ameaza para a saúde pública.

-Pode provocar que se forme un mercado ilegal prexudicando aos propios pescadores.

-Provoca non facer un consumo sostible dos produtos, pode animar a volver a unha sobrepesca, 
enganando así ás persoas consumidoras sobre a vulnerabilidade desa especie e o estado actual 
do medio mariño.

O ADN está presente dentro das células de todos os seres vivos, aprendamos como 
extraelo. Para isto imos a necesitar:

- Un plátano
- Alcohol frío
- Xabón líquido

- Auga
- Sal
- Un coitelo

- Un prato
- Unha culler
- Un coador

- Dous vasos
- Un morteiro

1. Botamos un pouco de auga nun vaso e engadimos un chorro de xabón líquido 
e unha culler de sal.

2. A continuación esmagamos un anaco de plátano no morteiro e engadimos a 
mestura anterior e xuntamos ben todo.

3. De seguido, coamos a mestura e botámola nun vaso engadindo tres partes de 
alcohol á disolución.

4. Deixamos pasar 10 minutos e imos comezar a ver como se forman fíos brancos. 
Isto é o ADN presente no noso plátano.

Para facelo seguiremos estes pasos:
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Que é o ácido desoxirribonucleico?

O ADN ou ácido desoxirribonucleico é unha molécula que está formada por 
átomos ordenados e pegados os uns aos outros. Estes átomos están colocados 
de tal xeito que forman unha especie de escaleira retorcida en espiral. 

O ADN atópase en milleiros de células do noso corpo e contén a información 
xenética e hereditaria dos seres vivos.

As siglas PCR significan “Reacción 
en Cadena da Polimerasa” e trátase 
dun tipo de proba que permite 
detectar fragmentos de material 
xenético dos organismos, dende 
patóxenos e microorgismos ata 
animais de gran tamaño.

Que é unha PCR?

PCR


