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La realització de Ia Tesi que es presenta a conti-
nuaciô és conseqUència directa de l'avinentesa que hi havia
en el Laboratori de Cultiu in vitro de 1'Escola Universita-
na d'Enginyeria Tècnica Agricola de Barcelona.

A la primavera de l'any 1986 es va establir un
conveni de col.laboració entre l'esmentat Laboratori i
l'Obra Agricola de la Caixa de Pensions, per tal d'iniciar
un pla de treball que comportava l'estudi de l'establiment
in vitro del cultivar de carxofera "Blanca de Tudela". A
la fi de l'esmentat conveni, dos anys més tard se n'establi
Un altre a llarg termini amb l'Institut de Recerca i Tecno-
logia Agroalimentària (I.R.T.A.), que actualment està en el
seu segon any c'execuci6.

El cultiu in vitro de carxofera, i especialment el
del cultivar espanyol "Blanca de Tudela", corn ja es veurà
detalladament en la introducció, comporta una problemàtica
força heterogénia alhora que complexa, i per tant no és
d'estranyar el fet que en aquesta Tesi s'incideixi sabre
el conjunt de la micropropagació i no s'aprofundeixi en una
ünica problemàtica.
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