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RESUM 

La figuera és un dels arbres més antics documentats de manera escrita. És considerada 

una de les primeres plantes domesticades i per tant, part del naixement de 

l’agricultura. A Mallorca es troben disperses, però a partir del segle XVIII augmenta la 

seva presència, considerant-se un cultiu de gran importància per la seva capacitat 

d’adaptació, així com per l’alimentació porcina com per al consum humà en sec. Des 

de fa uns anys s’observen a Mallorca símptomes en figuera similars als descrits en 

altres regions del món causats per patògens fúngics de la fusta. Aquests són 

decaïment, seca progressiva amb emissió de tanyades des de la base i mort de 

l’individu. Associats a aquests símptomes externs també s'observen símptomes interns 

en la fusta, com necrosis. 

Això impulsà la realització d’una prospecció i anàlisi de figueres de diferents zones de 

l’illa, diferents edats i condicions de cultiu. L’anàlisi es va dur a terme a 12 finques 

agafant mostres de xancres i zones necròtiques per obtenir cultius aïllats i observar la 

possible presència fúngica com a causa de l’estat de decaïment de les figueres. Al 

laboratori es varen fer aïllaments de colònies fúngiques per la seva posterior 

identificació morfològica i molecular per mitjà de la seqüenciació de fragments de ADN 

dels fongs. 

S’han identificat 8 fongs diferents a les mostres: Botryosphaeria dothidea,  Diaporthe 

sp.,  Fusarium sp.,  Gliocladium sp., Neofusicoccum parvum, Phaeoacremonium sp., 

Phomopsis cinerescens  y Pyrenochaeta sp. En el cas de Phomopsis cinerescens ja havia 

estat descrit com a patogen en figuera però no a Mallorca, i es troben com a potencials 

patògens Diaporthe sp., Botryosphaeria dothidea, Neofusicoccum parvum i 

Phaeoacremonium sp. Es conclouen com a potencials patògens en el cultiu de la 

figuera ja que són necessaris estudis de patogenicitat per determinar-ne la seva 

virulència en el cultiu. A més, s’ha trobat també la presència de Gliocladium sp., el qual 

es pot considerar com un agent biocontrolador obrint una interessant via d’estudi. 

 

PARAULES CLAU 

Figuera, decaïment, necrosis, Botryosphaeria dothidea, Diaporthe sp., Fusarium sp., 

Gliocladium sp., Neofusicoccum parvum, Phaeoacremonium sp., Phomopsis 

cinerescens, Pyrenochaeta sp. 
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1. Introducció 

 

1.1 Origen 

La figuera és una espècie de l’ordre Urticals i de la família Moraceae. 

El seu nom, Ficus carica (L.), prové de Caria, una regió de Àsia Menor d’importància per 

les figues que s’hi produïen.  

El seu cultiu es troba principalment a les zones de clima temperat i a determinades 

zones tropicals. És de fàcil domesticació ja que és capaç de sobreviure a tot tipus de 

sòls, des de els favorables rics i permeables als àrids i pedregosos. 

La figuera és un dels arbres més antics documentats de manera escrita. Prové dels 

països orientals i es creu que es va començar a cultivar a Aràbia, des de on es va 

difondre a la resta de països. Hi ha la teoria de que els grecs i fenicis van propagar 

aquest cultiu per el mediterrani, des de on es va exportar cap a Amèrica. (Moreira, 

2013) 

Es considera que és una espècie que va evolucionar de les angiospermes fa uns 

seixanta milions d’anys (confirmat per estudis moleculars) per mitjà de la coevolució, 

definida com el desenvolupament conjunt de dues espècies no emparentades (Rallo, 

2015), com serien la figuera i el seu insecte pol·linitzador,  Blastophaga psenes L. 

(Hymenopreta, Agaonidae).  Aquest insecte similar a una formiga es creu que té una 

antiguitat d’uns trenta milions d’anys ja que es va trobar un fòssil que segons un estudi 

publicat el 2010 va esser caracteritzat com Blastophaga. La característica 

diferenciadora és l’existència de dues cavitats a l’abdomen per l’emmagatzematge de 

pol·len, considerant per la seva morfologia que aquest insecte no ha evolucionat des 

de llavors i que la seva relació de mutualisme amb la figuera tampoc ha variat (Rallo, 

2015).  

Respecte la domesticació de la figuera, la dada més destacada respecte la seva 

antiguitat va ser la troballa d’un jaciment proper al riu Jordà. Es varen trobar quasi 300 

llavors de figa junt amb figues carbonitzades  petites, madures i assecades com si 

estiguessin preparades per al consum humà. El jaciment es calcula d’una antiguitat de 

11300 anys. Els anàlisis van posar de manifest que les llavors eren buides, indicador de 

l’absència  de pol·linització i per tant indicador de la plantació per estaca per part dels 
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homes. Per aquest motiu es creu que pogué ser la primera planta domesticada al 

neolític i per tant essent part del naixement de l’agricultura (Rallo, 2015).  

A l’illa de Mallorca antigament es trobaven les figueres principalment disperses. A 

partir del segle XVIII es comencen a plantar més arbres fruiters i va augmentar la 

presència de les figueres a l’illa. Segons Rosselló (2007), a finals de segle s’inicia 

l’exportació de figues seques arribant a volums importants, fet que va ser degut a que 

era un fruit no subjecte a delmes i es podia exportar lliurement. Això va provocar un 

notable increment en el seu cultiu.  A Mallorca la producció principalment es destinava 

a l’alimentació porcina i a la producció de figues seques per al consum humà. El cultiu 

es troba principalment a la zona del Pla, junt amb la zona Nord des de Inca cap a 

Pollença i Alcúdia. 

La figuera també es va estendre com a cultiu comercial als Estats Units al segle XVIII, 

principalment a Califòrnia amb cultivars europeus que portaven els missioners 

franciscans. Al ser un cultiu forani va esser imprescindible la importació del insecte 

pol·linitzador (Rallo, 2015). 

1.2 Importància del cultiu 

Segons la FAO i tal com s’observa al gràfic número 3, el rànquing de països productors 

de figues a l’any 2013 va ser: Turquia > Egipte > Argelia > Marroc, etc. quedant Espanya 

en 8è lloc.  

 

 
 

Figura 1.1.  Principals països productors de breves i figues a nivell mundial en milers 

de tones. Font: Serie Agricultura de Cajamar. La fruticultura del siglo XXI en España. 
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A nivell Europeu els majors productors de figues seques són Espanya, Grècia i Portugal. 

Espanya representa el 30% de la producció europea i el 3% de la producció mundial, 

essent un dels pocs països que exporta tant figa seca com en fresc en quantitat 

important. (López, 2014). 

A nivell mundial el primer productor és Turquia amb un mercat del 24% de la 

producció mundial. També és el primer exportador de figues tant seques com 

fresques. 

Els països que podem observar a les figures 2a i 2b entre Turquia i Espanya són països 

que únicament exporten un tipus de producte en quantitat considerable, figues seques 

o en fresc, però no ambdós tipus. 
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Figures 1.2a i 1.2b. Principals països exportadors de figues fresques i seques.  

Font: Serie Agricultura de Cajamar. La fruticultura del siglo XXI en España. 

 

Aquesta exportació es destina principalment per al consum en fresc a Europa; com a 

figa seca el seu destí és més global.  

 

El cultiu de la figuera a Mallorca ha estat d’importància ja que és un arbre de fàcil 

adaptació als llocs de secà i sòls pobres. Tradicionalment també s’ha cultivat al litoral 

mediterrani, Andalusia i Extremadura, en zones amb condicions agroclimàtiques 

similars. Es cultivaven per aconseguir tant figues seques com per el seu consum en 

fresc, a més de servir com aliment pel bestiar. 
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Les estadístiques de producció de les figueres de 2013 i 2015 segons el Ministeri 

d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) varen ser les següents: 

 Les plantacions de figueres s’han reduït en 10 anys en quasi un 40% en 

superfície, com s’aprecia a la figura 3. 

 Els arbres que es troben disseminats, no com a plantació, s’han reduït a la 

meitat. 

 La producció en mils de tones ha passat de esser de 43,5 mils de tones l’any 

2003 a ser de 30,40 mils de tones l’any 2013 així com l’any 2015 de 26,20 mils 

de tones. 

 Les principals comunitats autònomes productores són: Extremadura (7377 

tones), Castella la Manxa (6334 tones) i Galicia (3315 tones). 

 El preu mig percebut per el productor presenta augments gran part dels anys, 

essent la mitjana dels anys 2003 a 2013 és de 117,15 €/100kg.  

 Pels arbres disseminats a Espanya es mostra un rendiment 10 kg/arbre. 

 La superfície d’Espanya en secà és de 10345 ha d’arbres totals (7855 ha en 

producció) ha enfront la superfície dedicada a regadiu corresponent a 2226 ha 

d’arbres totals (2013 ha en producció). 

 

Pel que respecta a Balears: 

 La producció de figues es de 1458 tones, ocupant el 8é lloc de CCAA 

productores. 

 La superfície ocupada per figueres en hectàrees a Balears és de 2218 ha en 

secà, en contraposició a les 360 ha destinades a producció.   

 El número de figueres disseminades a Balears és de 28000 arbres, mentre que a 

tota Espanya és de 261195 arbres. 

 El rendiment en kg/ha de: 

 Els arbres en producció a Balears presenten un rendiment del 950kg/ha. La 

producció en tones és de 342. 

 A Espanya en secà tenen un rendiment de 3715 kg/ha en secà i de 7169 

kg/ha en regadiu. Amb una producció total de 45718 tones. 
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Figura 1.3.  Evolució de la superfície total de figuera en milers de hectàrees (Font: 

Anuari d’Estadística Agrària, Avanç 2014. Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 

Ambient). 

 

 

 
 

Figura 1.4. Evolució de la producció de figues en tones. Font: Anuari d’Estadística 

Agrària, Avanç 2014.Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. 
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Figura 1.5. Evolució del valor de la figuera en mils d’euros.  

Font: Anuari d’Estadística, Avanç 2014. Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 

Ambient. 

 

Respecte l’evolució econòmica de la figuera en el període de 10 anys, de 2003 a 2013, 

essent avaluat com a valor econòmic de les figues consumides a tota Espanya i amb un 

preu mig de 117,15€/100kg, aquest és representat per una xifra decreixent la qual es 

pot observar a la figura 5, passant de ser al principi del període observat de 44526 

milions d’euros amb posteriors oscil·lacions fins a un manteniment de la corba amb 

32844 milions d’euros al final d’aquest període. 

 

1.3 Descripció i morfologia 

Ficus carica és un arbre caduc de creixement ràpid arribant inclús als 3-6 metres 

d’alçada i 8-9 d’ample. Presenta el tronc gruixat però de fusta dèbil i de color grisenc. 

Les branques tendeixen al creixement en llargària més que en amplària, fet que 

provoca la característica tendència de les branques a penjar. 

Respecte la seva sexualitat és una espècie dioica, però actualment es considera 

ginodioica degut a la domesticació de l’espècie. La forma masculina dóna lloc a fruits 

no comestibles i la forma femenina dóna els fruits comestibles anomenats figues o 

figaflors. 

En el cas de l’arbre mascle o cabrafiguera es poden trobar 3 tipus de fruits no 

comestibles, coneguts com generacions de figues:  

- Mames o primera generació, les quals es desenvolupen a la tardor quedant 

sobre l’arbre en repòs durant l’hivern i madurant a la primavera. (Rallo, J., 

2015).  
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- Profigues o segona generació, situades a les axil·les de les noves fulles 

desenvolupades durant la primavera i amb maduració a principi d’estiu (Rallo, 

J., 2015). 

- Mamones o tercera generació, les quals es desenvolupen a l’estiu i maduren a 

finals d’estiu o principis de tardor (Rallo, J., 2015). 

Les flors femenines són pol·linitzades per l’himenòpter Blastophaga psenes. La forma 

femenina es pot dividir en tres tipus; 

- Comunes, persistents o “partenocàrpiques”, que no necessiten de pol·linització 

a pesar de que aquesta és convenient per una millor producció. Poden tenir 

una o dues collites anuals, anomenant-se uníferes o bíferes, respectivament. 

Són les més freqüents i cultivades. 

- Tipus San Pedro. Aquest tipus dóna lloc a dues collites, la primera produeix 

figaflors sense esser pol·linitzada, i la segona collita dóna lloc a figues per 

pol·linització. 

- Tipus Esmirna. Aquestes necessiten de pol·linització per produir fruit i són 

d’una collita. Són les menys utilitzades a Espanya degut a l’elevada necessitat 

de mà d’obra. 

Respecte les característiques botàniques de l’arbre, les diferents parts serien: 

- Sistema radicular superficial i del qual predomina l’extensió lateral arribant a 

formar un entramat fins a tres vegades superior al volum de la part aèria. El 

80% d’elles es troba a una profunditat de entre 20 i 45 cm (Pons i Boscana, 

2012), tenint la possibilitat de arribar a grans profunditats en cas de necessitat 

d’aigua. És la raó per la qual aquesta espècie s’adapta amb tanta facilitat a tot 

tipus de condicions ambientals.(Chomé, 2011). Aquestes són capaces de 

penetrar profundament al sòl en cerca de humitat i aliment quan es troben a 

sòls pobres i secs, a més de ser capaces de estendre’s per encletxes estretes. 

Per aquest motiu és fàcil trobar-les a murs de pedra com cases derruïdes i 

antigues canteres. 

- Tronc. L’escorça és de color grisenc i la fusta dèbil i de baixa densitat, que molt 

fàcilment pateix per acció directa del sol (Pons i Boscana, 2012). Sol ser llisa 

però pot presentar nòduls o formacions en tota la seva extensió. És molt 

freqüent el clivellat i posterior atac d’insectes oportunistes (Pons i Boscana, 

2012). És freqüent també la aparició de tanyades a la base, essent la facilitat 
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d’aparició un fet característic de determinades varietats, però denota debilitat 

en l’arbre i sempre és convenient la seva eliminació (Pons i Boscana, 2012) 

- Branques. Estan formades per fusta dèbil, de poca densitat. Un fet a destacar 

d’aquest arbre és la inserció de les branques, que són gruixades i inflades, amb 

la tendència de formar arcs amb l’àpex cap a amunt (Pons i Boscana, 2012). 

Això provoca en arbres no cuidats que les branques tombin cap al sòl degut al 

gran creixement en longitud i menor en diàmetre (Chomé, 2011). Al igual que al 

tronc s’hi poden trobar formacions 

-  Fulles. Són palmades presentant gran diversitat de formes en funció del 

número i forma dels lòbuls, de si els marges son dentats o serrats i la presència 

major o menor de pilositat a l’anvers. Són grans i aspres, de color verd més 

obscur al feix i més clar a l’anvers. Es troben disposades de manera alterna a les 

branques. Solen presentar els nervis principals molt marcats, sobretot al 

anvers.  

- Fruit: La figa o figaflor és considerada el fruit de la figuera a pesar de ser 

realment una inflorescència en forma de receptacle floral anomenat siconi, dins 

el que s’hi troben les flors i la sortida del qual s’anomena ostíol. Aquest 

receptacle es torna carnós. El nom de figa o figaflor dependrà del teixit sobre el 

que es formi (Rallo, J., 2015). Les figaflors es formen a les gemmes axil·lars de la 

part terminal dels brots formats al creixement anterior. En canvi les figues es 

fan lateralment a les axil·les de les fulles que es troben a brots formats el 

mateix any.  

La seva forma sol ser arrodonida i/o ovalada, presentant a la base un 

aplanament. A la part externa s’observa la pell, òrgan que pot presentar 

diferents coloracions en funció de la varietat. Des de coloracions verd-blanc a 

morades i inclús variegades. Al seu interior la popa és blanquinosa i vermella i 

plena de llavors.  

El fruit es considera climatèric ja que continua la seva maduració un cop 

recol·lectat. Els índex per considerar un fruit madur i de qualitat són el color de 

la pell i la fermesa de la popa. La figa és molt sensible als danys mecànics 

produïts en la collita i post-collita, així com el fet de presentar ferides 

provocades per insectes, ocells, roçaments o cremades devaluen el producte i 

afavoreixen la aparició de podridures. 

Tant l’arbre com el fruit segreguen làtex, substància defensora contra agents externs 

com insectes o fongs. Aquesta substància és irritant a la pell, fet del que deriva la 
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necessitat de la utilització de guants o pantalles físiques protectores de la pell 

exposada. (Andrea, 2014). 

 

1.4 Varietats 

La Figuera es cultiva des de fa molt de temps a molts de països, on s’ha donat lloc a 

diferents varietats. Aquestes s’han anomenat de diferents maneres donant lloc inclús a 

sinonímies i homonímies, fet que complica la classificació varietal. 

Les sinonímies són aquelles varietats conegudes amb diferents noms en funció del lloc 

en que sigui cultivat. Un exemple d’aquest fet seria; Cuello de Dama Negro a 

Extremadura – Aubacó a Balears – Colar a la Comunitat Valenciana. 

Les homonímies són diferents varietats amb un mateix nom a diferents llocs. Un 

exemple seria la varietat Franciscana, que és així anomenada a Espanya (Toledo) i a 

Califòrnia però essent realment una Aubacó negra als EUA. (Chomé, 2011) 

La selecció de genotips ha conduït a la homogeneïtat en l’espècie i al risc d’erosió 

genètica. D’aquí s’ha creat la necessitat de la conservació dels recursos fitogenètics, 

essent la via més destacada mitjançant bancs de germoplasma. (Chomé, 2011) Una 

gran part de les diferents varietats de figuera es troba emmagatzemada al banc de 

germoplasma del centre d’investigació de la finca “La Orden-Valdesequera” a Badajoz. 

Totes aquestes varietats es troben al Registre Oficial de Varietats Comercials, fet que 

facilita la feina a l’hora del seu cultiu i comerç. Aquests bancs duen a terme la 

conservació dels recursos per mitjà de bancs de llavors, plantes vives o per teixits 

obtinguts in vitro i mostres d’ADN; aconseguint la conservació dels diferents genotips i 

evitant així l’erosió genètica a la qual s’arribaria amb les noves tècniques de 

monocultiu i millora de la producció. Destaca també l’existència de la col·lecció del 

Camp Experimental de Son Mut Nou a Llucmajor propietat de M.Pons i Boscana, amb 

més de 1300 varietats incloent-hi moltes de autòctones balears. 

A Espanya les varietats més utilitzades són les partenocàrpiques ja que no necessiten 

pol·linització. 

A l’hora de diferenciar les varietats es pot fer en funció de diferents dades com serien: 

- Forma dels fruits 

- Color dels fruits 

- Collita 
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- Aprofitament 

- Característiques de l’arbre tant morfològiques com fisiològiques 

- Lloc d’origen 

- Referències històriques 

- Nom de a qui es dedica, a l’obtentor o cultivador 

Les característiques més fàcil i comunament observables solen ser: 

- Tronc:  Aquest pot presentar diferents formacions, les quals solen ser 

característiques de diferents varietats, com excrescències a la base del tronc o 

a les arrels, protuberàncies llises al tronc o branques i nòduls que poden 

aparèixer propers a cicatrius del pecíol i que acaben estenent-se per la 

circumferència de la branca. 

- Fulles: Les fulles presenten gran diversitat de mida i forma, essent lobulades i 

amb diferent nombre d’aquests i més o menys desenvolupats. 

- “Fruit”: Al tenir gran varietat de formes, mides i colors són una gran font 

d’informació a l’hora de classificar varietats.  

Les varietats conreades a cada illa de l’arxipèlag balear són diferents. Algunes de les 

varietats més conreades i conegudes a l’illa de Mallorca serien segons dades 

obtingudes del llibre de 2012 Les figueres a les Illes Balears de Montserrat Pons i 

Boscana i del la publicació de 2007 dins la col·lecció de Quaderns d’Agricultura de les 

Illes Balears anomenat Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca de Josep 

Rosselló i Botey: 

- Albacor (també coneguda com Aubacó o Bacora). Arbre de elevada vigorositat i 

rendiment. No emet tanyades. Les fulles són de color verd clar i principalment 

trilobulades, encara que en un menor percentatge es poden observar 

pentalobulades. Produeix figues negres còniques de pell gruixada, de clivells 

escassos i de capoll molt curt. La popa és de color vermell pàl·lid. La seva 

recol·lecció es pot dur a terme de finals d’Agost a finals de Setembre. La 

utilització és per consum en fresc, seques i com aliment per els porcs. A 

Mallorca és considerada de poca qualitat degut a que és molt comú. 

- Bordissot blanca. Arbre d’elevada vigorositat i gran rendiment en fruit. Baixa 

emissió de tanyades. Les fulles són de color verd un poc obscur i normalment 

pentalobulades, a pesar de que se’n poden trobar trilobulades en menor 
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percentatge. Presenten a més la nerviació molt marcada. Les figues són un poc 

aplanades de pell groc-verd i gruixària prima. La popa és vermella i sucosa a 

més de molt dolça.  S’observen clivells longitudinals i reticulars. No toleren les 

pluges (sensibilitat a badament), provocant l’obriment de les figues i la pèrdua 

de la collita, la qual es duu a terme durant el més de Setembre i principis de 

Octubre. El seu aprofitament és per consum en fresc i en sec, amb un període 

d’assecament curt, de uns 7 dies. Presenta poca resistència al transport. 

- Bordissot negra.  Arbre de mitjana vigorositat i baixa productivitat. No emet 

tanyades. Les fulles són en la seva majoria unilobulades, trobant-se també com 

trilobulades i amb escassa pilositat a l’envés. Les figues són un poc aplanades, 

amb capoll molt curt i de color negre amb clivells longitudinals molt marcats. La 

popa és de color vermell obscur i s’utilitza per el seu consum en fresc. És 

considerada una de les figues negres de més qualitat degut al seu gust i 

consistència, a més de la seva resistència a plagues i accidents. És molt 

freqüent i un tret distintiu la presència de una gota de mel a l’ull. El període de 

collita és llarg i es pot dur a terme durant els mesos de Setembre i Octubre. 

Presenta elevada resistència al transport. 

- Calderona (anomenada també Paratjal Negra). Arbre de gran vigorositat i amb 

grans esplets de figues de gran mida. No sol emetre tanyades. Les fulles són de 

color verd obscur i principalment trilobulades, a pesar de tenir també fulles 

unilobulades i pilositat baixa. Les figues són còniques de pell color negre amb 

clivells longitudinals gruixats. El seu interior és de color vermell obscur. Un tret 

característic és el color marronós a la part basal. El període de collita és de 

finals d’Agost a quasi mitjans Octubre i és per consum en fresc i per al bestiar. 

És bastant resistent al badament però poc al transport. 

- Coll de dama blanca (anomenada també De la Pera i Catalana). Arbre de 

mitjana vigorositat però que es fa alt i amb bon rendiment productiu. No emet 

tanyades. Les fulles són de color verd clar i amb diferent número de lòbuls que 

tant poden esser de major a menor proporció 5, 3 i 1 lòbuls. Presenten 

important pilositat a l’envés. Les figues tenen forma de pera, grans i de color 

groc-verd amb pocs clivells longitudinals i prims. La seva popa és de color 

vermell intens i és molt dolça, fet per el qual és molt apreciada per al consum 

en fresc. Un tret característic d’aquesta varietat està en el coll allargat que 

presenten.  La collita es duu a terme durant el mes de Setembre. Resistent al 

badament i al transport. 
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- Coll de dama negra (coneguda també com De la pera negra). Arbre de mitjana 

vigorositat i productivitat. No emet tanyades. Les fulles són pentalobulades 

com a majoritari, trobant-ne també de tri i unilobulades.  Les figues tenen 

forma de pera i són de color negre amb clivells longitudinals fins. La pell és 

gruixada i la popa és de color vermell obscur. Poden presentar una gota de mel 

a l’ull. La collita es duu a terme durant el mes de Setembre i principis d’Octubre 

per la utilització en fresc. Molt resistent al badament i al transport. 

- De la senyora (Sineuera). Arbre de mitja vigorositat i producció. No emet 

tanyades. Les fulles són trilobulades i un baix percentatge pentalobulades.  Les 

figues tenen forma arrodonida i són de pell color verd clar amb clivells 

reticulars molt marcats. La popa és de color vermell obscur. Una característica 

és la presència de un exudat de petites gotes per els clivells que solidifiquen. La 

collita és primerenca, de mitjans Agost a mitjans Setembre per la utilització en 

fresc i com figues seques, les quals tenen un període de assecament curt de 

una setmana aproximadament. Resistents al badament i mitjanament al 

transport. 

- Martinenca. Arbre de important vigorositat i abundant producció de figues. 

Mitjana emissió de tanyades. Les fulles són de color verd-groc essent 

trilobulades en la seva majoria, en menor percentatge pentalobulades i poques 

unilobulades, presentant a més baixa pilositat a l’envés. Les figues són de 

forma aixafada – cònica amb la pell de color negre i clivells longitudinals i 

reticulars. La popa és de color vermellós. La collita és de Setembre a mitjans 

Octubre, utilitzant-se per el seu consum en fresc, com figues seques amb un 

període de assecament mitjà (entre una i dues setmanes) i per el bestiar. Degut 

al seu aprofitament de tot tipus es va estendre molt per l’illa i Estelrich la va 

anomenar com la reina de les figueres negres. Presenta baixa resistència al 

transport. 

- Paratjal (o anomenada també Julia). Arbre de mitjana vigorositat i elevada 

producció. Baixa emissió de tanyades. Un fet característic d’aquesta varietat és 

la presència única de fulles trilobulades, les quals tenen el lòbul central 

prominent  i pilositat a l’envés. Les figues tenen forma esfèrica quan són un poc 

verdes, derivant a forma un poc allargada al madurar, amb color de la pell de 

color verd-morat.  Una característica d’aquesta varietat és el peduncle llarg i 

verd en la seva totalitat. Presenten  clivells longitudinals gruixats i la popa és de 

color vermell intens. La collita es duu a terme de mitjans Agost a finals de 

Setembre per la utilització principal com figa fresca ja que és una varietat 

bastant apreciada, emprant-se tradicionalment per fer pa de figa amb les figues 
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en sec. Molt susceptible al badament amb les pluges i mitjana resistència al 

transport. 

- Porquenya negra. Arbre de vigor mig amb elevat rendiment en producció. No 

emet tanyades. Les fulles són principalment trilobulades trobant-se també 

algunes unilobulades i amb important pilositat al revés.  Les figues tenen forma 

aixafada i són de color negre amb pocs clivells longitudinals. La popa és de color 

vermell pàl·lid i és insípida, motiu per el qual es destinava a l’alimentació del 

bestiar. És de collita primerenca, des de principis d’Agost a mitjans Setembre. 

- Ull de perdiu. Arbre de vigorositat mitja i de elevada producció. Les fulles són 

principalment trilobulades a pesar de que es troben en menor mesura de 

pentalobulades. Les figues són de forma ovada, de gran mida i color verd-groc, 

no presentant quasi clivells. A l’ull tenen unes petites escames que formen una 

aureola de color rosat, la qual dona el nom a la varietat. La popa és de color 

rosat blanquinós i és poc dolça, a pesar de que pot tenir els tres tipus d’usos; en 

fresc, seques o per el bestiar (ús principal). Molt resistent al badament i 

mitjanament al transport. 

- Verdal (anomenada també Verdaleta o Francesa). Arbre l’elevada vigorositat i 

producció. Cal destacar la important producció de tanyades. Les branques són 

primes i solen tendir cap al terra. Les fulles únicament són trilobulades i de 

color verd obscur. Les figues són de forma un poc aplanada amb pell de color 

verd amb clivells reticulars. La popa és de color vermell i és poc gustosa, 

utilitzant-se principalment en sec.  La collita es duu a terme a finals d’Agost – 

mitjans Setembre. Destaca l’aguant dels fruits a l’arbre, mantenint-se inclús 

anclats a l’arbre com secalls. 

1.5 Nutrició i usos 

Segons una taula nutricional obtinguda de la Fundació Espanyola de Nutrició (FEN), la 

quantitat de kcal per cada 100 grams de producte és de 85, sense presència de lípids. 

La composició nutricional és a base de fibra, sucres i potassi. El seu component 

majoritari és l’aigua i el següent component principal són els hidrats de carboni, motiu 

per el que es recomana el consum d’aquest fruit en esportistes i activitat física 

d’intensitat. Respecte les proteïnes s’hi troben tots els aminoàcids essencials. En quant 

als minerals es troben en  baixa quantitat, però d’aquesta el majoritari és el potassi 

trobant-se també en quantitats gens menyspreables els minerals fòsfor, calç i magnesi. 

Presenta gran quantitat de fibra afavorint per tant el trànsit intestinal i millorant l’estat 
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respecte a patologies associades, així com produir sensació de sacietat amb el seu 

consum.  

És important tenir en compte el risc de consumir aquest aliment en estat immadur per 

la presència de làtex, substància lletosa responsable de irritacions importants a la pell. 

És un cultiu poc valorat, fet per el qual és important donar-li valor afegit per mitjà de 

diferents medis per els qual aconseguir un producte final transformat per el seu 

consum de diferents maneres (Andrea, 2014), com serien per exemple: 

 En fresc  

 Dessecat: Producte de llarga duració degut a la seva deshidratació. El contingut 

calòric augmenta molt degut a la concentració dels sucres. 

 Confitura 

 En almívar 

 Bombó de figa, típic d’Extremadura. Elaborat amb pasta de figa. 

 Pa de figa 

 Vinagre de figa. Fermentat de suc de figa. (Andrea, 2014) 

 Cafè de figa. Mòlt i torrat de figues segues. Es consumeix com infusió. (Andrea, 

2014) 

 Aiguardent de figa. És un destil·lat fermentat de figues seques amb llevats 

Saccharomyces cerevisiae. Amb elevada graduació alcohòlica. (Andrea, 2014). 

Les figues s’utilitzen també com tractament per diferents malalties o afeccions del cos, 

a més de utilitzar-se el làtex que se’n produeix als brots. Es recomana la seva utilització 

segons la medicina tradicional per les següents afeccions: 

 Afeccions bronquials, principalment amb propietats expectorants amb millora 

de la tossina. 

 Restrenyiment, per la seva gran quantitat de fibra. 

 Afeccions dermatològiques com serien berrugues, utilitzant el làtex. 

A determinades zones del món es considera el fruit com un important afrodisíac. (Pons 

i Boscana, 2012) 
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1.6 Reproducció 

Les figueres són adequades per llocs temperats, a pesar de que es poden trobar a 

zones tropicals. En el cas de ser zones amb estacions ben definides, aquesta entrarà en 

fase de latència perdent les fulles normalment a la tardor i recuperant-les a la 

primavera. 

Respecte la seva reproducció; el cultiu de la figuera es pot dur a terme per mitjà de 

diferents mètodes de propagació, com serien: 

 Reproducció vegetativa, via dues tècniques tradicionals de bon arrelament: 

o Arrelament d’ estaques, mètode senzill i de fàcil arrelament. És 

convenient obtenir les estaques de les branques laterals per que siguin 

vigoroses i amb fusta de dos anys (Pons i Boscana, 2012). La plantació és 

convenient fer-la en fase de latència. Aquesta es fa en clots de 

profunditat mínima de 0,50m i sobresortint l’estaca uns 15-20cm per 

sobre la superfície. Aquesta tècnica només es pot fer en la fase 

vegetativa de la planta i obtenint una única planta per cada mostra 

vegetal.  

o Murgonat. Aquest es duu a terme per el creixement de les branques de 

manera “penjada”, arribant al terra i enterrant aquesta part per que 

arreli. En el moment en que és suficient la rizogènesi es fa el 

transplantament del nou individu. (Pons i Boscana, 2012). 

o Respecte les tècniques biotecnològiques, es pot utilitzar la tècnica de 

cultiu in vitro (micropropagació), la qual permet eliminar possibles 

patògens i virosis (Pons i Boscana, 2012) a més de permetre la obtenció 

de diferents plantes a partir d’una sola mostra vegetal. 

 Reproducció sexual, per llavors. Per poder dur a terme aquest tipus de 

reproducció és imprescindible la pol·linització, la qual no es pot realitzar sense 

la presència de un insecte, Blastophaga psenes. Aquests es crien dins les 

profigues, formades a les cabrafigueres o figueres bordes, i un cop són adults 

surten a l’exterior per pol·linitzar les figues i tenir lloc la fecundació. Aquest 

mètode de reproducció no s’utilitza gaire, únicament s’ha fet servir per millorar 

cultivars. 

La tècnica utilitzada per millorar la pol·linització és la coneguda com caprificació. Per 

realitzar aquesta se solen utilitzar manats de profigues penjats a les figueres amb 

figues que comencen a ser receptives del pol·len. S’utilitza a determinats llocs per 
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obtenir figues seques de major qualitat a més de ser un mètode imprescindible per 

aconseguir fructificació comestible de determinades varietats. 

1.7. Malalties i plagues comunes de la figuera 

El cultiu de la figuera és un cultiu que no sol presentar gran afectació per part de 

plagues o malalties quan es troba com a cultiu extensiu. Però en els casos en que es 

troba en forma de cultiu intensiu aquest presentarà major facilitat en l’entrada de 

plagues i malalties. 

Les malalties conegudes i més freqüents que afecten a aquest cultiu són: 

 Alternaria solani Sor. (Alternària). Fong que afecta a fulles i figues i que no és 

considerat d’importància. Provoca la caiguda de les fulles, que es diferencien 

per la presència de taques redones amb creixement concèntric i de color groc-

marró. Té afectació també als fruits, provocant canvi de color del fruit amb 

presència de taques i afectant a la quantitat i qualitat de la collita (Pons i 

Boscana, 2012). Es pot tractar amb Coure. 

 Gloeosporium fructigenum Berk (Antracnosi). Fong molt estès però d’escassa 

importància econòmica ja que és considerat sapròfit i afecta a les fulles i inclús 

al fruit. (Pons i Boscana, 2012) 

 Cerotelium fici  (Castagne) Arthur. Fong que afecta a les fulles. Molt estès però 

d’escassa importància econòmica. 

 Diaporthe cinerascens Sacc. Fong causant del Xancre del tronc. És transmès per 

la poda. Provoca l’aparició d’un xancre que a mida que s’estén provoca el 

trencament de l’escorça, la qual finalment se separa de la fusta. (Pons i 

Boscana, 2012). 

 Acerya ficus, eriòfid transmissor del Virus del mosaic de la figuera. Aquesta 

virosi és freqüent però no sol afectar massa a la producció a no ser que afecti 

de manera generalitzada a l’arbre ja que els símptomes corresponen a 

decoloració de les fulles, essent normalment més petites. Aquest és transmès 

per eines de poda, empelt o altres insectes. 

 Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm i Rosellinia necatrix Berl. Ex Prill. En aquest 

cas s’agrupen ja que ambdues provoquen la podridura de les arrels. 

Normalment afecten a arbres de terrenys humits i compactes, motiu per el qual 

no sol donar massa problemes a aquest cultiu ja que se solen trobar més 

freqüentment en zones pobres en aigua. Aquests fongs provoquen el 
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debilitament dels arbres per destrucció de les arrels, les quals es tornen 

esponjoses i s’observa un miceli blanquinós. És important al eliminar l’arbre de 

deixar els clots oberts al sol per que aquest destrueixi el fong. (Pons i Boscana, 

2012). 

Respecte les plagues, es poden trobar: 

 Ceratitis capitata Wied (Mosca de la fruita): La seva presència es deu a que és 

una espècie molt polífaga. La mosca fa la posta en els fruits provocant com a 

símptomes de la seva presència la putrefacció de la popa de les figues al 

alimentar-se les larves de l’insecte. 

Els mètodes de control d’aquest insecte són mitjançant captura massiva amb 

mosquers als arbres amb atraients en el cas de voler atreure principalment les 

femelles. Amb aquest insecte s’utilitza també la tècnica dels insectes estèrils. 

Consisteix en l’alliberació de mascles esterilitzats per radiació aconseguint la 

còpula d’aquests amb les femelles i per tant evitant la reproducció d’aquestes i 

disminuint la població. 

És molt important dur a terme la destrucció de tots els fruits que es trobin al sòl 

per evitar la propagació de les larves que s’hi puguin trobar a dins.  

 Lonchaea aristella Beck. Mosca molt similar a la mosca de la fruita però és 

totalment negra i de localització única als fruits de les figueres i provocant 

només danys a la segona collita de figues (Pons i Boscana, 2012). Fa la posta als 

fruits quan encara són verds. Aquests passaran a color violaci, provocant 

finalment la caiguda dels fruits. Per al seu control es poden utilitzar trampes 

tipus McPhail.  Com a tractament es pot utilitzar la Deltametrina. 

 Ceroplastes rusci L.: És una plaga molt freqüent anomenada com Caparreta de 

la figuera. Aquesta espècie passa l’hivern en forma larvària i adherides sobre les 

branques i protegint-se amb un escut ceri de l’exterior. La posta es fa a l’estiu i 

en eclosionar els ous les larves aniran a les fulles i se n’alimentaran dels fluids, 

provocant debilitament de l’arbre i la depreciació dels fruits ja que també 

s’aferren a aquests.  Per lluitar contra aquests insectes  s’utilitzen olis minerals. 

 Simaethis pariana Clerk. Lepidòpter conegut com eruga de les fulles, essent de 

molt petita mida. Habita a l’anvers de les fulles on fa la posta, que en eclosionar 

són les erugues les que s’alimenten d’aquestes fulles. Per moure’s d’una fulla a 

l’altra ho fan segregant fils de seda. Se poden tractar amb piretrines i inclús 

amb Bacillus thurigiensis. (Pons i Boscana, 2012). 
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 Hypoborus ficus Er.. Escolítid anomenat “Barrenillo”. S’alimenta de la fusta de la 

figuera produint galeries, observant-se a l’exterior de la branca amb 

acumulacions de serradura. Sol aparèixer en arbres dèbils, provocant la 

dessecació de les branques afectades. Com mètode de lluita es recomana la 

crema d’aquestes branques i el tractament amb insecticida a la primavera, 

quan l’insecte surt a l’exterior. (Pons i Boscana, 2012). 

 Carpophilus hemipterus L..  Coleòpter que parasita els fruits madurs, dels quals 

s’alimenta. Degut a les ferides provocades per la seva alimentació actua com a 

important entrada de sapròfits, causants de la putrefacció dels fruits. És molt 

freqüent trobar-los als magatzems, motiu per el qual és important la neteja de 

les instal·lacions. 

 

1.8. Decaïment de branques  i mort de figueres  a Mallorca 

Des de l'any 2008, s'observen a Mallorca figueres amb símptomes que recorden en 

gran mesura als que han descrit diferents autors en altres regions del món causats per 

fongs patògens de la fusta en diversos cultius llenyosos. Aquests són decaïment i 

brotacions deficients, fulles cloròtiques, pansiment generalitzada i mort de branques i 

fins i tot d'arbres sencers. Associats a aquests símptomes externs, també s'observen 

símptomes interns, en la fusta, com ara necrosi sectorials, puntejats i anells foscos a la 

zona vascular o fusta esponjosa. 

Aquesta problemàtica s'està estudiant des de llavors en el Laboratori de Sanitat 

Vegetal de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i és l'objecte del present 
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2. Objectius 

 

Amb els antecedents mostrats en el capítol anterior, en el present treball de fi de grau 

ens plantegem els següents objectius: 

1. Caracteritzar els símptomes de decaïment i mort de figueres a Mallorca. 

2. Estudi de l’etiologia mitjançant l’aïllament i identificació de fongs patògens 

associats. 

3. Establir el grau d’importància dels fongs patògens identificats en funció de la 

seva freqüència d’aïllament i la seva distribució. 
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3. Material i mètodes 

 

3.1 Mostreig i observació de símptomes 

Com a conseqüència de la observació a una important part de la illa de Mallorca del 

decaïment, seca i posterior mort de figueres, es van dur a terme una sèrie de 

prospeccions a diferents parcel·les amb cultiu de figueres ja fossin joves o velles, 

cuidades o en estat d’abandó però afectades per aquest fet. L’objectiu principal 

d’aquestes prospeccions és la caracterització de la simptomatologia i la identificació de 

les possibles  espècies fúngiques associades. 

En aquest sentit, entre els anys 2016 i 2017 es varen dur a terme prospeccions en 12 

finques, majoritàriament ubicades a la zona Pla i Migjorn de l’illa de Mallorca, en 

aquests mostrejos es varen prendre 25 mostres de diferents peus de Figuera. 

La presa de mostres es va fer únicament mentre els arbres presentaven fulla degut a la 

facilitat d’observació dels símptomes com serien debilitat i assecament de branques. 

Principalment les mostres pertanyien a part aèria essent en aquest cas branques, però 

en arbres en que hi havia la possibilitat de l’eliminació de l’exemplar sencer amb un 

tractor, es varen agafar mostres de tronc i sistema radicular. Aquesta presa de mostres 

va esser duta a terme amb serra mecanitzada, serra manual i/o tisores de poda. 

Una vegada seleccionat un arbre amb simptomatologia de decaïment o clorosis a les 

fulles, s’observava inicialment l’escorça cercant principalment xancres a les branques, 

per a després al tallar la bran la afectada observar els talls cercant necrosis dels teixits 

interns, habitualment necrosis sectorials, puntejats o fusta en descomposició. Les 

mostres que es varen prendre i dur a laboratori consistien en porcions de branques, 

tronc, o arrels amb aquesta simptomatologia. Totes les mostres es guardaven en 

bosses de plàstic correctament numerades en funció de la parcel·la i l’individu. 

A la següent taula es registren les diferents parcel·les mostrejades, les varietats 

corresponents, el número de mostres i l’any en que es van dur a terme les 

prospeccions. A continuació s’inclou una figura en la qual es destaquen al mapa les 

finques mostrejades. 
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Taula 3.1. Relació entre finques i mostres prospectades 

Nº de finca Municipi Polígon Parcel·la Nom finca Cultiu Número mostres Any mostreig 

1 Ariany 5 13 Son Nivorra Figuera 2 2016 

2 Ariany 6 464 Son Figuera Figuera 2 2016 

3 Montuïri 7 38 Ca'n Mateu Figuera 2 2016 

4 Campos 7 31 Son Gabriela Figuera 2 2016 

5 Lluchmajor 9 184 Son Garcies Figuera 1 2016 

6 Lluchmajor 41 30 Son Delabau Figuera 1 2016 

7 Inca 5 368 Son Ramis Figuera 2 2016 

8 Porreres 7 57/413 Ca'n Tem Figuera 5 2016 

9 Porreres 8 3 Can Polla Figuera 2 2016 

10 Petra 7 884 Ca'n Monjo Figuera 2 2017 

11 Ariany 7 66 Son Ribot Figuera 2 2017 

12 Lloret 3 237 Es Puntarró Figuera 2 2017 

 

 

 

Figura 3.1. Municipis i relació de finques de l’illa de Mallorca mostrejades 
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3.2. Aïllament de fongs 

Un cop al laboratori, a les mostres se’ls va treure l’escorça mitjançant un cúter i es van 

trossejar en fragments més petits que es van desinfectar en superfície mitjançant 

polvorització amb etanol i posterior flamejat. En una càmera de flux laminar es va 

procedir a sembrar alguns d'aquests fragments en medi de cultiu Agar Extracte de 

Malta 3,3% (MEA; Conda-Pronadisa, Madrid, Espanya) amb l'addició de 0,5 g / l de 

sulfat de estreptomicina (MEAS) (Sigma-Aldrich, St Louis, MO, EE. UU.). Les plaques es 

van mantenir entre 14 i 21 dies a 25 ºC en foscor. Cada 24-48 hores es van comprovar 

les plaques d'aïllament, repicant les colònies fúngiques en creixement a una placa amb 

medi Patata Dextrosa Agar 3,9% (PDA; Conda-Pronadisa, Madrid, Espanya) al 

laboratori. 

 

3.3. Identificació morfològica 

Un cop s’han desenvolupat les colònies fúngiques es fa una observació macroscòpica i 

microscòpica de les plaques i posteriorment microscòpica, per fer una identificació 

possible. 

De les preparacions microscòpiques es seleccionaren les colònies en que la 

identificació temptativa era per fongs de les famílies de Botryosphaeriaceae i 

Diaporthaceae, al gènere Phaeoacremonium i altres fongs considerats d’importància.  

Les espècies de Botryosphaeriaceae es van identificar temptativament segons la 

morfologia de les seves colònies i conidis, seguint les descripcions de Phillips (2006) i 

Phillips et al. (2013). Per afavorir la esporulació dels aïllats, aquests es van repicar a 

plaques de medi agar aigua 2% (AA; Conda-Pronadisa, Madrid, Espanya), en què es van 

col·locar acícules de pi estèrils. Aquestes plaques es van incubar durant almenys un 

mes a 25 ° C amb fotoperíode de 12 hores foscor / 12 hores UV proper (Narva 

Blacklight Blue LT 30 / W073) (Slippers et al., 2004). Les plaques es revisaven 

setmanalment per observar la presència de picnidis amb formació de conidis; en 

aquest cas, s'observaven al microscopi la seva forma, mida, color, presència o absència 

de septes i estructura de la paret.  

En el cas de les espècies de Diaporthe (anamorf: Phomopsis), es va procedir de manera 

similar observant la manera de formar-se els conidis i la  presència o no e conidis tipus, 

seguint el que es descriu al recent estudi d’aquest gènere de Gomes et al. (2013). 

Per a la identificació d'espècies de Phaeoacremonium es van observar diverses 

característiques morfològiques com ara la mida i forma dels conidiófors, les fiàlides, els 
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cordons miceliars i els conidis. També es va observar la producció de pigments dels 

fongs en els mitjans de cultiu PDA, MEA o Agar civada (OA; 60 g farina de civada, 12,5 g 

d'agar), després incubació dels mateixos a 25 ° C, observant-als 8 i 16 dies (Mostert et 

al., 2006). 

3.4. Identificació molecular 

La identificació morfològica dels fongs es va completar amb una identificació molecular 

mitjançant la seqüenciació de diversos fragments d’ADN dels fongs. Aquests treballs 

varen ser possibles gràcies a una col·laboració amb el laboratori del “Grupo de 

Investigación en Hongos Fitopatógenos del Instituto agroforestal Mediterráneo (GIHF – 

IAM) de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV)”. Les mostres enviades a València 

per la corresponent identificació molecular eren els repicats en PDA. 

Seguint la metodologia descrita per Olmo (2016); per l’extracció del ADN genòmic es 

va utilitzar el kit EZNA Plant Miniprep (Omega bio-tek, Norcross, GA, EEUU) amb 

mostres de miceli dels fongs a identificar, cultivats durant dues setmanes en foscor en 

medi PDA i triturant en morter amb nitrogen líquid. 

Per les espècies de Phaeoacremonium es va amplificar una regió del gen de la β-

tubulina (BT) i per les espècies de Botryosphaeriaceae es va amplificar la regió ITS i una 

part del gen del factor de elongació 1-α (FE1-α), mentre que per a les espècies de 

Diaporthe es va amplificar la regió ITS. Es va utilitzar un programa de PCR de 3 minuts a 

94ºC. A continuació es varen fer 35 cicles de 30 segons a 94ºC, 30 segons a 50ºC i 45 

segons a 72ºC. Finalment es fa una extensió a 72ºC en 1 minut. A continuació es 

mostra una taula en la que apareixen els encebadors universals utilitzats per les PCR. 
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Taula 3.2. Regions seqüenciades i encebadors utilitzats per la identificació molecular de 

cada família o gènere de fongs aïllats. 

 

Família o gènere 
Regió 

seqüenciada 
Encebadors Font 

Phaeoacremonium Β-tubulina 

T1: ACATGCGTGA-GATTGTAAGT 

BT2b: 

ACCCTCAGTGTAGTGACCCTTGGC 

O’Donnell i Cigelnik 

(1997), Glass i 

Donaldson (1995) 

 

 

Botryosphaeriaceae 

 

ITS 

 

 

 

Factor de 

elongació 1-α 

ITS1F: 

CTTGGTCATTTAGAGGAAGTAA 

ITS4: TCCTCCGCTTATTGATATGC 

EF1F: 

TGCGGTGGTATCGACAAGCGT 

EF2R: 

AGCATGTTGTCGCCGTTGAAG 

Gardes i Bruns 

(1993),  White et al. 

(1990) 

 

Jacobs et al. (2004) 

Diaporthaceae 
ITS 

 

ITS1F: 

CTTGGTCATTTAGAGGAAGTAA 

ITS4: TCCTCCGCTTATTGATATGC 

 

Gardes i Bruns 

(1993)´, White et al. 

(1990) 

 

 

Els productes de amplificació es varen seqüenciar amb un seqüenciador ABI 3730XL i 

les seqüències obtingudes es varen comparar amb les del GenBank amb l’eina 

bioinformàtica BLAST per identificar-les. Com a comprovació final dels resultats de les 

mostres es van alinear les seqüències obtingudes amb seqüències de referència amb el 

programa CLUSTAL W i es va fer un anàlisis filogenètic per el mètode Neighbour 

Joining amb el model Kimura de 2 paràmetres. Tant l’alineament com l’anàlisi 

filogenètic es varen fer amb el programa MEGA 6. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Resultats i discussió 
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4. Resultats i discussió 

4.1. Caracterització de símptomes 

Per observació dels símptomes, aquests es poden diferenciar en dos tipus; els 

símptomes externs i els símptomes interns (observats en talls transversals). 

Respecte els símptomes observats externament al conjunt de l’arbre, aquests varen 

ser: necrosi de les fulles, dessecament de brots i branques, marciment i mort de 

l’individu (figura 4.1). El fet a destacar és el dessecament progressiu que es va observar 

en diversos exemplars des de la part externa o final de les branques a la part central 

aconseguint finalment una afectació general (figura 4.2). 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Símptomes externs de necrosis de fulles, dessecament i marciment 

de branques i la mort de l’individu. 
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Figura 4.2. Símptomes observables de dessecament des de l’exterior cap al 

centre de la copa. 

 

Els símptomes observats al fer els talls transversals per la presa de mostres diferien 

molt. N’hi havia que presentaven característiques zones necròtiques amb forma de 

cunya i ben definides (figura 4.3), en puntejat (figura 4.4) i d’altres amb marges més 

irregulars (figura 4.5). Algunes de les necrosis coincidien amb la presència de un xancre 

extern.  

 

Figura 4.3. Símptomes talls transversals en branques de figuera, s’observen 

necrosis en forma de cunya amb les vores ben definides. 
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Figura 4.4. Símptomes en talls transversals en branques de figuera. S’observen 

punts necròtics aïllats o simulant un semicercle. 

 

 

Figura 4.5. Símptomes de malaltia de la fusta en talls transversals en branques 

de figuera. S’observen necrosis de formes irregulars. 

Aquesta simptomatologia coincideix amb la associada a malalties fúngiques de la fusta 

en altres cultius com la vinya per tot el món (Berstch et al., 2013; Gramaje i Armengol, 

2011), cítrics a California (Eskalen et al., 2011), l’olivera a Califòrnia (Urbez-Torres  et 

al., 2013) i Itàlia (Carlucci et al., 2013), melicotoners i albercoquers (Sutton, 1980), 

(Slippers et al., 2007) o inclús més proper en el cultiu de l’ametller a Mallorca (Olmo, 

2016) on es va descriure una simptomatologia quasi idèntica a la observada en el 

nostre cas. 
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4.2. Identificació i distribució de fongs associats al decaïment de branques de 

figuera 

Seguint la metodologia explicada en l’apartat anterior, es varen identificar  8 fongs a 

les 25 mostres analitzades de figuera, que són les següents:   

Botryosphaeria dothidea (Moug.) Ces&De Not.,  Diaporthe sp.,  Fusarium sp.,  

Gliocladium sp., Neofusicoccum parvum (Pennycook & Samuels) Crous, Slippers & 

A.J.L. Phillips, Phaeoacremonium sp., Phomopsis cinerescens (Sacc.) Traverso y 

Pyrenochaeta sp.  

Es pot observar la ubicació d’aquests fongs en les parcel·les mostrejades a la figura 

següent:  

 

Figura 4.6. Mapa de Mallorca en que hi ha representades les parcel·les 

mostrejades per població i els fongs obtinguts a cada una d’elles. 
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A continuació es mostra una taula a la qual es detallen i estableix relació entre les 

parcel·les estudiades i els fongs aïllats.  

  

Taula 4.1. Fongs aïllats de mostres de figueres a les parcel·les definides i amb 

individus amb simptomatologia positiva de necrosi foliar, dessecament de brots i 

branques, marciment i mort. ((+): s’hi ha trobat el fong, (-): no s’hi ha trobat el 

fong, Np: Neofusicoccum parvum, F: Fusarium sp., Ph: Phaeoacremonium sp., Pc: 

Phomopsis cinerescens, Bd: Botryosphaeria dothidea, D: Diaporthe sp., Py: 

Pyrenochaeta sp., G: Gliocladium sp.). 

 

Parcel·la Localitat     Fongs aïllats      

Np F Ph Pc Bd D Py G 

1 Ariany - + - + - - - - 

2 Ariany - + - - + - - - 

3 Montuïri - - + + - - - + 

4 Campos - + - - + - - - 

5 Lluchmajor - - - - - - - - 

6 Lluchmajor + - - - - - - - 

7 Inca + + + - - - - - 

8 Porreres + + - - - - - - 

9 Porreres - - + - - + + - 

10 Petra - - - - + - - - 

11 Ariany - - - - + - - - 

12 Lloret + - - - - - - - 

 

 

A la següent taula s’estableixen els percentatges en que les espècies fúngiques aïllades 

es troben en funció de municipi i parcel·la. 
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Taula 4.2. Espècies fúngiques aïllades en figuera en els mostrejos realitzats els 

anys 2016 i 2017, nombre de parcel·les en que es varen aïllar, municipis i els 

percentatges corresponents respecte al total de 12 parcel·les mostrejades. 

Espècie 

Nombre de 

parcel·les en 

que es va aïllar 

Percentatge de 

parcel·les 

respecte el 

total mostrejat 

(12) 

Nombre 

de 

municipis 

afectats 

Percentatge de 

municipis 

afectats 

respecte el total 

mostrejat (7) 

Fusarium sp. 5 41,66 4 57,14 

Neofusicoccum 

parvum 

4 33,33 4 57,14 

Botryosphaeria 

dothidea 

4 33,33 3 42,85 

Phaeoacremonium sp. 3 25 3 42,85 

Phomopsis cinerescens 2 16,66 2 28,57 

Diaporthe sp. 1 8,33 1 14,28 

Pyrenochaeta sp. 1 8,33 1 14,28 

Gliocladium sp. 1 8,33 1 14,28 

 

Com es pot observar a la taula anterior els fongs que s’han aïllat amb major freqüència 

corresponen a Fusarium sp. En aquest sentit, cal dir que la majoria de les més de 100 

espècies de Fusarium es comporten com a fongs sapròfits, encara que algunes poden 

actuar com fitopatògens al penetrar per les arrels amb ferides degudes a labors. Així 

per exemple Fusarium solani provoca necrosis i podridura de les arrels passant al 

xilema i provocant necrosis dels vasos donant lloc al esgrogueïment de les fulles i 

marciment en gran quantitat de cultius hortícoles i alguns llenyosos amb importants 

conseqüències  econòmiques. Així per exemple, segons el treball de Navarrete-Maya i 

Acosta-Gallegos (1999) a Mèxic, les plantes de mongetes (Phaseolus vulgaris L.) son 

molt susceptibles a aquest fong. S’ha trobat el patogen també en llavors de all (Allium 

sativum L.) a Mèxic, segons l’estudi de Ochoa Fuentes et. al. (2012). De igual manera es 

troba en arrels de espàrec (Asparagus officinalis L.), part basal de la tija i teixit del 

rizoma a Mèxic, segons Miguel i Quilambaqui (2005), així com en plantes de pebre 

(Capsicum annuum L.) a la zona Nord d’Espanya segons Andrés Ares et al. (2005). Pel 
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respecta a la figuera hi ha opinions dispars respecte a Fusarium solani ja que es troben 

referències a la seva presència en aquest hoste com a fong endòfit productor de 

compostos antibacterians i antifúngics (Zhang et al., 2012), mentre que en altres 

estudis en els que es fa referència a la presència de aquest fong és considerat com a 

patogen. Segons Casadomet et.al. (2016) es pot aïllar quan la figuera està sembrada en 

sòls superficials, i degut a una sèrie de processos,  com llaurar provocant ferides a les 

arrels, es facilita la seva infecció i posterior putrefacció d’aquestes. També s’han trobat 

referències de la seva presència en Ficus microcarpa segons un anàlisi dut a terme per 

Ding et al (2015) en arbres d’edat avançada desenvolupats a ciutats molt poblades de 

la Xina i per tant contaminades i en espais reduïts a nivell radicular. Es va observar un 

inici de senescència no degut únicament a l’envelliment de l’individu. Segons la 

metodologia emprada s’observà la presència de Fusarium solani en un important 

número de mostres. Una de les conclusions del treball és la importància del fong en la 

degradació de la paret cel·lular de la planta provocant una significant pèrdua de pes de 

la fusta. No obstant, en el nostre estudi, aquí presentat, les característiques 

morfològiques dels aïllats es corresponien amb Fusarium sp. sapròfits, ben diferents a 

las de Fusarium solani (conidiòfors llargs i conidiogènesi en monofiàlides) 

Altre grup majoritari  de fongs aïllats correspon amb la família de les 

Botryosphaeriaceae, dins la qual trobem les següents espècies; Neofusicoccum parvum 

i Botryosphaeria dothidea.  

Neofusicoccum parvum és un fong que penetra a la part aèria per ferides de poda 

provocant inicialment obscuriment i estrenyiment de la branca, provocant la mort de 

l’òrgan afectat (Armengol, J., 2014).  És considerat un fong d’especial virulència. 

Produeixen fitotoxines que provoquen la aparició de taques cloròtiques i necròtiques a 

les fulles (Úrbez Torres,  2011). És morfològicament molt semblant a B. dothidea però 

es diferencien en les conidies més curtes i elipsoidals (és considerada la seva forma 

anamorfa de la família de les Botryosphaeriaceae) (Phillips, A., 2002). S’han trobat 

referències de la seva presència en Ficus carica a Iran a un treball d’inoculacions en 

camp amb observació als 4 mesos realitzat per Mohammadi (2013). S’observen 

símptomes interns definits com petites lesions necròtiques i necrosis en forma de 

cunya a pesar de no detectar símptomes externs. Aquest fong es va trobar a 29 països 

diferents al analitzar Sakalidis et al (2013) el moviment de patògens latents al voltant 

de tot el món. Es creu que la seva dispersió a una gran varietat de hostes és deguda a 

la introducció de material vegetal a les diferents zones del món principalment amb 

Eucalyptus sp. i Vitis vinifera. Destacable en vinya per les elevades pèrdues 

econòmiques que ocasiona. Causa la mort per una lesió necròtica a la fusta limitant 

primer la productivitat i donant lloc a la necrosi dels brots de la part més distal al 

xancre. S’ha descrit a altres cultius llenyosos com l’ametller i mango. Respecte 
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l’ametller es descriu a l’estudi realitzat a Califòrnia per Inderbitizin et al (2017) segons 

el qual indueix xancres en inoculacions a branques d’ametller. Respecte el cultiu del 

mango s’ha descrit al treball de Marques et. al (2013) al Brasil provocant xancres 

d’especial virulència, al igual que a Sicília segons Ismail et al (2013).  

Botryosphaeria dothidea és un fong de comportament paràsit o sapròfit d’un elevat 

nombre d’espècies vegetals. Penetra per les ferides ocasionades principalment a la 

poda amb les eines contaminades.  (Torres, A. y Rodríguez, R., n.d.). En cas d’afectar a 

branques o al tronc provoca xancres que acaben amb l’assecament de l’òrgan o la 

planta. Comença amb petites àrees necròtiques i avançant de manera que es produïen 

xancres obscurs a les branques, provocant la mort de aquesta. En fruits es dóna 

pudrició amb momificació del fruit. (Rista, L.M. et al., 2011). No es troben referències 

de la seva actuació en figueres.  Segons Olmo (2016), aquest fong ha estat descrit 

prèviament en presseguer en tot el mon. En un treball de Marques et al. (2013) es va 

trobar en arbres de mango al Brasil relacionat amb xancres i mort de l’arbre. Hi ha 

altres estudis fets en arbre de mango, com el de Sakalidis et al. (2011) dut a terme a 

Austràlia. Se fa referència també a la seva presència en ametller a Califòrnia provocant 

xancres en banda, segons Inderbitzin et al. (2017). Igualment a Califòrnia s’ha descrit la 

presència d’aquest fong en pistatxer (Pistacia vera L.) per Michailides i Morgan (2004) 

com resposta a les elevades pèrdues en camp degudes a la malaltia coneguda com 

“Tizón de la panícula y el brote”, la qual també està present als cultius de Grècia, Itàlia 

i Sud-Àfrica. 

Els fongs del gènere Phaeoacremonium, trobats en tres parcel·les de tres municipis 

diferents,  estan referenciats a la bibliografia com a fitopatogens que afecten 

inicialment les arrels, a les quals penetra per ferides degudes a labors del sòl o per 

ferides de poda, després al tractar-se de patògens vasculars causen de la necrosi dels 

vasos xilemàtics de la part aèria,  inclús amb possible emissió de exsudat gomós i amb 

problemes de desenvolupament i clorosi foliar (Armengol J. et al., 2001). Hi ha 

referències de la afecció de Ficus carica a Sud-Àfrica per Phaeoacremonium sp., en 

concret per les espècies P. alvesii, P. autraliense, P. inflatipes, P. parasiticum i P. 

sicilianum (Spies  et al, 2017).  Aquest fong apareix afectant gran quantitat de cultius. 

S’han trobat referències de la seva presència a Sud-Àfrica en diferents espècies 

vegetals com vinya, arbres fruitals, destacant un hoste com és l’olivera europea.  A 

l’estudi realitzat per Mostert et al (2006), s’ha establert com un del fongs del conjunt 

de fongs causants de malalties de la fusta en vinya.  La afecció de vinya es troba també 

descrita a Espanya per Gramaje et al.  (2006) al observar vinyes afectades de baix 

vigor, pèrdua de fulles i clorosis a més de taques negres i ratlles obscures al xilema; de 

les mostres seleccionades al aïllar al laboratori aparegué Phaeoacremonium 

mortoniae. Segons Olmo (2016), també ha estat associat a la necrosi en fusta de arbres 
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del gènere Prunus i en símptomes de decaïment a diferents països com Canadà, Sud-

Àfrica, Tunísia i Grècia. Al nord de Iran Kazemzadeh et al. (2017) analitzaren diferents 

espècies simptomàtiques d’arbres com Quercus, Fraxinus, Pinus, Ulmus, Cupressus i 

Prunus entre altres, les quals donaren positiu en aquest fong, identificant-ne set 

espècies diferents. 

D’altra banda, destaca també la identificació de Phomopsis cinerescens  en dos 

parcel·les de dos municipis diferents, ja un que és un patogen ben conegut de la 

figuera, del qual no es tenia referència a Mallorca i d’altres fongs del mateix grup, 

génere Diaporthe, en una parcel·la. Sobre aquest grup Diaporthe sp./Phomopsis 

cinerescens es necessari comentar que Diaporthe es la fase teleomorfa (sexual) de 

Phomopsis. En les diferents espècies vegetals en que es troba està descrit que provoca 

xancres en diverses espècies vegetals a les quals afecta cada un. Segons l’estudi de 

Gomes et al. (2013), fins el 2012, 860 espècies de Diaporthe estaven registrades a la 

base de dades de Mycobank segons el criteris morfològics/moleculars i amb noms que 

feien referència a la planta hoste (p.ex: Diaporthe phaseolerum, per Phaseolus). 

Aquests autors, proposen una anàlisis de seqüenciació multilocus (MLST) per la 

caracterització de les espècies de Diaporthe (Phomopsis) i en el seu estudi, mitjançant 

aquesta tècnica, varen descriure 15 noves espècies a partir de 243 aïllats estudiats, la 

qual cosa posa de manifest la necessitat de revisar la taxonomia i filogènia aquest 

gènere fúngic. No obstant això, amb les eines esmentades al capítol anterior del nostre 

treball, es va identificar Phomopsis cinerescens, fong fitopatogen que està referenciat 

en bibliografia provocant xancres en figuera per penetració a través de ferides de poda 

(Smith et al., 1992; Casadomet et al. (2016). Dades obtingudes de treballs d’altres 

països demostren la important presència d’aquest fong en Ficus carica a Iran i 

Califòrnia segons Banihashemi i Javadi (2009). Es va descriure la malaltia del xancre de 

la branca, considerada de gran importància a la província de Fars (Iran) ja que és on es 

troba la major superfície de plantació de figueres per la producció de figues seques. Es 

va observar la patogenicitat del fong en determinades condicions ambientals. Segons 

aquest treball la seva infectivitat es limita a temperatures de entre 15 i 25ºC, és a dir a 

la primavera i tardor, i no a temperatures per sobre o per sota. Provoca xancres a les 

branques o inclús al tronc de la figuera. Aquestes lesions poden evolucionar provocant 

la mort de la part vegetal que es trobi per sobre d’aquest (Casadomet et al, 2016). 

Respecte a altres Ficus, el treball de Paz Lima et al. (2005) descriu la mort progressiva 

de branques de Ficus benjamina essent afectat per una seca progressiva lateral 

d’aquestes per interrupció de la vascularització.  

Pel que respecta a Gliocladium sp., es tracta d’un fong ascomicet no patogen del qual 

s’han realitzat estudis que demostren la seva utilitat com a agent biocontrolador, és a 

dir, amb la producció de diferents enzims quitinolítics i antibiòtics com a productes 
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secundaris en resposta a l’agent patogen (Castillo, H., et al., 2016). A més de ser 

competitius i més selectius per els nutrients i l’hoste que el fong patogen. S’han trobat 

referències de la presència de Gliocladium sp. en la espècie Ficus segons un estudi dut 

a terme a Nigèria per Oyelana et al (2011), en el qual s’inocularen patògens fúngics en 

diferents espècies de Ficus i s’observà un efecte antimicrobià significatiu. Segons 

l’article de Castillo, H., et al (2015) controla diferents patògens com Alternaria, 

Botrytis, Fusarium, Pythium, Phytophthora i Rhizoctonia entre altres. Destaca la seva 

activitat antimicrobiana contra determinats bacteris gram positius i gram negatius en 

el cultiu de la patata. Presenta també activitat inhibidora del creixement en fongs que 

afecten al cultiu de lleguminoses, a més de altres cultius com tomàtiga i soja. Per tot 

això, considerem que la seva presència en figuera no hauria de associar-se amb la 

simptomatologia observada, encara que és molt interessant pel seu potencial com 

agent de biocontrol, més encara quan la figuera és un cultiu que no sol rebre 

tractaments fitosanitaris químics, per la manca de productes autoritzats, la no 

rendibilitat del tractaments o per estar sotmeses a sistemes de producció d’agricultura 

ecològica. 

Alguns fongs del gènere Pyrenochaeta sp. són fitopatògens causants de podridura 

radical a diferents espècies vegetals, però generalment en cultius hortícoles o herbacis 

extensius, ja sigui amb la seva entrada directa per les arrels amb ferides, normalment 

degudes a labors culturals. Els símptomes produïts per la seva actuació a les arrels són 

la presència de taques obscures a les arrels principals fent que aquestes semblin suro 

(Torres, A. y Rodríguez, R., n.s.). En conseqüència provoca esgrogueïment foliar, 

pansiment i mort de la planta. (Pulido Herrera et al., 2012). No es troben referències 

en figuera. No obstant, en cultius hortícoles com serien tomàtiga (Solanum 

lycopersicum L.) amb necrosi radicular, en concret de l’espècie Pyrenochaeta 

lycopersici segons Berra Lerchundi et al. (1985) al País Vasc, i ceba (Allium cepa L.) que 

segons Albuquerque Marahao (2008) es troba l’espècie Pyrenochaeta terrestris en les 

arrels causant la malaltia estesa i coneguda com Arrel rosada al Brasil. Segons un 

anàlisi de Nishio i Kusano el 1976, es va observar l’efecte de una substància rosada 

extreta del miceli de aquest fong, que desenvolupat sobre el cultiu de l’arròs actua 

com inhibidor del seu creixement conegut al Japó com la malaltia del sòl de l’arròs. La 

presència de Pyrenochaeta a síndria és descrita per López-Elías et al. (2010) al analitzar 

la tècnica de l’empelt de síndria sobre diferents peus de carabassa per controlar la 

malaltia produïda per aquest fong. Amb aquestes antecedents, no considerem 

Pyrenochaeta com a potencial patogen de figuera associat a la simptomatologia 

observada i descrita.  
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A mode de síntesis d’aquets paràgrafs anteriors i per finalitzar aquest capítol, es pot 

concloure que segons nostres consideracions  entre els fongs aïllats al nostre estudi és 

troba un patogen ben conegut de la figuera Phomopsis cinerescens, altres potencials 

patògens que són Diaporthe sp.,  Botryosphaeria dothidea, Neofusicoccum parvum i 

Phaeoacremonium sp. que requereixen en estudis de patogenicitat en figuera i un 

interessant possible agent de biocontrol, Gliocladium sp. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.CONCLUSIONS 
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5. Conclusions 

 

1. S’ha caracteritzat la simptomatologia del decaïment de branques i mort de 

figueres a diferents parcel·les de Mallorca, assemblant-se aquesta a la ja 

descrita en altres cultius causada per malalties fúngiques de la fusta. 

 

2. S’han identificat 8 fongs aïllats de mostres  simptomàtiques: Botryosphaeria 

dothidea,  Diaporthe sp.,  Fusarium sp.,  Gliocladium sp., Neofusicoccum 

parvum, Phaeoacremonium sp., Phomopsis cinerescens  y Pyrenochaeta sp.  

 

 

3. Entre els fongs aïllats es troba un patogen Phomopsis cinerescens, i 4 potencials 

patògens (Diaporthe sp.,  Botryosphaeria dothidea, Neofusicoccum parvum i 

Phaeoacremonium sp.). 

 

4. Phomopsis cinerescens és uns dels pocs fongs que afecten la fusta descrits 

prèviament afectant la figuera, però del qual no és trobava informació concreta 

de la seva presència a Mallorca. 

 

 

5. Botryosphaeria dothidea i Neofusicoccum parvum  han estat els fongs 

potencialment patògens més abundants i distribuïts espacialment per l’illa de 

Mallorca, seguits dels fongs del gènere Phaeoacremonium. 

 

6. És necessària la realització d’estudis de patogenicitat amb els fongs 

potencialment patògens per determinar si realment ho són i amb quin grau de 

virulència. 

 

7. La presència de Gliocladium de manera natural en mostres de figuera obre una 

via de estudi per al seu ús com agent de biocontrol en aquest cultiu a Mallorca, 

especialment en sistemes de producció en agricultura ecològica. 
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