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Resum 

 

L’agricultura moderna s’enfronta avui dia a reptes que són una realitat, específicament, produir 

una major quantitat d’aliments per cobrir la demanda d’una població mundial que creix, i de la 

forma més sostenible per garantir la disponibilitat de recursos limitats. Aquesta necessitat, a més, 

es veu reforçada en un context de canvi climàtic que es preveu que afecti de forma més incisiva 

a zones productores de cultius hortícoles, com la Mediterrània, on els models prediuen un 

increment de la temperatura i una disminució de la precipitació. Per altra banda, en els darrers 

anys s’està posant de manifest una progressiva demanda cap a aliments de major qualitat, 

tendència probablement derivada de la disminució de qualitat que el consumidor associa al cultiu 

de varietats modernes altament productives. En aquest context, la progressiva pèrdua de 

biodiversitat en forma de genotips tradicionals o locals suposa un greu agreujant. Per aquest 

motiu, la prospecció i caracterització comparativa dels recursos genètics existents, incloses 

varietats d’origen i destí contrastat, a cultius d’elevada importància econòmica com la tomàtiga 

esdevé imprescindible en l’objectiu final d’una horticultura sostenible i de qualitat.  

En aquest estudi es va prospectar i analitzar la variabilitat d’una col·lecció de 166 genotips de 

tomàtiga (Solanum lycopersicum L.), per tal de caracteritzar-los a nivell de planta i fruit, i poder 

definir les seves qualitats diferencials. Aquests 166 genotips es van agrupar segons el grup varietal 

(en tomàtigues cherry, tomàtigues per al consum en fresc, tomàtigues de llarga vida i tomàtigues 

per processar) i el grau de millora, per avaluar l’existència de trets diferencials.  

Els resultats indiquen que paràmetres agronòmics essencials com la producció de tomàtiga per 

planta i  la qualitat del fruit vénen influenciats pel grup varietal. Les tomàtigues de tipus cherry 

presenten uns continguts de sòlids solubles totals superiors a la resta, mentre que les tomàtigues 

de llarga vida destaquen per un major contingut d’àcids totals. L’anàlisi de la  influència del grau 

de millora de la varietat ressaltà que les tomàtigues modernes són generalment més productives 

que la resta, i les tomàtigues d’herència o heirloom les que presenten una major mida de fruit, a 

més d’un contingut de sòlids solubles totals i àcids totals superiors a les tomàtigues tradicionals i 

modernes.  

En conclusió, mitjançant la caracterització agronòmica d’un llarg nombre de genotips de 

tomàtiga, diversos en el grup varietal i en l’origen, el present estudi ofereix informació valuosa 

de cara a futures millores en la qualitat d’aquest cultiu. Per a cada conjunt varietal, la prospecció 

duta a terme ha permès identificar un grup selecte de varietats que representen el millor 

comportament d’acord amb paràmetres clau, com la producció o el contingut de sucres.  

 



 

9 

 

Agraïments 

 

Per començar, vull agrair als meus pares per haver-me donat l’oportunitat de poder estudiar, a 

més dels seus ànims i la paciència que han tingut durant aquest llarg trajecte.  

Als tutors d’aquest treball, a Jeroni Galmés per confiar en què podria realitzar el projecte i per 

motivar-me a fer-ho, i a Miquel Àngel Conesa per tota l’ajuda durant tot el treball, a més de la 

paciència a la part final del treball. 

Als meus companys de classe, especialment amb els que hem compartit part de la feina de camp 

i laboratori, Jaume Canyelles i Joana Maria Fontclara, i per tantes hores que hi dedicarem amb na 

Joana Maria a la fase experimental i als laboratoris, a més del suport mutu durant tot el treball. 

Al personal de l’àrea de Fisiologia Vegetal de la UIB, Hanan El Aou-Ouad, Cyril Douthe, Gerardo 

Costea, Sebastià Capó i David Alonso per tota l’ajuda i paciència als laboratoris i a l’aula CAM, 

i especialment a en Mateu Fullana pel temps i l’atenció dedicats. 

Als meus amics, per animar-me a dur el treball endavant i especialment a la meva parella, per tot 

el suport i motivació que m’ha donat dia a dia.  

Al projecte TOMRES, per fer possible aquest experiment i a Agroilla, empresa que gràcies a la 

seva feina al camp ha fet possible fer aquest treball. 

     

 

 



 

10 

 

 

1. Introducció 

1.1 Enquadrament taxonòmic i descripció de l’espècie. 

La tomatiguera és una planta dicotiledònia que pertany a la família de les solanàcies. Es coneix 

amb el nom científic de Solanum lycopersicum L. (taula 1). Malgrat que amb anterioritat s’hagi 

anomenat també Lycopersicum esculentum Mill, la nomenclatura revisada ha inclòs la tomàtiga 

dins el gènere Solanum L. basant-se en dades morfològiques i seqüències moleculars (Peralta i 

Spooner, 2001; Peralta et al., 2006; Peralta et al., 2008a). 

 

  Classificació taxonòmica   

Regne   Vegetal   

Divisió 
 

Magnoliophyta 

Classe  
 

Magnoliopsida 

Ordre  
 

Solanales  
 

Família 
 

Solanaceae  
 

Subfamília  
 

Solanoideae 
 

Gènere  
 

Solanum  
 

Espècie   S. lycopersicum L. 

Taula 1. Classificació taxonòmica de l’espècie. Informació extreta de: https://plants.usda.gov/classification.html. 

 

La família Solenaceae inclou prop de 3000 espècies que ocupen una gran varietat d’hàbitats 

(Knapp S, 2002). Està formada per uns 98 gèneres dividits en 7 subfamílies: Cestroideae, 

Goetzeoideae, Petunioideae, Schizanthoideae, Schwenckioideae, Nicotianoideae i Solanoideae 

(Olmstead i Bohs, 2007).  

A part de la mateixa tomàtiga, dins la família Solanaceae s’hi troben altres gèneres de gran 

importància per a l’agricultura actual, com Solanum, Capsicum, Cyphomandra, Nicotiana, etc., 

que inclouen espècies com el pebre (Capsicum annuum L), la patata (Solanum tuberosum L) i 

l’albergínia (Solanum melongena L). 

El gènere Solanum L. és un dels més grans dins les angiospermes, on s’inclouen entre 1500 i 2000 

espècies, compreses entre 60 i 70 seccions (D'Arcy, 1972). La secció Lycopersicon engloba 14 

espècies estretament relacionades, incloses les tomatigueres silvestres i la cultivada (S. 

lycopersicum). 
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La tomatiguera és una planta de port arbustiu amb consistència herbàcia perenne i relativament 

sensible al fred (Peralta et al., 2008a). Es sol cultivar de manera anual i es pot desenvolupar de 

forma rastrera, semi erecta o erecta. El seu creixement és limitat a les varietats determinades i 

il·limitat a les varietats indeterminades (Chamarro, 2001). A les determinades la tija principal 

acaba el seu creixement amb una inflorescència terminal, i a les indeterminades, el creixement és 

continu i l’àpex terminal de la tija es manté com a un meristema vegetatiu, produint les 

inflorescències als laterals de la tija, normalment cada tres fulles (Maroto, 2002).  

A la tomatiguera, com a totes les plantes superiors, el seu teixit vascular està organitzat en un 

sistema unificat i continu, en canvi l’anatomia del teixit vascular a arrels i a talls és notablement 

diferent. A l’arrel, els teixits de conducció xilema i floema es distribueixen de manera radiada i 

alterna, mentre que a la tija o tall es formen feixos vasculars que s’ubiquen cap a la perifèria. Al 

fruit, els feixos vasculars tenen una disposició bi-colateral, per tant la formació d’un floema extern 

i intern, localitzats a ambdós costats del xilema (Caño-Delgado et al., 2010). 

El sistema radicular és extens, constituït per una arrel principal que pot arribar fins a 50-60 cm de 

profunditat al sòl. Està proveïda d’una gran quantitat de ramificacions secundàries i també hi 

trobem moltes arrels adventícies que sorgeixen des de la base dels talls. El sistema radicular pot 

profunditzar fins a 1,5 metres (Maroto, 2002), la major part es situa als primers 50 cm encara que 

pot ser molt variable depenent del tipus de planta (determinada o indeterminada).  

La tija és angulosa, recoberta en tota la seva longitud per pèls perfectament visibles, molts d’ells 

de naturalesa glandular, que li confereixen l’olor característica que té la planta. Als inicis del 

cultiu es troba erecte, fins que per culpa del pes de la mateixa mata, cau més a prop del terra 

(Maroto, 2002).  

Les fulles es disposen sobre els talls de manera alternada, són compostes i imparipinnades, 

constituïdes generalment per 7 a 9 folíols lobulats o dentats als seus marges. Poden aparèixer al 

raquis de la fulla en forma de petits folíols (Maroto, 2002). Com les tiges, es troben recobertes de 

pèls glandulars.  

Les flors de la tomatiguera es produeixen en forma de raïms simples o ramificats, a diferents pisos 

o alçades. Generalment hi pot haver entre 3 i 10 flors a cada inflorescència, encara que poden 

arribar fins a 50 flors, de pol·linització autògama. Cal dir que el nombre de flors és molt variable 

i depèn de la varietat, on als cultivars moderns s’ha vist incrementat per tal d’obtenir un major 

nombre de fruits. Cada flor té un calze format per cinc sèpals, cinc estams soldats a un únic 

estigma i cinc pètals a la corol·la disposats de manera helicoïdal (Figura 1). L’ovari és bi o 

plurilocular (Chamarro, 2001). Les anteres són de color groc i estan ajuntades per una sèrie 

d’estructures filamentoses formant un con estaminal fusionat. Aquest con rodeja el pistil, el que 

afavoreix l’autopol·linització (Picken, 1984).  



 

12 

 

 

 

Figura 1. Flor de tomàtiga (Solanum lycopersicum) en antesi, les 

anteres formen un con estaminal. A l’interior, l’estigma. 

 

 

El fruit és una baia globosa o piriforme, de textura carnosa i de color generalment vermell en estat 

madur. Es troben descrites una gran diversitat de formes i mides de fruit que varien en funció de 

la varietat i de les condicions de desenvolupament (Chamarro, 2001). Algunes varietats poden 

presentar altres coloracions com groc, violeta, etc. La superfície de la baia pot ser llisa o costellada 

i al seu interior es delimiten els lòbuls carpel·lars  amb claredat, que poden variar entre 2 i 30. El 

diàmetre dels fruits varia entre 3 i 16 cm o més en algunes varietats. El pericarpi es troba compost 

per la paret externa, les parets radials o septa, que separen els lòbuls i la paret interna (figura 2).  

 

 

Figura 2. Tall longitudinal d’un fruit de tomàtiga. Es poden observar el pericarpi, els septes o paret radial, les llavors 

en contacte amb la placenta rodejades de teixit locular. 

Figura 3. Diferents morfologies de tomàtigues. Coloracions i formes diverses com a conseqüència de la selecció duta 

a terme per l’home amb l’objectiu d’obtenir les característiques desitjades.  

1.2 Història de la tomàtiga. 

El cultiu de la tomàtiga ha evolucionat a partir dels seus avantpassats silvestres a través del procés 

de domesticació (Peralta et al., 2008a). L’origen de la tomatiguera domesticada es remunta a les 

civilitzacions que vivien a Amèrica Central i del sud (Peralta et al., 2008a), encara que el lloc on 

es va produir la domesticació ha estat controvertit. 

Degut a l’arribada dels colonitzadors espanyols i les pràctiques dutes a terme cap a finals del segle 

XV, avui en dia no es tenen evidències per afirmar que el cultiu de la tomàtiga tingués lloc a les 

civilitzacions sud-americanes precolombines (Blanca et al., 2012).   
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Encara que l’hàbitat natiu de la tomatiguera silvestre és sud-americà, hi ha motius que indueixen 

a creure que l’origen de la domesticació tingué lloc a l’actual Mèxic (Blanca et al., 2015). 

Juntament amb la manca d’evidències de què la domesticació tingues lloc a Sud-amèrica, a 

l’indret Centreamericà, mitjançant estudis electroforètics s’ha demostrat una major analogia entre 

cultivars (tant europeus com primitius) i les tomàtigues petites silvestres de Mèxic i Amèrica 

Central que entre els cultivars europeus i les plantes primitives de la zona andina (Rick, 1978). A 

més, els indis mexicans li donaren nom en llengua asteca nàhuatl de “Jiltomate” i a l’arribada de 

les colònies espanyoles a Amèrica la tomàtiga ja es troba integrada dins la seva cultura asteca, ja 

que la cultivaven i comercialitzaven a més de consumir-la de vàries formes.  

Les característiques morfològiques descrites pels primers conqueridors com Bernal Díaz del 

Castillo parlen de fruits amb aparença carnosa i de gran magnitud en comparació a les varietats 

sud-americanes (Blanca, 2014). Aquestes característiques són indicadores que el fruit de la 

tomàtiga ja havia sofert una selecció antròpica.  

L’estudi comparatiu de Blanca et al. (2012), que tracta sobre la base genètica de varietats de 

tomàtiga silvestres, semi-domesticades i domesticades de diferents regions d’Amèrica demostra 

que la variabilitat genètica de les varietats considerades semi-domesticades d’Amèrica Central és 

molt baixa. Fins i tot tan baixa que de manera contrària al que es creia fins ara, té més sentit pensar 

que la domesticació tingué lloc a Sud-amèrica, i que a través d’intercanvis arribessin fins a la part 

meridional de l’imperi Asteca (Figura 4). A causa de l’orografia complicada del terreny de la zona 

andina, els intercanvis comercials foren molt puntuals, fet que pot explicar que possiblement els 

individus de varietats provinents de Sud-Amèrica provindrien d’uns pocs individus i conjunts de 

llavors, de manera que es podria explicar el coll de botella a la disminució de la variabilitat 

genètica de les espècies semi-domèstiques de Centre Amèrica (Blanca et al., 2012).  

L’arribada de la tomàtiga a Europa, s’inicià des de la capital de l’imperi Asteca fins a Espanya, 

després s’estengué a Itàlia, Portugal i a França, per després estendre’s al nord d’Europa (Sobrino 

i Sobrino, 1989). A Espanya i Itàlia es va utilitzar a l’alimentació humana pràcticament des de la 

seva introducció, així com afirmava l’herborista Mattioli a les seves traduccions de la Materia 

Medica de Dioscórides, on afirma l’any 1554 que la tomàtiga o pomodoro es menja amb oli, sal 

i pebre bo (Rick, 1978), mentre que a altres països s’utilitzà de forma ornamental.     
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Figura 4. Components principals (PCA) de 

l’origen i domesticació del cultiu de la tomàtiga. A 

la gràfica es representen agrupacions clares de les 

plantes. En verd, es troben els punts que 

representen les plantes de l’espècie silvestre. A la 

dreta, en morat, blau i verd, els punts que es 

corresponen amb plantes semi domesticades. Més 

avall, en vermell, les tomàtigues tradicionals 

(Blanca et al., 2012).    

 

 

1.3 Situació actual al sector agrari i importància econòmica.  

A l’actualitat, la tomatiguera és un dels cultius amb major repercussió econòmica en l’àmbit 

mundial, de fet és el segon cultiu hortícola més produït al món després de la patata. Als darrers 

deu anys, la demanda a escala mundial ha seguit creixent, com també la superfície cultivada 

(figura 5; FAOSTAT, 2018).  

Pel que fa a xifres, l’any 2016 es varen cultivar més de 4,78 milions d’hectàrees amb una 

producció total de més de 177,0 milions de tones. Si parlem de països, Xina és el major productor 

amb 56,3 milions de tones, seguit de l’Índia i els Estats Units d’Amèrica amb 18,4 i 13,0 milions 

de tones, respectivament. Espanya es troba a la vuitena posició a escala mundial, amb 4,67 milions 

de tones, per davant de països com Brasil i Mèxic, i per darrere, a escala europea d’Itàlia, on 

produïren 6,43 milions de tones (figura 6).    

 

Figura 5. Gràfica de producció- superfície cultivada de tomàtigues a escala mundial entre els anys 2008 i 2016. A 

l’esquerra (eix Y) columnes de producció (milions de tones) i superfície (milers d’hectàrees). Producció correspon a 

la gràfica vermella i superfície a la gràfica en blau (FAOSTAT, 2018).  
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Figura 6. Producció de tomàtiga a escala mundial l’any 2016. El color més intens (vermell) indica els països més 

productors, mentre que els més clars arribant fins al groc indiquen el de menor producció o nul·la (blanc). Color 

vermell indica més de 1,28 milions de tones, taronja igual o menys d’1,28 milions, taronja suau menys o igual a 

162.000 tones, segon taronja suau una producció inferior o igual a 42.000 tones i finalment el groc indica una 

producció inferior a 4.000 tones (FAOSTAT, 2018).  

Al continent europeu, el major productor l’any 2016 és Itàlia. La segueixen Espanya, la Federació 

de Rússia, Ucraïna, Portugal i Grècia (figura 7). Pel que fa la superfície, la Federació de Rússia 

és qui comptà amb més hectàrees cultivades (118.000 ha), més del doble de la superfície dedicada 

a Espanya, per tant, amb un rendiment molt inferior. Cal dir que la selecció de dades de 

FAOSTAT no inclou Turquia com a productor del continent europeu. En cas de ser així, aquest 

país seria el major productor.      
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Figura 7. Gràfica de producció-superfície cultivada al continent europeu. A l’eix secundari vertical esquerre, la 

producció (tones) representada per les barres de color blau. A l’eix secundari vertical de la dreta, la superfície 

(hectàrees) representada per la gràfica taronja (FAOSTAT, 2018).  

 

A escala de l’Estat espanyol, segons les estadístiques de MAPAMA, es pot dir que el cultiu de la 

tomàtiga representa el 33% dels cultius hortícoles l’any 2017. Per comunitats autònomes, la que 

major quantitat produeix és Andalusia (figura 8), amb el 43% de la producció de l’Estat (5,18 

milions de tones). Destaca la província d’Almeria, on es produeix gran part del cultiu sota 

estructures de cultiu protegides (hivernacles). La segueix Extremadura, destacant-ne la província 

de Badajoz, que és la que més produeix de tot Espanya amb 1,84 milions de tones. Aquesta destaca 

principalment perquè es produeix molta quantitat de tomàtiga a l’aire lliure, requerint molta més 

superfície de cultiu que la província d’Almeria. A les Illes Balears, un 87% de la producció total 

és obtinguda a l’aire lliure, fet que lligat a la menor superfície disponible per al cultiu, implica 

uns rendiments menors que altres comunitats.  
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Figura 8. Gràfic de barres de la producció de tomàtiga per comunitats autònomes d’Espanya a l’any 2017 

(MAPAMA, 2018).   

1.4 Tipus de tomàtigues i  la seva classificació. 

Tot i que existeixen moltes definicions i termes a l’hora de classificar els diferents tipus de 

tomàtiga, si les classifiquem pel seu grau d’evolució genètica, podem diferenciar entre  

tomatigueres silvestres, tradicionals i heirlooms. 

Les tomàtigueres wild o silvestres són plantes amb una diversitat genètica molt gran, fet que ha 

estat investigat de manera intensiva per tractar de trobar trets específics i aportar-los a la millora 

o breeding (Larry i Joanne, 2007). La majoria de les tomatigueres wild o silvestres són 

endèmiques d’estretes regions geogràfiques, amb petites poblacions. Els trets característics són el 

fruit de reduïda mida i amb tendència a ser rodó (Bai i Lindhout, 2007).  

Les tomàtigues tradicionals o també conegudes com a landraces són les cultivades per un llarg 

període de temps al mateix entorn productiu, del que es consideren autòctones (Zeven, 1998). 

Aquestes ja es trobaven en diferents formes, colors i per a cobrir diferents gusts i necessitats. Les 

tomàtigues tradicionals es caracteritzen per haver estat seleccionades per l’home en funció d’una 

sèrie de trets desitjats, a més de la selecció fenotípica que ha dut a terme l’entorn, d’on s’han anat 

seleccionant les plantes més cultivables al camp. Aquests fets esdevenen amb les poblacions de 

plantes que es cultiven a un lloc concret (Zeven, 1998). Són cultivars que es caracteritzen per la 

seva capacitat d’adaptació a un entorn concret, tolerant estressos biòtics i abiòtics de manera 

destacable, i la seva estabilitat productiva. Per aquest fet, es segueixen cultivant a l’agricultura 

tradicional.   

Ja que les tomàtigues no es creuen de manera natural, sovint les llavors d’un fruit produeixen 

plantes semblants als seus parentals. Per aquest motiu, dels primers cultivars existents es 

seleccionaven i s’heretaven en l’àmbit familiar o comunitari, donant lloc al que coneixem com a 
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heirloom o “tomàtiga d’herència”. Per definició, són heirloom les varietats que es poden reproduir 

a partir d’una llavor, que existeixen des d’abans del 1940 i que tenen una història pròpia (Watson, 

1996). A diferència de les landraces o tradicionals, les heirlooms no tenen per què estar lligades 

a una geografia de conreu concreta. Per altra banda, les varietats modernes, incloent-hi la majoria 

de les llavors que avui en dia es poden comprar, es generen a partir del creuament de dos parentals 

genèticament diferents, on es combinen els caràcters de cada planta per obtenir els trets desitjats 

(Bai i Lindhout, 2007). Aquestes pràctiques de millora genètica tingueren origen als Estats Units, 

a mitjans dels anys 40, i des de la data les empreses les segueixen treballant per obtenir varietats 

competitives. Els creuaments es repeteixen successivament fins a obtenir les varietats comercials. 

Primer es realitzen creuaments fins que les línies genètiques dels parentals estan més establertes 

(F4 a F6), d’on es produeixen híbrids de prova i a partir d’aquests es seleccionen els millors després 

de diverses generacions (Bai i Lindhout, 2007).       

Per altra banda, els tipus de tomàtigues es poden classificar segons el seu ús, en varietats 

destinades al consum en fresc i varietats pel processat industrial (Villareal, 1980). Dins cada un 

d’aquests usos principals, s’hi troben moltes especialitzacions, sorgides arran de les preferències 

dels consumidors, en funció del país, tipus de població, etc. (Díez, 2001). 

La tomàtiga per a consum en fresc es pot consumir sencera com a fruita o bé en tallades com 

hortalissa. Per aquests usos en general es prefereixen fruits de mida mitjana-gran. Un altre ús 

d’aquests tipus de tomàtigues pot ser per a la decoració de plats o en condiment d’amanides, on 

s’utilitzen fruits de mida reduïda com els tipus cirera o cherry. Les característiques comuns 

desitjades de les tomàtigues per al consum en fresc són (Díez, 2001): 

• La forma oberta de la planta per tal d’afavorir l’airejat dels fruits i així evitar problemes 

sanitaris.  

• La productivitat, on es cerquen varietats més productives però que a la vegada mantinguin 

uniformitat de fruit. 

• La precocitat, que té un gran interès econòmic, ja que el fruit es pot obtenir major benefici 

a segons quines èpoques de l’any. 

• La qualitat externa del fruit, fent referència al color i l’homogeneïtat dels fruits. El 

caràcter de llarga vida comercial Long Shelf Life (LSL) és sens dubte beneficiós per 

garantir una qualitat adequada de cara a la distància entre el comprador i el producte. 

• La qualitat interna, on trobem el gust, la dolçor i la textura.  

• L’adaptació al sistema i cicle de cultiu.  

• L’adaptació a les condicions d’estrès. 

• La resistència a plagues i malalties. 

  

Generalment, els tipus varietals més importants dins les tomàtigues de consum en fresc són les 

tipus «Beefsteak», tipus Americano, Marmande, Vemone, Francès, Moneymaker, Cocktail i 
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Cocktail en forma de pera, cherry o de cirera, tipus pebre i tipus Llarga Vida. Aquests, es 

classifiquen també segons la seva mida en calibres, segons la intensitat de les vetes entre lòculs i 

segons el tipus de creixement, determinat o indeterminat.  

Les tomàtigues que anomenem de Llarga Vida o Long Shelf Life (LSL) es poden definir com a 

tomàtigues generalment per al consum en fresc, tradicionalment cultivades per famílies en 

quantitats limitades, per al consum propi. Són molt apreciades culturalment a les Illes Balears i a 

l’est peninsular pel tret distintiu de poder-se conservar almenys durant 5 mesos, a causa de 

mutacions naturals que afecten la maduració i a la conservació dels fruits (Bota et al., 2014). Les 

varietats del grup Long Shelf Life incloses al present treball pertanyen a una col·lecció de varietats 

provinents de la costa est peninsular (‘Penjar’) i de les Illes Balears (‘Ramellet’).  

Les tomàtigues per al processat industrial presenten, en general, les mateixes característiques 

descrites per a les tomàtigues de consum en fresc, i a més, prenen importància altres caràcters 

relacionats amb la qualitat interna, com l’acidesa, contingut de sucres i la matèria seca (Díez, 

2001). Les tomàtigues d’aquest tipus inclouen una gran varietat d’usos com: tomàtiga pelada 

natural, sucs, purés, pastes i concentrats, salses de tomàtiga, confitats i tomàtiga en pols (Villareal, 

1980). Els caràcters comuns per a les tomàtigues pel processat industrial són (Díez, 2001):  

• La forma de la planta, on es valora que sigui compacta i amb un creixement de tipus 

determinat.  

• La maduració per damunt del 75% del total de fruits fins al 99% per tal de garantir la 

rendibilitat econòmica.  

• El despreniment del peduncle a la collita per tal d’afavorir el maneig a fàbrica i reduir els 

costs. 

• La consistència del fruit per tal de resistir la recol·lecció i el transport a fàbrica sense 

esqueixar-se. 

• Presentar bons índexs de qualitat industrial. És a dir, garantir uns continguts de sòlids 

totals i sòlids solubles adequats, ja que és l’índex més influent sobre el rendiment del 

producte final. La majoria de varietats ofereixen una quantitat de sòlids solubles d’entre 

4,5 i 5,5 º Brix, encara que és una xifra molt influïda per altres factors agronòmics com 

el clima i el reg, que poden fer variar entre 4 i 7 ºBrix aquests valors. Altres índexs són el 

pH, el contingut d’extracte sec, la viscositat, l’acidesa total i el rendiment del suc obtingut 

pel pes dels fruits.  

• La resistència a plagues i malalties. 

Els tipus varietals més importants dins les tomàtigues per al processat industrial són les varietats 

per a concentrat i les varietats per a pelat, encara que moltes d’elles estan indicades per a ambdós 

tipus i inclús per al consum en fresc (Díez, 2001).  
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1.5. La importància de la millora genètica de la tomàtiga.  

A l’inici del segle XX, els instituts públics, principalment dels Estats Units, s’involucraren en la 

millora genètica de la tomàtiga. Mentrestant, les empreses privades feren possible la 

comercialització de llavors “millorades”, que coneixem com a híbrids o cultivars moderns. 

Aquests cultivars es caracteritzen per presentar heterosi, que és un fenomen biològic que es 

manifesta als híbrids, permetent tenir plantes més vigoroses, productives i amb major capacitat 

d’adaptació que els seus parentals (Bai i Lindhout, 2007).  

Avui dia, la tecnologia del cultiu i la facilitat de la distribució permet produir tota mena de 

tomàtigues a qualsevol època de l’any. Per això, els consumidors exigeixen una qualitat superior 

a la que algunes varietats modernes ofereixen, i es queixen de la falta de sabor i olor. Encara que 

aquesta associació de tomàtiga de cultivar modern i la falta de sabor i altres aspectes organolèptics 

no està demostrada, alguns autors associen aquesta manca a la mala pràctica a l’hora de millorar 

les varietats, on no es seleccionen pel seu sabor (Ruiz et al., 2006). La millora de la tomàtiga o 

breeding ha estat fonamental per poder desenvolupar varietats adaptades a les noves tecnologies 

agràries a la demanda del mercat. En els programes de millora, el germoplasma procedent de 

varietats exòtiques ha estat utilitzat per aconseguir resistències a malalties, virus i plagues a les 

varietats híbrides modernes. La utilització d’aquest material genètic que no es troba adaptat a les 

nostres condicions (procedent d’espècies silvestres) per a la millora dels cultivars actuals pot ser 

complicat degut a la transferència no desitjada de loci genètics lligats al gen(s) d’interès (Zamir, 

2001). Quan una quantitat elevada d’ADN fora adaptar es tracta d’introduir a una varietat de 

cultivar moderna, es poden degradar considerablement certes característiques agronòmiques del 

fruit, fins a nivells inacceptables (Ruiz et al., 2006). A més, també hi poden haver 

incompatibilitats d’encreuament, que es poden traduir en esterilitat de l’híbrid F1, infertilitat de 

les properes generacions, recombinació reduïda entre els cromosomes de les dues espècies a part 

de gens amb efectes negatius associats al tret d’interès (Zamir, 2001). Aquest fet pot explicar, en 

part, el perquè la qualitat d’algunes varietats modernes és criticada, i obre a la vegada una 

oportunitat de mercat per a les varietats tradicionals, associades normalment a una major qualitat 

(Ruiz et al., 2006).        

1.6. La qualitat de fruit: trets fonamentals.  

La qualitat de fruit inclou aspectes externs com la mida, forma, color, absència de taques i 

defectes, uniformitat i les senyes característiques del tipus o varietat, així com aspectes interns 

relacionats amb el gust, aroma, acidesa, contingut de sòlids, de vitamines o bé  la consistència de 

la polpa (Chamarro, 2001). El sabor de la tomàtiga està determinada principalment pel nivell de 

sucres i àcids, de manera que un augment d’aquests nivells afecta directament al sabor (Jones i 

Scott, 1983; Causse et al., 2010; Saddiqui et al., 2015).  

Els sucres constitueixen la major part de sòlids solubles a les varietats comercials de tomàtigues, 

amb valors que van del 1,5 al 4,5 % del pes fresc, el que equival al 65 % dels sòlids totals solubles 
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(Chamarro, 2001). Els sucres lliures més abundants són la glucosa i la fructosa, mentre que la 

sacarosa no sol excedir el 0,1 % del pes del fruit però a varietats no comercials pot arribar a ser 

més abundant que la glucosa i fructosa (Chamarro, 2001). El contingut de sucres experimenta un 

creixement destacable quan el fruit pren un color groguenc i també augmenta gradualment durant 

la maduració d’aquest.  

Els àcids orgànics són importants no només pel seu efecte sobre sabor del fruit, sinó que també 

es troben involucrats en efectes positius als processos d’industrialització.  

L’àcid predominant als fruits madurs és l’àcid cítric, seguit del màlic i altres àcids com el fòrmic, 

acètic i trans-aconític. L’acidesa màxima apareix durant la maduració del fruit que coincideix 

amb el color rosat d’aquest, encara que aquesta acidesa, així com la relació entre àcids màlic i 

cítric, depèn en gran part de la varietat (Chamarro, 2001).  

1.7. Marc del present treball: oportunitat per a la millora de la tomàtiga.  

El TOMRES (convocatòria H2020-SFS-2016-2. Project Number. 727929) és un projecte europeu 

que té com objectiu principal analitzar el comportament d’una col·lecció (TOBC o TomRes 

Background Collection) de més de 200 accessions de tomatigueres amb la finalitat de seleccionar 

les varietats que millor resposta presentin a les condicions d’estrès combinat (sequera i manca de 

nutrients). El projecte tracta de millorar la resistència a l’estrès combinat i maximitzar l’eficiència 

en l’ús de l’aigua, fent-ho a través de dissenys i proves diferents (a camp i en cultiu protegit), 

incloent-hi noves combinacions de genotips i noves pràctiques de maneig de cultiu per tal de 

reduir l’impacte de les activitats agràries. 

La motivació del projecte es basa en millorar el cultiu de la tomàtiga per poder fer front a les 

condicions que s’esperen que el canvi climàtic porti, amb un augment generalitzat de les 

temperatures mitjanes i una alteració dels fenòmens meteorològics, com la disminució 

generalitzada de les precipitacions. Per això, i gràcies a TOMRES, el present treball té 

l’oportunitat de disposar d’una àmplia col·lecció de varietats, d’on s’han pogut utilitzar fins a 166 

accessions, totes sota les mateixes condicions de cultiu, sembrades a camp i en condicions de 

clima Mediterrani als mesos d’estiu. Aquest fet suposa que encara que les necessitats hídriques 

es trobin cobertes al tractament aplicat al present treball, l’exposició a les elevades temperatures 

i la baixa humitat relativa durant el dia suposa un repte per a les varietats cultivades, especialment 

per a aquelles més adaptades a condicions de cultiu protegit.  
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2. Objectius. 

Objectiu principal 1. 

Analitzar la variabilitat a nivell de planta i fruit de les varietats compreses als grups Cherry, Fresh, 

Long Shelf Life i Processing per conèixer quins són els trets diferencials de cada grup varietal.  

• Objectius específics:  

1.1. Estudiar les diferències per a caràcters agronòmics de planta.   

1.2. Analitzar les diferències per als paràmetres de qualitat i morfologia de fruit. 

Objectiu principal 2. 

Analitzar les diferències intra-grup varietal degudes al grau d’antiguitat o grau de millora genètica 

de la varietat. 

Objectiu principal 3. 

Seleccionar les varietats que presenten valors de paràmetres de qualitat de fruit i de producció de 

planta òptims respecte a les característiques desitjades a nivell comercial per cada grup varietal. 

• Objectius específics:  

3.1. Estudiar la relació entre la producció per planta i la qualitat del fruit. 

3.2. Valorar si hi ha relació entre la morfologia i la qualitat del fruit.   
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3. Materials i mètodes. 

3.1 Localització del camp experimental. 

L’experiment es va realitzar a una finca experimental situada al terme municipal d’Ariany. Es 

tracta de 14.167 m2 de terreny a sòl rústic disposats en 5 parcel·les situades al polígon 6 del Carrer 

Unió, Ariany, Mallorca (figura 9). Aquests terrenys son utilitzats normalment com a zona 

productiva de l’empresa Agroilla SAT. Al seu voltant hi trobem distints cultius hortícoles i 

cereals.  

 

 

Figura 9. Ubicació de la parcel·la on s’ha realitzat l’experiment. Visualitzador IDEIB. 

3.2 Material vegetal, disseny experimental i preparació del terreny. 

El material vegetal que es va utilitzar a aquest estudi estava compost per 166 genotips de tomàtiga 

provinents de la selecció d’accessions del projecte TOMRES, amb procedències variades (vegeu 

annex 1) i caracteritzades per tenir algun tret distintiu. Les varietats es varen classificar en quatre 

grups diferents en funció del tipus de fruit, on es distingiren 45 accessions Cherry, 29 per al 

consum en fresc o Fresh, 31 per al processat industrial o Processing i 61 accessions de llarga vida 

o LSL. Al grup d’accessions Cherry s’inclouen tomàtigues de reduïda mida, de forma arrodonida 

o piri-forma, utilitzades per al consum en fresc o bé per a la preparació d’empotats i conserves. 

El grup Fresh conté tomàtigues de formes molt variades, amb mida de fruit mitjà-gran, incloent-

hi tomàtigues extragrans i de coloracions diverses. El grup Processing conté principalment 

tomàtigues allargades, típicament utilitzades per fer pasta o suc, i adaptades a ser recollides amb 

maquinària, com es descriu a l’apartat 1.4 sobre les tomàtigues per al processat industrial. Les 

LSL inclouen tomàtigues de mida mitjana i de forma que varia entre arrodonida i aplanada, 
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generalment per al consum en fresc, molt apreciades pel tret distintiu de poder-se conservar 

almenys durant 5 mesos.    

Per altra banda, les varietats es trobaven classificades també segons el grau de millora, on es 

diferenciaven les varietats tradicionals o Traditonal, les d’herència o Heirloom i per últim les més 

modernes o Modern. A causa de la manca de processos de millora genètica que han sofert les LSL 

(Casals et al., 2012; Bota et al., 2014; Sacco et al., 2017) a diferència dels altres grups, no s’han 

considerat a aquest apartat de l’estudi. Així, les LSL no s’han pogut classificar segons grau de 

millora pel fet que la majoria provenen de seleccions antròpiques a partir de cultivars tradicionals 

on difícilment es pot garantir una traçabilitat o origen. 

De manera breu, i així com s’explica a l’apartat 1.4, es defineixen les varietats tradicionals com 

varietats seleccionades per l’home en funció de trets desitjats, amb una elevada adaptació a un 

entorn concret i amb estabilitat productiva. En segon lloc, les que es designen com d’herència o 

Heirloom són varietats familiars, on s’ha conservat la llavor, i a diferència de les tradicionals no 

tenen per què estar lligades a un lloc concret. Per últim, les varietats modernes i híbrids són 

varietats obtingudes mitjançant creuaments controlats on s’apliquen tècniques modernes de 

millora genètica.  

El planter va ser preparat per Semilleros LA SALA SAT (Crta. Lo Romero km. 5, 30740 San 

Pedro del Pinatar, Múrcia, Espanya). Abans d’enviar les llavors al planterista, es varen desinfectar 

per tal d’evitar problemes causats per virus. El protocol utilitzat es adoptat del COMAV (Institut 

de Conservació i Millora de l’Agrodiversitat Valenciana) i consisteix en:   

• Tractar les llavors amb trifosfat de sodi (Na5P3O10) a una concentració del 10 % durant 

3 h.  

• Rentar o aclarir amb aigua destil·lada.  

• Tractar les llavors amb lleixiu comercial (NaClO) al 30 % de concentració durant una 

hora.  

• Rentar amb aigua destil·lada.  

• Deixar eixugar les llavors posant-les sobre un paper de filtre a un lloc amb prou 

ventilació durant 8 h.  

• Posar les llavors dins un recipient hermètic amb gel de sílice per aconseguir una humitat 

màxima del 50 %.  

• Finalment assecar les llavors a una estufa a 74 °C durant un temps de 24 h.   

La sembra de llavors va ser realitzada el dia 30 d’abril de 2017. Es va dur a terme dins safates de 

poliestirè expandit amb una mida de 12x18 alvèols per safata. Es va utilitzar un substrat agrícola 

mesclat amb una proporció de perlita del 20% en v/v.  
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L’arribada del planter a Mallorca va tenir lloc el dia 9 de juny. El planter es va deixar dins un 

hivernacle perquè creixés fins tenir la mida adequada, per adaptar-se a les condicions de l’entorn 

de manera gradual per tal de poder ser trasplantat a camp causant el menor estrès possible a la 

planta. Aquesta mida s’estableix als 30-35 dies després de la sembra, amb uns 12 cm d’alçada de 

planta, i es diu que ja es troba en condicions per trasplantar. Una bona planta ha de tenir una 

amplària igual o superior a la seva alçada (Wittwer i Honma, 1979). 

Com que Agroilla és un soci del consorci europeu TOMRES, es va encarregar de les tasques 

prèvies a la sembra. En concret, de la retirada d’herbes, passada de subsoladors per rompre el sòl 

de manera profunda, i passada de cultivadors per tal de desterrossar el terreny més superficial i 

permetre l’airejat del sòl. Posteriorment, una o vàries passades de fresadora per airejar el sòl i 

deixar-lo el més fi possible. Es va dur a terme una desinfecció del terreny, i després es varen situar 

els tubs de reg. Degut a que el planter es sembra a terra, s’hi van fer fileres de plàstic negre per 

encoixinat, per així evitar l’aparició d’herbes a la zona de sembra i afavorir a conservar el bulb 

humit durant més temps. Es va realitzar un abonat de fons sòlid amb una proporció N, P, K de 

12:8:16 (annex 2). Agroilla també fou la responsable de la sembra, instal·lació del sistema de reg 

i fertilització, i del maneig i manteniment del cultiu, sempre de forma coordinada i supervisada 

per personal de la UIB. 

La sembra va tenir lloc dia 26 de juny de 2017. El marc de plantació era d’un metre entre plantes 

i 1,5 metres entre línies. Aquestes línies es trobaven juntes en blocs de 6, i aquests blocs es 

trobaven separats els uns dels altres amb una distància horitzontal de 3,5 m (figura 10). Aquesta 

distància permetia el pas de maquinaria agrícola lleugera per dur-hi a terme tasques com aplicació 

de fitosanitaris. La longitud total de cada línia era de 80 m. Es conten amb 5 plantes o rèpliques 

de cada varietat i aquestes es sembraren de manera aleatòria per tal d’evitar que no hi hagués 2 

plantes de la mateixa accessió juntes.  

 

Figura 20. Imatge del camp experimental on es pot veure la disposició de les línies de cultiu. 01-09-2017. 
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3.2.1 Reg i fertilitzants. 

El sistema de reg i fertilitzants consistí en un sistema de fertirrigació per degoteig amb nutrients 

dissolts en aigua. Per a cobrir el 100% de les necessitats de reg es tingueren en compte els valors 

de l’evapotranspiració potencial (ETP) mitjana en mm, coneguda a través de les estacions de 

mesura d’Inca i Manacor (figura 12).  

El sistema de reg va estar compost per un capçal de reg localitzat al nord de la parcel·la. Els tubs 

de polietilè tenien un diàmetre de 20 mm al porta-degoteig, amb una Pressió Nominal (PN) 

suportada de 3,5 atm o kg/cm2, separació entre boquetes de reg localitzat de 0,33 m i un caudal 

de 2,15 l/h. A la taula de l’annex 2 es pot veure la proporció de nutrients aplicada via reg.  

3.3 Maneig i manteniment. 

Es varen fer aplicacions de productes fitosanitaris per tal de controlar les plagues del cultiu (annex 

3). Principalment es van aplicar insecticides sistèmics, productes a mode preventiu i mètodes de 

control biològic com el Bacillus thuringiensis var. Kurstaki (figura 14). Per altre banda, no es va 

realitzar cap tipus de poda, ni es varen entutorar, per així garantir un maneig igual per a totes les 

plantes.  

Taula 2. Resum de les operacions dutes a terme. (*) Veure annex 3: fitosanitaris.  

3.4 Condicions del cultiu. 

3.4.1 Clima.  

Les condicions climàtiques que presenta la zona on es va realitzar l’experiment són típiques del 

clima mediterrani. Aquest es caracteritza pel dèficit hídric a l’estiu, durant l’època de cultiu. A 

l’hivern la baixa temperatura pot arribar a permetre que hi hagi gelades. Les precipitacions anuals 

mitjanes es troben en torn als 600 mm a les Illes Balears.  

La temperatura i la humitat relativa (HR) es varen mesurar amb un Data Logger model UX100-

003 (HOBO, EUA) (figura 11), que estava situat a la parcel·la experimental, fet que permeté 

  Dia          Tasca     

 Dia 30 d'abril      Sembra de les llavors a Múrcia   

 Dia 9 de juny     Arribada de les plantes a Mallorca   

 Dia 26 de juny      Sembra de les plantes a Camp: Transplant   

 Dia 18 de juliol     Primera aplicació de productes fitosanitaris*   

 Dia 26 de juliol      Segona aplicació de productes fitosanitaris*   

 Dia 5 d'agost     Tercera aplicació de productes fitosanitaris*   

 Dia 12 d'agost     Quarta aplicació de productes fitosanitaris*   

 Dia 28 d'agost     Quinta aplicació de productes fitosanitaris*   

 Dia 4 de setembre     Sexta aplicació de productes fitosanitaris*   

 Dia 21 setembre fins 24 d'octubre     Mesura de paràmetres morfològics   

  Dia 12 de desembre fins 14 de febrer         Mesura de paràmetres de qualitat de fruit     
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obtenir dades precises. Aquest aparell prenia mesures cada 15 min i emmagatzemava la 

informació en un format que permet la seva exportació a formats basats en XML. 

 

Figura 11. Gràfica on es representen els valors de la Humitat relativa (eix y principal)-i temperatura (eix y secundari) 

respecte els dies que va durar l’experiment (x). La línia gris representa l’evolució de la humitat relativa i la línia 

vermella de la temperatura. 

Les resta de mesures per obtenir dades d’interès van ser realitzades gràcies a l’eina web SiAR 

(Sistema d’Informació Agroclimàtica per el Regadiu). Aquestes són: la velocitat i direcció del 

vent (es tracta d’una finca habitualment ventosa per la incidència de la brisa), l’ETP (per calcular 

les necessitats hídriques, taula 3), la precipitació, la radiació solar, la temperatura de l’aire i la 

humitat ambiental. S’han obtingut dades des del mes de juny fins a octubre, i s’han organitzat en 

setmanes per  coincidir amb el maneig de cultiu (taula 2). A la següent gràfica es pot observar 

l’evolució de la dosi de reg aportada (figura 12).  

 

Figura 12. Evolució de la dosi d’aigua aportada en base a l’ETP. 
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  Reg real  

Cicle de la planta Setmana L/planta 
ETP 

(mensual) 

Creixement 21/06 a 29/06 34,26 53,19 

Creixement 29/06 a 06/07 51,70 49,03 

Creixement 07/07 a 13/07 43,43 43,71 

Creixement 14/07 a 20/07 53,67 39,82 

Floració i formació de fruit 21/07 a 28/07 50,00 37,63 

Floració i formació de fruit 29/07 a 4/08 53,48 36,02 

Maduració fruit 05/08 a 11/08 50,64 35,35 

Maduració fruit 12/08 a 18/08 53,89 32,14 

Maduració fruit 19/08 a 25/08 48,61 35,04 

Maduració fruit 26/08 a 01/09 24,72 34,96 

Collita 02/09 a 08/09 25,12 16,74 

Collita 09/09 a 15/09 39,33 23,87 

Collita 16/09 a 22/09 27,33 18,73 

Collita 23/09 a 29/09 24,72 21,61 

Collita 30/09 a 06/09 25,12 18,93 

Taula 3. Dades de reg (L/planta), calculats a partir del caudal de 3 emissors per planta més la precipitació (SiAR), i 

l’evapotranspiració potencial (ETP) (SiAR).  

 

3.4.2 El sòl. 

D’acord amb l’anàlisi de sòl realitzada (vegeu annex 4), la finca presenta les següents 

característiques generals:  

- Té una textura argilosa, per tant, gran capacitat per retenir l’aigua als primers horitzons 

del sòl.  

- El contingut de matèria orgànica a l’inici és òptim però lleugerament deficient al final del 

cultiu (1,72% i 0,95% respectivament). 

- La relació C/N és acceptable (8,02) a l’inici del cultiu i acaba sent deficient.  

- El sòl es pot classificar com a bàsic o alcalí amb un pH de 8,37 i torna neutre al final del 

cultiu (7,51).   

- La conductivitat elèctrica, de 0,53 mS/cm, és òptima segons els valors de referència a 

l’inici del cultiu però és excessiva al final d’aquest (4,58 mS/cm).  

- El contingut de nitrogen total és sempre òptim segons els valors de referència.  

- Contingut de sodi (Na), calci (Ca) i sofre (S) són molt baixos inicialment, cosa que millora 

amb la fertilització que rep el sòl. El contingut de nitrats també és molt elevat a finals del 

cultiu (20,3 mg/L).  
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3.5. Determinació de les mesures de planta. 

Abans de dur a terme els apartats de mesures, es realitzaren unes tasques prèvies com la collita 

del fruit o la producció per planta, per determinar els paràmetres agronòmics de la planta (figura 

13).  

Degut a la relació entre la qualitat de fruit i el color, forma, mida i altres caràcters (vegeu pàg. 

20), es diu que per a la recol·lecció el color ha de ser uniforme, i hi ha una àmplia gama de matisos 

de color entre el verd i el vermell. A Espanya, és tradicional la distinció entre el verd, el “pintón” 

i el madur (vermell), i existeixen nombroses escales de color (Grierson i Kader, 1986) que resulten 

difícils d’utilitzar a la pràctica. A més, per a la recol·lecció es considera també la fermesa del 

fruit. La recol·lecció del fruit s’efectua normalment a distints graus de maduració segons el mercat 

al qual es vol destinar el producte, les condicions de transport o bé la temperatura de conservació. 

Es pot arribar a recol·lectar fins a 3 vegades per setmana, i en casos que ho requereixin es pot 

recol·lectar diàriament.  

Al present treball, es feren 3 passades de recol·lecció dels fruits madurs, als 79, 92 i 107 dies del 

cultiu després del trasplantament. La recollida utilitzada fou  manual, i és la més sovint utilitzada 

a Espanya, amb la mecanització dels processos posteriors com la càrrega, transport, etc. Cal dir 

que el criteri fou els que seguiren el personal encarregat de recollir els fruits, a les ordres dels 

tècnics de l’empresa Agroilla SAT encarregats del maneig del camp. De cada planta, es va esperar 

a fer la primera collita quan hi va haver un volum suficientment gran de fruits madurs. Es 

recol·lectaren tots els fruits, sans i depreciats sense fer distincions, es ficaren a un caixó numerat 

per a cada planta. A continuació els caixons es portaven a una nau propera al camp experimental, 

on es dividiren els fruits de cada caixó en dos grups: els podrits i els madurs. En primer lloc es 

pesaven per fraccions a una bàscula (JCP-6, Cobos) per tal d’obtenir dades de producció per 

planta. Després, es va fer un recompte de tots els fruits, i es separaven les dades dels podrits i els 

madurs. Cal dir que es varen tenir en compte tots els fruits per calcular la producció potencial de 

cada genotip a les condicions de cultiu concretes. Acabada la mesura, els fruits depreciats es 

tiraren i la resta de fruits eren introduïts al mateix caixó inicial, on s’emmagatzemaven dins una 

cambra freda per evitar que es fessin malbé. 

Es va mesurar l’àrea de planta (superfície sobre el pla) de les diferents varietats, el que permeté 

calcular la productivitat, és a dir, la producció per unitat de superfície o conegut com fruit yield 

(g·m-2 o t·ha-1) (Garton i Widders, 1990). Es varen realitzar fotografies aèries amb un vehicle no 

tripulat o dron (RPAS FV8, Atyges) equipat amb una càmera RGB de 16 mm (Alpha 5000, Sony). 

Amb les imatges aèries i l’ajuda del programa Arcgis 10.6.1 (Califòrnia, Estats Units) s’estimà 

l’àrea projectada de cada planta (m-2). El dron seguia un pla de vol a 30 m d’alçada amb l’objectiu 
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d’obtenir imatges de tot el camp experimental, es varen prendre fins a 25 punts de control per a 

geo-referenciar les imatges. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Figura 13. Esquema general de les mesures realitzades al present treball. 

3.6 Determinació dels paràmetres de fruit. 

La determinació de les mesures dels paràmetres de fruit es va dividir en  dues fases. A la primera, 

es varen dur a terme les mesures físiques (vegeu apartat 3.6.1), i a la segona part, les mesures de 

paràmetres químics (vegeu 3.6.2).  

La primera fase que comprèn aquest projecte va ser duta a terme al laboratori del camp 

experimental de la Universitat de les Illes Balears. El procediment de mostreig es dugué a terme 
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en equip, ja que la quantitat de mostres era molt elevada i calia assegurar un processat ràpid i 

eficient per evitar diferències degudes al temps de maduració post-collita.  

La primera acció consistia en la selecció de 8 fruits de cada planta. Es seleccionen exemplars amb 

característiques homogènies i amb les característiques més properes a les de fruit comercial, 

evitant fisiopaties i fruits excessivament madurs o verds.  

Els procediments per a la determinació de paràmetres de qualitat de fruit (vegeu 3.6.2) es van dur 

a terme al laboratori de Fisiologia Vegetal de la UIB, localitzat a la segona planta de l’edifici 

Guillem Colom Casasnovas.  

3.6.1 Mesures físiques. 

3.6.1.1 Pes mitjà de fruit. 

Consistia en pesar els fruits per tal d’obtenir una mitjana de pes de fruit per a cada accessió. 

S’utilitzà una balança Nimbus NBL 423i (Adam Equipment, Regne Unit) de precisió ±0,001g 

(figura 14). Abans de realitzar la mesura, es retiraven els peduncles dels fruits per tal d’obtenir el 

pes del fruit sense el peduncle. 

 

Figura 14. Balança Nimbus d’Adam Equipment per a la mesura del pes. 

3.6.1.2 Volum mitjà de fruit i densitat. 

Per a la mesura del volum s’utilitzà una balança de major capacitat de mesura, model Jcp-6 

(Cobos, Espanya) de precisió ±0,1 g. Per tal d’obtenir la mida del fruit, s’aplicà un senzill mètode 

de mesura basat en el funcionament del Principi d’Arquimedes. Suposant que submergim un cos 

dins un fluid de densitat coneguda, l’empenta de l’objecte enfonsat és proporcional al volum del 
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líquid desplaçat per l’objecte, per tant, proporcional al volum de l’objecte enfonsat. Així, 

l’empenta de l’objecte és igual al pes del líquid desplaçat. 

Mitjançant un recipient amb una quantitat d’aigua, hi introduíem una malla tèxtil en forma de sac 

(on col·locàrem el fruit) amb un pes conegut al seu interior. Aquest pes té la finalitat de reduir la 

flotabilitat del fruit a l’aigua. Es procedeix a la tara de la balança i s’introdueix el tèxtil amb el 

fruit al seu interior, s’ha de submergir per complet sense exercir pressió adient a l’aigua. Per tant, 

mitjançant el quocient entre pes i volum es va calcular la densitat de fruit. 

3.6.1.3 Imatge del fruit. 

Es realitzà una valoració cromàtica mitjançant un escenari amb fons obscur i una taula de colors 

i una referència per poder donar escala a la fotografia. La finalitat és disposar d’un registre de la 

morfologia dels fruits de cada accessió. S’utilitzà una càmera digital Canon PowerShot SD870 

(Canon Inc, Japó), amb un suport estàtic. Al fons de la imatge s’hi adherí l’etiqueta corresponent 

i es realitzà una fotografia de quatre fruits del caixó, sempre que fos possible (figura 15). S’intentà 

que les condicions lumíniques de l’entorn fossin les més homogènies possibles, per tal d’alterar 

de la menor manera possible les diferències entre fotografies per aquest fet.  

 

Figura 15. Espai per a la fotografia per a caracteritzar els fruits de les varietats. 

 

3.6.1.4 Tall dels fruits i triturat de mostres.  

Es realitzaren quatre talls verticals (secció longitudinal al fruit) i quatre talls horitzontals (secció 

transversal al fruit), intentant evitar els pericarpis per obtenir una visió clara dels lòculs, ja que es 

dugué a terme una mesura associada no utilitzada al present treball, com és l’escanejat dels fruits. 

Totes les meitats dels fruits foren triturades mitjançant una màquina liquadora Moulinex LM310e 

(Moulinex, França), d’on s’obtingué una mostra de 15 ml de volum. La mostra va ser numerada i 

s’introduí dins bosses hermètiques específiques per a congelats, per tal de procedir a la congelació 
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de les mostres com més aviat millor, per evitar l’alteració de la composició dels fruits. Quan el 

volum de fruit no era suficient per a la liquadora, es realitzà una trituració manual amb el ganivet, 

realitzant els talls més petits possibles i introduint-los als tubs de 15 ml. Les bosses amb les 

mostres es preservaren a un ultracongelador a -80 °C (figura 16). 

 

Figura 16. Congelador utilitzat a l’experiment. 

3.6.2 Mesures químiques.  

3.6.2.1 Preparació de les mostres. 

Una vegada descongelats, a temperatura ambient, els tubs de 15 ml procedents de -80 ºC, es 

centrifugaren amb una centrifugadora Heraeus Multifuge X3 (Thermo Fisher Scientific, EUA) a 

una velocitat de 4000 rpm durant 2 min (Figura 17). 

 

Figura 37. Centrífuga Heraeus Multifuge X3  utilitzada. 

 

Una vegada centrifugades les mostres, es van recollir 1,8 ml de sobrenedant, a partir del qual es 

van realitzar les determinacions analítiques. D’aquest volum de sobrenedant es van emprar 200 
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µL per a la mesura dels graus Brix i acidesa (figura 18). Per a mesurar l’acidesa, es va realitzar 

una dissolució del sobrenedant en una proporció 1:50 amb H2O.  

El volum restant de sobrenedant de cada mostra fou tornat a congelar a - 80°C, per poder dur a 

terme les mesures de pH a posteriori. 

3.6.2.2 Brix. 

El contingut de sòlids solubles totals o graus Brix es va mesurar amb l’aparell PAL-BX|ACID F5 

(ATAGO LTD, EUA) (figura 18). La resolució de mesura és de 0.1 %, amb una precisió de ± 0.2 

% i un rang de temperatura, tant de la mostra com de l’ambient, d’entre 10 °C i 40 °C. El volum 

de mostra emprat fou de 0,2 ml i totes les mesures es van realitzar a una temperatura d’entre 19 i 

25 ºC.  

 

Figura 18. Mostres preparades per a la mesura de pH i acidesa. 

3.6.2.3 Acidesa. 

L’acidesa total es mesurà amb el refractòmetre PAL-BX|ACID F5 (ATAGO LTD, EUA), emprant 

el programa 3 específic per a tomàtiga, amb una precisió de ±0.10%. El volum de mostra emprat 

per a la mesura fou de 0,6 ml. 

3.6.2.4 pH. 

Els instruments utilitzats per a la determinació del pH de les mostres han estat un 

microprocessador HI 221 (HANNA Instruments, EUA) (figura 20) i una sonda específica de 

diàmetre reduït Electrode SlimTrode (HAMILTON, EUA).   

Per al calibrat de l’aparell s’utilitzaren dos tampons diferents de pH 7 i 4. Es va realitzar una 

comprovació i calibrat, si escau de l’aparell, cada 15 mostres, considerant un marge d’error 

admissible de ± 0,09 a l’escala de pH.  
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Figura 19. Safata amb mostres per a la mesura del pH. 

 

Figura 20. Instrument de mesura de pH (HANNA Instruments HI) 

 

3.7. Anàlisi estadística. 

Les variables quantitatives calculades a aquest treball es varen analitzar mitjançant anàlisi de la 

variància (ANOVA), aplicant la prova de comparació de múltiples mitjanes significatives de 

Duncan, considerant el nivell de significació p<0,05. També es varen realitzar matrius de 

correlacions bi-variades de Pearson, considerant significativa la correlació entre paràmetres quan 

p<0,05 i per p<0,01. Les anàlisis es van dur a terme mitjançant el programa de software SPSS 

Statistics ver.17.0, mentre que per a l’elaboració de gràfics i taules es va utilitzar el Microsoft® 

Office Excel 2013 i 2017. 
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4. Resultats i discussió. 

 

4.1. Comparativa de paràmetres de planta i fruit entre els grups de varietats Cherry, Fresh, 

LSL i Processing. 

 

4.1.1.  Caràcters agronòmics de planta. 

Pel que fa a la producció per planta, el grup més productiu varen ser les Cherry, amb 4,6 kg planta-

1, un 89,3 % més que les LSL. Hi hagué diferències significatives entre LSL i la resta de grups 

(taula 4). Malgrat aquestes diferències entre grups de varietats, cal remarcar l’elevada variabilitat 

observada dins cada grup, sent les LSL el grup més variable, amb accessions que produïren entre 

486 i 5936 g planta-1, mentre que el menys variable va ser el Cherry, amb un rang de producció 

entre 1062 i 9729 g planta-1.  

La producció per planta és un dels trets més importants a nivell agronòmic (Nuez, 2001; OECD, 

2017). A diferència del cultiu en hivernacle, on el marc de plantació està molt marcat per cada 

varietat i el creixement és principalment en vertical (emparrat), el cultiu a exterior, i especialment 

sense entutorar (com s’ha fet a aquest experiment) implica que el marc de plantació vindrà donat 

per la mida que assoleixi la planta de cada varietat. Per tant, en cultiu a exterior la producció per 

hectàrea és directament dependent del marc de plantació (Maroto, 2002). 

Tenint en compte la mitja per grups de varietats, l’ANOVA mostrà diferències en àrea de planta 

entre els grups Cherry i Processing, i la magnitud dels errors estàndard demostren l’elevada 

variabilitat dins cada grup (taula 4). En aquest sentit, la comparativa dels valors mitjans mostrà 

que les Cherry i les Processing foren els grups amb major i menor àrea de planta, respectivament. 

Aquest resultat era esperable donat que la majoria de varietats de Processing són de creixement 

determinat, sent plantes menors i més compactes que les de creixement indeterminat (Díez, 2001). 

Tot i això, les Processing també van ser un dels grups amb major variabilitat, amb accessions 

entre 0,45 i 1,86 m2, mentre que el grup menys variable varen ser les Fresh, entre 0,86 i 2,02 m2. 

De forma notable, el càlcul de la productivitat mostrà importants diferències entre grups. El major 

valor mitjà de productivitat va ser a les Cherry, tot i que, a diferència de la producció, sense 

diferències amb les Processing (taula 4). A l’altra extrem, les LSL presentaren els valors de 

productivitat més baixos, part a causa de la seva baixa producció i part per ser plantes relativament 

grans (taula 4). D’aquesta manera, la productivitat de les varietats Cherry va el doble de les LSL. 

Un aspecte important a valorar referent a aquests resultats, i que es discuteix a l’apartat 4.2, és 

que les LSL són en general varietats locals que han sofert poca millora, el que fa que no s’hagi 

pogut incloure un nombre significatiu de varietats LSL modernes en el present estudi. Així doncs, 

a diferència de les LSL, la resta de grups inclou varietats millorades, amb diferents graus de 
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modernitat, el que implica que la producció mitjana del grup es veu alterada per aquest fet. Si més 

no, és un reflex de la realitat existent dins cadascun dels grups estudiats. 

4.1.2.  Paràmetres morfològics de fruit. 

Considerant el conjunt d’accessions estudiats, el pes del fruit va presentar un rang de variació 

amplíssim, entre 5 i 333,5 g. El pes del fruit fou, de fet, un dels trets més diferenciadors entre els 

grups de varietats estudiats. Els Cherry foren notablement els de menor pes (24,3 g). Els LSL són 

també varietats de mida relativament petita, amb un rang de variació del pes de fruit d’entre 29,5 

i 96,2 g. El pes de les accessions de Processing va variar entre 14,2 i 286,3 g, encara que només 

4 accessions del total de 31 del grup es trobaren per davall dels 25 g. Finalment, el grup Fresh, 

en principi el més variable quan a mida de fruit, ja que inclou gran diversitat de varietats per 

consum en fresc (tomàtigues tipus ensalada, «Beefsteak», Americano, Marmande, Cocktail, 

allargats o de pera i altres), presentà el major pes de tots els grups, amb 106,3 g (taula 4), i un 

rang de variació entre accessions d’entre 25,7 i 333,5 g. 

El volum del fruit mostrà un patró idèntic al del pes del fruit. Les Fresh varen presentar un volum 

un 2,8 vegades major que les Cherry, amb diferències significatives entre els grups (taula 4).  

Com a conseqüència, la densitat del fruit varià d’igual manera que el pes i el volum del fruit, 

atenent que la densitat es va calcular a partir d’aquests dos paràmetres. Així, la densitat mitjana 

de cada grup va anar en paral·lel al pes, amb la menor densitat pels Cherry i la major pels Fresh, 

i amb les mateixes diferències ANOVA-Duncan entre grups (taula 4). Per tal de determinar la  

relació entre el pes de fruit i el volum d’aquest, es va realitzar una correlació bi-variada (vegeu 

annex 5). Els resultats mostraren que existí una correlació significativa positiva quasi linealment 

perfecta, amb un coeficient de correlació de Pearson de r= 0,996, significativa per un valor p=0,01 

i corresponent-se la pendent de la recta a la densitat de fruit. La densitat és un paràmetre que es 

relaciona directament amb la textura del fruit, amb valors que en tots els casos són inferiors a la 

unitat, pel que els fruits amb major densitat presenten una major fracció volumètrica que 

gravimètrica, sent més sucosos a la seva degustació (Raigón i Monreal, 2017).   

4.1.3.  Paràmetres de qualitat de fruit. 

A la tomàtiga, la caracterització qualitativa bàsica del fruit inclou generalment la mesura dels de 

sòlids solubles totals (SST) i de l’acidesa. Els sòlids solubles totals són principalment sucres, 

mentre que l’acidesa es deu principalment a l’àcid cítric (Causse et al., 2010; Casals et al., 2015). 

Juntament amb els aromes, un bon balanç de sucres i àcids és clau per determinar el sabor de la 

tomàtiga (Jones i Scott, 1983; Causse et al., 2010). Tot i això, a determinats grups de varietats, 

com les Processing, hi ha hagut un interès especial en incrementar el nivell de sucres. Això és 

degut al fet que aquestes varietats normalment és fer processats (empotar, salses, sucs, ...), i fins 
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i tot s’afegeix sucre en el procés de transformació del producte (Chamarro, 2001). Per tant, hi ha 

interès per millorar aquestes varietats per haver d’afegir menys sucre al producte final.  

Els resultats de les accessions estudiades no mostren una major quantitat de sucres a les 

Processing. De fet, el grup amb major valor de SST és Cherry, amb 5,4 ºBrix, mentre que la resta 

de grups presentà valors semblants entre 4,6 i 4,9 ºBrix (taula 4). Aquest fet s’explica 

principalment per dos factors. Per una banda, el fet que dins Processing hi hagi varietats poc 

millorades i el fet que les Cherry estudiades són varietats principalment italianes, que han sofert 

un important procés de selecció per incrementar els sucres (Sacco et al., 2017). En el present 

treball, algunes d’aquestes Cherry italianes arribaren a 7,6 ºBrix (vegeu annex 6), i estudis previs 

mostren valors pròxims a 8 ºBrix, amb valors mínims recomanats de 6,5 ºBrix a varietats que 

formen part de certes denominacions d’origen com “Pomodorino del Piennolo del Vesuvio” 

(Sacco et al., 2017). 

Pel que fa a l’acidesa, LSL fou l’únic grup que presentà diferències significatives respecte de la 

resta, amb un valor un 28 % major respecte les Cherry, que foren les que tendiren a tenir menor 

acidesa (taula 4). Aquest resultat concorda amb les dades d’estudis anteriors que mostren que els 

LSL de la costa est de la península Ibèrica (‘Penjar’) i de les Illes Balears (‘Ramellet’) són 

reconeguts per l’elevada acidesa que presenten (Bota et al., 2014). A més, atenent als rangs de 

variació d’acidesa, els LSL són també els que menor variació tenen, el que demostra que la 

selecció ancestral d’aquestes varietats ha resultat de forma consistent en tomàtigues d’elevada 

acidesa. 

El pH varià  ±0,05 entre el valor més elevat (LSL) i el valor més baix (Processing), amb valors 

que no excediren 4,29 a l’escala de pH, i sense diferències significatives entre cap dels grups 

varietals (taula 4). Segons bibliografia, els valors de pH necessaris pel bon sabor de la tomàtiga 

han de ser inferiors a 4,4 i inclús per davall de 4,3 si es tracta de tomàtigues per processat (Siviero, 

1998), a més d’un contingut de SST superior a 4-4,5 % (Grierson i Kader, 1986).  
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Taula 4. Paràmetres quantitatius i qualitatius de la caracterització dels diferents grups de varietats de tomatiguera. Els valors són mitjanes ± error estàndard (n= 45 a Cherry; n= 29 a Fresh; n= 61 a LSL i n= 

31 a Processing). Per a cada paràmetre, les lletres indiquen diferències significatives entre grups després d’aplicar ANOVA amb test post-hoc de Duncan (P <0,05). SST: sòlids solubles totals. 

 

 

Ús 

 

Producció  

 

Àrea planta 

 

Productivitat 

 

Pes de fruit 

 

Volum de fruit 

 

Densitat de 

fruit 

 

SST 

 

Acidesa 

 

pH 

  

g planta-1 

 

m-2 

 

g m-2 

 

g 

 

ml 

 

g ml-1 

 

ºBrix 

 

% 

 

 

 

Cherry 

 

4631,1 ± 255,7 c 

 

 

1,35  ± 0,05 b 

 

 

3786,8  ± 202,2 c 

 

 

24,3 ± 6,3 a 

 

 

30,3 ± 6,7 a 

 

 

0,77 ± 0,01 a 

 

 

5,4  ± 0,11 b 

 

 

0,86  ± 0,03 a 

 

 

4,29 ±  0,01 a 

 

Fresh 

 

3577,2 ± 318,5 b 

 

 

 

1,31  ± 0,06 ab 

 

 

 

2901,9  ± 251,9 b 

 

 

 

106,3 ± 7,9 c 

 

 

 

116,6 ± 8,3 c 

 

 

 

0,88 ± 0,01 c 

 

 

 

4,8  ± 0,14 a 

 

 

 

0,89  ± 0,04 a 

 

 

 

4,29 ± 0,02 a 

LSL 2445,6 ± 219,6 a 

 

 

1,30  ± 0,04 ab 

 

 

1896,6  ± 173,6 a 

 

 

57,0 ± 5,4 b 

 

 

68,0 ± 5,7 b 

 

 

0,83 ± 0,00 b 

 

 

4,9  ± 0,10 a 

 

 

1,10  ± 0,03 b 

 

 

4,24 ± 0,01 a 

Processing 3412,1 ± 308 b 

 

1,16  ± 0,06 a 

 

3184,7  ± 243,6 bc 

 

72,8 ± 7,7 b 

 

81,8 ± 8,1 b 

 

0,85 ± ,013 b 

 

4,6  ± 0,14 a 

 

0,87  ± 0,04 a 

 

4,29 ± 0,02 a 
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4.2. Diferències en els paràmetres agronòmics i de fruit (morfològics i de qualitat) en funció 

del grau de millora de la varietat (Traditional, Heirloom i Modern) 

4.2.1. Grup Cherry 

La producció total a les Cherry va estar compresa entre 1062,5 g i 9729 g a les accessions 

Traditional, entre 1661,8 g i 6534,7 g a les accessions Heirloom i entre 2377 g i 8266 g a les 

accessions Modern (figura 1A). No s’han trobat diferències significatives entre grups, i per tant, 

considerant les varietats estudiades en aquest treball, els resultats mostren que les varietats 

modernes de Cherry  han estat especialment seleccionades per incrementar la producció, encara 

que hi ha varietats Heirloom i Traditional amb una producció semblant a les Modern. En analitzar 

les diferències entre grups, s’observà un increment d’un 13% de la producció de les Modern sobre 

les Traditional i d’un 24% sobre les Heirloom. Els resultats coincideixen amb els d’altres autors, 

que indiquen que les varietats Cherry italianes tradicionals són altament productives i molt 

resistents a la sequera (Sacco et al., 2017), el que suposa que són una bona font de gens per 

millorar la tomàtiga de cara a no disminuir la producció baix les condicions de canvi climàtic.  

Per altra banda, dins el mateix grup es va considerar analitzar les diferències entre varietats Cherry 

que presenten un caràcter de llarga vida i la resta de varietats Cherry. El motiu és que algunes de 

les varietats procedents de certes regions d’Itàlia, com el Vesuvi o la Campània es conserven en 

forma de “piennolos”, ramells que es pengen als sostres formant fileres (Sacco et al., 2017). Les 

accessions Cherry considerades amb el caràcter de llarga vida foren: TOBC-16, TOBC-19, 

TOBC-21, TOBC-110, TOBC-126, TOBC-127, TOBC-135, TOBC-136, TOBC-137, TOBC-

138, TOBC-139 i TOBC-153 (vegeu annex 1). Els resultats mostraren que les aquestes  accessions 

foren un 16 % més productives que la resta de Cherry, sense ser les diferències significatives, i el 

contingut de sòlids solubles totals (ºBrix) fou un 14 % major que a la resta de Cherry, sent les 

diferències significatives. 

Quant a l’àrea de planta, no s’observaren diferències significatives entre grups (figura 1G). Els 

valors mitjans foren lleugerament majors a Modern i han oscil·lat entre 0,58 m2 i 2,0 m2 a les 

varietats Traditional, 0,92 m2 i 1,98 m2 a les varietats Heirloom i entre 0,78 i 2,03 m2 a les varietats 

Modern. Tampoc s’observaren diferències entre grups en la productivitat (figura 1J). Els valors 

foren un 27% majors a les Modern respecte la resta i han variat entre 992 g· m-2 i 9025 g· m-2 a 

les varietats Traditional, 1264 g· m-2 i 4736 g· m-2 a les varietats Heirloom i entre 1073 i 7211 g· 

m-2  a les varietats Modern.  

Als paràmetres morfològics de fruit, el pes mitjà de fruit fou significativament diferent entre 

Heirloom i Modern (figura 1B). Les varietats Heirloom foren de major mida i els valors 

oscil·laren entre 5,5 i 60,7 g a les varietats Traditional, 5,2 i 65,8 g a les varietats Heirloom i entre 
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5 i 31,8 g a les varietats Modern. El volum mitjà de fruit també presentà diferències significatives 

entre Heirloom i Modern (figura 1C). Els valors oscil·laren entre 10,4 i 68,3 ml a les Traditional, 

8,7 i 74,1 ml a les Heirloom i entre 10,2 i 36,9 ml a les Modern. Per altra banda, la densitat de 

fruit no mostrà diferències significatives entre grups (figura 1D). Aquests van fluctuar entre 0,50 

i 0,90 g·ml-1 a les varietats Traditional, 0,58 i 0,9 g·ml-1 a les Heirloom i entre 0,5 i 0,88 g·ml-1 a 

les Modern.  

Respecte a la qualitat de fruit, no s’observaren diferències significatives entre grups quant als 

sòlids solubles totals (figura 1E). Els valors variaren entre 3,6 i 7,6 ºBrix a les varietats 

Traditional, 4,8 i 6,9 ºBrix a les Heirloom i entre 4,15 i 5,8 ºBrix a les Modern. Amb l’acidesa 

tampoc s’observaren diferències significatives entre els grups (figura 1F), variant els valors entre 

0,48 i 1,43 % a les varietats Traditional, 0,45 i 1,7 % a les Heirloom i entre 0,6 i 1,16 % a les 

Modern.  

Així, les Cherry de tipus Modern foren més productives que les Traditional i les Heirloom. El 

pes de fruit de les Heirloom va ser major que les Modern i la densitat del fruit fou també major a 

les Heirloom. Les varietats Cherry tipus Heirloom van mostrar uns valors de contingut de sucres 

lleugerament majors que Modern i Traditional. El mateix va ocórrer amb els valors d’acidesa, on 

les Heirloom presentaren una acidesa major que les Modern i les Traditional. 
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Figura 21. Conjunt de gràfiques de caixes i bigots per al grup Cherry. A les barres es pot observar una línia que 

representa la mediana estadística, la creu representa la mitja, els punts dins les barres representen les mostres i els 

vèrtexs inferior i superior representen els percentils 25è i 75è respectivament. Lletres diferents indiquen diferències 

significatives entre grups (n= 28 Traditional; n= 8 Heirloom; n= 9 Modern).     
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4.2.2. Grup Fresh 

La producció total a les Fresh va estar compresa entre 666 i 7366,5 g a les varietats Traditional, 

2078 i 4082,7 g a les Heirloom, 3327 i 7127,8 g a les Modern. Es varen observar diferències 

significatives entre Heirloom i Modern (figura 2A). En analitzar les diferències entre grups 

s’observà una major producció de les Modern sobre els altres grups. Per tant, d’acord amb els 

trets dels cultivars de tomàtiga moderns (Bai i Lindhout, 2007), els resultats coincideixen en què 

les varietats millorades de tomàtigues per al consum en fresc incloses a aquest treball poden haver 

estat seleccionades per ser més productives, ja que les Modern foren les que més produïren i a la 

vegada les que tingueren una mida de planta inferior a la resta, permetent reduir els marcs de 

plantació. Quant a l’àrea de planta, les diferències no foren significatives (figura 2G) encara que 

hi hagué una certa tendència a ser major a les Traditional. Els valors  oscil·laren entre 1,09 i 2,02 

m2 a les varietats Traditional, 0,86 i 1,76 m2  a les Heirloom, 1,16 i 1,25 m2  a les Modern. Pels 

valors de productivitat es varen observar diferències significatives entre els grups Heirloom i 

Traditional respecte les Modern (figura 2J). Els valors variaren entre 442 i 4532,5 g· m-2 a les 

varietats Traditional, 1730,2 i 3692,6 g· m-2 a les Heirloom, 2469 i 6568,6 g· m-2  a les Modern.       

Als paràmetres morfològics de fruit, el pes mitjà de fruit no es veié afectat significativament en 

funció del grau de millora de les varietats (figura 2B). Els valors oscil·laren entre 37,8 i 333,5 g 

a les varietats Traditional, 28,6 i 230,1 g a les varietats Heirloom, 31,8  i 123,6  g  a les Modern. 

Al volum mitjà de fruit tampoc es presentaren diferències significatives (figura 2C) i oscil·là entre 

43,7 i 367,9 ml a les varietats Traditional, 30,2 i 245,1 ml a les varietats Heirloom, 36,2 i 133,3 

ml a les Modern. Per altra banda, els valors de densitat de fruit calculada van fluctuar entre 0,78  

i 0,93 g·ml-1 a les varietats Traditional, 0,8 i 0,97 g·ml-1  a les varietats Heirloom, 0,88 i 0,9  g·ml-

1 a les Modern, sense haver-hi diferències significatives entre grups (figura 2D). 

Respecte la qualitat de fruit, els valors de sòlids solubles totals (ºBrix) no han presentat diferències 

significatives entre grups (figura 2E). Els valors han estat compresos entre 3,3  i 5,4 ºBrix a les 

varietats Traditional, 3,8 i 6,1 ºBrix a les varietats Heirloom, 4,55 i 5,7 ºBrix a les Modern. A 

l’acidesa total mesurada tampoc es van observar diferències significatives (figura 2F). Els valors 

han variat entre 0,41 i 1,11 % a les varietats Traditional, 0,7 i 1,44 % a les varietats Heirloom, 

0,61 i  1,33 % a les Modern.  

Per tant, a les varietats Fresh estudiades, el grup Modern fou més productiu que Traditional i 

Heirloom, en canvi foren les de menor pes mitjà de fruit. A la densitat calculada els valors foren 

mínimament majors a les Traditonal. L’àrea de planta resultà ser major a les Traditional. Pels 

paràmetres de qualitat de fruit, les varietats Fresh tipus Heirloom van mostrar uns valors de 

contingut de sucres lleugerament majors que Modern i Traditional. El mateix va ocórrer amb els 

valors d’acidesa, on les Heirloom presentaren una acidesa major que les Modern i Traditional. 



 

44 

 

 

    

 

  
 

     

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

       
 

 

 

 

 

 

     

 

    
 

    

 

   

       

       

       

       

       

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2C 

2D 

2A 2B 

a 
b ab 

a 

a 
a 

a a 

a 

a a a 

2D 



 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

       

 

 

   

 

 

       
 

    

 

 
 

 

     

 

    

       

       

       

       

       

       

       

       

                            
 

Figura 22. Conjunt de gràfiques de caixes i bigots per al grup Fresh: A les barres es pot observar una línia que 

representa la mediana estadística, la creu representa la mitja, els punts dins les barres representen les mostres i els 

vèrtexs inferior i superior representen els percentils 25è i 75è respectivament. Les lletres representen per a cada 

paràmetre si existeixen diferències significatives entre grups (n= 13 Traditional; n= 12 Heirloom; n= 4 Modern).      

4.2.3. Grup Processing 

Els resultats mostraren que les varietats de tomàtigues Processing de tipus Heirloom foren les 

més productives dels tres tipus, sent un 22% més productives (per planta) que les Modern, amb 

diferències significatives. Aquest fet, que resultà amb una menor producció de les Processing més 

millorades, es podria explicar pel fet que possiblement no s’adaptaren tan bé a les condicions 

climàtiques i l’estrès sofert, a diferència d’algunes varietats tradicionals. La producció total a les 

Processing va estar compresa entre 1561,5 i 6191,2 g a les varietats Traditional, 1292,6 i 7521 g 

a les varietats Heirloom, 804 i 8495,7 g  a les Modern. En cap cas es varen observar diferències 

significatives (figura 3A). Pel que fa l’àrea de planta, es varen trobar diferències significatives 
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entre Modern respecte Heirloom i Traditional (figura 3G), on les més millorades mostren una 

àrea de planta projectada menor. Els valors van oscil·lar entre 1,05 i 1,74 m2 a les varietats 

Traditional, 0,92 i 1,86 m2 a les varietats Heirloom, 0,45 i 1,69 m2 a les Modern. A la productivitat 

calculada no es varen observar diferències significatives entre grups (figura 3J), i els valors van 

variar entre 1575,3 i 5915,2 g·m-2 a les varietats Traditional, 1707,8 i 4627 g·m-2 a les varietats 

Heirloom, 1377,8 i 6660,7 g·m-2 a les Modern.  

Quant a la morfologia de fruit, al pes mitjà s’observaren diferències significatives entre Heirloom 

i Modern (figura 3B), on les Heirloom mostraren un pes més de dues vegades superior a les 

Modern. Els valors oscil·laren entre 14,2 i 155,1 g a les varietats Traditional, 36,6 i 286,3 g a les 

varietats Heirloom, 6,7 i 63,1 g  a les Modern. En aquest aspecte cal destacar que hi hagué varietats 

Heirloom que superaren els 200 g de pes mitjà, sent fruits de mida molt gran. El volum mitjà de 

fruit oscil·là entre 23,5 i 172,3 ml a les varietats Traditional, 45,5 i 298 ml a les varietats 

Heirloom, 19,3 i 71,5 ml a les Modern, sent les diferències significatives entre Heirloom i Modern 

(figura 3C). La densitat de fruit calculada va ser major a les Heirloom, i foren les diferències 

significatives entre Traditional i Heirloom (figura 3D). Els valors van fluctuar entre 0,6 i 0,9 g·ml-

1 a les varietats Traditional, 0,8 i 0,97 g·ml-1 a les varietats Heirloom, 0,78 i 0,9 g·ml-1 a les 

Modern.  

Per el que fa la qualitat de fruit, als valors de sòlids solubles totals (ºBrix) les diferències no foren 

significatives (figura 3E). Els valors de graus brix han estat compresos entre 2,7 i 6,7 ºBrix a les 

varietats Traditional, 3,35 i 5,5 ºBrix a les varietats Heirloom, 3,3 i 6,1 ºBrix a les Modern. Als 

valors d’acidesa tampoc s’observaren diferències significatives (figura 3F), amb valors que han 

variat entre 0,36 i 1,15 % a les varietats Traditional, 0,65 i 1,23 % a les varietats Heirloom, 0,4 i 

1,5 % a les Modern.  

Així, podem dir que les varietats Processing de tipus Modern foren més productives per metre de 

superfície que les Traditional i que les Heirloom, principalment pel fet que les Processing més 

millorades produïren lleugerament menys però a la vegada presentaren una àrea de planta 

projectada també menor, facilitant la collita mecanitzada i la reducció dels marcs de plantació. El 

pes mitjà de fruit de les varietats Heirloom fou major que a les Traditional i més del doble que a 

les Modern, en canvi a la densitat les diferències foren menors. Pels paràmetres de qualitat de 

fruit, les varietats Processing tipus Heirloom van mostrar uns valors de contingut de sucres 

lleugerament majors que Modern i Traditional. El contingut d’àcids totals foren també majors a 

les Heirloom. 
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Figura 23. Conjunt de gràfiques de caixes i bigots per al grup Processing: A les barres es pot observar una línia que 

representa la mediana estadística, la creu representa la mitja, els punts dins les barres representen les mostres i els 

vèrtexs inferior i superior representen els percentils 25è i 75è respectivament. Les lletres representen per a cada 

paràmetre si existeixen diferències significatives entre grups (n= 5 Traditional; n= 12 Heirloom; n= 14 Modern).      

4.3. Selecció de les varietats amb valors òptims de qualitat de fruit i producció per cada grup 

de varietat.  

Tradicionalment, els programes de millora dels cultius cerquen el desenvolupament de varietats 

híbrides per tal d’obtenir una millora en trets agronòmics, com la producció i la qualitat de fruit. 

Per aquest fet, en aquest apartat s’analitzaran i anomenaran les varietats destacades pels resultats 

obtinguts de cada grup de varietats d’aquest treball, amb l’objectiu de proveir potencials parentals 

per a aquests futurs nou híbrids, o per potencials programes de millora. Cal dir que a causa de la 

distinta finalitat de les tomàtigues incloses als diferents grups, a les Processing (varietats dirigides 

al processat industrial) és necessari garantir uns continguts de sòlids totals i sòlids solubles 

adequats, ja que és l’índex més influent sobre el rendiment del producte final i determina l’índex 

de qualitat industrial (Díez, 2001), per tant es tingué en compte producció i contingut de SST per 

parts iguals.   

Per a les varietats del grup Cherry, les que mostraren uns millors resultats, considerant com a 

paràmetre principal la producció total obtinguda, de major producció a menor, foren Vesuviano 

Pizzo, E103-SV, Corbarino MT/Crovarese Semiorto, 770P i Vesuvio 2001, sent la Vesuviano 

Pizzo un 27% més productiva que la Vesuvio 2001 (taula 5; Annex 6).   

Pel que fan les varietats del grup Fresh, seleccionant-les amb el criteri de producció total 

obtinguda, de major a menor producció, mostraren uns millors resultats la Santorini, Monalbo, 

Muchamiel, Hawaii 7998 i Areti, sent la Santorini un 53% més productiva que Areti (taula 6; 

Annex 6). 
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A les varietats del grup Processing, considerant d’igual importància la producció total obtinguda 

i el contingut de sucres del fruit, es seleccionaren els resultats més elevats al multiplicar els dos 

factors. Així, les varietats que mostraren millor índex de producció i contingut de sucres foren, 

de major a menor, Moneymaker, 22/030-1, Costoluto Genovese, Earliana i San Marzano Terra 

Asciutta, sent la Moneymaker un 37% més productiva que San Marzano Terra Asciutta, a la 

vegada que 22/030-1, un 25% menys productiva que Moneymaker, tingué un contingut de sucres 

un 25 % més elevat que Moneymaker (taula 7; Annex 6). 

Taula 5. Taula per a les varietats del grup Cherry amb majors valors de producció.  

Varietats Cherry millor valorades 

 Producció 

total (g) 

SST 

(ºBrix) 
Fotografia 

1 TOBC-135 
Vesuviano 

Pizzo 
9729 5,4 

 

2 TOBC-140 E103-SV 8266,4 5,3 

 

3 TOBC-137 

Corbarino 

MT/Crovarese 

Semiorto 

7884,2 5,4 

 

4 TOBC-131 770P 7752 4,1 

 

5 TOBC-136 Vesuvio 2001 7639 5,7 
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Taula 6. Taula per a les varietats del grup Fresh amb majors valors de producció. 

 

 

Taula 7. Taula per a les varietats del grup Processing amb majors valors de producció.  

Varietats Processing millor valorades 

 Producció 

total (g) 
SST (ºBrix) Fotografia 

1 TOBC-11 Moneymaker 8495,8 4,8 

 

2 TOBC-133 22/030-1 6365,3 6,1 

 

3 TOBC-77 
Costoluto 

Genovese 
7521,3 4,2 

 

4 TOBC-82 Earliana 5900,8 5,0 

 

Varietats Fresh millor valorades 

 Producció total 

(g) 
SST (ºBrix) Fotografia 

1 TOBC-3 Santorini 7366,5 4,1 

 

2 TOBC-14 Monalbo 7127,8 4,5 

 

3 TOBC-6 Muchamiel 6658,5 4,2 

 

4 TOBC-87 
Hawaii 

7998 
5246,6 4,5 

 

5 TOBC-1 Areti 4792,3 5,0 
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5 TOBC-125 

San Marzano 

“Terra 

Asciutta” 

6191 4,0 

 

 

4.3.1. Determinar si existeix relació entre la producció i el contingut de SST i analitzar si 

el pes del fruit determina la qualitat.    

En relació a l’apartat 4.3, on es mostren les varietats més ben valorades pel que fa a la producció 

i el contingut de SST, cal determinar si existeix interacció entre ambdós paràmetres. La correlació 

bi-variada de Pearson indicà, amb un coeficient de correlació de r= 0,055 que no existí una relació 

lineal entre la producció i el contingut de SST (figura 24A). Per tant, majors produccions no 

determinaren un decreixement de la qualitat de fruit ni viceversa, segons les dades analitzades. 

Per altra banda, a l’hora de determinar si existí relació entre el pes del fruit i la qualitat, la 

correlació bi-variada de Pearson indicà que existí una correlació negativa molt moderada 

(coeficient de correlació r= - 0,172) (figura 24B), significativa per un valor p= 0,05, fet que permet 

considerar que els fruits de major pes tendeixen a tenir un contingut de SST menor.   
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Figures 24A i 24B. Correlacions bi-variades de Pearson. 24A: Correlació entre Producció (eix X)-SST (eix Y). 24B: 

Correlació entre Pes de Fruit (eix X)- SST (eix Y).     

 

5. Conclusions. 

En relació a l’objectiu 1, el grup de varietats ha influït a la producció obtinguda per planta, on ha 

estat especialment significativa a les Cherry. Pel que fa a l’àrea de planta destacar que les 

diferències entre grups, si bé significatives, no han estat acusades. Respecte del fruit, els 

paràmetres morfològics han mostrat diferències entre els grups, on és especialment important la 

diferència del grup Cherry respecte de la resta i més acusada encara respecte de les Fresh, sobretot 

pel que fa el pes de fruit i el volum mesurat. A la densitat del fruit, s’observaren diferències 

significatives, on les Fresh, amb major pes i volum presentaren també valors de densitat superiors. 

Finalment, a la qualitat de fruit, el grup Cherry mostrà diferències sobre la resta pel que fa el 

contingut de sòlids solubles totals, el grup LSL mostrà una acidesa total mesurada 

significativament superior a la resta i no es trobaren diferències significatives entre grups per als 

valors de pH.       

Pel que fa l’objectiu 2, existí una influència del grau de millora de les varietats estudiades al grup 

Cherry, sent les varietats modernes o Modern les que més produïren, encara que les diferències 

no foren significatives. A les varietats Fresh, les més millorades o Modern també foren les més 

productives, amb diferències significatives i pel que fa a les varietats Processing, les Heirloom 

foren les de major producció, encara que les diferències no foren significatives. L’àrea de planta 

no es veié afectada segons el grau de millora, excepte a les Processing, on les varietats Traditional 

tingueren una major àrea projectada de planta, amb diferències significatives. La productivitat per 

metre quadrat només es veié influenciada significativament pel grau de millora de les varietats al 

grup Fresh, on les varietats modernes produïren més que la resta, i de manera general als altres 

grups (Cherry i Processing) es mantingué la tendència sense ser les diferències significatives. 

Respecte del fruit, el pes i el volum mesurat foren majors a les Heirloom dels grups de varietats 

Cherry i Processing. Al grup Fresh, les Traditional foren les de majors valors mitjans i no hi 

hagué diferències significatives. La densitat de fruit calculada fou diferent significativament a les 

varietats Heirloom del grup Processing, i als altres grups no es mostraren diferències per aquest 

paràmetre. A la qualitat de fruit, els sòlids solubles totals (ºBrix) no es trobaren significativament 

afectats pel grau de millora de la varietat, encara que foren les varietats Heirloom (dels 3 grups) 

les que mostraren valors superiors. El mateix va ocórrer pels valors d’acidesa total, on les varietats 

Heirloom mostraren valors majors, sense diferències significatives a cap cas.  

Referent a l’objectiu 3, es seleccionaren les varietats que mostraren millors resultats de producció 

total obtinguda, i en el cas de les Processing, a més de la producció, un major contingut de sòlids 

solubles totals. Així, les varietats Cherry seleccionades foren: Vesuviano Pizzo, E103-SV, 
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Corbarino MT/Corvarese Semiorto, 770P i Vesuvio 2001. Les varietats del grup per al consum 

en fresc o Fresh: Santorini, Monalbo, Muchamiel, Hawaii 7998, Aretti i les varietats 

seleccionades per processar o Processing: Moneymaker, 22/030-1, Costoluto Genovese, Earliana 

i San Marzano Terra Asciutta. En conseqüència de la selecció anterior, es comprovà si hi hagué 

relació entre la producció i el contingut de SST, i per altra banda, si el pes de fruit influí al 

contingut de SST. Els resultats mostraren que no existí una relació lineal entre la producció i el 

contingut de SST i què el pes de fruit es veié correlacionat de forma negativa amb el contingut de 

SST, on els fruits amb major pes tendiren a un contingut de SST menor.           
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7. Annexos. 

Annex 1. Taula A1. Llistat de varietats estudiades. 

Total 

Codi 

Genotip 

TOMRES 

Nom comercial varietat Orígen 
Tipus de 

tomàtiga (ús) 

Grau de 

millora 

1 TOBC-1 Areti Greece Fresh Traditional 

2 TOBC-2 Makedonia Greece Fresh Traditional 

3 TOBC-3 Santorini Greece Fresh Traditional 

4 TOBC-4 LC 433 Pera Girona Spain Processing Traditional 

5 TOBC-5 LC 95 Montserrat Spain Fresh Traditional 

6 TOBC-6 Muchamiel Spain Fresh Traditional 

7 TOBC-7 Valenciano Spain Fresh Traditional 

8 TOBC-8 De Penjar Spain LSL Traditional 

9 TOBC-9 Marmande France Fresh Traditional 

10 TOBC-10 Saint Pierre France Fresh Traditional 

11 TOBC-11 Moneymaker Control Processing Modern 

12 TOBC-12 Outre (Coeur de Boeuf) France Fresh Traditional 

13 TOBC-13 San Marzano Italy Processing Traditional 

14 TOBC-14 Monalbo Control Fresh Modern 

15 TOBC-15 Ailsa Craig Control Processing Modern 

16 TOBC-16 Da Serbo Italy Cherry Traditional 

17 TOBC-17 Pera Abruzzo Italy Processing Traditional 

18 TOBC-18 M82 Control Processing Modern 

19 TOBC-19 Principe Borguese Italy Cherry Modern 

20 TOBC-20 20 SMEC-3 Italy Processing Modern 

21 TOBC-21 Piennolo Rosso Italy Cherry Traditional 

22 TOBC-22 Acampora Italy Processing Traditional 

23 TOBC-24 9457 cherry Control Cherry Modern 

24 TOBC-25 9466 jj Control Fresh Modern 

25 TOBC-49 m82 Control Processing Modern 

26 TOBC-61 ABC POTATO LEAF NA Cherry Heirloom 

27 TOBC-62 Ace USA Fresh Heirloom 

28 TOBC-64 Amish Salad USA Cherry Heirloom 

29 TOBC-65 Beefsteak USA Fresh Modern 
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30 TOBC-66 Belmonte Guatemala Fresh Heirloom 

31 TOBC-67 Black USA Fresh Heirloom 

32 TOBC-68 Bloody Butcher USA Cherry Heirloom 

33 TOBC-69 Brandywine NA Processing Heirloom 

34 TOBC-70 BRANDYWINE NA Fresh Heirloom 

35 TOBC-71 BRIANNA NA Processing Heirloom 

36 TOBC-72 Caro Rich USA Fresh Heirloom 

37 TOBC-73 Chih-Mu-Tao-Se NA Processing Heirloom 

38 TOBC-74 Chocolate Cherry USA Cherry Heirloom 

39 TOBC-75 Condine Red Germany Fresh Heirloom 

40 TOBC-76 Cosmonaut Volkov Red Russia Processing Heirloom 

41 TOBC-77 Costoluto Genovese Italy Processing Heirloom 

42 TOBC-78 Cuor di bue Italy Fresh Traditional 

43 TOBC-80 Dixie Golden Giant USA Fresh Heirloom 

44 TOBC-81 Dolmalik Turkey Fresh Heirloom 

45 TOBC-82 Earliana USA Processing Heirloom 

46 TOBC-85 GLACIER NA Cherry Heirloom 

47 TOBC-86 Green Zebra USA Processing Heirloom 

48 TOBC-87 Hawaii 7998 NA Fresh Modern 

49 TOBC-88 Hillbilly USA Processing Heirloom 

50 TOBC-89 Japanese Black Trifele USA Processing Heirloom 

51 TOBC-90 JOHN'S BIG ORANGE NA Processing Heirloom 

52 TOBC-91 Kellogg's Breakfast USA Fresh Heirloom 

53 TOBC-92 Marmande France Fresh Heirloom 

54 TOBC-93 Marmande VFA France Fresh Heirloom 

55 TOBC-94 Matina USA Cherry Heirloom 

56 TOBC-95 Nyagous USA Processing Heirloom 

57 TOBC-96 Oaxacan Pink USA Cherry Heirloom 

58 TOBC-97 OPALKA NA Processing Heirloom 

59 TOBC-98 Pink Ping Pong USA Cherry Heirloom 

60 TOBC-99 Red Calabash USA Fresh Heirloom 

61 TOBC-101 Red Zebra USA Processing Modern 

62 TOBC-107 Cento scocche Italy Cherry Traditional 
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63 TOBC-108 SM 1-38 SMEC Italy Cherry Modern 

64 TOBC-109 Tondo col pizzo Italy Cherry Traditional 

65 TOBC-110 Vesuvio Foglia Riccia Italy Cherry Traditional 

66 TOBC-111 GiaGiù Italy Cherry Traditional 

67 TOBC-112 Parmitanella Italy Cherry Traditional 

68 TOBC-113 PI15250 Italy Cherry Modern 

69 TOBC-114 Black Plum Russia Italy Cherry Traditional 

70 TOBC-115 Cina Italy Cherry Traditional 

71 TOBC-116 y Italy Cherry Traditional 

72 TOBC-117 Rhodesia Italy Cherry Traditional 

73 TOBC-118 Siria Italy Cherry Traditional 

74 TOBC-119 Cina Italy Cherry Traditional 

75 TOBC-120 Seccagno PSC 1-1 Italy Cherry Traditional 

76 TOBC-121 Allungato a fiasco Italy Cherry Traditional 

77 TOBC-122 Terrassutta (rosso alto) Italy Cherry Traditional 

78 TOBC-123 Rosso piccolo forma ovale Italy Cherry Traditional 

79 TOBC-124 Arsicolo (tondo piccolo) Italy Cherry Traditional 

80 TOBC-125 S. Marzano Terra Asciutta Italy Processing Traditional 

81 TOBC-126 Piennolo Giallo Visciano Italy Cherry Traditional 

82 TOBC-127 Vesuviano Italy Cherry Traditional 

83 TOBC-128 Pollena Italy Cherry Traditional 

84 TOBC-130 Giallo Castel di Sasso Italy Cherry Traditional 

85 TOBC-131 770P Italy Cherry Modern 

86 TOBC-132 990 P Italy Cherry Modern 

87 TOBC-133 22/030-1 Italy Processing Traditional 

88 TOBC-134 Casarbore Italy Cherry Traditional 

89 TOBC-135 Vesuviano Pizzo Italy Cherry Traditional 

90 TOBC-136 Vesuvio 2001 Italy Cherry Traditional 

91 TOBC-137 
Corbarino MT/Crovarese 

Semiorto 
Italy Cherry Traditional 

92 TOBC-138 Lucariello Italy Cherry Traditional 

93 TOBC-139 
Principe Borghese 

Selezione SAIS (IVALSA) 
Italy Cherry Modern 

94 TOBC-140 E103-SV Italy Cherry Modern 

95 TOBC-141 520P IT025 Italy Cherry Modern 
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96 TOBC-142 IL7-3 NA Processing Modern 

97 TOBC-145 B27 NA Processing Modern 

98 TOBC-146 N176 NA Processing Modern 

99 TOBC-147 N178 NA Processing Modern 

100 TOBC-149 N181 NA Processing Modern 

101 TOBC-150 N182 NA Processing Modern 

102 TOBC-153 Regina Ostuni Italy Cherry Traditional 

103 TOBC-154 Ramellet Spain LSL Traditional 

104 TOBC-155 Ramellet Spain LSL Traditional 

105 TOBC-156 Ramellet Spain LSL Traditional 

106 TOBC-157 Ramellet Spain LSL Traditional 

107 TOBC-158 Ramellet Spain LSL Traditional 

108 TOBC-159 Ramellet Spain LSL Traditional 

109 TOBC-160 Ramellet Spain LSL Traditional 

110 TOBC-161 Ramellet Spain LSL Traditional 

111 TOBC-162 Ramellet Spain LSL Traditional 

112 TOBC-163 Ramellet Spain LSL Traditional 

113 TOBC-164 Ramellet Spain LSL Traditional 

114 TOBC-165 Ramellet Spain LSL Traditional 

115 TOBC-166 Ramellet Spain LSL Traditional 

116 TOBC-167 Ramellet Spain LSL Traditional 

117 TOBC-168 Ramellet Spain LSL Traditional 

118 TOBC-169 Ramellet Spain LSL Traditional 

119 TOBC-170 Ramellet Spain LSL Traditional 

120 TOBC-171 Ramellet Spain LSL Traditional 

121 TOBC-172 Ramellet Spain LSL Traditional 

122 TOBC-173 Ramellet Spain LSL Traditional 

123 TOBC-174 Ramellet Spain LSL Traditional 

124 TOBC-175 Ramellet Spain LSL Traditional 

125 TOBC-176 Ramellet Spain LSL Traditional 

126 TOBC-177 Ramellet Spain LSL Traditional 

127 TOBC-178 Ramellet Spain LSL Traditional 

128 TOBC-179 Ramellet Spain LSL Traditional 
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129 TOBC-180 Ramellet Spain LSL Traditional 

130 TOBC-181 Ramellet Spain LSL Traditional 

131 TOBC-182 Ramellet Spain LSL Traditional 

132 TOBC-183 Ramellet Spain LSL Traditional 

133 TOBC-184 Ramellet Spain LSL Traditional 

134 TOBC-185 Ramellet Spain LSL Traditional 

135 TOBC-186 Ramellet Spain LSL Traditional 

136 TOBC-187 Ramellet Spain LSL Traditional 

137 TOBC-188 Ramellet Spain LSL Traditional 

138 TOBC-189 Ramellet Spain LSL Traditional 

139 TOBC-190 Ramellet Spain LSL Traditional 

140 TOBC-191 Ramellet Spain LSL Traditional 

141 TOBC-192 Ramellet Spain LSL Traditional 

142 TOBC-193 Ramellet Spain LSL Traditional 

143 TOBC-194 Ramellet Spain LSL Traditional 

144 TOBC-195 Ramellet Spain LSL Traditional 

145 TOBC-196 Ramellet Spain LSL Traditional 

146 TOBC-197 Ramellet Spain LSL Traditional 

147 TOBC-198 Ramellet Spain LSL Traditional 

148 TOBC-199 Ramellet Spain LSL Traditional 

149 TOBC-200 Penjar-Catalonia Spain LSL Traditional 

150 TOBC-201 Penjar-Catalonia Spain LSL Traditional 

151 TOBC-202 Penjar-Catalonia Spain LSL Traditional 

152 TOBC-203 Penjar-Catalonia Spain LSL Traditional 

153 TOBC-204 Penjar-Catalonia Spain LSL Traditional 

154 TOBC-205 Penjar-Catalonia Spain LSL Traditional 

155 TOBC-206 Penjar-Valencia Spain LSL Traditional 

156 TOBC-207 Penjar-Valencia Spain LSL Traditional 

157 TOBC-208 Penjar-Valencia Spain LSL Traditional 

158 TOBC-209 Penjar-Valencia Spain LSL Traditional 

159 TOBC-210 Penjar-Valencia Spain LSL Traditional 

160 TOBC-211 Penjar-Valencia Spain LSL Traditional 

161 TOBC-212 landrace Italy Fresh Traditional 
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162 TOBC-213 landrace Italy Fresh Traditional 

163 TOBC-214 landrace Italy Fresh Traditional 

164 TOBC-215 Ramellet ("Gallardí") Spain LSL Traditional 

165 TOBC-216 OH8245 USA Processing Modern 

166 TOBC-218 
Commercial Ramellet 

("Ariany") 
Spain LSL Traditional 

 

 

Annex 2. Taula A2. Productes fertilitzants aplicats i calendari amb les seves respectives 

proporcions de producte aplicat. 

Fertilitzant N P K 

Nitrat potassa 13 0 46 

Nitrat calç 15,5 0 0 

Fosfat monamònic 12 61 0 

Sulfat potassa 0 0 50 

Nitrat amònic 33,5 0 0 

Abonat Fons 12 8 16 

 

 

 

    
Fons N P K 

250Kg 30 20 40 

Fertirrigació N (kg/ha) P (kg/ha) K (kg/ha) 

Creixement (setmana) 3,105 1,83 7,68 

Creixement (total) 12,42 7,32 30,72 

Floració i cuallat (setmana) 11,25 9,15 28,8 

Floració i cuallat (total) 22,5 18,3 57,6 

Engorde i maduració (setmana) 16,3 9,15 38,4 

Engorde i maduració (total) 65,2 36,6 153,6 

Recol·lecció (setmana) 12,495 3,66 28,6 

Recol·lecció (total) 74,97 21,96 171,6 

TOTAL (tot el cultiu) 175,09 84,18 413,52 

Que representa l'abonat de fons? (%) 14,62 19,19 8,81 
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Annex 3. Taula A3. Productes aplicats lligats a la problemàtica al cultiu. 

Data Problemàtica Desc. Producte Mat. Activa 

18/07/2017  

Control erugues i trips 
BULLDOCK 5 

LTS 
BETACIFLUTRIN 2,5% [SC] P/V 

Pugó, mosca blanca, 

trips 
COSTAR 500GR 

BACILLUS THURINGIENSIS 

KURSTAKI 18% [WG] P/P 

Àcars, aranya rotja 
COMANCHE 

PLUS 1KG 
TEBUFENPIRAD 20% [WP] P/P 

Lepidòpters i trips MATCH 5 EC LUFENURON 5% [EC] P/V 

26/07/2017  

Pugó, mosca blanca, 

trips 
COSTAR 500GR 

BACILLUS THURINGIENSIS 

KURSTAKI 18% [WG] P/P 

Mosca blanca i pugó 
EPIK 20 SG 500 

GRS 
ACETAMIPRID 20% [SP] P/P 

Erugues, trips i 

rosquilles negres 
RELDAN 5L METIL CLORPIRIFOS 22,4% [EC] P/V 

Àcars FLASH 1 L FENPIROXIMATO 5% [SC] P/V 

Mosca blanca, trips JABOFOS 5 LTS JABON FOSFORICO 

05/08/2017  

Àcars VERTIMEC ABAMECTINA 1,8% [EC] P/V 

Míldiu 
FANTIC M WP 5 

KG 

BENALAXIL-M 4% + MANCOZEB 65% 

[WP] P/P 

Mosca blanca, trips JABOFOS 5 LTS JABON FOSFORICO 

Erugues i mosca blanca EFORIA 5 LTS 
TIAMETOXAN 3% + LAMBDA-

CIHALOTRIN 1,5% 

12/08/2017  

Mosca blanca i pugó 
EPIK 20 SG 500 

GRS 
ACETAMIPRID 20% [SP] P/P 

Mosca blanca, trips JABOFOS 5 LTS JABON FOSFORICO 

Erugues, trips i 

rosquilles negres 
RELDAN 5L METIL CLORPIRIFOS 22,4% [EC] P/V 

Míldiu 
CURZATE 60WG 

10X500GR 
CIMOXANILO 60% [WG] P/P 

Lepidòpters (Tuta) AFFIRM 4X5KG 
EMAMECTINA 0,855% (BENZOATO) 

[SG] P/P 

28/08/2017  

Mosca blanca i pugó 
EPIK 20 SG 500 

GRS 
ACETAMIPRID 20% [SP] P/P 

Control erugues i trips 
BULLDOCK 5 

LTS 
BETACIFLUTRIN 2,5% [SC] P/V 

Lepidòpters (Tuta) 
STEWARD 30 WG 

500GR 
INDOXACARB 30% [WG] P/P 

Míldiu REVUS 5 LTS MANDIPROPAMID 25% 

Mosca blanca, trips JABOFOS 5 LTS JABON FOSFORICO 

04/09/2017  

Míldiu i alternaria 
RIDOMIL GOLD 

MZ 67,9 PEPITE 

MANCOZEB 64% + METALAXIL-M 

3,9% [WG] P/P 

Agent mullant ELOGIUM 5 LTS 
ALQUIL POLIGLICOL 20% (ESTER) 

[SL] P/V 

Lepidòpters (Tuta) 
STEWARD 30 WG 

500GR 
INDOXACARB 30% [WG] P/P 

Control erugues i trips 
BULLDOCK 5 

LTS 
BETACIFLUTRIN 2,5% [SC] P/V 

Pugó, mosca blanca, 

trips 
COSTAR 500GR 

BACILLUS THURINGIENSIS 

KURSTAKI 18% [WG] P/P 

Àcars VERTIMEC ABAMECTINA 1,8% [EC] P/V 
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Annex 4. Taula A4. Anàlisi de sòl del cultiu a l’inici i al final de cicle. 

SÒL: CONTROL         

  INICI FINAL         

  MEAN SE MEAN SE Unitats       

Matèria Orgànica 1,72 0,01 0,95 0,21 % p/p  
1.50 - 2.50 

Nitrògen Total 0,13 0,01 0,11 0,04 %  
0.10 - 0.20 

Relació C/N 8,02 0,42 5,36 0,66   
8.50 - 11.50 

Humitat sòl sec 5,05 0,39 3,49 0,74 %  
    

Carbonat càlcic 3,83 0,14 13,80 0,48 %  
10.00 - 25.00 

Potassi assimilable 926,92 251,78 1050,66 117,78 mg/L  
150.00 - 300.00 

Fòsfor Olsen 20,39 15,40 22,15 11,91 mg/kg  
35.00 - 70.00 

Arena 10,10 1,51 18,26 12,32 %  
    

Argila 69,10 0,04 48,37 13,81 %  
    

Llim 20,80 1,47 33,38 1,49 %  
    

Textura ARGILOSA   ARGILOSA           

Calci canviable 25,67 0,67 20,33 0,03 meq/100g  
9,00-10,50 meq/100g 

Magnesi canviable 4,20 0,15 3,39 0,11 meq/100g  
1,50-2,50 meq/100g 

Sodi canviable 0,79 0,04 0,96 0,07 meq/100g  
0,40-1,30 meq/100g 

Potassi canviable 2,36 0,64 2,65 0,28 meq/100g  
0,50-1,20 meq/100g 

Suma cations 

canviables 
33,00 0,08 27,33 0,49 meq/100 g  

    

Relació Ca/Mg 

canviables 
6,13 0,38 6,01 0,18   

4.00 - 6.00 

Relació K/Mg 

canviables 
0,56 0,13 0,78 0,06   

0.30 - 0.80 

EXTRACTE 

SATURAT: 
            

    

pH 8,37 0,04 7,51 0,01 Unidad pH  
6.50 - 7.50 

Conductivitat a 25 ºC 0,53 0,06 4,58 1,24 mS/cm  
0.00 - 4.00 

S.A.R. 1,23 0,01 3,32 0,93   
1.00 - 5.00 

Percentatge de 

saturació 
73,58 5,30 74,91 12,57 %  

30.00 - 45.00 

Humitat pasta saturada 42,37 1,76 42,68 4,12 %  
30.00 - 45.00 

Clorurs 0,65 0,07 16,10 2,69 mg/L  
5,00-18,0 meq/L 

Nitrats 1,35 1,06 20,30 9,33 mg/L  
2,00-8,00 meq/L 

Ortofosfats 0,00 0,00 0,00 0,00 mg/L  
    

Sulfats 0,50 0,00 10,40 2,55 mg/L  
5,00-35,00 meq/L 

Bicarbonats 3,00 0,00 1,00 0,00 mg/L  
0,10-2,50 meq/L 

Carbonats 0,00 0,00 0,00 0,00 mg/L  
    

Calci 2,85 0,21 28,20 13,44 mg/L  
11,0-25,0 meq/L 

Magnesi 0,55 0,07 5,95 1,91 mg/L  
6,0-14,0 meq/L 

Sodi 1,55 0,07 13,05 0,64 mg/L  
4,0-17,0 meq/L 

Potassi 0,30 0,14 0,95 0,49 mg/L  
1,0-5,0 meq/L 

Bor <0.2 0,00 0,76 0,30 mg/L  
0.50 - 2.00 

Relació Ca/Mg 5,18 0,31 4,64 0,75   
1.50 - 3.00 

Relació K/Ca 0,12 0,05 0,05 0,04   
0.15 - 0.25 

Relació K/Mg 0,58 0,21 0,18 0,14     0.30 - 0.80 

  EXCÉS SEGONS REFERÈNCIA      
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ÒPTIM SEGONS 

REFERÈNCIA      

  
DEFECTE SEGONS 

REFERÈNCIA      

  
MOLT DEFICIENT SEGONS 

REFERÈNCIA      

 

 

Annex 5. Figura A1. Correlació bi-variada entre Pes mitjà de fruit (eix X) i Volum mitjà de fruit 

(eix Y) per els grups de varietats Cherry, Fresh, Processing i LSL. 
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Annex 6. Figures A2, A3, A4. Gràfiques objectiu principal 3. 

 

Grup Cherry. 

 

Figura A2. Gràfica on es representa la producció total (g) (eix “y” primari) i el valor dels SST(sòlids solubles totals en ºBrix) (eix “y” secundari) per a les varietats del grup 

Cherry.  
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Grup Fresh. 

 

Figura A3. Gràfica on es representa la producció total (g) (eix “y” primari) i el valor dels SST(sòlids solubles totals en ºBrix) (eix “y” secundari) per a les varietats del grup 

Fresh. 
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Grup Processing. 

 

Figura A4. Gràfica on es representa la producció total (g) (eix “y” primari) i el valor dels SST(sòlids solubles totals en ºBrix) (eix “y” secundari) per a les varietats del grup 

Processing.
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