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RESUM 

  

Lactuca sativa L. és un dels planters que més produeix el viver Mallorca Growing 

Plant S.L.  (Porreres) (MGP) però, aquests solen ser poc vigorosos i com a conseqüència, 

reben nombroses queixes dels clients. La tècnica d’inoculació mitjançant micorrizes vesículo 

arbusculars (VA) a viver, és cada vegada més utilitzada, ja que proporciona nombrosos 

avantatges a les plantes però, el seu cost és elevat. D’altra banda, la tècnica de fertirrigació 

també proporciona respostes positives a les plantes sent més econòmic. A MGP s’utilitza la 

tècnica de fertirrigació, però així i tot, aquest no és suficient per obtenir un bon planter. Per 

aquesta raó, l’estudi proposà estudiar l’efecte que produeix l’ús de micorrizes sobre el 

creixement vegetal, mitjançant l’inòcul comercial compost per 50% de R. intrarradices i 

50% de G.mosseae a lletugues romanes i fulla de roure vermella així com, dur a terme una 

comparació amb els resultats obtinguts respecte a l’abonament. També, s’avaluaren altres 

paràmetres com, la germinació, el desenvolupament del sistema radicular, la coloració foliar, 

entre d’altres. Els resultats obtinguts mostren clarament que la combinació d’ambdós 

tractaments tingueren uns resultats molt satisfactoris sobre el creixement; no obstant,  

mitjançant els tractaments per separat, no s’observaren diferències significatives que 

permetessin concloure que un tractament fou millor que l’altre. Sobre la germinació, cap dels 

tractaments han influït però, pel que fa a la densitat radical, sembla que la combinació 

d’ambdós tractaments així com, cadascun per separat, proporcionen un sistema radicular més 

dens. Respecte a la coloració, l’abonament és necessari per a les lletugues romanes a final de 

cicle, ja que assoleixen clorosis per deficiència nutricional, mentre que la micorrizació, no ho 

és. A més, a camp només s’han observat diferències estadísticament significatives a la var. 

Cervantes, pel tractament de l’adob respecte a biomassa fresca. Per tant, la millor solució que 

es pot donar al viver és seguir amb la tècnica de la fertirrigació, ja que la combinació 

d’ambdós tractaments és la menys favorable econòmicament. Algunes recomanacions són 

millorar la previsió de la sembra i fer, principalment a l’hivern, aportacions puntuals de 

nitrogen i molibdè.  
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. El cultiu de la lletuga 

1.1.1. Origen i etimologia  

El cultiu de la lletuga (Lactuca sativa L.) no presenta un origen clar a causa de l'existència 

d'un antecessor, Lactuca scariola L. Alguns autors afirmen que prové de la Índia i altres, entre 

l'Àsia Menor i la conca Mediterrània.  

Lactuca sativa fou descrit per Carlos Linneo i publicat a Species Plantarum l'any 1753; 

“lac-” prové del llatí i significa “llet” degut a la sàvia que exsuden les tiges arran de ser tallades. 

D’altra banda, “sativa”, fa referència al seu caràcter d'espècie cultivada o procedent de llavor.  

1.1.2. Taxonomia 

Domini: Eukaryota 

Regne: Plantae 

Divisió: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordre: Asterales 

Família: Asteraceae 

Subfamília: Cichorioideae 

Tribu: Lactuceae 

Gènere: Lactuca 

Espècie:Lactuca sativa L. 

 
Segons Maroto (2017), es coneixen 5 varietats botàniques de lletuga:  

1. Lactuca sativa var. capitata L .. Inclou totes les varietats que formen un cabdell 

compacte. Les fulles solen ser amples i redones i la textura, cruixent o mantegosa. Exemples: 

trocader.  

2. Lactuca sativa var. longifolia Lam.. Inclou totes les varietats de lletuga romana. 

No formen un cabdell vertader, les fulles són allargades o oblongues i el port és dret. 

3. Lactuca sativa var. acephala  Dill.. Inclou totes les varietats amb fulles obertes 

però quan assoleixen la maduresa, poden formar un petit cabdell. Exemples: lollos, fulles de 

roure, etc.  
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4. Lactuca sativa var. augustuana All.. Inclou totes les varietats que únicament 

s’aprofita la seva tija i les seves fulles tendeixen a ser lanceolades. Només són cultivades a la 

Xina. 

5. Lactuca sativa var. crispa L.. Inclou totes les varietats que formen un cap, 

conegudes com a escaroles o endívies. Dins aquest grup s’hi distingeixen dos tipus: Iceberg 

(formen un cap compacte) i Batàvies (formen un cap menys dens, són més petites i irregulars). 

 

La Fotografia 1 presenta les diferents varietats de lletuga més comunes al mercat actual, 

sent la fulla de roure vermella, fulla de roure verda, iceberg, lollo vermell, lollo verd i romana, les 

enumerades de l’1 al 5, respectivament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Importància econòmica 

El principal productor a escala mundial és Xina, seguit dels Estats Units. D'altra banda, en l’àmbit 

europeu, el principal productor és Espanya, seguit d'Itàlia (MAPAMA, 2018).  

Dins l’àmbit espanyol, és una de les hortalisses més produïdes, principalment a Múrcia (422.517 

tones), Andalusia (268.662 tones), Castella La Manxa (62.060 tones) i Comunitat Valenciana 

(59.573 tones). Respecte a la superfície destinada a aquest cultiu, les Comunitats Autònomes 

esmentades anteriorment, també són les que contenen major superfície, tal com podem veure a la 

Figura 1.  

Fotografia1. Principals varietats de lletuga que trobam 

al mercat espanyol. 
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La superfície total destinada al cultiu de lletuga a Espanya és de 33.302 hectàrees i la 

producció ronda als 927.219 tones (MAPAMA, 2018). Les lletugues romanes i les cabdellades 

són les més produïdes: 

-Lletugues romanes: ocupen una superfície de 8.075 hectàrees proporcionant una producció 

de 228.667 tones, sent les comunitats autònomes més importants pel que fa a producció, Murcia, 

Andalusia, València, Castella La Manxa i Canàries, respectivament (MAPAMA, 2018).  

- Lletugues cabdellades: ocupen una superfície de 25.227 hectàrees proporcionant una 

producció de 698.552 tones, sent les comunitats autònomes més importants pel que fa a 

producció, Murcia, Andalusia, Castella La Manxa, València i Galicia, respectivament 

(MAPAMA, 2018).  

1.1.4. Morfologia  

 

ARRELS 

L’arrel és pivotant i profunda però es veu molt influenciada pel seu sistema de producció: a 

sembres directes, s’observa una arrel més profunda mentrestant, a trasplantament, el sistema 

radicular és més superficial. 

TIGES 

Cilíndriques i ramificades. Varia molt en funció de la varietat però, en la majoria de 

lletugues, són relativament curtes que acaben allargant-se a l’inicio de l’etapa reproductiva. 

 

 

15.895 

10.044 

1.980 1.356 

Múrcia  Andalusia  Comunitat 

Valenciana  

Castella La 

Manxa 

Superfície destinada al cultiu de lletuga 

(hectàrees) 

Figura 1. Comunitats Autònomes d’Espanya amb major superfície destinada al cultiu de 

lletuga. (MAPAMA, 2018). 
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FULLES 

La lletuga és un cultiu aprofitable per les seves fulles. A l’inici del cultiu es troben 

desplegades però a poc a poc, desenvolupen un creixement en roseta. Poden presentar diferents 

formes: lanceolades, oblongues o redones. La vora dels llimbs pot ser llisa, lobulada, ondulada o 

dentada i la superfície,  plana o rugosa. La coloració de les fulles pot variar des de groc fins a 

verd clar o verd obscur i a algunes varietats, pot ser vermellosa o porpra. Finalment, respecte a la 

seva consistència, poden ser rígides o mantegoses depenent del contingut d’aigua que presentin.  

INFLORESCÈNCIES 

Tal com podem observar a la Fotografia 2, aquesta presenta les flors agrupades en capítols 

composts per 10-20 floretes, de color groguenc, disposats en raïms o corimbes.  

 

 

 

 

 

 

 

LLAVORS 

Es tracta d’una planta autògama. Les llavors són aquenis, de color blanc, groc, marró o 

negre, de 2-4 mm de longitud i a la seva base disposen d’un vilà plomós que facilita la seva 

disseminació pel vent. La capacitat germinativa ronda els 4-6 anys. 

1.1.5. Cicle de cultiu 

El cicle complet de la majoria de varietats de lletugues està compost pels següents estadis: 

plàntula, formació de roseta, creixement i formació del cabdell i finalment, reproducció i emissió 

del tall floral. 

1. Estadi de plàntula. Les condicions idònies per la germinació de les llavors són una 

temperatura entorn de 15-20ºC i una humitat del 80%. La utilització de cambres de 

germinació per aquest cultiu és fonamental per tal d’obtenir una germinació uniforme i 

vigorosa. Amb aquestes condicions, la llavor romp al cap de 24-48 hores però no 

Fotografia 2. Inflorescència 

de Latuca sativa. 
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emergeix fins després de 3-7 dies des de la seva sembra, en funció de l’època de l’any. 

En primer lloc apareix la radícula i posteriorment, els cotiledons. La sembra directa és 

pràcticament inexistent (sols a Amèrica per les lletugues tipus Iceberg). Quan presenta 

5-7 fulles vertaderes és el moment idoni pel seu trasplantament. 

2. Formació de roseta. Les primeres fulles vertaderes es troben inserides a una tija molt 

curta, i poc a poc, assoleixen un creixement amb roseta.  

3. Creixement i formació del cabdell. Quan aquestes fulles comencen a corbar-se sobre la 

nervadura central, té lloc la formació del cabdell que dura unes 3-4 setmanes i té una 

major o menor consistència en funció de la varietat i de les condicions ambientals. Si hi 

ha baixa disponibilitat de llum i les temperatures són altes, potser la lletuga s’espigui en 

canvi, baixa lluminositat i temperatures inferiors a 20ºC, s’afavoreix la formació del 

cabdell. També, les altes temperatures i la baixa disponibilitat de llum (finals d’estiu), 

afavoreix la pujada a flor prematura així com, l’estrès que hagi pogut sofrir durant el 

planter pel que fa a regs i aportacions fertilitzants. D’altra banda, els regs abundants i 

aportacions excessives de nitrogen tenen un efecte contrari a la pujada a flor. 

4. Reproducció i emissió del tall floral. Té lloc l’elongació del tall i l’emissió 

d’inflorescències. Cal tenir en compte que, si el cultiu té com a objectiu la seva 

comercialització, mai s’ha d’arribar a aquest estadi, sinó que un cop acabat de formar el 

cabdell, s’ha de recol·lectar.  

 La duració del cicle complet varia entre 60 i 120 dies aproximadament (J.V. Maroto, 

2017). 

1.1.6. Requeriments edafoclimàtics 

 

- Temperatura 

La temperatura òptima per a la germinació oscil·la entre els 15 i 20ºC mentrestant, durant 

la fase de creixement, es requereixen temperatures entorn de 15-20ºC durant el dia i 6-8ºC durant 

la nit. Durant la formació del cabdell, les temperatures òptimes són de 17-18ºC durant el dia i 3-

11ºC durant la nit.  

- Humitat relativa 

La humitat relativa òptima se situa entorn de 60 i 80%. És un cultiu molt sensible a la falta 

d’humitat i no suporta bé els períodes de sequera, ja que el seu sistema radicular és molt més petit 

que el sistema aeri.  

- Sòl  
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Com ja s’ha comentat anteriorment, pràcticament no se’n fan sembres directes de lletuga a 

Espanya sinó que, els vivers fan el planter i quan presenten 5-7 fulles vertaderes, es trasplanten. 

Per a cultius de primavera, es recomanen sòls arenosos,  ja que s’encalenteixen més 

ràpidament i proporcionen collites més primerenques però, per a cultius de tardor, els sòls òptims 

són els francs ja que es refreden més a poc a poc que els arenosos. Per a cultius d’estiu, es 

recomanable sòls rics amb matèria orgànica ja que, proporcionen un major aprofitament dels 

recursos hídrics i el creixement de les plantes és més ràpid. 

El pH òptim del sòl es situa entorn a 6,7- 7,4 per consegüent, es tracta d’un cultiu que 

s’adapta bé a sòls lleugerament alcalins. Un sòl amb pH àcid proporciona uns rendiments més 

baixos per això, es recomana l’aportació de qualque esmena càlcica.  

- Salinitat 

La lletuga no s’adapta bé a sòls salins, principalment durant l’estadi de plàntula; si el sòl és 

salí, el cultiu serà més sensible a les altes temperatures i la mida de les plantes es veurà reduïda; 

regs amb aigua que presenten una CE de 1,4 dS/m poden reduir la collita fins a un 10%; regs amb 

aigua que presenten una CE de 2,9 dS/m poden reduir la collita fins a un 25% i amb una CE de 

3,1 dS/m, fins al 50%.  

1.1.7. Particularitats del cultiu 

- Regs 

A nivell de planter, el sistema de reg sol ser mitjançant carros d’aspersió, sempre procurant 

treballar amb una uniformitat elevada (superior al 96%).  

D’altra banda, per a plantes ja trasplantades a sòl, s’utilitza el reg per degoteig per a cultius 

d’hivernacle però a l’aire lliure, es recomanen les cintes d’exsudació. Les dosis de reg sempre 

s’han d’ajustar a les necessitats del cultiu evitant al màxim possible les pèrdues ja que, poden 

resultar perjudicials per a les plantes. Per aquesta raó, es recomanen que les aportacions d’aigua 

siguin amb intervals de temps curts i freqüents.  

- Adobats 

La lletuga és una planta exigent amb nitrogen per poder desenvolupar el cabdell però un 

excés ho pot perjudicar. Les lletugues cultivades a l’hivern necessiten una fertilització 

nitrogenada més alta que les cultivades en primavera, ja que la mineralització del nitrogen orgànic 

del sòl és molt més lenta. Referent al fòsfor, aquest estimula el sistema radicular i la formació del 

cabdell. La seva absorció està molt relacionada amb la temperatura del sòl, sent menys disponible 

a mesura que disminueix la temperatura. Respecte al potassi, com que la lletuga és sensible a la 
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salinitat, es recomana que aquest sigui aportat en forma de sulfat potàssic o nitrat potàssic i evitar 

aquells adobs que contenen clorurs. 

També es tracta d’un cultiu exigent amb molibdè durant les primeres fases de creixement 

per tant, és recomanable la seva aportació via foliar. A continuació, es mostra la Taula 1, la qual 

indica les xifres mitjanes d’extraccions fertilitzants d’una hectàrea de lletugues. Cal tenir en 

compte que són valors orientatius, ja que dependrà molt de la varietat, tipus de sòl i tècnica de 

producció.  

Taula 1 

Fertilització de la lletuga (Maroto, 1992) 

Rendiment N 

(Kg/ha) 

 

P2O5 

(Kg/ha) 

K2O 

(Kg/ha) 

CaO 

(Kg/ha) 

MgO 

(Kg/ha) 

Modalitat del cultiu 

25.000 

kg/ha 

55 20 120 35 10 Camp (primavera) 

24.300 

kg/ha 

67 28 127 29 9,7 Cultiu forçat 

45.000 

kg/ha 

100 50 250  12 Hivernacle 

(180.000 pl/ha). 

 

 Una fertilització de tipus mitjana pot constar de 15-20 t/ha de fems, 60-120 UF de N, 30-

50 UF de P2O5 i 100-150 UF de K2O.  El nitrogen s’ha de fraccionar amb 4 aportacions de 

quantitat similar. La primera, juntament amb la resta de fertilitzants, s’aporta com abonat de fons; 

la segona, ha de tenir lloc després de la germinació; la tercera, 15 dies més tard respecte a la 

segona aportació; la quarta, ha de tenir lloc a l’inici de la formació del cabdell (Magnani, 

Oggiano, 1997).   

1.1.8. Males herbes, plagues, malalties, accidents i fisiopaties 

- Males herbes 

La presència de males herbes pot ocasionar competència nutricional i hídrica a més, 

afavoreix el desenvolupament de malalties. Per aquesta raó, es recomana la seva eliminació.  

- Plagues 

Les plagues que més afecten al cultiu de la lletuga són (Maroto i Baixauli, 2002): 
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a) Larves de lepidòpters (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua i Helicoverpa armígera). 

Provoquen danys a les fulles principalment durant l’estiu i la tardor. Es pot apreciar 

mossegades i excrements de les larves a les fulles. S’ha d’anar amb molta cura durant la 

formació del cabdell, ja que s’incorporen a l’interior d’aquest i és molt difícil el seu 

control.  

b) Pugons (Myzus persicae, Nasonovia ribis-nigri, Aphis gossypii). El període de major risc 

és a la primavera; provoquen danys a les fulles, depreciant-la comercialment, i poden 

transmetre diversos virus, com el LMV.  El seu procés 

de colonització sol ocórrer des de les fulles exteriors 

cap a les interiors, excepte per N. ribis-nigri que sol 

ser al revers (Fotografia 3).    

 

 

 

 

 

c) Tisanòpters (Frankliniella occidentalis). El període de risc és durant la primavera i 

l’estiu, ja que es veuen afavorits per les altes temperatures. Els primers símptomes són 

unes petites picadures a les fulles i el principal dany, és la transmissió del virus TSWV.  

d) Minadors (Liriomyza trifolii, Liriomyza huidobrensis). El període de major risc té lloc a 

l’estiu, podent donar-se diversos cicles i propagar-se ràpidament per tot el cultiu. Els 

primers danys són picades realitzades pels adults 

a les fulles i, l’aparició de les larves minant totes 

les fulles, donant lloc a unes galeries, tal com 

podem observar a la Fotografia 4.  

 

 

e) Altres: caragols i llimacs. 

 

 

- Malalties 

Les malalties que més afecten el cultiu de la lletuga produïdes per fongs són (Maroto i 

Baixauli, 2002): 

 

Fotografia 3. Atac sever de 

Nasonovia ribis-nigri a lletuga. 

  

Fotografia 4. Galeries produïdes per 

minadors a fulles de lletuga. 
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a) Míldiu (Bremia lactucae). Es tracta de la malaltia 

més freqüent al cultiu de la lletuga. Es veu 

afavorida per temperatures entorn de 15ºC, altes  

humitats relatives i fulles banyades.  Provoca en el 

fes de les fulles unes taques d’un centímetre de 

diàmetre i de color marró tal com ens mostra la 

Fotografia 5. Al revés, hi apareix un miceli vellós.  

 

 

b) Podridura grisa (Botrytis cinerea). És la malaltia  que més afecta a post-collita ja que, pot 

afectar a la planta però no mostrar els símptomes fins al cap d’un parell de dies. El 

període de major risc és a final d’estiu amb elevada humitat. Els excessos de regs i 

abonats nitrogenats produeixen teixits molt tendres que són molt propicis a ser afectats 

per aquesta malaltia. El fong es troba al sòl en forma d’esclerocis per tant, a terres noves 

no sol aparèixer (Fotografia 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Podridura blanca (Sclerotinia sclerotiorum). Es tracta d’una malaltia molt semblant a 

l’anterior, la infecció comença a desenvolupar-se sobre els teixits propers al sòl, llavors 

s’estén cap a les fulles més velles i ja finalment, colonitza tota la planta produint un 

debilitament. A la tija apareix un miceli cotonós que s’estén cap amunt d’aquesta. 

d) Oïdi (Erysiphe cichoracearum). Es tracta d’una malaltia cada vegada més freqüent, 

especialment quan hi ha temperatures elevades i fulles condensades al matí.  

Les malalties que més afecten el cultiu de la lletuga produïdes per bacteris són (Maroto i 

Baixauli, 2002):  

a) Pseudomonas cichorii 

b) Xanthomonas campestris 

Fotografia 5. Taques de míldiu al cultiu 

de la lletuga. 

  

Fotografia 6. Esclerocis de Botrytis cinerea. 
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No són molt freqüents però s’ha de prevenir la infecció de les llavors, ja que és molt 

difícil el seu control un cop establertes.  

Les malalties que més afecten el cultiu de la lletuga produïdes per virus són (Maroto i 

Baixauli, 2002):  

a) Virus de les nervadures gruixades (Big vein).  Afecta massivament a cultius de 

lletuga, principalment tipus Iceberg. El període de major risc és a l’hivern, 

perjudicant el desenvolupament del cabdell i del creixement de la planta en general. 

Com ja diu el seu nom comú, el símptoma és l’engrossiment de les nervadures i es 

transmet pel fong Olpidium brassicae (Fotografia 7).  

 

 

 

b) Virus del bronzejat de la tomàtiga (TSWV). Com ja s’ha esmentat anteriorment, els 

trips són els vectors d’aquesta malaltia i per tant, el període de major risc és a l’estiu 

quan aquests proliferen. El seu control és molt dificultós i inclús, a vegades s’ha 

hagut de destruir tot el cultiu per tal d’evitar la seva propagació. La fotografia de la 

dreta (Fotografia 8), ens mostra els 

símptomes d’aquesta infecció, sent unes 

taques inicialment cloròtiques i irregulars, 

que van avançant a necròtiques. A més, la 

planta queda petita i a poc a poc va 

debilitant-se.  

 

 

 

 

c) Virus del mosaic de la lletuga (LMV). Es transmet per llavor i pugons. Els símptomes 

poden veure’s inclús a planter, a partir d’un mosaic verdós que va estenent-se així 

com va creixent la planta, donant lloc a una clorosi generalitzada.   

 

Fotografia 7. Virus de les nervadures gruixades (big vein) al cultiu de la 

lletuga. 

  

Fotografia 8. Virus del bronzejat de la 

tomàtiga (TSWV). 
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- Accidents i fisiopaties 

Els accidents i fisiopaties més importants al cultiu de la lletuga són (Maroto i Baixauli, 

2002): 

a) Pujada a flor prematura. Degut a un excés de nitrogen durant la formació del cabdell o bé, 

temperatures inusuals respecte a la varietat i època. 

b) Tip burn. Se sol manifestar com una cremada a les puntes de les fulles més joves 

(Fotografia 9). És ocasionat per una deficient translocació de calci associat a un estrès 

hídric o falta de Ca. Aquesta necrosi marginal pot desencadenar infeccions 

criptogàmiques o bacterianes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.9. Beneficis i propietats 

Segons la Fundació Espanyola de Nutrició (FEN), la lletuga presenta propietats 

anticancerígenes i un gran contingut de vitamines i minerals, sent un aliment indispensable per a 

la dieta humana. També, algunes varietats de coloració roja, presenten un gran nombre 

d’antocians i polifenols els quals són uns components molt beneficiosos per a la salut. Finalment, 

destacar que es tracta d'una hortalissa pobra amb calories i per consegüent, molt recomanada per a 

dietes.  

1.2. Les micorrizes 

1.2.1. Concepte i classificació  

El terme “micorriza” fou propost per Frank (1885) per a definir les associacions 

simbiòtiques (“viure conjuntament dos o més organismes”), mutualistes, no patògens, entre les 

arrels de plantes i els micelis de fongs, de tal manera que ambdós surtin beneficiats (Honrubia, 

2009). Actualment, el concepte de “micorriza” (del grec,  Mycos = fong i Rhiza = arrel) es 

considera en un sentit més ampli com aquells òrgans d’absorció dobles que es formen quan els 

fongs simbionts viuen dintre dels òrgans d’absorció sans (arrels o rizomes) de plantes terrestres, 

aquàtiques o epífites (Trappe, 1994). En aquesta associació, la planta li proporciona al fong 

Fotografia 9. Cremat de les puntes 

(tip burn) a lletuga. 
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carbohidrats (producte de la fotosíntesi) així com un microhàbitat per completar el seu cicle de 

vida mentrestant, el fong li proporciona una millor captació d’aigua i elements minerals que solen 

ésser escassos al sòl (fòsfor) així com, una major defensa contra patògens. Per consegüent, tant la 

planta com el fong, surten beneficiats de tal manera que se’n considera una relació mutualista 

(Camargo Ricalde, 2012).  

Els diferents tipus de micorrizes es reconeixen en funció de les espècies fúngiques i els vegetals 

que estableixen l’associació així com, a partir de la seva estratègia nutricional, possibilitant una 

penetració intracel·lular per part del fong a les cèl·lules corticals de les arrels dels vegetals 

(Honrubia & al., 2002; Barea & Honrubia, 2004; Smith & Read, 2008). A continuació, es mostra 

la Taula 2 la qual, explica els cinc tipus de micorrizes existents, esmentant les seves principals 

característiques així com, les plantes hostes i els fongs que proporcionen la simbiosi. 

Taula 2 

Característiques morfològiques i significació ecològica dels diferents tipus de micorrizes 

(Calvet, Cinta, Estaun, 1985). 

Nomencla- 

tura 

Característiques Planta hoste Fong 

Ectotròfi- 

Ques 

- Formen mantell. 

- Hifes intercel·lulars 

que constitueixen la 

xarxa d’Hàrtig. 

- Autòtrofa 

Espècies arbòries: Pinus, 

Fagus, Quercus, 

Eucalyptus.  

- Basidiomicets 

Ascomicets i 

Endogona. 

Endotròfi-

ques  

Vesículo-

arbusculars 

- No formen mantell. 

- Hifes intercel·lulars i 

intracel·lulars. 

- Hifes intracel·lulars 

que formen arbuscles i 

vesícules. 

- Autòtrofa 

La majoria d’herbàcies. 

- Endogonàcies 

Glomus, 

Gigaspora, 

Acantospora, 

Sclerospora. 

Endotròfi-

ques 

Ericoides 

- Rarament formen 

mantell. 

- Hifes intercel·lulars i 

intracel·lulars. 

- Hifes intracel·lulars 

que formen masses 

compactes que poden 

ser lisades o digerides. 

- Autòtrofa 

Arbusts, Ericàcies, 

Empetràcies, 

Epacridàcies.  

- Ascomicets 

Pezizella ericae 

Clavaria spp. 

Endotròfi- 

ques 

Arbutoides 

- Formen mantell. 

- Hifes intercel·lulars i 

intracel·lulars. 

- Les intracel·lulars 

formen haustoris.  

- Autòtrofa 

Arbutus, 

Arctostaphylos. 

- Heteròtrofa 

Monotropa, Upania 

- Basidiomicets  

Armillaria, 

Boletus 

Endotròfi- 

ques 

Orquidàcies 

- Hifes intracel·lulars, 

formen masses 

compactes. 

- Heteròtrofa - Basidiomicets 

Rhizoctonia sp. 
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1.2.2. Micorrizes Vesículo-Arbusculars  

 Tot i que les micorrizes que formen bolets són les més conegudes (ectomicorrizes), la 

més abundant és la micorriza vesículo-arbuscular (VA) (Harrison, 1997). Per a que ens facem una 

idea, està present a més del 80% de plantes cultivades (Sieverding, 1991; Brundrett, 2002; Sánchez 

et al., 2007). Es troba distribuïda en el grup dels Briòfits, Pteridòfits, Angiospermes i 

Gimnospermes, dintre de les quals, s’hi troben nombrosos cultius agrícoles, principalment 

gramínies i lleguminoses (Daniell et al., 2001).  

A continuació, s’adjunta la Figura 2, la qual ens detalla la taxonomia dels fongs micorrízics 

VA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunes espècies de fongs micorrízics VA, com per exemple, Glomus intraradices 

actualment anomenat com a Rhizophagus irregularis, poden cultivar-se mitjançant la tècnica in 

Figura 2. Filogènia de la Glomeromicota basada en petites subunitats 

de seqüències d’ARN ribosòmiques, mostrant les relacions entre els ordres 

i gèneres. Les famílies estan indicades per colors diferents. (Young, 2012).  
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vitro. La investigació ha anat avançant tal manera que, s’ha trobat un sistema de cultiu que 

proporciona un elevat nombre d’espores amb una contaminació baixa. Aquest podria ser ideal per 

estudis que requereixen ADN o ARN  relacionat amb la genètica, genòmica i estudis 

transcriptòmics. També, per a estudis que requereixin grans quantitats de material fúngic, per 

exemple, experiments a hivernacle (Rosikiewicz, Bonvin, Sanders, 2017).  

1.2.3. Morfologia de la simbiosi 

La associació micorriza arbuscular és del tipus endomicorriza perquè, el fong és obligat a 

colonitzar les cèl·lules corticals i epidèrmiques de l’arrel, sense introduir-se en els meristems de 

l’arrel o al sistema vascular. En general,  les espores del sòl germinen i la hifa fúngica creix des 

de l’espora fins a la superfície de l’arrel, on es diferenciada per a la formació del apresori. 

Aquesta és la primera indicació de reconeixement entre el fong i la planta, ja que l’apresori no és 

forma sobre arrels no hospedadores, membranes o mitjans sintètics. Per mitjà d’aquest apresori, té 

lloc la penetració de l’arrel i freqüentment, el fong s’introdueix entre les dues cèl·lules 

epidèrmiques. (Harrinson, 1997). Els arbuscles es formen a les branques laterals de les hifes, 

ocupant una gran part del còrtex primari. Aquesta formació té lloc al cap d’un parell de dies des 

de la infecció, després ramifiquen i al cap de dues o tres setmanes, degeneren, deixant una massa 

desorganitzada de material fúngic. També, té lloc la formació de vesícules, les quals solen 

aparèixer més tard, entre les cèl·lules corticals o bé, a l’interior d’aquestes. La seva principal 

funció és l’emmagatzematge de lípids i la seva presència depèn de l’edat fisiològica de la planta 

(Calvet, M. et al., 1985). 

 

1.2.4. Interaccions Sòl-Planta-Fong 

L’èxit de la simbiosi depèn de la especificitat hoste/fong, el sistema radicular, les 

característiques del sòl, els factors ambientals i tractaments químics.  

Respecte als hostes, aquests no són específics però si és cert que, alguns fongs s’adapten 

millor a una espècie vegetal que una altre. Per altra banda, respecte al sistema radicular, els 

vegetals amb un sistema gruixut i poc ramificat, solen respondre millor a la simbiosi ja que se’n 

facilita l’accés dels compostos de fòsfor.  

En quan a les característiques del sòl, la infecció és veu disminuïda com més fèrtil és el sòl. 

Cal destacar que la majoria de micorrizes V.A. estan presents a sòls naturals. També, el pH del 

sòl influencia en la capacitat de formar espores però, depèn de cada fong, ja que per exemple, 

Glomus mosseae és més eficient a sòls neutres o lleugerament alcalins mentrestant, Glomus 

fasciculatus, s’adapta millor a sòls àcids (Calvet, Cinta, Estaun, 1985). Finalment, també s’ha 

observat que la infecció es veu reduïda a aquells sòls en què l’ús de pesticides ha estat abundant 

o, que s’ha eliminat l’horitzó superficial.  
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Quan parlam dels factors ambientals que influeixen amb la simbiosi, fem referència 

principalment a la intensitat lumínica i a la temperatura; ambdós factors, disminueixen la 

capacitat d’infecció com més baixos siguin. 

Finalment, destacar que l’aplicació de fungicides i desinfectants també s’ha demostrat que 

tenen una resposta negativa per a la infecció (Calvet, Cinta, Estaun, 1985). 

 

1.2.5. Fisiologia de la simbiosi 

El fòsfor és essencial per a la vida de tota espècie vegetal. En el sistema sòl-planta, el 90% 

del fòsfor està al sòl i menys del 10%, es troba distribuït fora d’aquest. Ara bé, sols una petita part 

d’aquest 90% és utilitzable pels vegetals. A diferència de la resta d’elements, el fòsfor disponible 

al sòl és insuficient pels vegetals, ja que no és reciclat per les pluges ni és alliberat ràpidament 

pels residus orgànics. Per aquesta raó, sols es pot combatre aquesta insuficient disponibilitat 

mitjançant l’aplicació de fosfatats (Fernández, 2007). 

Segons Barea (1991), les micorrizes milloren la captació de fòsfor a les plantes ja existent 

al sòl, per un mecanisme físic ja que, incrementa els llocs d’absorció de fòsfor. Aquesta millora es 

deu a dos mecanismes: per una banda, el creixement i la distribució tridimensional de les hifes del 

fong permeten que la recerca el fòsfor vagi més enllà i, per una altra banda, les micorrizes 

modifiquen la cinètica de l’absorció de fòsfor soluble per l’arrel (Calvet, Cinta, Estaun, 1985). 

1.2.6. Importància de les micorrizes en l’agricultura  

Tot i que la presència de micorrizes V.A. dins al món vegetal sigui molt estesa, fins fa 50 

anys no es va començar a treballar amb  elles. La causa es deu a la dificultat d’obtenir cultius purs 

del fong i, a la necessitat de realitzar observacions microscòpiques per a la detecció de la infecció 

(Calvet, Cinta, Estaun, 1985). Malgrat això, d’ençà que s’observà que les micorrizes V.A. 

contribueixen a un major creixement i generalment, obtenció de majors rendiments, el seu interès 

ha augmentat de manera exponencial ja sigui per l’ús com a biofertilitzants o bé, per alleujar els 

efectes de l’erosió, sequera, presència de patògens a arrels, etc. (Azcón & Barea, 1996). 

Diversos estudis han demostrat que la relació simbiòtica entre les micorrizes V.A. i les 

plantes, proporcionen els següents avantatges (Gosling  et  al.,2006;  Franken  et  al., 2007;  

Akhtar  &  Siddiqui, 2008;  Kapoor et al., 2008): 

a) Increment de la superfície d’absorció, aigua i nutrients dels pèls radiculars.  

b) Increment de la vida útil de les arrels absorbents. 

c) Millorament de l’absorció iònica i acumulació eficient, especialment pel fòsfor. 

d) Solubilització de minerals que es troben al sòl, facilitant la seva absorció mitjançant les 

arrels de les plantes. 
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e) Augment de la capacitat fotosintètica de la planta, per consegüent, major biomassa.  

f) Resistència de les arrels a una infecció produïda per patògens.  

g) Increment de la tolerància de les plantes a toxines del sòl (orgàniques i inorgàniques). 

h) Disminució de l’estrès causat per factors ambientals. 

Els autors Quiñones, López i Rincón (2014), realitzaren un estudi per tal d’esbrinar l’efecte 

de les micorrizes V.A. sobre el creixement de les plantes de papaia durant l’etapa de viver. 

Mitjançant Funneliformis mosseae, observaren a partir dels 15 dies després de la sembra, 

diferències significatives amb l’altura de les plantes i el diàmetre dels talls, entre plantes 

inoculades i sense inocular.  

Un altre estudi realitzat pels autors  Dell'Amico, Rodríguez, Torrecillas, Morte, i Sánchez 

(2002), demostrà que les micorrizes V.A. afavoreixen clarament la capacitat de les arrels de 

conduir aigua a través d’elles, inclús amb condicions d’estrès hídric, veient-se reflectit amb un 

major creixement de biomassa seca de la part aèria i foliar. 

1.2.7. Obtenció i selecció de l’ inòcul  

La tècnica d’inoculació de plàntules cada vegada és més utilitzada, ja que  promouen la 

salut de les plantes, milloren la nutrició del sòl i l’estabilitat d’agregats al sòl (Dalpe & Monreal, 

2004). Ara bé, el principal problema a dia d’avui és l’obtenció de l’ inòcul. El concepte d’inòcul 

fa referència a la mescla d’espores de fongs formadors de micorrizes V.A. juntament amb 

porcions d’arrels inoculades d’altres cultius (Calvet, Cinta, Estaun, 1985). 

Al principi, l’obtenció d’inòculs de fongs formadors de micorrizes V.A. s’obtenien a partir 

de plantes “stock” infectades o cultivades en testos, de tamisats humits de sòls, o d’arrels 

infestades creixent en cultius NFT (Nutrient Film Technique), ja que no creixien en medis de 

cultiu sintètics. La quantitat necessària d’inòculs per a un resultat correcte era gran i amb aquests 

mètodes, s’obtenia poca quantitat. El sistema NFT produïa un inòcul net i fàcil de manipular, però 

presentava problemes d’emmagatzematge i de viabilitat (Elmes i Mosse, 1980). D’altra banda, la 

producció d’inòcul mitjançant testos comportava un gran risc de contaminació per nematodes i 

fongs, ja que podien ser introduïts (juntament amb els fongs formadors de micorrizes V.A.) a 

inocular un cultiu i, incidir negativament a la collita. Algunes propostes per evitar el traspàs de 

patògens, eren el manteniment de l’inòcul a una planta hoste diferent de la de l’assaig o bé, l’ús 

de pesticides específics (Menge et al., 1977). Avui en dia, ja s’ha millorat la tècnica NFT i, hi ha 

diverses tècniques que permeten l’obtenció d’inòcul micorrízic V.A. a un ambient quasi estèril: 

sistemes de cultiu hidropònic, aeropònic i cultius d’òrgans d’arrel i de teixits (Bagyaraj,1992). 

Aquestes tècniques permeten l’obtenció d’inòcul amb grans quantitats i net. Un estudi realitzat 

per Hung i Sylvia l’any 1988, es comparà l’efectivitat d’inocular la planta Paspalum notatum a 

partir de G. mosseae  mitjançant el cultiu a un test a base de sòl i la tècnica del sistema aeropònic. 



 
 

17 
 

Els resultats varen concloure que el sistema aeropònic proporciona una major esporulació i 

colonització de l’arrel superior respecte el cultiu a un test.  

Per a l’obtenció de inòcul brut del sòl, s’ha d’agafar una mostra de sòl i mesclar-la al 50% 

amb substrat inert. Amb aquesta mescla, es sembra Allium sp. o Trifolium sp., amb la finalitat 

d’estimular la reproducció de possibles poblacions de fongs micorrízics VA presents ja que, 

ambdues espècies vegetals son molt compatibles per a la formació de simbiosi. Després de tres 

mesos aproximadament, s’ha de segar l’espècie vegetal i se’n deixa de regar durant 15 dies 

aproximadament. D’aquesta manera, el fong produirà espores com a mètode de supervivència i, 

un cop passat aquest temps,  el substrat resultant representarà l’inòcul propi (Jaizme i Meijide, 

2015).  

Podem concloure doncs, que l’obtenció d’inòculs és un mètode complex que requereix a 

les empreses comercials, el desenvolupament de les habilitats biotecnològiques i a respondre els 

requisits legals, ètics, educatius i comercials. En general, la preparació i formulació de inòculs 

micorrízics es duu a terme mitjançant l’aplicació de materials polimèrics amb característiques ben 

establertes i útils per a l’agricultura i silvicultura. Els mètodes més utilitzats impliquen 

l’emmagatzematge de material fúngic a gels de polisacàrids naturals, el que fa que hi hagi una 

immobilització de les vesícules i espores de l’arrel micorrízica, i en alguns casos, atrapats amb 

altres microorganismes beneficiosos per a les plantes. De cara al futur, s’ha de seguir treballant 

sobre l’elaboració de inoculats micorrízics. A més, s’ha d’animar la investigació i el 

desenvolupament de la biotecnologia referent a aquesta activitat, particularment amb la interacció 

amb altres microbis de la rizosfera així com, amb la selecció de noves varietats de plantes 

millorades amb trets micorrízics, per a promocionar els màxims beneficis per a l’agricultura i la 

silvicultura (Siddiqui & Kataoka, 2011).  

Cal destacar que els inòculs comercials potencien les espècies de micorrizes fàcils de 

produir com ara, Rhizophagus intraradices i Funneliformis mosseae (Fotografia 10 i 11).  

 

 
Fotografies 10 i 11. Funneliformis moseae i Rhizophagus intraradices.  

Palenzuela i Romero-Munar, 2013. 
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En quan a la selecció de l’ inòcul, es recomana que es faci un estudi del sòl i del cultiu que 

es vol inocular per tal de determinar si la tècnica d’inoculació serà o no satisfactòria. Per 

exemple, sabem que la inoculació es produeix sense problemes amb aquelles plantes que tenen un 

sistema radicular poc ramificat i gran demanda de fòsfor així com, a sòls poc fèrtils. Com que 

l’especificitat de l’hoste és quasi nul·la, és molt probable que qualssevol fong formador de 

micorrizes V.A., sigui capaç d’actuar sobre una gran quantitat de cultius (Calvet, Cinta, Estaun, 

1985). 

1.3. La fertilització 

1.3.1. Interès dels fertilitzants 

El concepte “fertilitzant” fa referència a qualssevol material natural o industrialitzat que 

conté almenys un 5% d’un o més dels tres nutrients primaris (N, P2O5 i K2O). Els fertilitzants 

elaborats industrialment són coneguts com a fertilitzants minerals.  

L’aplicació de fertilitzants té dos objectius fonamentals: aconseguir el màxim rendiment 

aplicant la menor quantitat possible i minimitzar al màxim l’impacte ambiental (FAO, 2002).  

Nombrosos estudis demostren que els fertilitzants juguen un paper fonamental en el 

creixement de les plantes i per consegüent, milloren la qualitat final del producte.  

Cal tenir en compte que cada cultiu té unes necessitats fertilitzants diferents i és molt 

important que la fertilització sigui equilibrada. Recordar que s’ha explicat les exigències pel que 

fa a fertilització del cultiu de la lletuga  a l’apartat 1.1.7. Particularitats del cultiu. A continuació, 

es detallen alguns dels fertilitzants més utilitzats (FAO, 2002). 

a) Urea (CO(NH2) 2): presenta un 46% de nitrogen és a dir, conté un alt contingut de 

nitrogen, el que fa que sigui necessari unes bones pràctiques agrícoles per evitar que l’aire perdi 

amoníac per evaporació.   

b) Sulfat amònic ((NH4) 2SO4): presenta un 21% de nitrogen en forma d’amoníac i 

un 23% de sofre. És menys concentrat que l’urea. S’utilitza molt per a cultius irrigats.  

c) Nitrat amònic càlcic (NH4NO3+CaCO3): presenta més d’un 27% de nitrogen en 

forma d’amoníac i nitrat, a parts iguals. És essencial per cultius de zones semiàrides subtropicals.  

d) Clorur potàssic (KCl): conté fins a un 60% de K2O sent la font que proporciona 

una major concentració de potassi. Presenta l’inconvenient d’acumular clorurs al sòl per 

consegüent, pot causar la salinització d’aquest; no es recomana utilitzar-ho per a plàntules que 

recentment han emergit ni per a fertirrigació.   

e) Sulfat potàssic (K2SO4): presenta un 50% de K2O i 18% de sofre. Respecte a 

l’anterior, aquest és lliure de clor per consegüent, és recomanat per aquells cultius sensibles a la 

salinitat i a sòls salins.  
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f) Nitrat potàssic (KNO3): presenta un 14% de nitrogen i un 45% de potassi. Aporta 

nitrogen a les plantes i és la font més utilitzada de potassi en fertirrigació. Es pot utilitzar tant per 

cultius permanents com anuals, no deixen residus, es reparteix de forma molt homogènia al sòl i, 

és lliure de clor.  

g) Àcid fosfòric (H3PO4): fertilitzant clau per a la fertirrigació ja que, conté fòsfor 

soluble. Pot ser utilitzat per un pla d’abonat sense necessitat d’utilitzar un àcid, presenta una alta 

concentració de fòsfor (52-54%), ajuda a evitar obstruccions als sistemes de reg i, és econòmic i 

fàcil d’utilitzar (líquid). 

h) Quelats: ajuden a augmentar significativament l’eficiència dels micronutrients 

aplicats, formant un complex orgànic de molècules que els protegeix de la fixació i facilita 

l’absorció per part de la planta. Respecte al ferro, sol estar present als sòls amb quantitats altes 

però moltes vegades, no està en forma soluble i fa que la planta no el pugui fixar (clorosis 

fèrrica). Això es deu a pH alts (sòls calcaris), regs excessius, presència de nematodes, etc.  Per a 

combatre aquest problema, es recomana l’aplicació de quelats, sent el EDDHA el més utilitzat. 

Per a la resta de micronutrients, com per exemple, Mn, Zn i Cu, es recomanen els següents 

quelats: DTPA, EDTA, HEEDTA i IDHA.  

 

1.3.2. Mètodes d’aplicació 

 Els fertilitzants es poden aplicar bàsicament de tres maneres diferents (FAO, 2002): 

a) Directa: s’apliquen superficialment o introduint-los dins el sòl. L’objectiu és aplicar-los 

el més prop possible a les arrels perquè puguin absorbir-los amb facilitat. L’aplicació pot 

ser de manera localitzada (al voltant de les plantes) o per a tota la superfície, 

empolvorajant-lo o utilitzant mitjans mecànics (arada). 

b) Foliar: aquesta tècnica sols s’utilitza per a fertilitzants primaris per a que les fulles les 

absorbeixi. Se sol utilitzar per a complementar els adobs del sòl o bé, quan les condicions 

del sòl limiten l’absorció dels nutrients mitjançant les arrels. Per a la seva aplicació, les 

condicions climàtiques han de ser les adequades ja que sinó, la seva efectivitat serà baixa.  

c) Fertirrigació: consisteix a diluir els fertilitzants amb l’aigua del reg per tal que, els 

nutrients es reparteixin pel sòl mitjançant el flux de l’aigua i les arrels els puguin 

absorbir. Se tracta del mètode d’aplicació més racional ja que, s’aconsegueixen bons 

resultats amb dosis més petites respecte als dos mètodes anteriors sent imprescindible, 

conèixer les necessitats del cultiu i les característiques de l’aigua.  

 

1.3.3. Efecte dels fertilitzants sobre la micorrizació 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, un dels beneficis que aporta la micorrizació a les 

plantes, és un augment respecte a la captació del fòsfor del sòl. Ara bé, la necessitat d’afegir 
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fosfatats a  un sòl no es substitueix inoculant una collita sinó que sols, se’n pot reduir la dosi de 

fertilitzant per un cultiu a una àrea determinada. A dia d’avui, les reserves de roques fosfatades 

son molt reduïdes per consegüent, la utilització de micorrizes V.A. en l’aprofitament dels 

fertilitzants, pot causar un gran impacte en un futur pròxim. 

S’ha comprovat que tant la infecció micorrízica com el nombre d’espores que generen els 

fongs formadors de micorrizes V.A. disminueixen així com major és la dosi del fertilitzant 

fosfatat. Alguns autors afirmen que la deficiència d’alguns micronutrients (per exemple, el coure i 

el zinc) induïdes per un excés de fòsfor poden atribuir-se a la reducció micorrízica generada per 

l’ús de fertilitzants fosfatats (Smith, 1980).  
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2. OBJECTIU 

Mallorca Growing Plant S.L. (M.G.P.) és una microempresa fundada el 2016, dedicada 

principalment a la realització de planter de cultius hortícoles i amb menor escala, d’ornamentals i 

aromàtiques. La lletuga és un dels cultius que més produeix l’empresa sent la seva demanda cada 

vegada major, ja que la seva producció és anual. El problema d’aquest negoci, és que rep sovint 

queixes dels seus clients, a causa de la qualitat del planter de lletuga que se’ls ofereix. Les 

queixes solen ser per la mida, quasi sempre per petites. Per combatre aquest problema, s’allarga o 

s’escurça el seu cicle de planter en funció de l’època de l’any i es juga molt amb els regs i abonats 

però tot i això, no resulta ser suficient per aconseguir un bon planter de lletuga. Front aquest 

problema, va sorgir la idea d’utilitzar la tècnica d’inoculació mitjançant les micorrizes V.A., ja 

que molts d’estudis apunten a que aquestes poden proporcionar nombrosos beneficis a les plantes 

principalment, sobre el creixement i vigorositat, sent això el que ens interessa corregir i millorar. 

A la mateixa vegada, se seguiria utilitzant la font d’abonament pròpia de l’empresa per tal 

d’esbrinar quin dels dos tractaments proporciona un resultat més satisfactori.  

2.1. Objectiu principal 

L’objectiu principal d’aquest estudi és veure i quantificar l’efecte que produeix la 

inoculació de micorrizes VA a lletugues, a nivell de planter, sobre el creixement.  

2.2. Objectius secundaris  

 Determinar si els tractaments establerts de micorrizació i adobament influeixen en la 

germinació. 

 Estudiar l’efecte que produeix la fertilització sobre el creixement i la biomassa al planter 

de lletuga i, comparar-ho amb la micorrizació. 

 Comparar el contingut de matèria seca i la biomassa fresca obtinguda per a cada 

tractament i varietat, a planter.  

 Avaluar si hi ha diferències quant al color i el desenvolupament radicular que assoleix la 

planta i, la possibilitat d’acurçar el cicle de planter, a partir dels tractaments establerts al 

cultiu de la lletuga. 

 Valorar la dependència micorrízica de cadascuna de les varietats estudiades mitjançant 

els tractaments que inclouen la micorrizació. 

 Fer una avaluació a final del cicle de la planta, just abans de la seva recol·lecció a camp, 

per tal de veure si els resultats obtinguts a planter, també es reflecteixen a camp.  

 Dur a terme una anàlisi econòmica respecte els diferents tractaments per tal de saber la 

seva rendibilitat. 
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3. MATERIAL I MÈTODES 

3.1. Material vegetal 

S’estudiaren dues varietats: Cervantes RZ (41-16)  i Rutilaï RZ (83-80). La varietat 

“Cervantes RZ” és de la casa comercial Rijk Zwaan i es tracta d’una lletuga tipus romana, llarga, 

de color verd clar, indicada per a recol·leccions de primavera i estiu. Presenta resistències a: 

Bremia lactucae i Lettuce Mosaic Virus (LMV). Sense resistència a Nasonovia ribisnigri. 

D’altra banda, la varietat “Mathix RZ (83-80)” de la casa comercial Enza Zaden, és del 

tipus fulla de roure vermella. Aquesta se’n caracteritza per proporcionar un vigor alt i gran volum 

de cap, sent molt recomanada per a produccions d’hivern. Presenta una gran resistència a Bremia 

lactucae, Tomato bushy stunt virus (TBSV) i mitjana a Lettuce Mosaic Virus (LMV). Tampoc 

presenta resistència a Nasonovia ribisnigri. 

 L’elecció d’aquestes dues tipologies de lletuga fou perquè representen avui dia, les més 

demandades pel mercat. Ambdues són llavors certificades i pildorades per assegurar-se una 

sembra uniforme.  

3.2. Substrat i inòcul 

El substrat utilitzat fou una mescla de torba de sphagnum i coco. 

En quan a l’inòcul, aquest era de tipus comercial, anomenat AEGIS Sym Gel (Atens). 

Presenta una composició de 50 espores/g de Rhizophagus intrarradices  i 50 espores/g de 

Funneliformis mosseae. Es tracta d’una pols per a preparació gel amb una granulometria de 120-

500 µm i, la dosi recomanada per a vivers hortícoles oscil·la entre els 5-10 cm
3
/planta. Per aquest 

estudi, s’utilitzà una dosi de 3g d’inòcul per alvèol. 

3.3. Disseny experimental 

El disseny experimental pel seguiment a viver va incloure 10 safates per varietat. 

D’aquestes 10 safates per varietat, 5 foren tractades amb l’abonament clàssic del viver 

(fertirrigació) i la resta, mitjançant regs amb aigua. Cada safata (independentment de si foren  

tractades amb l’abonat o aigua) contenia 3 files amb micorriza i 3 sense micorriza, localitzades 

alternadament a la safata. Entre aquestes files, se disposava d’una altre fila que únicament 

contenia  substrat així com, la primera i darrera columna de cada safata. El fet d’haver-hi files que 

sols contenien substrat era per a impedir certes influències de l’ambient i filtracions de les 

micorrizes mitjançant els regs. A continuació, s’adjunta un esbós del disseny de les safates 

(Figura 3). 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

                     

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

                     

 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  

                     

 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  

                     

 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57  

                     

 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57  

                     

                     

 

 

El disseny fou el mateix per a totes les safates. Tal com mostra la Figura 3, per a cada 

safata, hi havia 57 mostres amb micorriza i 57 sense micorriza ara bé, no s’analitzaren totes les 

mostres sinó que, aleatòriament, es varen escollir 30 mostres per safata (15 amb micorriza i les 15 

restants, sense micorriza). D’aquesta manera, s’analitzà un total de 75 mostres amb micorriza i 

regades amb aigua verge, 75 mostres amb micorriza i regades amb fertirrigació, 75 mostres sense 

micorriza i regades amb aigua verge i 75 mostres sense micorriza i regades amb fertirrigació, per 

varietat i a planter.  

Les mostres seleccionades pel seguiment a viver, foren sotmeses posteriorment a l’anàlisi 

de la biomassa, reduint-se el nombre de mostres a 10 per tractament i varietat, elegides també a 

l’atzar. La resta de mostres, foren cedides a l’empresa Terracor SAT (client fix de MGP), el qual 

donà la possibilitat d’avaluar-les a final de cicle. Aquesta avaluació també contemplà 10 mostres 

per tractament i varietat, elegides a l’atzar.  

3.4. Sembra 

La sembra es va dur a terme mitjançant safates reutilitzades, desinfectades i secades 

prèviament, de porexpan, amb 294 alvèols cadascuna.  

La sembra del planter de lletuga s’efectuà mecànicament (Fotografies 12 i 13) però, 

l’ompliment de les safates es va dur a terme a mà perquè la sembradora no permetia incorporar 

les micorrizes intercalant files. La profunditat de sembra fou de 0,5 cm aproximadament per a tots 

els alvèols, ja que la llavor de la lletuga té una mida petita i si el forat fos més profund, aquesta no 

tindria forces per emergir. Es va introduir únicament 1 llavor per alvèol i seguidament, es tapà 

amb vermiculita i se’n banyà superficialment la safata mitjançant aigua. A continuació, es 

col·locaren a un palet i quan es va acabar de sembrar la partida pertinent, s’entrà dins la cambra 

de germinació (Fotografies 14 i 15). Com que l’estudi sols contenia 20 safates en total, aquestes 

varen ser col·locades a un únic palet (com a regla general, no es fan palets de més de 30 safates) i 

tapades amb un plàstic negra per a que aguantessin més la humitat dins la cambra de germinació. 

Cal destacar en quan a la humitat de la cambra de germinació, que disposava d’uns aspersors 

Figura 3. Esbós del disseny experimental de les safates. Llegenda:         MICORIZA + PLANTA,         

NO MICORRIZA + PLANTA,          SUBSTRAT 
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d’aigua que s’encenien automàticament cada 10 minuts durant uns 8 segons per a mantenir la 

humitat. La sembra s’anotà al full de sembra corresponent, els quals presentaven la següent 

informació: nom del client, data de sembra, tipus de cultiu, varietat i nombre de lot corresponent, 

nombre de safates i quantitat de llavor introduïda. També, s’anotà la localització, hora d’entrada i, 

temperatura i humitat de la cambra de germinació corresponent al moment d’entrada del palet. El 

palet també fou etiquetat mitjançant cartells reutilitzables, els quals incloïen la següent 

informació: data de sembra, nom del client, tipus de cultiu i varietat, quantitat a entregar (nombre 

de safates i unitats) i lot corresponent.  

La sembra va tenir lloc el 23 de febrer del 2019 i s’introduí dins la cambra de germinació a 

les 16:24 h. Respecte a les condicions de la cambra de germinació, aquesta disposava d’una 

temperatura de 27,1 ºC i d’una humitat del 77%. Amb aquestes condicions, la llavor de lletuga va 

rompre al cap de 48 hores aproximadament, després de la seva sembra. Per consegüent, la sortida 

d’aquest palet fou el dia 25 de febrer del 2019 a les 14:22 h. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografies 12 i 13. Sembra del planter de Lactuca sativa. 

Fotografies 14 i 15. Tapament de les llavors amb una capa superficial 

de vermiculita i posterior col·locació sobre un palet. 
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3.5. Seguiment a viver 

Un cop va rompre la llavor, el palet fou tret fora de la cambra de germinació per a 

moure’l a l’hivernacle o a la malla, depenent de l’època en què tingui lloc la sembra. 

Generalment, per a partides de lletuga sembrades de setembre a maig, s’introdueixen dins 

l’hivernacle mentrestant, les partides sembrades de juny a agost, germinen a la malla. També, 

depenent del temps i l’evolució de les partides, poden fer-se germinar a hivernacle i després, quan 

ja han assolit una certa altura, passar a malla o viceversa.  

No obstant, aquesta partida de lletuga fou introduïda dins l’hivernacle i es va mantenir 

allà durant tot el cicle del planter. L’hivernacle utilitzat per a l’assaig era de tipus “multi túnel” 

compost per 2 arcs que formaven la capella. Al seu interior, hi havia dipositats varis rails en fila 

sobre els quals, s’hi col·locaren les safates (Fotografia 16).  

 

 

 

 

 

 

 

A continuació, s’adjunta la Figura 4, la qual ens mostra l’ordre en què es varen col·locar 

les safates tant per enumeració d’aquestes, com per varietat i tractament. El tractament 1 fa 

referència al reg amb aigua i el tractament 2, al reg amb abonat (fertirrigació).  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 16. Planter de lletuga tipus 

romana i fulla de roure vermella de 22 dies. 
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Un cop col·locada la partida, se’n va dur a terme un reg suau i seguidament, es tapà amb 

una malla anti-ocells. El fet d’utilitzar aquesta malla sobre el planter de lletugues fou perquè les 

instal·lacions de l’empresa son relativament velles i per a petits orificis, entren ocells els quals 

picotegen i destrueixen el planter, el que fa que no es pugui comercialitzar. 

A partir d’aquest moment, les lletugues sols foren tractades mitjançant els regs, abonats i 

esquitades pertinents. En quan a l’abonat, aquest fou introduït via reg (fertirrigació). La 

formulació de l’abonament fou sempre la mateixa per a qualssevol etapa de desenvolupament sent 

l’àcid fosfòric (H3PO4), el nitrat potàssic (KNO3), el sulfat potàssic (K2SO4), el quelat de ferro 

EDDHA i diversos micronutrients amb una dosi de 0,83 kg/l, 1kg/l, 1,67 kg/l, 0,067 kg/l i 0,13 

kg/l, respectivament, els fertilitzants que la componen. Durant la primera setmana, els regs varen 

ser molt suaus per a dos motius: en primer lloc, era l’hivern i per tant, la demanda hídrica de la 

planta és baixa i en segon, les plàntules estaven emergint i per consegüent, sols necessitaven una 

mica d’humitat. En cas d’efectuar regs abundants durant l’emergència de les plàntules, el substrat 

queda massa banyat i la radícula no té força per emergir cap amunt, cercant la llum, i per tant, es 

podreix baix terra. Ara bé, així com anaven creixent les plàntules, els regs s’intensificaven cada 

vegada més, sempre atenent en compte la demanda hídrica de la planta. Els regs pel tractament 

amb adob, es varen dur a terme mitjançant carros d’aspersió però, pel tractament d’aigua, s’hagué 

de fer manualment, mitjançant una regadora ja que, tot el sistema de reg estava programat 

mitjançant la tècnica de fertirrigació i era impossible separar un sector que sols es regués amb 

aigua. També, les vores de les safates sempre s’eixugaven amb més facilitat raó per la qual, es 

feia un reg manual per tal d’incidir més amb elles. 
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Finalment, la Taula 3 indica alguns dels productes fitosanitaris que es feren servir per 

esquitar, juntament amb la dosi aplicada. Els tractaments químics s’establiren cada 4-5 dies.  

Taula 3 

Llistat de productes fitosanitaris utilitzats pels tractaments realitzats al planter de lletuga. 

Nom comercial Substància activa  Dosis utilitzada  

(cm
3 
o g/l) 

Classificació  

Nu-film 17 Dimenteno 96% 1 Coadjuvant  

Proplant Propamocarb 60,5% 1 Fungicida 

Cercobin 70 WG Metil-tiofanat 70% 1 Fungicida 

Codimur 50 Coure 50% 1,5 Fungicida 

Dupont Lannate 20SL  Metomil 20% 1,25 

 

Insecticida 

Agrilaxil 25 Metalaxil 25% 0,8 Fungicida 

Neemazal Azadiractin 1% 0,5 Insecticida 

 

Els paràmetres que s’analitzaren durant el cicle de planter són la germinació, la integral 

tèrmica (IT), l’altura, el color assolit, desenvolupament radicular i la possible presència de 

plagues i malalties. A final de l’experiment, es quantificà la biomassa fresca (BF), a partir del 

sumatori entre el pes fresc aeri (PFA) i pes fresc radicular (PFR). Un cop assecat, es va procedir a 

la determinació de la biomassa seca (BS), índex relatiu de dependència micorrízica i, el 

percentatge de matèria seca (%MS). Cal recordar que els paràmetres analitzats al viver, 

contemplà un total de 75 mostres per varietat i tractament. No obstant, els paràmetres de biomassa 

i de camp, se’n va reduir el nombre de mostres a 10 per varietat i tractament.  

La germinació és una mesura que es fa al viver per a totes les sembres amb l’objectiu de 

tenir un control sobre aquestes. Es tracta d’una mesura que sols es realitza una vegada durant tot 

el cicle i es fa l’inici d’aquest (generalment, durant la primera setmana després de la sembra tot i 

que depèn molt del cultiu). Per a la seva determinació, es va fer un recompte visual del nombre de 

plantes germinades de cada safata, diferenciant entre tractament i varietat, aplicant la següent 

formula: 

                 
                           

                    
     

La IT es defineix, en el cas dels vegetals, com la temperatura acumulada necessària per a 

completar un estat fenològic i s’utilitza per a realitzar models matemàtics de predicció de 
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desenvolupament. Per a la seva determinació, es va dur a terme un registre de la temperatura 

màxima i mínima assolida diàriament durant tot el cicle de planter mitjançant una estació 

meteorològica. Per a un correcte estudi, es va fixar una hora concreta per a recollir les dades  i per 

a la re iniciació de l’estació. En el nostre cas, fixarem les 10:00h del matí. Pel seu càlcul, s’aplicà 

la següent formula (Díaz et al. ,2012): 

    
         

 
     

On:  

T máx: és la temperatura màxima registrada durant un dia concret. 

Tmín: és la temperatura mínima registrada durant un dia concret. 

TB: és la temperatura base del cultiu és a dir, aquella per davall de la qual, la planta deté 

el seu creixement per complet.  

Per consegüent, pel càlcul de la IT, totes les temperatures resultants d’aquesta resta que 

siguin inferiors a la temperatura base, no es comptabilitzarà en el desenvolupament del cultiu. La 

temperatura base establerta al cultiu de la lletuga és de 6ºC (Fallovo, 2009).  

El creixement vegetal s’avaluà d’acord amb  l’altura assolida de cadascuna de les 

mostres, setmanalment, des de l’inici de l’experiment fins a final del cicle de planter. S’utilitzà 

una regla graduada, la qual es col·locà vora la mostra i se’n va prendre nota de l’altura mesurant 

des de la base de la planta fins al punt més alt (Fotografia 17). A partir de l’avaluació d’aquest 

paràmetre, podem determinar la taxa de creixement, aplicant la següent fórmula: 

   
     

 
 

On: 

S: taxa de creixement diari  

S1: primera medició 

S2: darrera medició 

T: nombre de dies transcorreguts des de la primera fins a la darrera medició.  

 

Respecte el color, s’estudià  mitjançant un sistema de notació del color de Munsell 

(Munsell Plant Tissue Color Book, 1977). Aquest paràmetre també ha estat estudiat 

setmanalment, col·locant l’escala de colors vora la plàntula i veient a simple vista, quin era el 

color que més s’assemblava, anotant-se tots els resultats al quadern de camp (Fotografia 18).  
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Pel que fa al desenvolupament radicular, simplement es comparà entre mostres de 

tractaments diferents, determinant quines d’elles contenien una major densitat radicular. 

En quan a les plagues o malalties, simplement es comprovava que les mostres no 

estiguessin afectades per qualque plaga o malaltia, revisant-les bé, pel fes i revés de les fulles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Per a la BF, les mostres analitzades foren aquelles  mateixes que han estat font d’estudi 

durant el seguiment a planter però, sols es varen escollir 10 mostres per tractament i varietat 

aleatòriament; la resta de mostres, són les que es trasplantaren a camp.  

Per a determinar el PFA i PFR, en primer lloc, tallarem les mostres separant la part aèria 

respecte a la radicular i, es va netejar ambdues parts mitjançant aigua. Cal destacar que la neteja 

de les arrels fou una mica dificultosa ja que, el substrat utilitzat fou torba, la qual formà uns 

agregats que s’introduïren entre les arrels i s’havia d’anar amb molta cura a no rompre-les. És 

molt recomanable l’ús de pinces. En segon lloc, cada part va ser pesada individualment 

mitjançant una balança de precisió. Per a la determinació del pes, s’utilitzà una placa de Petri on 

es col·loca la mostra a sobre i per a cada mesura, se’n va tarar la balança. 

Fotografies 17 i 18. Mesura dels paràmetres d’altura i color 

mitjançant una regla graduada i el sistema de notació Munsell, 

respectivament  
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En tercer lloc,  cada part es va introduir dins un sobre de paper individualment i, s’anotà la 

següent informació: data, varietat, nombre de safata i mostra, tractament establert i pes assolit. 

Finalment, els sobres de paper s’introduïren dins l’estufa de laboratori, la qual es mantenia a 68 

ºC i al cap de 3-4 dies, es va determinar la BS. Aquest càlcul fou més ràpid ja que, no s’hagué de 

netejar les arrels i es realitzà de la mateixa manera que s’ha explicat per la BF (Fotografia 19). 

Mitjançant les dades de BS, es va calcular l’índex relatiu de dependència micorrízica 

(IRDM, %), d’acord a Plenchette et. al (1983) mitjançant la següent fórmula: 

     
            

          

On: 

BS
PM

 = Biomassa seca de planta micorrizada (g) 

BS
PNM 

= Biomassa seca de planta no micorrizada (g) 

 

Finalment, es va calcular el % MS assolida per a cada tractament i varietat, mitjançant la 

següent formula (Vega, 2010): 

     
  

  
       

On: 

BS = Biomassa seca total 

BF= Biomassa fresca total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 19. Procés per l’estudi de la biomassa fresca. 

Llegenda: 1. Neteja; 2. Tall; 3. Separació part aèria i 

radicular; 4. Pes part aèria; 5. Pes part radicular; 6. 

Etiquetatge; 7. Col·locació dins l’estufa 
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3.6. Avaluació a camp 

L’avaluació a camp té com a objectiu determinar l’altura i el pes assolit a final de cicle de 

cultiu de 10 mostres per tractament i varietat, elegides a l’atzar. També, establir la categoria de 

qualitat com a hortalissa fresca diferenciant entre qualitat mínima (categoria segona) i qualitat 

mitjana (categoria primera). Aquesta avaluació es duu a terme el dia de la recol·lecció (Fotografia 

20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Metodologia estadística 

 

Les diferents dades obtingudes respecte els paràmetres d’altura i pes a lletuga tipus romana i 

fulla de roure vermella, mitjançant els diferents tractaments d’abonament i micorrizació, han 

estat sotmeses un anàlisi estadístic mitjançant el programa JMP ®SAS . Les gràfiques han 

estat realitzades mitjançant els programes Stat View i MicrosoftExcel. 

 

Pel paràmetre de la biomassa, s’ha fet un anàlisi de variància (ANOVA)  a dues vies amb un 

test a posteriori de Tukey (p ≤ 0,05). D’altra banda, el paràmetre de l’altura ha estat estudiat a 

partir d’un ANOVA de mesures repetitives, amb un test a posteriori de Tukey. 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 20. Mesura de l’altura i pes assolit durant el cicle 

de camp a lletuga tipus fulla de roure vermella 
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4. RESULTATS I DISCUSSIÓ 

4.1. Germinació 

La germinació es determinà a partir de l’anàlisi de totes les mostres, diferenciant entre 

varietat i tractament. Els resultats obtinguts es detallen a la Taula 4. 

Taula 4 

Germinació de llavors de lletuga de les varietats Cervantes i Mathix sota diferents 

tractaments. 

Varietat  Tractament Nº llavors 

analitzades 

Nº llavors 

germinades 

% 

germinació 

Cervantes Micorriza-Adob 75 75 100% 

Cervantes Micorriza-Aigua 75 75 100% 

Cervantes No micorriza-

Adob 

75 75 100% 

Cervantes No micorriza-

Aigua 

75 73 97,3% 

Mathix Micorriza-Adob 75 75 100% 

Mathix Micorriza-Aigua 75 75 100% 

Mathix No micorriza-

Adob 

75 75 100% 

Mathix No micorriza-

Aigua 

75 73 97,3% 

 

Com es pot observar, les llavors de lletuga varen assolir un percentatge de germinació al 

voltant del 100 % per a tots els tractaments a les dues varietats estudiades (Taula 4; Fotografies 

21 i 22). 

 Pel poc nombre de mostres que no varen germinar, tot i que pertanyien al mateix 

tractament (reg amb aigua i no micorrizació) a ambdues varietats, no es pot afirmar que aquestes 

es deuen al tractament establert. Tampoc, a la localització de les safates o a la falta d’humitat, ja 

que a més de pertànyer a safates diferents, aquestes ocupaven diferents llocs a l’hivernacle. 

 

 Tot i això, es pot afirmar que la germinació fou alta i homogènia per a tots els 

tractaments i ambdues varietats. Sánchez (2015) també va observar que la germinació de les 

lletugues rondava al 100 % i que no hi havia diferències entre l’aplicació de A. chroococcum i el 

control. La majoria de llavors de lletuga germinen sense problemes a temperatures entorn de 15-

20 ºC però, a partir dels 25 ºC, es comencen a observar problemes de termo-latència i ja als 30 ºC, 
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els teguments de les llavors es mostren impermeables a l’oxigen (Maroto, 1995). Atenent en 

compte que la temperatura de la cambra de germinació ronda els 27 ºC, potser les faltes es varen 

deure a la termo-latència o bé, a la qualitat de la llavor. 

 

Conèixer la germinació de cada sembra és una dada molt important perquè ens ajuda a 

verificar la qualitat de la llavor i, es té una estimació de la quantitat de planta disponible. Per 

consegüent, es sap si es compleix amb la quantitat demandada pel client i si és així, l’estoc que 

se’n disposa per oferir-la a altres clients. És molt important que es faci a l’inici de cicle perquè en 

cas que no arribi a la quantitat que vol el client, hi hagi temps suficient per fer una re sembra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a les pèrdues durant el cicle, cal destacar la d’una sola mostra de la var. 

Cervantes, del tractament micorriza i reg amb aigua, a la segona setmana de cicle. També, una 

sola de la var. Mathix, la qual també pertanyia al mateix tractament però en aquest cas, va tenir 

lloc durant la quarta setmana de cicle. Aquestes pèrdues es varen deure possiblement a un excés o 

falta d’aigua; els regs sols d’aigua, com s’ha esmentat anteriorment, es feren manualment i això 

implicava una major dificultat sobre l’homogeneïtat i, atenent en compte que les pèrdues varen 

ser durant les primeres fases del cicle, una petita falta o excés d’aigua, pot causar la mort de la 

plàntula. 

 

 

 

Fotografies 21 i 22. Germinació de lletuga tipus romana i fulla 

de roure vermella, pertanyent ambdues al tractament abonat i 

micorrizació.  
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4.2. Integral tèrmica 

El cicle de planter per ambdues varietats fou de 45 dies. La temperatura mitjana 

registrada el primer i darrer dia de cicle de planter, no es va utilitzar pel càlcul de la IT ja que, 

sols es tenien registres de la màxima i de la mínima, respectivament.  

 La temperatura màxima registrada fou durant la segona setmana del cicle mentrestant, la 

temperatura mínima, la quinta. Aquestes varen tenir un valor de 41,8 ºC i 4,3 ºC, respectivament. 

La temperatura mitjana durant tot el cicle de planter fou de 22,4 ºC. Finalment, el temps tèrmic 

total fou de 693,5 ºC (Figura 5).  

 

 

 

Muñoz (2014) realitzà un estudi sobre els graus dia que acumulà el planter de lletuga a 

Xile . El cicle va tenir una duració de 54 dies, des de juliol fins a setembre, i el temps tèrmic 

acumulat resultà de 498,15ºC. No obstant, la lletuga és un cultiu que depèn més del salt tèrmic 

(diferència de temperatura entre el dia i la nit) que no pas de la temperatura mitjana diària (Suay 

et al., 2003).  

4.3. Creixement vegetal 

La Figura 6 ens mostra l’evolució de l’altura diferenciant entre tractaments però no, entre 

varietats. Tal com es pot observar, ja des de l’inici del cicle de planter, les lletugues adobades i 

micorrizades presentaven una major altura respecte a la resta i, les lletugues del tractament 

control, la menor. D’altra banda, les lletugues que han estat micorrizades o bé, adobades, han 

tingut una altura intermèdia respecte als dos tractaments anteriors. Sembla que les lletugues 

micorrizades assoleixen un major creixement a l’inici del cicle i després, es van estabilitzant. Just 

el contrari passa amb les lletugues adobades, ja que aparentment desenvolupen un gran 

creixement a final de cicle, fins a tal punt que arriben a igualar-se respecte a les micorrizades. 
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Figura 5. Integral tèrmica del cultiu de la lletuga a planter. GD= graus dia. Estudi realitzat 

a Porreres, Illes Balears, Espanya. 2019.  
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A continuació s’adjunta la Taula 5, la qual ens detalla l’altura mitjana final assolida per 

varietat i tractament assignat juntament amb el seu error estàndard. Els resultats confirmaren que 

efectivament el major creixement vegetal per ambdues varietats, fou mitjançant el tractament que 

combina la micorrizació i l’abonament. D’altra banda, el menor creixement vegetal s’ha registrat 

a ambdues varietats, al tractament control. Els tractament que sols inclouen la micorrizació o bé, 

l’abonament, han proporcionat uns valors intermedis respecte els dos tractaments restants, és a 

dir, la combinació i el control. 

Taula 5 

Altura mitjana i taxa de creixement diària per a cada tractament i varietat juntament amb  

l’error estàndard corresponent.  

Valor mitjà de 75 repeticions. Dintre de cada columna, els valors seguits amb la mateixa lletra  

són estadísticament iguals segons el test de Tukey (p≤0,05). 

L Var. Cervantes Var. Mathix 

Tractament 

Altura mitjana 

(cm) 

 

Taxa de 

creixement 

(cm/dia) 

Altura mitjana 

(cm) 

 

Taxa de 

creixement 

(cm/dia) 

Micorriza i 

adob 
6,8±0,18 

a 
0,19±0,007

 a
 6,7±0,17 

a 
0,18±0,010

 a
 

Micorriza 5,45±0,11 
b 

0,15±0,006
 b
 5,5±0,13 

b 
0,14±0,014

 b
 

Adob 5,5±0,13 
b 

0,15±0,007
 b
 6,4±0,22 

a 
0,17±0,010

 a
 

Control 4,45±0,09 
c 

0,12±0,004
 c
 4,9±0,14 

c 
0,12±0,007

 c
 

  
 

Figura 6. Evolució de l’altura assolida a Lactuca sativa diferenciant entre els  tractaments 

assignats a planter  

a 

b 
b 

c 
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A la variable de l’altura, s’observà que, per a la var. Cervantes, les que presentaven el 

tractament de micorriza i adob, eren estadísticament diferents a la resta i el mateix passava, amb 

les que contenien el tractament control. Ara bé, les lletugues que havien estat micorrizades o 

adobades, eren estadísticament iguals en quan a l’altura. És a dir, per a la var. Cervantes, l’ús 

d’adobs o la micorrizació proporciona una mateixa altura final però la combinació d’ambdós, fa 

que aquesta sigui major. En el cas de no aplicar cap tractament, l’altura es veu notablement 

reduïda (Taula 5). 

A la var. Mathix no s’observà el mateix, ja que les que contenien el tractament de 

micorriza i adob eren estadísticament igual a les que sols varen ser adobades però diferent a les 

micorizades i a les del control. No obstant, les lletugues que pertanyien al tractament de micorriza 

i de control, també varen ser estadísticament diferents, respecte a l’altura (Taula 5). Per tant, a la 

var. Mathix, el fet de combinar l’ús d’adobs amb micorrizes proporciona el mateix resultat que si 

sols s’utilitza adobs però no, en cas de només utilitzar micorrizes o si no s’aplica cap tractament. 

Cal destacar que s’obtingueren uns resultats molt semblants als obtinguts per a la var. 

Cervantes, respecte el tractament de micorrizació, durant els assajos realitzats a l’Estació 

Experimental de Cabrils del Servei d’Investigació Agrària (S.I.A.) del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Aquests observaren a tots els 

cultius estudiats (ceba, porro, api i enciam) que les plantes inoculades amb fongs micorrízics V.A. 

tenien un major creixement respecte a les plantes control (Calvet, Cinta, Estaun, 1985). Respecte 

els resultats obtinguts mitjançant el tractament d’adobat per a la var. Cervantes, també 

coincideixen amb els d’un assaig realitzat per  Liu et al., (2014) mitjançant lletugues, on les 

tractades amb fertilització nitrogenada mostraven un creixement major respecte a les no tractades. 

Murrillo et al. (2015) també observà que l’ús d’adobs orgànics proporcionen un major creixement 

a tomàtiga respecte a les no adobades. Finalment, cal destacar que no s’han trobat estudis que 

combinin ambdós tractaments i per tant, no es poden discutir els resultats. 

Els resultats obtinguts en quan a l’altura mitjana concorden amb els de la taxa de 

creixement (Taula 5). Tot i això, cal destacar que els valors de taxa de creixement són generals,  

ja que el creixement de les plantes és considerablement fluït i pot estar marcat per variacions del 

dia a dia. Podem deduir doncs, que l’estudi ha englobat dues varietats de lletuga diferents que 

assoleixen una altura molt semblant en funció del tractament assignat. Uns resultats semblants 

obtingué l’empresa MYCOSYM (2008/09), on hi va haver una clara diferència entre taxes de 

creixement de lletugues romanes micorrizades i no micorrizades. 

Finalment, destacar que visualment,  ja s’apreciaven aquestes diferencies en l’altura (en 

funció del tractament assignat) durant el cicle de planter, sent el tractament que combina la 

https://www.mdpi.com/search?authors=Cheng-Wei%20Liu&orcid=
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micorrizació i l’adob el que semblava tenir major creixement, concretament a la varietat 

Cervantes (Fotografia 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Biomassa fresca  

4.4.1. Biomassa fresca total  

La major biomassa fresca (BF) s’ha registrat al tractament que combina la micorrizació i 

l’abonament i la menor, al tractament control a ambdues varietats (Figura 7). 

Si comparam entre var., la Cervantes fou la que conté la major BF (12,395 g) a la mateixa 

vegada que també va presentar la menor BF (2,468 g).  

Mitjançant el test de Tukey podem veure que a ambdues var., les abonades i micorrizades 

foren estadísticament diferents a la resta de tractaments, així com també ho varen ser les que 

pertanyien al tractament control. Les que sols contenien un dels dos tractaments, és a dir, 

presentaven micorriza o eren adobades, estadísticament foren iguals entre elles. Per consegüent, a 

ambdues varietats, la micorrizació o l’abonament per separat, no suposa cap millora d’un respecte 

de l’altre però, el fet d’utilitzar un o l’altre respecte a no aplicar cap tractament, sí (Figura7). 

Aquests resultats coincideixen respecte als qui va obtindre Jaizme & Rodríguez (2008) a 

tomàtiga i  plataner. A ambdós cultius, observà que el fet d’utilitzar un fong micorrízic, suposa 

obtindre una major biomassa fresca respecte al control. A l’estudi del plataner, comparà l’efecte 

que produïa el fong micorrízic Glomus manihotis respecte a la bactèria rizosfèrica Bacillus spp. 

Els resultats indicaren que l’ús dels dos proporciona una biomassa fresca total major respecte a si 

s’utilitzen per separat o bé, no s’aplica cap tractament. Podem doncs afirmar que el mateix passa 

respecte a l’abonament, ja que si s’utilitzen ambdós tractaments, és a dir, l’abonament i la 

Fotografia 23. Variacions en l’altura respecte el tractament i varietat 

corresponent. Llegenda var. i regs (esquerra a dreta): var. Cervantes, adob; 

var. Mathix, adob; var. Cervantes, aigua verge; var. Mathix, aigua verge. 

Llegenda micorrització (esquerra a dreta): no micorriza, micorriza.  
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micorrizació, s’obté una biomassa fresca molt més major respecte a si s’apliquen els tractaments 

per separat o bé, cap dels dos. 

 

Romero-Munar (2019) estudià l’efecte de la simbiosi micorrízica arbuscular entre l’espècie 

vegetal Arundo donax i  els fongs R. irregularis i F. mosseae. Aquesta simbiosi donà lloc a un 

simbiont que presentà una major taxa fotosintètica i major biomassa; per tant, aquests resultats 

també coincideixen amb els obtinguts a aquest estudi. Respecte el tractament de la fertilització, 

els resultats obtinguts es corroboren amb els de Castro et al. (2015), els quals observaren que l’ús 

d’un bioestimulant al cultiu de lletuga proporciona un pes fresc major respecte al tractament 

control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2. Pes fresc aeri 

Els resultats front el pes fresc aeri (PFA) obtingut per a cada varietat i tractament 

assignat, es poden observar a la Figura 8. El major PFA s’ha observat al tractament micorriza i 

reg amb adob a ambdues varietats, amb una clara diferència respecte als tres tractaments restants. 

Mitjançant el test de Tukey, podem veure que a la var. Mathix, les plantes que pertanyien 

al tractament adob i micorriza varen assolir un PFA estadísticament diferent a la resta. També, les 

plantes del tractament que sols contenia l’adob, eren estadísticament diferent a les regades amb 

Figura 7. Efecte dels tractaments d’abonat i micorrizació a dues var. 

diferents de Lactuca sativa sobre la BF (g). 

Valor mitjà de 10 repeticions. Per a cada var., els valors seguits per la mateixa 

lletra son estadísticament iguals segons el test de Tukey (P≤ 0,05).  
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aigua. No obstant, les plantes que pertanyien al tractament de micorriza, no mostraren diferències 

estadístiques sobre les regades amb adob o amb aigua.  

 A la var. Cervantes, les plantes que pertanyien al tractament d’adob i micorriza foren 

estadísticament diferents a la resta. També, les plantes del tractament control eren estadísticament 

diferents a la resta de tractaments. No obstant, no es varen veure diferències estadístiques entre 

les micorrizades i les adobades (Figura 8).  

Aquests resultats obtinguts respecte a la fertilització coincideixen amb els autors 

Boroujerdnia et al. (2007), els quals demostraren que a les lletugues romanes, petites dosis de 

fertilització nitrogenada, tenen un efecte notori en quan a pesos frescs aeris. També, Ley et al. 

(2016) va estudiar l’efecte per separat de quatre ceps de fongs micorrízics arbusculars diferents i 

la mescla de tots ells, sobre el cultiu de la lletuga. Observà que tots els ceps tan per separats com 

junts, resultaren eficients per augmentar la producció de la biomassa aèria fresca respecte el 

control, amb valors superiors a 3,6 i 5,9 vegades. Respecte a la combinació d’ambdós 

tractaments, malauradament no s’han trobat estudis que facin referència al PFA.  

 

 

 

 

4.4.3. Pes fresc radicular i desenvolupament de les arrels 

El pes fresc radicular (PFR) és un paràmetre important en la qualitat del planter,  ja que 

un bon desenvolupament radicular proporciona majors garanties d’un bon desenvolupament de 

planta quan aquesta es traslladi a camp.  
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Figura 8. Efecte dels tractaments d’abonat i micorrizació a dues var. 

diferents de Lactuca sativa sobre el PFA(g). 

Valor mitjà de 10 repeticions. Per a cada var., els valors seguits per la mateixa 

lletra son estadísticament iguals segons el test de Tukey (P≤ 0,05).  
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El major PFR registrat coincideix a ambdues var. pel tractament de micorriza i reg amb 

adob (Figura 9). 

Per ambdues varietats, s’observa que les mostres tractades amb micorriza i adob foren 

estadísticament diferents pel que fa a PFR respecte a la resta de tractaments. Per altra banda, les 

mostres que contenien el tractament de la micorrizació o abonament, per separat, eren 

estadísticament igual entre elles i diferent, a la resta de tractaments, excepte en el cas de la var. 

Cervantes, on també fou estadísticament igual al tractament control (Figura 9).  

Un estudi realitzat per Barrera et al. (2012) al cultiu de plàtan en fase de viver, mostra que 

els tractaments amb inoculació de micorrizes superaren en general els tractaments amb aplicació 

de fertilitzants tant pel que fa el pes fresc com sec de les arrels. Aquests resultats no coincideixen 

amb els obtinguts a aquest estudi, ja que no s’han vist diferències pel que fa el PFR entre el 

tractament de micorrizació i el d’abonament, per separat. 

 

 

 

Aquests resultats indiquen un bon desenvolupament radicular, que es va poder comprovar 

de visu a  partir de la 3ra setmana de planter. A ambdues var. de lletuga, es va percebre que les 

micorrizades i adobades eren les que presentaven un sistema radicular més dens. També 

s’observava un major sistema radicular a les plantes micorrizades respecte a les no micorrizades 

així com, a les adobades respecte a les regades amb aigua. Les lletugues control eren les que 

presentaven un sistema radicular més empobrit (Fotografies 24 i 25)  
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Figura 9. Efecte dels tractaments d’abonat i micorrizació a dues var. 

diferents de Lactuca sativa sobre el PFR(g). 

Valor mitjà de 10 repeticions. Per a cada var., els valors seguits per la mateixa 

lletra son estadísticament iguals segons el test de Tukey (P≤ 0,05).  
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Respecte a la coloració de les arrels, a final de cicle s’observà a tots els tractaments excepte 

al control, una coloració marronossa que s’accentuava principalment als tractaments que 

contenien micorriza (Fotografia 26). Es creu que aquesta coloració se deu a que el sistema 

radicular ja estava ben format i la planta necessitava ser trasplantada a camp, per consegüent, l’ús 

de micorrizes podria fer possible l’escurçament del cicle de planter de lletugues. Katia et al. 

(2017) va demostrar que es podia acurçar el cicle de viver per a l’espècie Leucaena leucocephala 

mitjançant l’ús d’un inòcul micorrízic comercial. També, Jaizm i Azcón (1995) demostraren que 

la papaia tractada amb G. mosseae accelera fins a 45 dies el trasplantament a camp. 

A final de cicle, també es va poder comprovar que les lletugues adobades presentaven un 

sistema radicular major que les no adobades i, el mateix passava al tractament de micorrizació, tal 

com mostraven els resultats del PFR (Figura 9). Razaq, Zhang & Shen (2017) observaren que el 

creixement i morfologia de les arrels de l’sp. Acer mono a viver, es veien significativament 

afectades per la fertilització amb N i P, tal manera que les tractades tenien uns valors més alts 

respecte a les no tractades. D’altra banda, Bonfante et al. (2004) afirma que les plantes 

micorizades presenten un major sistema radicular respecte a les no micorizades perquè l’extensió 

de les hifes extraradicals fa que aquest explori major volum del sòl. 

 



 
 

42 
 

  

Fotografia 24. Comparativa del sistema radicular de les var. Cervantes i Mathix mitjançant 

els tractaments d’abonat i micorrizació a 3ra setmana de cicle. 
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Fotografia 25. Comparativa del sistema radicular de les var. Cervantes i Mathix mitjançant 

els tractaments d’abonat i micorrizació a 4ta setmana de cicle. 
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4.5. Biomassa seca  

 La major BS s’ha presentat al tractament que combina la micorrizació i l’abonament en 

canvi, la menor, s’ha registrat al tractament control, per ambdues varietats (Figura 10).  

Mitjançant el test de Tukey, per a la var. Cervantes, s’indica que les mostres que pertanyien 

al tractament que combinava la micorrizació i l’abonat, eren estadísticament diferents a les que 

sols contenien adob així com, a les del control. No obstant, les que contenien micorriza no eren 

estadísticament diferents a les adobades i a les que combinaven ambdós tractaments (Figura 10). 

A la varietat Mathix, l’anàlisi estadístic proporciona una resultats diferents ja que, son les 

mostres que pertanyien al tractament d’abonat les que no eren estadísticament diferents a les que 

contenien micorrizes i al tractament control (Figura 10). 

Les diferències entre varietats ens indica que aquest paràmetre pot ser depenent del 

genotip, ja que el contingut d’aigua als teixits por variar en funció de la varietat tal com mostren 

els resultats de % matèria seca (Taula 6).  

Santander i Olave (2014) observaren que la inoculació de Glomus intraradices a plantes de 

meló, tenia un efecte positiu sobre el creixement radicular. També, Barroetaveña i Rajchenberg 

(2013) observaren a Pseudotsuga menziesii, una correlació entre el percentatge de micorrizació i 

Fotografia 26. Comparativa del sistema radicular de la var. romana a la 7ena setmana de 

cicle. 
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el pes sec de les arrels, sent les plantes amb major percentatge de colonització, les que 

presentaven major desenvolupament radicular. Per consegüents, ambdós estudis coincideixen 

amb els resultats obtinguts a aquest assaig.  Pel que fa el tractament de la fertilització, els autors 

Carazo et al. (2011) veren que el planter de lletuga tractat amb la solució de major concentració 

de nutrients, era el qui presentava uns millors resultats pel que fa a paràmetres de qualitat tant de 

la part aèria com radicular, per tant, també coincideixen amb els resultats d’aquest estudi. 

Finalment, cal destacar que no s’han trobat estudis que tractin la fertilització i la micorrizació 

conjuntament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1. Matèria seca 

A continuació, s’adjunta la Taula 6 la qual indica el % de MS assolit per a cada var. 

estudiada i tractament assignat. 

Motta i Munévar (2005) afirmaren que la inoculació de plàntules d’oli de palma mitjançant 

fongs micorrízics V.A. afavoreixen el creixement durant l’etapa a viver així com, l’acumulació de 

matèria seca.  Pel que fa a la fertilització, Herrera i Hernández (1985) observaren que el contingut 

de matèria seca s’incrementava amb la dosi de N a l’sp. Cynodon dactylon.  Aquests resultats no 

coincideixen amb els obtinguts a aquest estudi ja que, el %MS del tractament control fou superior 

o lleugerament inferior a l’obtingut a la micorrizació i fertilització per separat i per consegüent, 

no es pot afirmar que un dels dos tractaments suposa un major contingut de MS al cultiu de la 

Figura  10. Efecte dels tractaments d’abonat i micorrizació a dues var. 

diferents de Lactuca sativa sobre la BS(g). 

Valor mitjà de 10 repeticions. Per a cada var., els valors seguits per la mateixa 

lletra son estadísticament iguals segons el test de Tukey (P≤ 0,05).  
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lletuga. Cal destacar que no s’han trobat estudis que combinin ambdós tractaments respecte 

aquest paràmetre i per consegüent, no es poden discutir els resultats. 

Taula 6 

Determinació del %MS diferenciant entre varietats i tractaments  

Varietat  Tractament  % MS 

Cervantes  Micorriza i Adob 14,65 

Adob  19,02 

Micorriza  16,89 

Control 18,01 

Mathix Micorriza i Adob 13,74 

Adob  11,17 

Micorriza  13,59 

Control 12,59 

 

4.5.2. Índex relatiu de dependència micorrízica 

L’any 1975, Menge va definir la dependència micorrízica com el grau pel qual una planta 

depen de la micorrizació per desenvolupar el seu màxim creixement o rendiment a un nivell donat 

de fertilitat del sòl.  

A continuació, s’adjunta la Taula 7 la qual, indica els valors obtinguts respecte a l’IRDM 

diferenciant entre tractament i varietat.  

Taula 7 

Càlcul de l’índex relatiu de dependència micorrízica a final de cicle de planter 

Varietat Tractament %IRDM 

Cervantes  Micorriza i Adob 32,63 

Cervantes Micorriza 31,05 

Mathix Micorriza i Adob 30,56 

Mathix Micorriza 40,78 

 

En el cas de la var. Cervantes, la dependència per a ambdós tractaments fou del 30% 

aproximadament. No obstant, a la var. Mathix, la dependència micorrízica fou entorn del 30% en 

el cas de la presència de micorrizes juntament amb fertilització però, quan s’aplicà sols les 

micorrizes, aquesta dependència micorrízica augmentà considerablement fins un 41% 

aproximadament. Aquests valors obtinguts a la var. Mathix tenen sentit, ja que quan la planta té a 

disposició nutrients proporcionats per la fertilització, depèn menys de les micorrizes per obtenir 

un major creixement.  
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 Si valoram els resultats en funció de les var., podem deduir que la var. Cervantes depenia 

menys de les micorrizes per assolir un bon creixement que no pas, la var. Mathix.   

Un estudi quantificà la dependència micorrízica pel fong G. intraradices al cultiu de la 

lletuga durant la quarta, sisena i vuitena setmana de cultiu proporcionant uns valors de 60, 45 i 

22%, respectivament. Els valors del IRDM calculats a aquest estudi fan referència a la setena 

setmana de cultiu per consegüent, podem afirmar que concorden amb els obtinguts per Ruiz et al. 

(2016) . 

4.6. Coloració foliar  

Els cotiledons de la var. Mathix eren de color verd fosc i ja des de la primera setmana de 

cultiu, es va començar a veure el virat a tonalitats vermelloses. D’altra banda, els cotiledons de la 

lletuga Cervantes, presentaven un color verd més clar que els de Mathix (Fotografia 27 i 28).  

A partir de la tercera setmana de cicle, quan ja s’observaren les primeres fulles vertaderes,  

per a la var. Cervantes i segons el sistema de notació de Munsell, aquestes presentaven un color 

que pertanyia al codi 5GY5/6  mentre que la var. Mathix, al 5R3/2. Durant tot el cicle, no es va 

veure cap canvi en la coloració de les fulles de la var. Mathix i per tant, el seu codi fou el mateix 

que s’ha esmentat anteriorment. En el cas de les lletugues romanes, la 6ena i 7ena setmana de 

cicle, és a dir, les dues darreres, s’estimà en general una coloració foliar una mica més cloròtica 

però sols a les que contenien el tractament d’aigua, independentment de les micorrizes. Per tant, 

amb aquesta nova coloració que assoliren,  el seu codi de classificació de color va canviar a 

5GY6/6 (Munsell) però la resta de lletugues romanes, seguiren amb el codi 5GY5/6.  

Per tant, sembla que les lletugues romanes tractades amb aigua acabaren amb una deficiència 

nutricional al llarg del cicle i per consegüent, la micorrizació no va tenir cap efecte sobre les  

clorofil·les i els carotenoids mentrestant, l’abonament sí. Aquests resultats no concorden amb els 

obtinguts per Alvero et al. (2011),  ja que observaren que les begònies micorizades presentaven 

un coloració més intensa respecte a les no micorizades és a dir, la micorrizació influïa amb la 

coloració de les plantes.  
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4.7. Plagues i malalties 

Durant tot el cicle de planter, sols s’ha observat a una sola mostra de la var. Cervantes amb el 

tractament micorriza i reg amb aigua, galeries produïdes per qualque minador hortícola 

(Fotografia 29). Per tant, el planter no va tenir problemes en quan a plagues i malalties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phytoma (s.d.) afirma que el millor control front a plagues i malalties a vivers són 

els preventius així com, dur a terme un correcte maneig cultural. Recomana que sempre 

s’utilitzin llavors certificades, ja que aquestes garanteixen haver passat per un control de 

Fotografia 27 i 28. Coloració dels cotiledons de fulla de roure vermella 

(esquerra) i romana (dreta) durant la primera setmana de cicle 

 

Fotografia 29. Galeries produïdes per minadors hortícoles a 

planter de lletuga romana  mitjançant el tractament 

micorriza. 
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sanitat fitosanitària i, que els dipòsits, pous o conduccions d’aigua estiguin tancats o 

coberts a fi d’evitar la caiguda de pols o restes vegetals que puguin ser font d’inòcul.  

4.8. Avaluació a camp 

La Taula 8 indica els pesos frescs mitjans i l’altura mitjana de collita juntament amb el 

seu error estàndard, obtinguts a camp, diferenciant entre tractament i varietat.  

Taula 8 

Resultats del pes fresc mitjà i altura mitjana assolida a camp juntament amb l’error 

estàndard corresponent.   

 
Tractament 1 

(viver) 

Tractament 2 

(camp) 

Pes fresc mitjà 

(g) 

Altura 

mitjana (cm) 

Cervantes 

Micorriza i Adob Adob 1618,7±87,8
a 

31,25±1,17
a 

Micorriza Adob 1374,9±96,0
b 

32,25±0,55
a 

Adob Adob 1603,6±74,0
a 

34,75±0,67
a 

Control Adob 1325,7±65,9
b 

32,5±0,79
a 

Mathix 

Micorriza i Adob Adob 774,3±30,5
a 

17,75±0,60
a 

Micorriza Adob 600,9±31,5
b 

18±0,55
a 

Adob Adob 763±18,7
a 

17,5±0,58
a 

Control Adob 684,5±22,4
ab 

17,5±0,33
a 

 

Si comparam entre var., les lletugues romanes a camp (var. Cervantes), assoleixen un 

major pes que les de fulla de roure vermella (var. Mathix) amb diferència. A viver, també solia 

tenir major pes la var. Cervantes, però no amb una diferència tan clara (Taula 8). 

Ara bé, si comparam entre tractaments, podem veure que aquelles que han estat tractades 

amb adob durant tot el cicle de cultiu, mostren uns resultats majors respecte a la resta. De fet, 

l’estudi estadístic sols indica significació en quan a aquest tractament (p ≤ 0,05). Això es podria 

deure a que, les plantes adobades a viver, tenien ja un major pes fresc respecte a les no adobades, 

i aquesta diferència s’ha mantingut a camp, tot i que s’hagin tractat per igual. Per altra banda, la 

micorrizació a camp respecte el pes fresc, no va resultar significativa ni tampoc, la variable de 

l’altura, per a cap dels tractaments assignats, a ambdues var.(Taula 8).  

Finalment, cal destacar que totes les mostres analitzades, tant de la var. Cervantes com 

Mathix, han estat classificades com a Categoria Primera, és a dir, de qualitat mitjana. Per 

consegüent, els tractaments d’abonat i micorrizació, pel cultiu de la lletuga i a camp, tenen un 

efecte positiu respecte a la qualitat de planta final però no, s’observen diferències d’un tractament 

respecte a l’altre.  

Coello (2004) estudià l’efecte d’un biofertilizant a base de micorrizes al plataner, aplicat 

just al moment del trasplantament. Durant els 5 mesos que estigué aquesta sp. al camp, no 
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s’observaren cap efecte significatiu respecte a les variables estudiades però, va mostrar una 

tendència positiva en el creixement i desenvolupament. Aquests resultats coincideixen amb els 

obtinguts aquest estudi, ja que no s’han obtingut efectes significatius a camp respecte a la 

micorrizació però tampoc ha perjudicat. Un altre estudi realitzat per Candido et al. (2013) estudià 

els efectes que proporcionaven la inoculació de fongs micorrízics i la fertilització a tomàtigues, 

tant a viver com a camp. Els dos tractaments mostraren una resposta positiva tant a viver com a 

camp però, la fertilització a camp no va influir amb els paràmetres de qualitat. Tampoc es va 

veure una interacció significativa entre la micorrizació de les plantes i la fertilització. Ara bé, les 

plantes varen tornar a ser inoculades just al moment del trasplantament per consegüent, podria ser 

que els resultats que s’han obtingut a l’estudi no coincideixin amb els d’aquests autors perquè no 

es varen tornar a inocular les plantes, durant el trasplantament.  
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5. ESTUDI ECONÒMIC 

L’estudi té com a propòsit trobar una solució per millorar el planter de lletuga a l’empresa 

MGP principalment, en termes de vigorositat, i per aconseguir-ho, s’ha estudiat l’efecte que 

comporta l’ús de micorrizes comparant-ho amb l’abonament propi de l’empresa. Per aquesta raó, 

es creu necessari fer una anàlisi econòmica i verificar si els diferents tractaments establerts són 

rendibles econòmicament.  

Per a la realització de l’estudi econòmic, s’ha fet una recerca sobre els preus actuals del 

mercat respecte els costos consumibles que comporta la realització del planter de lletuga. Aquests 

costos són: llavor, safata, substrat, micorriza, fertilitzants, productes fitosanitaris i consum 

d’aigua. 

 La Figura 11 ens informa sobre la importància que té cadascun dels inputs consumibles 

necessaris per a l’elaboració del planter de lletuga. Es pot observar que el cost del planter de 

lletuga depèn principalment de tres inputs: llavor, safata i micorriza. De fet, les micorrizes 

suposen quasi la meitat del cost final i per consegüent, el fet d’utilitzar-ne o no, reflectirà 

considerablement al preu final. Per altra banda, els fertilitzants tenen un cost insignificant 

respecte a la resta d’inputs.  
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Figura 11. Representació percentual de cadascun dels inputs consumibles per a 

l’elaboració del planter de lletuga.  
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A continuació, s’adjunta la Taula 9, la qual aprofundeix més amb l’anàlisi, ja que 

determina el cost consumible per safata i unitat, atenent en compte els quatre tractaments 

estudiats així com, diferenciant entre varietats.  

Taula 9 

Cost consumible del planter de lletuga sota diferents tractaments i varietats 

 Tractament  Cost (€/safata) Cost (€/tractament) 

Var. Cervantes Micorriza i adob 17,796 0,061 

Adob 17,794 0,061 

 Micorriza 8,535 0,029 

Control 8,533 0,029 

Var. Mathix Micorriza i adob 20,248 0,069 

Adob 20,246 0,069 

Micorriza 10,987 0,037 

Control 10,985 0,037 

 

El planter de lletuga romana (var. Cervantes) és més barat que el de fulla de roure vermella 

(var. Mathix) per a tots els tractaments, a causa del preu de la llavor. Al viver Laraflor 

(Saragossa) el preu del planter de lletuga romana és de 0,13€/unitat mentre que el de fulla de 

roure vermella, 0,15€/unitat. Per consegüent, aquests resultats concorden amb els preus actuals 

del mercat, ja que s’ha de tenir en compte que a l’estudi sols es contemplen els costos 

consumibles i per tant, s’ha d’afegir sobre aquest cost, la mà d’obra productiva, els serveis, etc.  

Si comparam entre tractaments, a ambdues varietats, el fet d’utilitzar micorrizes i 

abonament té el mateix cost que sols utilitzar micorrizes. També, l’aplicació de fertilitzants per si 

sola té el mateix cost que el tractament control. Aquests resultats no coincideixen amb l’estudi 

realitzat per Díaz-Moreno et al., (2006) mitjançant el cultiu de Sorghum sp a camp. perquè el 

tractament sobre la fertilització química (addició de 44 i 33 kg/ha de N i P, respectivament) té un 

cost molt més major respecte els tractaments que utilitzen l’hormona Brassinoesteroids i la 

inoculació de les micorrizes VA G. intraradices tan per separat com la combinació d’ambdós. 

D’acord amb aquests resultats, una possible solució per reduir els costos respecte a la 

micorrizació, és saber la dosi d’inòcul mínima significativa a planter. Tot i això, veient que l’ús 

de micorrizes té un cost molt alt i que sols s’observen diferències si es combina amb la 

fertilització, es creu que la millor solució que es pot donar al viver és seguir utilitzant la 

fertilització amb les següents recomanacions:  
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1. Tenir una bona previsió de sembra. Per aconseguir-ho, es pot dur a terme un estudi 

respecte a la integral tèrmica anual per tal de determinar els graus dia que acumula el 

planter de lletuga en funció de l’època de l’any.  

2. Atenent en compte que els fertilitzants s’apliquen via fertirrigació i que a l’hivern, les 

necessitats hídriques de les plantes són baixes, realitzar aplicacions puntuals de 

nitrogen i molibdè ajudarien notablement al creixement de les plàntules.  
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6. CONCLUSIONS 

D’acord amb els resultats obtinguts al llarg d’aquest estudi, s’ha conclòs en base dels 

objectius inicialment plantejats que: 

Determinar si els tractaments establerts de micorrizació i adobament  influeixen en la 

germinació. 

1. Els diferents tractaments establerts no influeixen amb la germinació de les dues varietats 

de lletuga estudiades a nivell de planter. 

 

Estudiar l’efecte que produeix la fertilització sobre el creixement i la biomassa al planter 

de lletuga i, comparar-ho amb la micorrizació. 

2. A planter, les plantes adobades i micorrizades són les que presenten major creixement 

vegetal, per ambdues varietats. Tot i això, els tractaments per separat proporcionen la 

mateixa resposta a la planta, però sent la de la micorrizació més ràpida que la de la 

fertilització. 

 

Comparar el contingut de matèria seca i la biomassa fresca obtinguda per a cada 

tractament i varietat, a planter.  

3. La major biomassa fresca (aèria, radicular i total) s’obté amb la combinació d’ambdós 

tractaments, micorrizació i fertilització. No obstant, no es trobaren efectes de la 

micorrizació o de la fertilització en la biomassa aèria de la var. Mathix ni en la radicular a 

la var. Cervantes.  

4. Els resultats obtinguts respecte el percentatge de matèria seca són molt similars entre els 

diferents tractament a ambdues varietats i per tant, no es pot afirmar que un proporcioni 

més matèria seca que l’altre, a nivell de planter. 

 

Avaluar si hi ha diferències quant al color i el desenvolupament radicular que assoleix la 

planta i,  la possibilitat d’acurçar el cicle de planter, a partir dels tractaments establerts 

al cultiu de la lletuga. 

5. L’abonament resulta essencial per a la var. Cervantes a final de cicle de planter, ja que 

assoleix clorosis a causa d’una deficiència nutricional mentre que, la micorrizació no ho 

és per a cap varietat estudiada, a nivell de planter.  

6. La duració del cicle de planter per ambdues varietats i a tots els tractaments ha estat de 45 

dies amb un temps tèrmic total de 693,5ºC però, veient que les plantes micorrizades i 

abonades presenten major creixement vegetal, biomassa i densitat radicular, hi ha la 

possibilitat de reduir-ne el cicle de planter.  
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Valorar la dependència micorrízica de cadascuna de les varietats estudiades mitjançant 

els tractaments que inclouen la micorrizació. 

7. La var. Cervantes depèn menys de la micorrizació que la var. Mathix però tot i així, pel 

baix valor obtingut, no es pot afirmar que la lletuga sigui un cultiu depenent de les 

micorrizes. 

 

Fer una avaluació a final del cicle de la planta, just abans de la seva recol·lecció a 

camp, per tal de veure’s si els resultats obtinguts a planter, també es reflecteixen a camp.  

8. A camp, totes les lletugues obtingueren una classificació comercial de Categoria Primera. 

Les diferències en alçada entre tractaments observades a viver, no es veuen reflectides al 

creixement a camp. A la varietat Mathix no s’observaren diferències a camp en la 

producció. No obstant, a la var. Cervantes les lletugues provinents dels tractaments amb 

adob i el combinat amb micorriza, presentaren un pes final significativament major que la 

resta de tractaments.  

 

Dur a terme una anàlisi econòmic respecte els diferents tractaments per tal de veure’n la 

seva rendibilitat.  

9. Sols la micorriza suposa el 49% del cost consumible pel planter de lletuga. Qualssevol 

tractament que contengui micorrizes serà el menys rentable econòmicament, amb un 

increment en el preu del planter de 0,032€ per planta.   

 

Totes aquestes conclusions fan pensar que, la millor solució que se’n pot donar a l’empresa 

MGP per millorar el planter de lletuga, és combinar la fertilització amb l’ús de micorrizes, 

excepte en termes econòmics. Per consegüent, aquesta solució s’hauria de debatre ja que no es 

sap fins quin punt està dispost a pagar el client per obtenir un bon planter.  
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