Ceba de Coll de Nargó
Allium cepa L.
Sinonímies populars:
No es coneixen

1 Àrea geogràfica de cultiu
La varietat de ceba Coll de Nargó, és originària, com el seu nom indica, de la localitat
de Coll de Nargó (província de Lleida). Principalment es cultiva en aquesta localitat
(Figura 1.1), no obstant, les seves característiques sensorials han contribuït a que sigui
una de les varietats de ceba més valorades a Catalunya, i que actualment es cultivi en
d’altres municipis de la província de Lleida.

Figura 1.1. Mapa de la zona històrica de cultiu de la ceba de Coll de Nargó.

2. Breu descripció de la varietat
La ceba de coll de Nargó és una varietat que presenta una gran variabilitat per la
majoria de caràcters agromorfològics, segurament degut a introgressions d’altres
varietats de ceba. Sota la denominació Coll de Nargó es poden observar cebes amb
morfologies i coloracions molt diferents. Per aquest motiu, l’Associació de productors i
transformadors de les cebes de Coll de Nargó ha impulsat un projecte per recuperar el
fenotip històric de la varietat. A partir de les informacions recollides entre els diferents
productors de ceba de la zona històrica de producció, s’ha definit els següent ideotip
de la varietat tradicional: una ceba gran (pes comprès entre els 300 i 500g), de forma
allargada en la seva secció longitudinal i de color morat intens. Segons un estudi recent
les cebes que presenten aquestes característiques morfològiques mostren una
picantor mitjana, una elevada dolçor i una conservació mitjana.

3. Caràcters de la part comestible: Bulb
Sota el nom de Ceba de Coll de Nargó podem trobar cebes amb una gran combinació
de morfologies i colors: cebes rodones, grosses i blanques; rodones petites i blanques;
allargades petites i morades; etc. (Figura 3.1). Una mostra de la variabilitat morfològica
trobada dins de la varietat de Ceba de Coll de Nargó està recollida a la Taula 3.1. Els
caràcters de pes i color són els que presenten uns coeficients de variació més grans, al
voltant del 54% en els dos casos. Tradicionalment las cebes de Coll de Nargó es
caracteritzaven per assolir en alguns casos pesos considerables, més d’un quilo, i els
agricultors feien gala d’aquestes dimensions. Un dels usos més freqüents d’aquesta
ceba era d’acompanyament en els guisats que es feien durant la matança del porc (per
la seva mida gran, es necessitaven poques cebes per preparar plats abundants). El fet
que actualment aquest no sigui l’ús principal pel qual s’utilitzen aquestes cebes ha
provocat una selecció cap a fenotips de mides més petites, generant la variabilitat de
mides que trobem actualment en els camps de cultiu (Taula 3.1). La variabilitat
observada en el caràcter mida de la ceba, és deguda en part a efectes ambientals,
doncs alguns agricultors incrementen la densitat de sembra per obtenir mides més
petites. Pel que fa al color, dins la ceba Coll de Nargó es pot observar una gran
variabilitat: des del blanc fins al morat intens. Per la resta de caràcters morfològics els
coeficients de variació són inferiors (al voltant del 20%). El caràcter amb menor CV són
els ºBrix (10%).
Taula 3.1. Caràcters morfològics del bulb de la varietat ceba de Coll de Nargó. Mitjana,
desviació de la mitja (DesvMitj), valor mínim i màxim, coeficient de variació (CV) i número
d’observacions totals (n) a partir de les quals es calculen els estadístics.
Caràcter
Pes (g)
Calibre gran (mm)
Calibre petit (mm)
Longitud (cm)
Color1
ºBrix
Fermesa2 (Kg)

Mitjana
361,394
83,41
80,12
11,35
4,73
10,23
9,91

DesvMitj
19,42
1,77
1,67
0,24
0,26
0,1
0,27

Mínim
71
48,98
49,07
6
1
5
6

Màxim
865
119,37
112,28
18
9
12,5
15,1

CV (%)
53,99
21,36
20,98
21,57
54,44
9,95
26,88

n
100
100
100
100
100
100
100

Valors calculats a partir dels estudis realitzats en cinc poblacions diferents de cebes al municipi de Coll de Nargó.
1
Color: mesurat en una escala de l'1 (blanc) al 10 (morat).
2
Fermesa: mesurada amb un penetròmetre.

Figura 3.1. Diferents poblacions de la ceba de Coll de Nargó

4. Caràcters relacionats amb el comportament agronòmic
Segons les informacions facilitades pels productors de la zona i el seguiment efectuat a
diverses explotacions situades a la localitat de Coll de Nargó, la ceba de Coll de Nargó
presenta un bon comportament agronòmic i les característiques edafoclimàtiques que
presenta la zona afavoreixen un cultiu amb una afectació baixa de patògens i una bona
conservació en postcollita (Figura 3.2.). Els estudis preliminars realitzats amb un
nombre reduït de cebes semblen indicar que les cebes situades dins l’interval
considerat pels productors com a òptim, presenten una millor conservació (Taula 4.1.).
El període que avarca els mesos de Novembre i Desembre esdevé crític per la
conservació, ja que la major part de les cebes passen a no ser comercials durant aquest
període. Aproximadament el 10% de les cebes es mantenien comercials a finals de
Febrer.
Taula 4.1. Estudi de la conservació postcollita. Percentatge de cebes esdevingudes no
comercials durant el període indicat segons el pes.
Pes (g)
0-300
300-600
>600
Totals

Set-Oct
0,14
0,23
0,32
0,22

Nov-Des
Gen-Feb
Final estudi
0,51
0,28
0,07
0,43
0,23
0,13
0,50
0,06
0,12
0,48
0,20
0,10

Calculat a partir del estudi realitzat en 117 cebes agafades a l’atzar en dues poblacions
diferents de cebes al municipi de Coll de Nargó.

Figura 3.2. Cultiu de ceba de Coll de Nargó

5. Caràcters de la part vegetativa
Pendent d’estudi.

6. Perfil sensorial
La variabilitat morfològica observada entre les cebes Coll de Nargó també es manifesta
a nivell sensorial. Les Taules 6.1 i 6.2 són un recull de valors dels caràcters picantor i
dolçor de cebes amb diferent morfologia i color. El fet que hi hagi diferències
significatives pels caràcters sensorials entre algunes morfologies del bulb, és un
indicador que existeix correlació entre alguns paràmetres morfològics i la qualitat
sensorial. En general, les cebes grans i morades són més dolces, i les cebes petites
presenten valors més alts de picantor (Taula 6.1). Dins el grup de cebes grans, les
cebes blanques tendeixen a ser més picants que les morades (Taula 6.2). En relació a
l’ideotip acordat pels productors (ceba de Coll de Nargó gran, allargada i morada), es
caracteritza sensorialment per una elevada dolçor i una picantor intermèdia.
Taula 6.1. Característiques sensorials: comparació de la mitjana dels atributs sensorials de la
varietat ceba de Coll de Nargó segons la morfologia i el color del bulb.

Petita
Morada
Rodona
Blanca
Allargada
Gran

Picantor
8,52 a
4,76 b
5,98 b
6,23 b
5,40 b
4,12 b

Dolçor
4,50 b
7,37 a
4,25 b
5,62 ab
5,50 ab
7,63 a

Dins de columna lletres diferents indiquen diferències significatives, segons el test de la mínima diferència significativa (p≤ 0.05).
Tots els caràcters estan avaluats en una escala del 1 al 10, on 1 indica una presència del caràcter baixa i 10 una presència elevada.
Aquesta descripció és resultant de les avaluacions fetes pel Panel de Tast de la Fundació Miquel Agustí.

Taula 6.2. Característiques sensorials: comparació de la mitjana dels atributs sensorials de la
varietat ceba de Coll de Nargó segons la morfologia i el color del bulb en cebes de mida gran
(>200g).

Blanca
Rodona
Allargada
Morada

Picantor
5,55 a
5,14 ab
4,87 ab
3,98 b

Dolçor
5,23 a
5,12 a
5,67 a
6,83 a

Dins de columna lletres diferents indiquen diferències significatives, segons el test de la mínima diferència significativa (p≤ 0.05).
Tots els caràcters estan avaluats en una escala del 1 al 10, on 1 indica una presència del caràcter baixa i 10 una presència elevada.
Aquesta descripció és resultant de les avaluacions fetes pel Panel de Tast de la Fundació Miquel Agustí.

7. Fons genètic i marcadors moleculars
No existeix cap estudi sobre la variabilitat genètica d’aquesta varietat tradicional.

8. Varietats similars (tradicionals i comercials)
Varietats comercials similars: no es coneixen.
Altres varietats tradicionals europees similars:
1. Nom de la varietat: Ceba Vigatana
Zona de cultiu: Catalunya
Grau de similitud: morfologia del bulb similar
2. Nom de la varietat: Cebolla de Torres morada
Zona de cultiu: Huesca
Grau de similitud: morfologia del bulb similar

9. Recursos fitogenètics
Actualment hi ha dos entitats que tenen referenciades un total de 6 entrades de la
ceba Coll de Nargó (Taula 9.1.). Totes les mostres procedeixen de la comarca de l’Alt
Urgell (Figura 9.1.).
Taula 9.1. Entrades conservades ex situ de la varietat ceba de Coll de Nargó, entitat que va
realitzar la col·lecta i localitat on es va obtenir la mostra.

1

Entitat
recol·lectora1

Codi
entrada

Nom de la
varietat

Origen

FMA1
FMA
FMA
FMA
FMA
Esporus2

A1/2011
A2/2011
A3/2011
A4/2011
A5/2011
-

Coll de Nargó
Coll de Nargó
Coll de Nargó
Coll de Nargó
Coll de Nargó
Coll de Nargó

Coll de Nargó
Coll de Nargó
Coll de Nargó
Coll de Nargó
Coll de Nargó
Organyà

FMA: Fundació Miquel Agustí (Castelldefels),
Biodiversitat Cultivada (Manresa).

2

Esporus-Centre de Conservació de la

Figura 9.1 Mapa de distribució dels municipis on s’han col·lectat les entrades conservades ex
situ de la varietat de ceba de Coll de Nargó.

10. Maneig del cultiu
Època aproximada de sembra: hivern.
Època de collita: estiu.

11. Aspectes socioeconòmics
La ceba de Coll de Nargó és cultivada per molts dels pagesos d’aquesta localitat. Les
produccions són principalment per autoconsum. Les seves característiques
morfològiques i sensorials esdevenen un reclam pels agricultors d’altres indrets, que
compren planter de ceba a la localitat de Coll de Nargó per cultivar-la a les seves
explotacions.
Amb l’objectiu de recuperar la varietat de ceba de Coll de Nargó i millorar-ne les
propietats, així com promocionar-ne l’ús i el cultiu, un grup de pagesos s’ha unit per
fundar l’Associació de la Ceba de Coll de Nargó. Un dels objectius principals de
l’Associació ha estat identificar com era antigament la varietat de ceba de Coll de
Nargó, abans de que materials arribats d’altres indrets es barregessin amb el material
autòcton i donessin lloc a l’àmplia diversitat que trobem avui en dia. Alguns
restauradors de la zona utilitzen aquesta ceba en l’elaboració d’alguns plats com a
reclam a les cartes dels seus restaurants.

12. Referències bibliogràfiques
(a) Publicacions en revistes indexades al Journal Citations Report:
No es coneixen.

(b) Articles tècnics en revistes no indexades al Journal Citations Report
Rivera A, Simó J, Romero del Castillo R, Francesc Casañas (2012) Projecte de
recuperació de les varietats de ceba de Coll de Nargó i la seva utilització per la
promoció del teixit agroalimentari del territori. Fundació Miquel Agustí, Castelldefels.

(c) Ponències a congressos o jornades tècniques:
No es coneixen.

(d) Articles de divulgació
No es coneixen.

(e) Llibres
No es coneixen.

(f) Fons antic (articles publicats abans del 1980)
No es coneixen.

Mongeta Bitxo
Phaseolus vulgaris L.
Sinonímies populars:
No es coneixen

1. Àrea geogràfica de cultiu
La varietat Bitxo es cultiva principalment a la zona del Maresme (Figura 1.1).

Figura 1.1. Mapa de les zones on s’han identificat cultius de la mongeta Bitxo.

2. Breu descripció de la varietat
La varietat Bitxo, d’origen Andí, es caracteritza per les seves llavors marrons de forma
arrodonida-ovoide i de mida mitjana-gran. Aquesta varietat pertany a la classe
comercial Bayo Gordo. Les plantes tenen un creixement indeterminat. Les flors són
liles. Les beines són petites i es caracteritzen per adquirir un color vermell carmí intens
a mesura que avança la maduració. En condicions òptimes las produccions són
elevades. Des del punt de vista sensorial es caracteritza per una elevada farinositat,
percepció de la pell alta i sabor intens.

3. Caràcters de la part comestible: Llavor
Els trets principals de la llavor de la varietat Bitxo estan resumits a la Taula 3.1. Les
llavors són de color marró clar i presenten unes ratlles clares gairebé imperceptibles.
Són de mida mitjana-gran (46g/100 llavors) i tenen forma arrodonida-ovoide (Figura
3.1). Els caràcters relacionats amb el color de la llavor no presenten heterogeneïtat
intra-varietal. La forma i el pes de 100 llavors sí que tenen un cert grau de variabilitat
intra-varietal. La varietat Bitxo pertany a la classe comercial Bayo Gordo (Santalla et
al., 2007).
Taula 3.1. Caràcters de la llavor de la varietat Bitxo.
Caràcter

1

Descriptor
IPGRI1

Color principal
Color secundari
Patró de color

4.3.1

Forma

4.3.5

Pes de 100 llavors (g)

6.3.3

Mitjana
Marró
Marró
Ratlles
Arrodonidaovoide
45.65±0.95

Heterogeneïtat
intra-varietal2
Nul·la
Nul·la
Nul·la
Baixa
Baixa

Número de referència dels descriptors de les mongetes publicats per Bioversity International (IPGRI, 1982).
2
Grau d’heterogeneïtat existent dins la varietat tradicional per aquest caràcter: valoració qualitativa.
Dades obtingudes a partir d’assajos realitzats amb vuit entrades cultivades en dues localitats (Vallès Oriental i Vallès Occidental).

Figura 3.1. Llavors de la varietat de mongeta Bitxo.

4. Caràcters relacionats amb el comportament agronòmic
La varietat Bitxo té unes produccions altes, al voltant dels 1900 Kg/ha (Taula 4.1).
Respecte a la precocitat, es tracta d’una varietat tardana, amb una mitjana de 50 dies
transcorreguts des de la sembra fins al moment en què el 50% de les plantes del cultiu
estan en floració. Aquest caràcter presenta una variabilitat intra-varietal molt baixa.
Taula 4.1. Comportament agronòmic de la varietat Bitxo. Mitjana, desviació de la mitjana
(DesvMitj), valors mínim i màxim, coeficient de variació (CV) i número d’observacions totals (n)
a partir de les quals es calculen els estadístics.
Caràcter
Producció bruta (Kg/ha)
Producció neta (Kg/ha)
Dies fins 50% floració
1

Descriptor
Mitjana
IPGRI1

4.2.2

2121
1909
50

DesvMitj

Mínim

Màxim

CV(%)

n

177
163
0,07

828
733
49

3244
2955
51

44,12
45,24
0,79

28
28
28

Número de referència dels descriptors de les mongetes publicats per Bioversity International (IPGRI, 1982).
Dades obtingudes a partir d’assajos realitzats amb vuit entrades cultivades en dues localitats (Vallès Oriental i Vallès Occidental).

5. Caràcters de la part vegetativa
Els trets principals de la planta estan resumits a la Taula 5.1. Bitxo presenta un
creixement indeterminat (enfiladís). Es cultiva amb tutors, que solen ser canyes. Les
flors són de color lila i no tenen estries. La forma de la bractèola és cuirassada (Figura
5.1). L’hàbit de creixement i els caràcters de la flor tenen un grau d’heterogeneïtat
intra-varietal molt baix, excepte per a la forma de la bractèola, que sí que pot
presentar variacions entre genotips. Les beines són petites (11 cm) i de color verd,
però quan maduren es tornen d’un color vermell carmí intens (Figures 5.2 i 5.3).
Juntament amb el color i forma de les llavors, el color de les beines és la característica
més destacable de la varietat Bitxo. El nom de la varietat prové del fet que en el
moment de major pigmentació de la beina, aquesta s’assimila a un bitxo (fruit de la
varietat de pebrotera bitxo). La proporció de fibra que tenen les tavelles quan estan
verdes és baixa, però no hi ha tradició de consumir-les en verd. Els caràcters longitud i
fibra tenen un cert grau d’heterogeneïtat intra-varietal.
Taula 5.1. Descripció de la part vegetativa de la varietat Bitxo.
Caràcter
Hàbit de creixement2
FLOR
Color de les ales
Color de l’estendard
Presència d’estries
Forma de la bractèola
BEINA
Longitud (cm)
Color
Fibra
1

Descriptor

Mitjana

Heterogeneïtat
intra-varietal1

Singh 1982

IV

Nul·la

4.2.53
4.2.4

Lila
Lila
No
Cuirassada

Nul·la
Nul·la
Nul·la
Baixa

11±0,35
Vermell carmí
46

Baixa
Nul·la
Baixa

Singh et al., 19914

Grau d’heterogeneïtat existent dins la varietat tradicional per aquest caràcter: valoració qualitativa.
Hàbit de creixement: determinat (I); indeterminat erecte (II); indeterminat postrat (III); indeterminat enfiladís (IV) (Singh, 1982).
3
Número de referència dels descriptors de les mongetes publicats per Bioversity International (IPGRI, 1982).
4
Forma de la bractèola: cuirassada, ovalada, lanceolada o triangular (Singh et al.,1991).
5
Mitjana ± desviació de la mitjana.
6
Fibra: valoració en una escala de 1 a 5, on 1 indica beines molt fibroses i amb molts filaments, i 5 indica beines poc fibroses i amb
pocs filaments.
Dades obtingudes a partir d’assajos realitzats amb vuit entrades cultivades en dues localitats (Vallès Oriental i Vallès Occidental).
2

Figura 5.1. Flor de la varietat de mongeta Bitxo.

Figura 5.2. Beina de la varietat de mongeta Bitxo.

Figura 5.3. Beina de la varietat de mongeta Bitxo.

6. Perfil sensorial
La varietat Bitxo es caracteritza per tenir una elevada farinositat i un sabor intens
(Taula 6.1). La rugositat de la pell és molt baixa i la seva percepció alta. Pel que fa als
caràcters culinaris, el temps de cocció de la varietat Bitxo es troba en valors intermedis
(cocció en menys de dues hores) en comparació amb altres varietats tradicionals
(Taula 6.2). Respecte a la integritat del gra després de la cocció, solen trobar-se
aproximadament la meitat de grans esberlats (50%)
Taula 6.1. Característiques sensorials: comparació de la mitjana dels atributs sensorials de la
varietat Bitxo amb els valors de referència de la mongeta del Ganxet.
Percepció de la pell Rugositat de la pell Farinositat
Bitxo
Ganxet2

1

6,03 ±0,28
1,58 ±0,312

1,89 ±0,24
4,58 ±0,35

Gust

6,61 ±0,36 4,89 ±0,26
2,01 ±0,31 2,71 ±0,33

1

Mitjana ± desviació de la mitjana.
Testimoni de referència: mongeta del Ganxet.
Dades obtingudes a partir de les anàlisis sensorials realitzades en dues entrades diferents i quatre sessions de tats. L’anàlisi
sensorial l’ha realitzat el panel de tast de la Fundació Miquel Agustí, format per 9 panelistes amb més de 6 anys d’experiència en
anàlisi sensorial de mongetes. Els resultats estan expressats en una escala de l’1 al 10, on 1 indica una baixa presència del caràcter
i 10 una elevada presència.
2

Taula 6.2. Característiques culinàries de la varietat Bitxo.
Temps de Cocció
(min)
105,06 ±1,711

% de llavors senceres després
de la cocció
49,91 ±0,61

1

Mitjana ± desviació de la mitjana.
Dades obtingudes a partir de les anàlisis sensorials realitzades en dues entrades diferents i quatre sessions de tast.

7. Fons genètic i marcadors moleculars
Les anàlisis moleculars realitzades per Sánchez et al. (2007) mitjançant marcadors de
tipus RAPD (Random amplification of polymorphic DNA) i AFLP (Amplified fragment
length polymorphism) van assenyalar que la varietat Bitxo és d’origen Andí.
No s’han trobat marcadors específics de la varietat.

8. Varietats similars (tradicionals i comercials)
Varietats comercials similars: no es coneixen
Altres varietats tradicionals europees similars: no es coneixen

9. Recursos fitogenètics
Actualment hi ha dos entitats que tenen referenciades un total de 8 entrades de la
varietat Bitxo (Taula 9.1.). Les mostres procedeixen de les comarques del Maresme, la
Selva i el Baix Penedès (Figura 9.1.).
Taula 9.1. Entrades conservades ex situ de la varietat Bitxo, entitat que va realitzar la col·lecta i
localitat on es va obtenir la mostra.

1

Entitat
recol·lectora1

Codi
entrada

Nom de la
varietat

Origen

FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
Jardí Botànic Marimurtra
Jardí Botànic Marimurtra

C22/2002
C23/2002
C32/2002
C75/2003
C76/2003
C17/2006
VH012
VH023

Bitxo
Bitxo
Bitxo
Bitxo
Bitxo
Bitxo
Bitxo
Bitxo

Blanes
Blanes
Tordera
Tordera
Tordera
El Vendrell
Tordera
-

FMA: Fundació Miquel Agustí (Castelldefels); Jardí Botànic Marimurtra (Blanes).

Figura 9.1 Mapa de distribució dels municipis on s’han col·lectat les entrades conservades ex
situ de la varietat Bitxo.

10. Maneig del cultiu
Època aproximada de sembra: mitjan juliol.
Època de collita: durant el mes de novembre.

11. Aspectes socioeconòmics
La varietat Bitxo és poc coneguda entre els consumidors catalans. El seu ús és
principalment per autoconsum, i en alguns restaurants de l’alt Maresme.

12. Referències bibliogràfiques
(a) Publicacions en revistes indexades al Journal Citations Report:
Sánchez E, Sifres A, Casanas F, Nuez F (2007) Common bean (Phaseolus vulgaris L.) in
Catalonia, a Mesoamerican germplasm hot spot to be preserved. J Horticl Sci Biotech
82:529–534.

(b) Articles tècnics en revistes no indexades al Journal Citations Report
No es coneixen.

(c) Ponències a congressos o jornades tècniques:
Rivera A, Ferreira JJ, Campa A, Almirall A, Fenero D, Casañas F (2012) Recolección,
caracterización y clasificación de las variedades catalanas de judías (Phaseolus vulgaris
L.) en Cataluña. V Jornadas de Leguminosas, Pontevedra.

(d) Articles de divulgació
No es coneixen.

(e) Llibres
Puerta-Romero J (1961) Variedades de judías cultivadas en España. Monogr. Inst.
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, núm 11. Ministerio de
Agricultura, Madrid.

(f) Fons antic (articles publicats abans del 1980)
No es coneixen.

(g) Articles citats en el text
IPGRI (1982) Descriptors for Phaseolus vulgaris L. International Board for Plant Genetic
Resources secretariat, Roma.

Santalla M, de Ron AM, Voysest O (2001) European bean market classes. A: Amurrio
M, Santalla M and de Ron AM (eds) Catalogue of Bean Genetic Resources. Fundación
Pedro Barrié de la Maza, Pontevedra.
Singh SP, Gutierrez JA, Molina A, Urrea C, Gepts P (1991) Genetic diversity in cultivated
common bean: II marker-based analysis of morphological and agronomic traits. Crop
Sci 31:23–29.
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Mongeta Castellfollit
del Boix
Phaseolus vulgaris L.
Sinonímies populars:
No es coneixen

1. Àrea geogràfica de cultiu
La varietat Castellfollit del Boix es cultiva al terme municipal de Castellfollit del Boix, a
la comarca del Bages (Figura 1.1)

Figura 1.1. Mapa de la zona històrica de cultiu de la mongeta Castellfollit del Boix.

2. Breu descripció de la varietat
La varietat Castellfollit del Boix és d’origen Mesoamericà, les seves llavors són
blanques, amb forma rectangular/ovoide, bastant aplanades i tenen una mida mitjana.
Castellfollit del Boix pertany a la classe comercial Great Northern. La planta té
creixement indeterminat, però es cultiva sense cap mena de tutor. Les flors són
completament blanques. Les beines són de color verd i tenen una longitud intermèdia.
Les produccions d’aquesta varietat són baixes, perquè es cultiva en secà, però poden
esdevenir més elevades si es fan regs de suport. Des del punt de vista sensorial es
caracteritza per una baixa farinositat, una baixa percepció de la pell i un sabor suau.

3. Caràcters de la part comestible: Llavor
Els trets principals de la llavor de Castellfollit del Boix estan resumits a la Taula 3.1. Les
llavors són de color blanc, tenen forma rectangular però poc pronunciada, són bastant
aplanades i tenen una mida mitjana (33g/100 llavors) (Figura 3.1). Els caràcters forma i
pes de 100 llavors tenen un cert grau d’heterogeneïtat intra-varietal, podent presentar
variacions importants entre genotips. Les llavors no esdevenen un distintiu que
permeti discriminar la varietat Castellfollit del Boix, doncs es confon amb la resta de
varietats de la classe comercial Great Northern (Santalla et al., 2007).
Taula 3.1. Caràcters de la llavor de la varietat Castellfollit del Boix.
Caràcter

1

Descriptor
IPGRI1

Color principal
Color secundari
Patró de color

4.3.1

Forma

4.3.5

Pes de 100 llavors (g)

6.3.3

Mitjana
Blanc
Rectangular/
ovoide
33.3±0.93

Heterogeneïtat
intra-varietal2
Nul·la
Nul·la
Nul·la
Baixa
Baixa

Número de referència dels descriptors de les mongetes publicats per Bioversity International (IPGRI, 1982).
2
Grau d’heterogeneïtat existent dins la varietat tradicional per aquest caràcter: valoració qualitativa.
3
Mitjana ± desviació de la mitjana.
Dades obtingudes a partir d’assajos realitzats amb deu entrades cultivades en dues localitats (Vallès Oriental i Vallès Occidental).

Figura 3.1. Llavors de la varietat Castellfollit del Boix.

4. Caràcters relacionats amb el comportament agronòmic
La varietat tradicional Castellfollit del Boix, cultivada a la zona històrica de producció,
presenta unes produccions baixes. El rendiment mitjà estimat és de 800kg/ha. Això és
degut a que es cultiva en condicions de secà i sense tutors de suport. En condicions
més favorables, amb reg de suport, el rendiment net pot arribar fins als 1200 kg/ha
(Taula 4.1). Respecte a la precocitat, es tracta d’una varietat tardana, amb una mitjana
de 45 dies transcorreguts des de la sembra fins al moment en què el 50% de les
plantes d’un cultiu estan en floració; aquest caràcter, molt influenciat per les
condicions ambientals, pot variar des dels 32 fins als 60 dies.
Taula 4.1. Comportament agronòmic la varietat Castellfollit del Boix. Mitjana, desviació de la
mitja (DesvMitj), valor mínim i màxim, coeficient de variació (CV) i número d’observacions
totals (n) a partir de les quals es calculen els estadístics.
Caràcter
Producció bruta (Kg/ha)
Producció neta (Kg/ha)
Dies fins 50% floració
1

Descriptor
Mitjana2 DesvMitj Mínim Màxim CV (%)
IPGRI1

4.2.2

1423
1270
45

73
66
0,6

682
599
32

2794
2469
60

36
37
10

n
50
50
50

Número de referència dels descriptors de les mongetes publicats per Bioversity International (IPGRI, 1982).
2
Dades obtingudes a partir d’assajos realitzats amb deu entrades cultivades en dues localitats (Vallès Oriental i Vallès Occidental).

5. Caràcters de la part vegetativa
Els trets principals de la planta de la varietat Castellfollit del Boix estan resumits a la
Taula 5.1. El creixement és de tipus indeterminat (enfiladís). No obstant es cultiva
sense cap mena de tutor, ja que en secà les plantes tenen un menor desenvolupament
vegetatiu. Les flors són de color blanc i no tenen estries; la forma de la bractèola és
cuirassada (Figura 5.1). Les beines tenen una mida intermèdia d’uns 12 cm, són de
color verd i tenen un contingut de fibra mitjà (Figura 5.2). L’hàbit de creixement, la
forma de la bractèola, la longitud de les beines i la fibra tenen un cert grau
d’heterogeneïtat intra-varietal, existint petites variacions entre genotips.
Taula 5.1. Descripció de la part vegetativa de la varietat Castellfollit del Boix.
Caràcter

Descriptor3

Mitjana

Heterogeneïtat
intra-varietal1

Hàbit de creixement2

Singh, 1982

IV

Baixa

4.2.5
4.2.4

Blanc
Blanc
No
Cuirassada

Nul·la
Nul·la
Nul·la
Baixa

12,3±0,15
Verd
36

Baixa
Nul·la
Baixa

FLOR
Color de les ales
Color de l’estendard
Presència d’estries
Forma de la bractèola4
BEINA
Longitud (cm)
Color
Fibra
1

Singh et al., 1991

Grau d’heterogeneïtat existent dins la varietat tradicional per aquest caràcter: valoració qualitativa.
Hàbit de creixement: determinat (I); indeterminat erecte (II); indeterminat postrat (III); indeterminat enfiladís (IV) (Singh 1982).
3
Número de referència dels descriptors de les mongetes publicats per Bioversity International (IPGRI 1982).
4
Forma de la bractèola: cuirassada, ovalada, lanceolada o triangular (Singh et al.,1991).
5
Mitjana ± desviació de la mitjana.
6
Fibra: valoració en una escala de 1 a 5, on 1 indica beines molt fibroses i amb molts filaments, i 5 indica beines poc fibroses i amb
pocs filaments.
Dades obtingudes a partir d’assajos realitzats amb deu entrades cultivades en dues localitats (Vallès Oriental i Vallès Occidental).
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Figura 5.1. Flor de la varietat Castellfollit del Boix.

Figura 5.2. Beina de la varietat Castellfollit del Boix.

6. Perfil sensorial
La varietat Castellfollit del Boix es caracteritza per tenir una baixa farinositat i un gust
suau, lleugerament més intens que la varietat de referència Ganxet (Taula 6.1.). La
percepció i la rugositat de la pell presenten valors baixos. La cocció de la varietat
Castellfollit del Boix triga unes dues hores (Taula 6.2). Respecte a la integritat del gra
després de la cocció, solen trobar-se al voltant d’un 63% de grans esberlats.
Taula 6.1. Característiques sensorials: comparació de la mitjana dels atributs sensorials de la
varietat Castellfollit del Boix amb els valors de referència de la mongeta del Ganxet.
Percepció de la pell
Castellfollit del Boix
Ganxet2

1

3,07 ±0,26
1,58 ±0,312

Rugositat de la pell

Farinositat

Gust

2,42 ±0,21
4,58 ±0,35

3,5 ±0,25
2,01 ±0,31

3,15 ±0,25
2,71 ±0,33

1

Mitjana ± desviació de la mitjana.
Testimoni de referència: mongeta del Ganxet.
Dades obtingudes a partir de les anàlisis sensorials realitzats en tres entrades diferents i sis sessions de tats. L’anàlisi sensorial l’ha
realitzat el panel de tast de la Fundació Miquel Agustí, format per 9 panelistes amb més de 6 anys d’experiència en anàlisi
sensorial de mongetes. Els resultats estan expressats en una escala de l’1 al 10, on 1 indica una baixa presència del caràcter i 10
una elevada presència.
2

Taula 6.2. Característiques culinàries de la varietat Castellfollit del Boix.
Temps de Cocció
(min)
123,6 ±4,11

% de llavors senceres després
de la cocció
37,4 ±1,2

1

Mitjana ± desviació de la mitjana.
Dades obtingudes a partir de l’estudi del procés de cocció de tres entrades diferents i sis sessions de tats.

7. Fons genètic i marcadors moleculars
Les anàlisis moleculars realitzades per Sánchez et al., (2007) mitjançant marcadors de
tipus RAPD (Random amplification of polymorphic DNA) i AFLP (Amplified fragment
length polymorphism) van assenyalar que la varietat Castellfollit del Boix és d’origen
Mesoamericà i està molt emparentada filogenèticament amb les varietats comercials
Great Northern i Navy. En aquest mateix treball, un estudi de variabilitat genètica dut a
terme en 7 poblacions diferents de Castellfollit del Boix va mostrar que existia
abundant variabilitat dintre de cada població. Per contra aquesta variabilitat per fons
genètic no es va detectar entre les diferents poblacions estudiades. Aquests resultats
mostrarien que el material cultivat pels agricultors és força heterogeni, alhora que no
existirien gaires diferències entre poblacions degut al freqüent intercanvi de llavor
entre els agricultors de la zona històrica de producció.
No s’han trobat marcadors específics de la varietat.

8. Varietats similars (tradicionals i comercials)
Varietats comercials similars: Great Northern
Altres varietats tradicionals europees similars:
1. Nom de la varietat: Fagiolo di Sorana
Zona de cultiu: Itàlia
Grau de similitud: morfologia de la llavor semblant

9. Recursos fitogenètics
Actualment hi ha una entitat que té referenciades 15 entrades de mongeta Castellfollit
del Boix (Taula 9.1.). Les mostres han estat col·lectades principalment a la comarca del
Bages (concretament a la localitat de Castellfollit del Boix). Únicament una entrada ha
estat col·lectada fora d’aquest municipi (comarca de l’Anoia) (Figura 9.1.).
Taula 9.1. Entrades conservades ex situ de la varietat Castellfollit del Boix, entitat que va
realitzar la col·lecta i localitat on es va obtenir la mostra.
Entitat
recol·lectora1
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
1

Codi
entrada
C5/1995
C100/1995
C1/2001
C2/2001
C3/2001
C4/2001
C5/2001
C6/2001
C7/2001
C55/2002
C70/2002

C71/2002
C6/2004
C108/2005
FMA/XN/2011/59

FMA: Fundació Miquel Agustí (Castelldefels).

Nom de la
varietat

Origen

Castellfollit del Boix
Castellfollit del Boix
Castellfollit del Boix
Castellfollit del Boix
Castellfollit del Boix
Castellfollit del Boix
Castellfollit del Boix
Castellfollit del Boix
Castellfollit del Boix
Castellfollit del Boix
Castellfollit del Boix
Castellfollit del Boix
Castellfollit del Boix
Castellfollit del Boix
Castellfollit del Boix

Castellfollit del Boix
Castellfollit del Boix
Castellfollit del Boix
Castellfollit del Boix
Castellfollit del Boix
Castellfollit del Boix
Castellfollit del Boix
Castellfollit del Boix
Castellfollit del Boix
Castellfollit del Boix
Castellfollit del Boix
Castellfollit del Boix
Castellfollit del Boix
Castellfollit del Boix
Carme

Figura 9.1. Mapa de distribució dels municipis on s’han col·lectat les entrades conservades ex
situ de la varietat Castellfollit del Boix.

10. Maneig del cultiu
Època aproximada de sembra: primavera.
Època de collita: mitjan estiu.

11. Aspectes socioeconòmics
La superfície cultivada de mongeta Castellfollit del Boix és escassa. Aquesta varietat
únicament es cultiva a la localitat de Castellfollit del Boix, on les condicions
edafològiques i climàtiques (700 metres d’alçada, sòls llimosos rics en calci)
contribueixen a la qualitat sensorial d’aquesta mongeta que té un mercat consolidat
entre els consumidors. Des de l’any 1994 posseeix la denominació comarcal de
producte alimentari del Bages.
Convençuts de les possibilitats que ofereix aquesta varietat, alguns productors de la
localitat impulsen l’Associació de productors de Llegums de Castellfollit del Boix, amb
l’objectiu de millorar promoure la mongeta cultivada al municipi. Actualment els
productors que formen part de l’associació comercialitzen la mongeta amb el mateix
tipus d’envàs i la mateixa marca (tant per les mongetes seques com cuites). Des de
l’Associació també coordinen aspectes relacionats amb la distribució i promoció del
producte. Aquesta mongeta es comercialitza principalment a la comarca del Bages, tot
i que també la podem trobar a d’altres indrets de Catalunya. El seu preu en el mercat
pot assolir entre els 4 i 6 €/Kg.
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Mongeta Confit
Phaseolus vulgaris L.
Sinonímies populars:
No es coneixen

1. Àrea geogràfica de cultiu
S’han recollit entrades de la varietat Confit a les zones del Maresme, Baix Empordà,
Bages, Berguedà, Solsonès i Segrià (Figura 1.1).

Figura 1.1. Mapa de les zones on s’han identificat cultius de la mongeta Confit. Elaboració
pròpia a partir de les dades de col·lecta dels materials conservats ex situ en Bancs de
Germoplasma.

2. Breu descripció de la varietat
La varietat Confit, d’origen Andí, es caracteritza per les seves llavors blanques,
arrodonides i de mida gran, pertanyents a la classe comercial Marrow. Té creixement
determinat. Les flors són completament blanques. Les beines són de mida reduïda i de
color verd. Les produccions són baixes, però acceptables tenint en compte que es
tracta d’una varietat de mata baixa. Des del punt de vista sensorial, Confit es
caracteritza per una baixa farinositat, percepció de la pell intermèdia i un sabor suau.

3. Caràcters de la part comestible: Llavor
Els trets principals de la llavor de la varietat Confit estan resumits a la Taula 3.1. Les
llavors són blanques i de mida gran (53g/ 100 llavors) i tenen forma arrodonida (Figura
3.1). La mida de les llavors pot variar bastant, donat que està molt influenciada per les
característiques ambientals. És molt difícil distingir la varietat Confit per les
característiques de la llavor, ja que són similars a la resta de varietats que pertanyen a
la classe comercial Marrow (Santalla et al., 2007).
Taula 3.1. Caràcters de la llavor de la varietat Confit.
Caràcter
Color principal
Color secundari
Patró de color
Forma
Pes de 100 llavors (g)
1

Descriptor
IPGRI1

4.3.1
4.3.5
6.3.3

Mitjana
Blanc
Arrodonida
52,94±1,19

Heterogeneïtat
intra-varietal2
Nul·la
Nul·la
Nul·la
Nul·la
Baixa

Número de referència dels descriptors de les mongetes publicats per Bioversity International (IPGRI, 1982).
Grau d’heterogeneïtat existent dins la varietat tradicional per aquest caràcter: valoració qualitativa.
Dades obtingudes a partir d’assajos realitzats amb cinc entrades cultivades en dues localitats (Vallès Oriental i Vallès Occidental).
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Figura 3.1. Llavors de la varietat Confit.

4. Caràcters relacionats amb el comportament agronòmic
La varietat tradicional Confit té unes produccions mitjanes al voltant dels 700 Kg/ha
(Taula 4.1). Es tracta de produccions baixes, sobretot si ho comparem amb d’altres
varietats tradicionals de mongeta. No obstant hem de tenir en compte que les
varietats de mongeta de creixement determinat tenen una producció menor que les
que presenten un creixement indeterminat (és a dir la major part de varietats
tradicionals catalanes). Els valors que aquí es presenten estan extrets de diversos
assajos i tot i això són orientatius, ja que aquests s’han realitzat en micro-parcel·les i en
condicions òptimes de cultiu. Respecte a la precocitat, es tracta d’una varietat
primerenca, amb una mitjana de 41 dies transcorreguts des de la sembra fins al
moment en què el 50% de les plantes del cultiu estan en floració. Aquest caràcter està
molt influenciat per les condicions ambientals i pot variar des dels 30 fins als 51 dies.
Taula 4.1. Comportament agronòmic la varietat Confit. Mitjana, desviació de la mitjana
(DesvMitj), valors mínim i màxim, coeficient de variació (CV) i número d’observacions totals (n)
a partir de les quals es calculen els estadístics.
Caràcter
Producció bruta (Kg/ha)
Producció neta (Kg/ha)
Dies fins 50% floració
1

Descriptor
Mitjana
IPGRI1

4.2.2

9692
734
41

DesvMitj Mínim Màxim CV (%)
66
58
0,89

404
322
30

2013
1439
51

37,58
43,85
12,72

n
31
31
31

Número de referència dels descriptors de les mongetes publicats per Bioversity International (IPGRI, 1982).
2
Dades obtingudes a partir d’assajos realitzats amb cinc entrades cultivades en dues localitats (Vallès Oriental i Vallès Occidental).

5. Caràcters de la part vegetativa
Els trets principals de la planta de la varietat Confit estan resumits a la Taula 5.1. Confit
és una varietat de mata baixa. Les flors són de color blanc i no presenten estries. La
forma de la bractèola és ovalada (Figura 5.1). Les beines són petites (menys de 10 cm) i
de color verd (Figures 5.2 i 5.3). La proporció de fibra que tenen les tavelles quan estan
verdes no és molt elevada, però aquesta varietat no s’acostuma a consumir en verd.
L’hàbit de creixement i els caràcters de la flor no presenten heterogeneïtat intravarietal. Els caràcters referents a la forma de la beina sí que presenten un cert grau
d’heterogeneïtat intra-varietal, existint variacions entre genotips respecte a la longitud
o el contingut de fibra.
Taula 5.1. Descripció de la part vegetativa de la mongeta Confit.
Caràcter
Hàbit de creixement2
FLOR
Color de les ales
Color de l’estendard
Presència d’estries
Forma de la bractèola
BEINA
Longitud (cm)
Color
Fibra
1

Descriptor

Mitjana

Heterogeneïtat
intra-varietal1

Singh 1982

I

Nul·la

4.2.53
4.2.4

Blanc
Blanc
No
Ovalada

Nul·la
Nul·la
Nul·la
Baixa

9,9±0,25
Verd
36

Baixa
Nul·la
Baixa

Singh et al., 19914

Grau d’heterogeneïtat existent dins la varietat tradicional per aquest caràcter: valoració qualitativa.
Hàbit de creixement: determinat (I); indeterminat erecte (II); indeterminat postrat (III); indeterminat enfiladís (IV) (Singh, 1982).
3
Número de referència dels descriptors de les mongetes publicats per Bioversity International (IPGRI, 1982).
4
Forma de la bractèola: cuirassada, ovalada, lanceolada o triangular (Singh et al.,1991).
5
Mitjana ± desviació de la mitjana.
6
Fibra: valoració en una escala de 1 a 5, on 1 indica beines molt fibroses i amb molts filaments, i 5 indica beines poc fibroses i amb
pocs filaments.
Dades obtingudes a partir d’assajos realitzats amb cinc entrades cultivades en dues localitats (Vallès Oriental i Vallès Occidental).
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Figura 5.1. Flor de la varietat Confit.

Figura 5.2. Beina de la varietat Confit

Figura 5.3. Beina de la varietat Confit.

6. Perfil sensorial
La varietat Confit es caracteritza per tenir una baixa farinositat i un gust suau,
lleugerament més intens que la varietat Ganxet (Taula 6.1.). La percepció i la rugositat
de la pell presenten valors intermedis. La cocció de la varietat Confit és molt ràpida,
lleugerament superior a una hora (Taula 6.2). Aquest temps de cocció és molt inferior
que el d'altres varietats, les quals poden arribar a un temps de cocció superior a les 2
hores. Respecte a la integritat del gra després de la cocció, Confit presenta valors molt
elevats, amb un 80% de grans esberlats de mitjana.
Taula 6.1. Característiques sensorials: comparació de la mitjana dels atributs sensorials de la
varietat Confit amb els valors de referència de la mongeta del Ganxet.
Percepció de la pell Rugositat de la pell Farinositat
Confit
Ganxet2

1

5,74 ±0,3
1,58 ±0,312

5,92 ±0,27
4,58 ±0,35

Gust

3,42 ±0,33 3,46 ±0,28
2,01 ±0,31 2,71 ±0,33

1

Mitjana ± desviació de la mitjana.
Testimoni de referència: mongeta del Ganxet.
Dades obtingudes a partir de les anàlisis sensorials realitzades en dues entrades diferents i quatre sessions de tast. L’anàlisi
sensorial l’ha realitzat el panel de tast de la Fundació Miquel Agustí, format per 9 panelistes amb més de 6 anys d’experiència en
anàlisi sensorial de mongetes. Els resultats estan expressats en una escala de l’1 al 10, on 1 indica una baixa presència del caràcter
i 10 una elevada presència.
2

Taula 6.2. Característiques culinàries de la varietat Confit.
Temps de Cocció
(min)
76,98 ±1,951

% de llavors senceres després
de la cocció
19,34 ±0,37

1

Mitjana ± desviació de la mitjana.
Dades obtingudes a partir dels anàlisis sensorials realitzats en dues entrades diferents i quatre sessions de tats.

7. Fons genètic i marcadors moleculars
Les anàlisis moleculars realitzades per Sánchez et al. (2007) mitjançant marcadors de
tipus RAPD (Random amplification of polymorphic DNA) i AFLP (Amplified fragment
length polymorphism) van assenyalar que la varietat Confit és d’origen Andí.
No s’han trobat marcadors específics de la varietat.

8. Varietats similars (tradicionals i comercials)
Varietats comercials similars: no es coneixen.
Altres varietats tradicionals europees similars:
1. Nom de la varietat: Fagiolo di Controne
Zona de cultiu: Salermo (Itàlia)
Grau de similitud: morfologia de la llavor semblant

9. Recursos fitogenètics
Actualment hi ha quatre entitats que tenen referenciades un total de 12 entrades de la
varietat Confit (Taula 9.1.). Les mostres procedeixen de les comarques del Baix
Empordà, la Selva, el Solsonès, el Berguedà, el Bages i el Segrià (Figura 9.1.).
Taula 9.1. Entrades conservades ex situ de la varietat Confit, entitat que va realitzar la col·lecta
i localitat on es va obtenir la mostra.

1

Entitat
recol·lectora1

Codi
entrada

Nom de la
varietat

Origen

FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
INIA
INIA
Esporus
Refardes

C31/2002
C37/2003
C39/2003
C58/2003
C60/2003
C127/2005
C28/2007
FMA/XN/2011/209
NC079622
NC004478
.-

Confit
Confit
Confit
Confit
Confit
Confit
Confit
Confit
Confit
Confit
Confit
Confit

Santa Cristina d'Aro
Calonge
Calonge
Palafrugell
Palafrugell
INIA
Lleida
Navès
La Coma i la Pedra
Solsona
Vallcebre
Mura

FMA: Fundació Miquel Agustí (Castelldefels); INIA: Banc de Germoplasma del Centro de Recursos Fitogenéticos (diverses
localitats); Esporus: Esporus-Centre de Conservació de la Biodiversitat Cultivada (Manresa); Refardes: Les Refardes-Gaiadea
(Mura).

Figura 9.1 Mapa de distribució dels municipis on s’han col·lectat les entrades conservades ex
situ de la varietat Confit.

10. Maneig del cultiu
Època aproximada de sembra: juny/juliol.
Època de collita: octubre.

11. Aspectes socioeconòmics
La varietat Confit no sembla que actualment sigui important en el panorama agrícola i
gastronòmic català.

12. Referències bibliogràfiques
(a) Publicacions en revistes indexades al Journal Citations Report:
Sánchez E, Sifres A, Casanas F, Nuez F (2007) Common bean (Phaseolus vulgaris L.) in
Catalonia, a Mesoamerican germplasm hot spot to be preserved. J Horticl Sci Biotech
82:529–534.

(b) Articles tècnics en revistes no indexades al Journal Citations Report
No es coneixen.

(c) Ponències a congressos o jornades tècniques:
Rivera A, Ferreira JJ, Campa A, Almirall A, Fenero D, Casañas F (2012) Recolección,
caracterización y clasificación de las variedades catalanas de judías (Phaseolus vulgaris
L.) en Cataluña. V Jornadas de Leguminosas, Pontevedra.

(d) Articles de divulgació
No es coneixen.

(e) Llibres
Simó J, Plans M, Casañas F (ed.). (2010) La agrodiversidad: estrategias de conservación.
Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, Olot.

(f) Fons antic (articles publicats abans del 1980)
No es coneixen.

(g) Articles citats en el text
IPGRI (1982) Descriptors for Phaseolus vulgaris L. International Board for Plant Genetic
Resources secretariat, Roma.

Santalla M, de Ron AM, Voysest O (2001) European bean market classes. A: Amurrio
M, Santalla M and de Ron AM (eds) Catalogue of Bean Genetic Resources Fundación
Pedro Barrié de la Maza, Pontevedra.
Singh SP, Gutierrez JA, Molina A, Urrea C, Gepts P (1991) Genetic diversity in cultivated
common bean: II marker-based analysis of morphological and agronomic traits. Crop
Sci 31:23–29.
Singh SP (1982) A key for identification of different growth habits of Phaseolus vulgaris
L. Annu Rep Bean Improv Coop 25:92–94.

Mongeta Genoll de Crist
Phaseolus vulgaris L.
Sinonímies populars:
Or i plata, Genoll, Genollet

1. Àrea geogràfica de cultiu
La varietat Genoll de Crist es cultiva principalment a les comarques del Vallès Oriental i
Occidental i al Maresme. També es cultiva, amb menys intensitat, a les comarques de
la Selva i el Bages (Figura 1.1).

Figura 1.1. Mapa de les zones on s’han identificat cultius de la mongeta Genoll de Crist.

2. Breu descripció de la varietat
La varietat Genoll de Crist, d’origen Andí, es caracteritza per les seves llavors, ovalades
i de mida gran. Aproximadament la meitat de la llavor és de color blanc, i l’altra meitat
presenta un dibuix amb tonalitats marrons i granades (aquest dibuix és el que dóna
nom a la varietat). Genoll de Crist pertany a la classe comercial Rounded caparron. Les
plantes d’aquesta varietat presenten creixement indeterminat. Les flors són blanques i
tenen l’estendard de color lila (no presenten estries). Les beines presenten una mida
intermèdia, són de color verd a l’estadi immadur, i de color verd amb ratlles carmí a la
maduresa. La baixa fibrositat de les beines verdes les fa apreciades, també, per
consum quan són tendres. Les produccions d’aquesta varietat tendeixen a ser elevades
en comparació amb la resta de varietats tradicionals catalanes. Des del punt de vista
sensorial, la varietat Genoll de Crist es caracteritza per una elevada farinositat, una
percepció de la pell intermèdia i un sabor intens.

3. Caràcters de la part comestible: Llavor
Els trets principals de la llavor de la varietat Genoll de Crist estan resumits a la Taula
3.1. Les llavors són ovalades i grans (52g/100 llavors). Presenten un patró de color de
tipus bicolor tacat (la meitat de la llavor és blanca, i l’altra meitat presenta un dibuix de
color marró i granat al voltant de l’hílum) (Figura 3.1). Els caràcters morfològics de la
llavor presenten un grau d’heterogeneïtat intra-varietal pràcticament nul, doncs són
els que utilitzen els agricultors per fer la selecció de la llavor de sembra. Únicament el
caràcter pes de 100 llavors, molt influenciat per l’ambient, pot presentar variacions
importants. El dibuix de la varietat Genoll de Crist és molt característic i constitueix un
bon identificador de la varietat: és el que dóna nom a la varietat, doncs la cultura
popular el compara amb la imatge del genoll de Crist a la creu, o bé amb les marques
que presentaven els genolls dels nens quan anaven antigament a missa. Genoll de Crist
pertany a la classe comercial Rounded caparron (Santalla et al., 2007).
Taula 3.1. Caràcters de la llavor de la mongeta Genoll de Crist.
Caràcter
Color principal
Color secundari
Patró de color
Forma
Pes de 100 llavors (g)
1

Descriptor
IPGRI1

4.3.1
4.3.5
6.3.3

Mitjana
Blanc
Marró, granat
Bicolor tacat
Ovalada
52,03 ±0,73

Heterogeneïtat
intra-varietal2
Nul·la
Nul·la
Nul·la
Nul·la
Baixa

Número de referència dels descriptors de les mongetes publicats per Bioversity International (IPGRI, 1982).
Grau d’heterogeneïtat existent dins la varietat tradicional per aquest caràcter: valoració qualitativa.
Dades obtingudes a partir d’assajos realitzats amb dotze entrades cultivades en dues localitats (Vallès Oriental i Vallès Occidental).
2

Figura 3.1. Llavors de la varietat Genoll de Crist.

4. Caràcters relacionats amb el comportament agronòmic
La varietat tradicional Genoll de Crist té unes produccions elevades: 1800 Kg/ha de
mitjana. No obstant això, existeix un cert grau d’heterogeneïtat intra-varietal pels
caràcters agronòmics (Taula 4.1.; la variació que presenten les dades també inclou
l’efecte ambiental). En aquest sentit, en funció de l’any i la localitat, així com del
genotip avaluat, es poden observar diferències de producció neta entre un màxim de
3100 kg/ha i un mínim de 500 kg/ha. Respecte a la precocitat, es tracta d’una varietat
no molt primerenca, amb una mitjana de 44 dies transcorreguts des de la sembra fins
al moment que el 50% de les plantes d’un cultiu estan en floració. Aquest caràcter, que
està molt influenciat per les condicions ambientals, pot oscil·lar dels 34 als 51 dies.
Taula 4.1. Comportament agronòmic de la varietat Genoll de Crist. Mitjana, coeficient de
variació (CV), desviació de la mitja (DesvMitj), valors mínim i màxim, i número d’observacions
totals (n) a partir de les quals es calculen els estadístics.
Caràcter
Producció bruta (Kg/ha)
Producció neta (Kg/ha)
Dies fins 50% floració
1

Descriptor
Mitjana
IPGRI1

4.2.2

1977
1770
44

DesvMitj

Mínim

Màxim

CV(%)

n

115
108
0,33

700
561
34

3366
3156
51

43,71
45,74
6,14

56
56
56

Número de referència dels descriptors de les mongetes publicats per Bioversity International (IPGRI, 1982).
Dades obtingudes a partir de d’assajos realitzats amb dotze entrades cultivades en dues localitats (Vallès Oriental i Vallès
Occidental). Valors orientatius: assajos realitzats en micro-parcel·les i en condicions de cultiu òptimes.

5. Caràcters de la part vegetativa
Els trets principals de la planta de la varietat Genoll de Crist estan resumits a la Taula
5.1. El creixement és de tipus indeterminat (enfiladís), de manera que s’ha d’entutorar.
Les flors són de color blanc, amb petites marques violetes a l’estendard i sense estries.
La forma de la bractèola és lanceolada (Figura 5.1). Les beines presenten una mida
intermèdia, són verdes a l’inici i viren a verd amb ratlles carmí durant el procés de
maduració (Figura 5.2). Quan les beines són verdes tenen un baix contingut en fibra,
això fa que també siguin apreciades per consum en tendre. En general l’hàbit de
creixement i els caràcters de la flor tenen un grau d’heterogeneïtat molt baix. Els
caràcters relacionats amb la forma i color de la beina tenen un cert grau
d’heterogeneïtat intra-varietal, és a dir, presenten petites variacions entre genotips.
Taula 5.1. Descripció de la part vegetativa de la mongeta Genoll de Crist.
Caràcter
Hàbit de creixement2
FLOR
Color de les ales
Color de l’estendard
Presència d’estries
Forma de la bractèola4
BEINA
Longitud (cm)
Color
Fibra
1

Descriptor

Mitjana

Heterogeneïtat
intra-varietal1

Singh, 1982

IV

Nul·la

4.2.53
4.2.4

Blanc
Lila
No
Lanceolada

Nul·la
Nul·la
Nul·la
Baixa

13,2±0,235
Carmí sobre verd
56

Baixa
Baixa
Baixa

Singh et al., 1991

Grau d’heterogeneïtat existent dins la varietat tradicional per aquest caràcter: valoració qualitativa.
Hàbit de creixement: determinat (I); indeterminat erecte (II); indeterminat postrat (III); indeterminat enfiladís (IV) (Singh 1982).
3
Número de referència dels descriptors de les mongetes publicats per Bioversity International (IPGRI, 1982).
4
Forma de la bractèola: cuirassada, ovalada, lanceolada o triangular (Singh et al.,1991).
5
Mitjana ± desviació de la mitjana.
6
Fibra: valoració en una escala de 1 a 5, on 1 indica beines molt fibroses i amb molts filaments, i 5 indica beines poc fibroses i amb
pocs filaments.
Dades obtingudes a partir d’assajos realitzats amb dotze entrades cultivades en dues localitats (Vallès Oriental i Vallès Occidental).
2

Figura 5.1. Flor de la varietat Genoll de Crist.

Figura 5.2. Beina de la varietat Genoll de Crist.

6. Perfil sensorial
La varietat Genoll de Crist es caracteritza per tenir una elevada farinositat i un gust
intens (Taula 6.1.). La percepció de la pell és intermèdia i la rugositat de la pell és
baixa. La cocció de la varietat Genoll de Crist tarda menys de dues hores (Taula 6.2).
Respecte a la integritat del gra després de la cocció, solen trobar-se al voltant d’un 43%
de grans esberlats.
Taula 6.1. Característiques sensorials: comparació de la mitjana dels atributs sensorials de la
varietat Genoll de Crist amb els valors de referència de la mongeta del Ganxet.
Percepció de la pell Rugositat de la pell Farinositat
Genoll de Crist
Ganxet2

1

4,46 ±0,25
1,58 ±0,312

3,36 ±0,23
4,58 ±0,35

Gust

6,24 ±0,3 5,58 ±0,21
2,01 ±0,31 2,71 ±0,33

1

Mitjana ± desviació de la mitjana.
Testimoni de referència: mongeta del Ganxet.
Dades obtingudes a partir de les anàlisis sensorials realitzades en tres entrades diferents i sis sessions de tats. L’anàlisi sensorial
l’ha realitzat el panel de tast de la Fundació Miquel Agustí, format per 9 panelistes amb més de 6 anys d’experiència en anàlisi
sensorial de mongetes. Els resultats estan expressats en una escala de l’1 al 10, on 1 indica una baixa presència del caràcter i 10
una elevada presència.
2

Taula 6.2. Característiques culinàries de la varietat Genoll de Crist.
Temps de Cocció
(min)
109,48 ±1,061

% de llavors senceres després
de la cocció
57,98 ±0,61

1

Mitjana ± desviació de la mitjana.
Dades obtingudes a partir de l’anàlisi sensorial realitzat en tres entrades diferents i sis sessions de tast.

7. Fons genètic i marcadors moleculars
Les anàlisis moleculars realitzades per Sánchez et al. (2007) mitjançant marcadors de
tipus RAPD (Random amplification of polymorphic DNA) i AFLP (Amplified fragment
length polymorphism) van assenyalar que la varietat Genoll de Crist és d’origen andí.
Aquesta varietat està emparentada filogenèticament amb la varietat comercial White
Kidney.
No s’han trobat marcadors específics de la varietat.

8. Varietats similars (tradicionals i comercials)
Varietats comercials similars: no es coneixen
Altres varietats tradicionals europees similars:
1. Nom de la varietat: Del Pilar
Zona de cultiu: Aragó
Grau de similitud: morfologia i color de la llavor molt semblant
2. Nom de la varietat: Pilarica
Zona de cultiu: Aragó
Grau de similitud: morfologia i color de la llavor molt semblant

9. Recursos fitogenètics
Actualment hi ha sis entitats que tenen referenciades un total de 26 entrades de la
varietat Genoll de Crist (Taula 9.1.). Les mostres procedeixen de les comarques del
Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Maresme, el Baix Empordà, la Garrotxa, la Selva,
el Solsonès, el Bages i l’Alt Penedès (Figura 9.1.).
Taula 9.1. Entrades conservades ex situ de la varietat Genoll de Crist, entitat que va realitzar la
col·lecta i localitat on es va obtenir la mostra.
Entitat
recol·lectora1
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA

Codi
entrada
C8/2001
C8/2002
C4/2002
C6/2002
C10/2002
C13/2002
C16/2002
C19/2002
C45/2002
C49/2002
C56/2002
C69/2002
C71/2003
C4/2004
C103/2005

Nom
de la varietat
Genoll de Crist
Genoll de Crist
Genoll de Crist
Genoll de Crist
Genoll de Crist
Genoll de Crist
Genoll de Crist
Genoll de Crist
Genoll de Crist
Genoll de Crist
Genoll de Crist
Genoll de Crist
Genoll de Crist
Genoll de Crist
Genoll de Crist

Origen
La Roca del Vallès
Caldes de Montbui
Granollers
Granollers
Caldes de Montbui
Sant Celoni
Solsona
Blanes
Santa Cristina d’Aro
Llinars del Vallès
La Roca del Vallès
Castellar del Vallès
Pineda de Mar
La Roca del Vallès
Tordera

FMA
C220/2005 Genoll de Crist
FMA
C229/2005 Genoll de Crist
INIA
NC004581 Genoll de Crist
Esporus
Genoll de Crist
Esporus
Genoll de Crist
Jardí Botànic Marimurtra
VH014
Genoll de Crist
Jardí Botànic Marimurtra
VH022
Genoll de Crist
Refardes
Genoll de Crist
Refardes
Genoll de Crist
Refardes
Genoll de Crist
SIGMA
180
Genoll de Crist

Avinyó
Vilafranca del Penedès
Monistrol de Calders
El Pont de Vilomara i Rocafort
Castellar del Vallès
Tordera
Tordera
Castellar del Vallès
Manresa
Monistrol de Calders
Santa Pau

1

FMA: Fundació Miquel Agustí (Castelldefels); INIA: Banc de Germoplasma del Centro de Recursos Fitogenéticos (diverses
localitats); Esporus-Centre de Conservació de la Biodiversitat Cultivada (Manresa); Jardí Botànic Marimurtra (Blanes); Refardes: Les
Refardes-Gaiadea (Mura); SIGMA: Consorci de Medi Ambient y Salut Pública de la Garrotxa.

Figura 9.1 Mapa de distribució dels municipis on s’han col·lectat les entrades conservades ex
situ de la varietat Genoll de Crist.

10. Maneig del cultiu
Època aproximada de sembra: mitjan juliol.
Època de collita: durant el mes de novembre.

11. Aspectes socioeconòmics
La varietat Genoll de Crist es cultiva principalment a les comarques del Vallès Oriental i
Occidental i del Maresme. No obstant això, també és cultivada, en menor mesura, a
d’altres comarques de Catalunya. És una varietat força coneguda pels consumidors
catalans, doncs és present en molts mercats locals i botigues especialitzades en
llegums, on pot assolir un preu de comercialització de 7€/kg. Habitualment es
consumeix el gra sec, tot i que, per la baixa proporció de fibra que tenen les beines,
també es consumeixen les beines tendres.
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Romero del Castillo R, Valero J, Casañas F, Costell E (2008) Training, validation and
maintenance of a panel to evaluate the texture of dry beans (Phaseolus vulgaris L.). J
Sens Stud 23:303–319.
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Catalonia, a Mesoamerican germplasm hot spot to be preserved. J Horticl Sci Biotech
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Mongeta Sastre
Phaseolus vulgaris L.
Sinonímies populars:
No es coneixen

1. Àrea geogràfica de cultiu
La varietat Sastre es cultiva principalment al Maresme i al Vallès Oriental (Figura 1.1).

Figura 1.1. Mapa de les zones on s’han identificat cultius de la mongeta Sastre.

2. Breu descripció de la varietat
La varietat Sastre, d’origen andí, es caracteritza per les seves llavors, les quals són de
mida gran i forma ovalada. Són de color granat i crema clar, i presenten un dibuix
motejat constant. Sastre pertany a la classe comercial Red Pinto. Les plantes d’aquesta
varietat presenten creixement indeterminat. Les flors són liles (no presenten estries).
Les beines presenten una mida intermèdia, són de color verd a l’estadi immadur, i de
color verd amb ratlles carmí a la maduresa. Les produccions d’aquesta varietat
tendeixen a ser elevades, en comparació amb la resta de varietats tradicionals
catalanes. Des del punt de vista sensorial es caracteritza per una elevada farinositat,
percepció de la pell intermèdia i sabor intens.

3. Caràcters de la part comestible: Llavor
Els trets principals de llavor de la mongeta Sastre estan resumits a la Taula 3.1. Les
llavors són majoritàriament de color granat, amb un lleuger motejat de color crema
clar. Són de forma ovalada i mida gran (49g/100 llavors) (Figura 3.1). Els caràcters
morfològics de la llavor presenten un grau d’heterogeneïtat intra-varietal pràcticament
nul, excepte la mida, que pot presentar importants variacions tant entre genotips com
per l’efecte ambiental. Les característiques de la llavor constitueixen un distintiu de la
varietat. Sastre pertany a la varietat comercial Red Pinto (Santalla et al., 2007).
Taula 3.1. Caràcters de la llavor de la varietat Sastre.
Descriptor
IPGRI1

Mitjana

Patró de color

4.3.1

Forma
Pes de 100 llavors (g)

4.3.5
6.3.3

Granat
Crema clar
Motejat
constant
Ovalada
49,56 ±0,55

Caràcter
Color principal
Color secundari

1

Heterogeneïtat
intra-varietal2
Nul·la
Nul·la
Nul·la
Nul·la
Baixa

Número de referència dels descriptors de les mongetes publicats per Bioversity International (IPGRI, 1982).
Grau d’heterogeneïtat existent dins la varietat tradicional per aquest caràcter: valoració qualitativa.
Dades obtingudes a partir d’assajos realitzats amb vuit entrades cultivades en dues localitats (Vallès Oriental i Vallès Occidental).
2

Figura 3.1. Llavors de la varietat Sastre.

4. Caràcters relacionats amb el comportament agronòmic
La varietat tradicional Sastre té unes produccions elevades, al voltant dels 1800 Kg/ha
de mitjana (Taula 4.1.). Com en la major part de varietats tradicionals de mongeta
catalanes, els caràcters relacionats amb el rendiment poden presentar importants
oscil·lacions en funció de l’any i la localitat on s’ha realitzat el cultiu, així com del
genotip avaluat (el rang de produccions observats en diferents assajos de
caracterització oscil·la entre un màxim de 3400 kg/ha i un mínim de 500 kg/ha).
Respecte a la precocitat, es tracta d’una varietat de tipus tardà, amb una mitjana de 51
dies transcorreguts des de la sembra fins al moment en què el 50% de les plantes d’un
cultiu estan en floració (aquest tret pot variar dels 46 als 58 dies).
Taula 4.1. Comportament agronòmic de la varietat Sastre. Mitjana, desviació de la mitjana
(DesvMitj), valors mínim i màxim, coeficient de variació (CV) i número d’observacions totals (n)
a partir de les quals es calculen els estadístics.
Caràcter
Producció bruta (Kg/ha)
Producció neta (Kg/ha)
Dies fins 50% floració
1

Descriptor
Mitjana DesvMitj Mínim Màxim CV (%)
IPGRI1

4.2.2

2096
1844
51

190
173
0,26

669
551
46

3846
3444
58

49,65
51,42
3,51

n
30
30
30

Número de referència dels descriptors de les mongetes publicats per Bioversity International (IPGRI, 1982).
Dades obtingudes a partir de d’assajos realitzats amb vuit entrades cultivades en dues localitats (Vallès Oriental i Vallès
Occidental) Valors orientatius, assajos realitzats en micro-parcel·les i en condicions òptimes.

5. Caràcters de la part vegetativa
Els trets principals de la planta de la varietat Sastre estan resumits a la Taula 5.1. El
creixement és de tipus indeterminat (enfiladís), de manera que el cultiu s’ha
d’entutorar. Les flors són liles i no tenen estries. La forma de la bractèola és lanceolada
(Figura 5.1). Aquests caràcters no presenten heterogeneïtat intra-varietal i es
mantenen constants entre genotips, excepte la forma de la bractèola. Les beines
presenten una mida intermèdia, al voltant dels 12 cm de longitud, i són verdes en els
primers estadis de desenvolupament, virant a verd amb ratlles carmí durant el procés
de maduració (Figura 5.2). Tenen un contingut de fibra baix. Els caràcters relacionats
amb la beina presenten variabilitat entre genotips, sobretot per la intensitat de
pigmentació.
Taula 5.1. Descripció de la part vegetativa de la varietat Sastre.
Caràcter

Descriptor

Mitjana

Heterogeneïtat
intra-varietal1

Hàbit de creixement2
FLOR
Color de les ales
Color de l’estendard
Presència d’estries
Forma de la bractèola4
BEINA
Longitud (cm)

Singh, 1982

IV

Nul·la

4.2.53
4.2.4

Lila
Lila
No
Lanceolada

Nul·la
Nul·la
Nul·la
Baixa

12,7±0,215
Carmí
sobre verd
4

Baixa

Color
Fibra6
1

Singh et al., 1991

Baixa
Baixa

Grau d’heterogeneïtat existent dins la varietat tradicional per aquest caràcter: valoració qualitativa.
2
Hàbit de creixement: determinat (I); indeterminat erecte (II); indeterminat postrat (III); indeterminat enfiladís (IV) (Singh ,1982).
3
Número de referència dels descriptors de les mongetes publicats per Bioversity International (IPGRI, 1982).
4
Forma de la bractèola: cuirassada, ovalada, lanceolada o triangular (Singh et al.,1991).
5
Mitjana ± desviació de la mitjana.
6
Fibra: valoració en una escala de 1 a 5, on 1 indica beines molt fibroses i amb molts filaments, i 5 indica beines poc fibroses i amb
pocs filaments.
Dades obtingudes a partir d’assajos realitzats amb vuit entrades cultivades en dues localitats (Vallès Oriental i Vallès Occidental).

Figura 5.1. Flor de la varietat Sastre.

Figura 5.2. Beina de la varietat Sastre.

6. Perfil sensorial
La varietat Sastre es caracteritza per tenir una elevada farinositat i un gust intens
(Taula 6.1.). La percepció de la pell té valors intermedis, i la rugositat de la pell és
baixa. La cocció de la varietat Sastre triga una mica menys de dues hores (Taula 6.2).
Respecte a la integritat del gra després de la cocció, solen trobar-se al voltant d’un 52%
de grans esberlats.
Taula 6.1. Característiques sensorials: comparació de la mitjana dels atributs sensorials de la
varietat Sastre amb els valors de referència de la mongeta del Ganxet.
Percepció de la pell
Sastre
Ganxet2

1

4,39 ±0,18
1,58 ±0,312

Rugositat de la pell

Farinositat

Gust

3,64 ±0,17
4,58 ±0,35

6,14 ±0,2
2,01 ±0,31

5,82 ±0,19
2,71 ±0,33

1

Mitjana ± desviació de la mitjana.
Testimoni de referència: mongeta del Ganxet.
Dades obtingudes a partir de les anàlisis sensorials realitzades en quatre entrades diferents i vuit sessions de tast. L’anàlisi
sensorial l’ha realitzat el panel de tast de la Fundació Miquel Agustí, format per 9 panelistes amb més de 6 anys d’experiència en
anàlisi sensorial de mongetes. Els resultats estan expressats en una escala de l’1 al 10, on 1 indica una baixa presència del caràcter
i 10 una elevada presència.
2

Taula 6.2. Característiques culinàries de la varietat Sastre.
Temps de Cocció
(min)
116,88 ±1,981

% de llavors senceres després
de la cocció
47,96 ±1,1

1

Mitjana ± desviació de la mitjana.
Dades obtingudes a partir de les anàlisis sensorials realitzades en quatre entrades diferents i vuit sessions de tast.

7. Fons genètic i marcadors moleculars
Les anàlisis moleculars realitzades per Sánchez et al. (2007) mitjançant marcadors de
tipus RAPD (Random amplification of polymorphic DNA) i AFLP (Amplified fragment
length polymorphism) van assenyalar que la varietat Sastre és d’origen andí.
No s’han trobat marcadors específics de la varietat.

8. Varietats similars (tradicionals i comercials)
Varietats comercials similars: no es coneixen
Altres varietats tradicionals europees similars:
1. Nom de la varietat: Alubia Palmeña
Zona de cultiu: el Páramo y la Ribera del Órbigo (Lleó)
Grau de similitud: morfologia i color de la llavor semblants

9. Recursos fitogenètics
Actualment hi ha tres entitats que tenen referenciades un total de 11 entrades de la
varietat Sastre (Taula 9.1). Les mostres procedeixen de les comarques del Maresme i el
Bages (Figura 9.1.).
Taula 9.1. Entrades conservades ex situ de la varietat Sastre, entitat que va realitzar la col·lecta
i localitat on es va obtenir la mostra.

1

Entitat
recol·lectora1

Codi
entrada

Nom de
la varietat

Origen

FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
Jardí Botànic Marimurtra
Refardes

C18/2002
C20/2002
C21/2002
C24/2002
C26/2002
C73/2003
C219/2005
C22/2006
C24/2006
VH015
-

Sastre
Sastre
Sastre
Sastre
Sastre
Sastre
Sastre
Sastre
Sastre
Sastre
Sastre

Blanes
Blanes
Blanes
Blanes
Blanes
Tordera
Avinyó
Palafolls
Blanes
Tordera
Palafolls

FMA: Fundació Miquel Agustí (Castelldefels); INIA: Banc de Germoplama del Centro de Recursos Fitogenéticos; Jardí Botànic
Marimurtra (Blanes); Refardes: Les Refardes-Gaiadea (Mura).

Figura 9.1 Mapa de distribució dels municipis on s’han col·lectat les entrades conservades ex
situ de la varietat Sastre.

10. Maneig del cultiu
Època aproximada de sembra: mitjan juliol.
Època de collita: durant el mes de novembre.

11. Aspectes socioeconòmics
La varietat de mongeta Sastre es cultiva principalment a la comarca del Maresme, tot i
que també la podem trobar al Vallès Oriental i el Bages. És habitual trobar-la a mercats
i botigues dedicades a la venda de llegums.
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Fesol Tavella Brisa
Phaseolus vulgaris L.
Sinonímies populars:
Fesol de Santa Pau

1. Àrea geogràfica de cultiu
La varietat Tavella Brisa es cultiva majoritàriament al municipi de Santa Pau i als seus
alentorns (Figura 1.1).

Figura 1.1. Mapa de la zona històrica de cultiu de la mongeta Tavella Brisa.

2. Breu descripció de la varietat
La varietat Tavella Brisa, d’origen mesoamericà, es caracteritza per les seves llavors
blanques, ovalades i de mida petita, pertanyents a la classe comercial Navy. Les
poblacions històriques són heterogènies amb plantes de creixement indeterminat i
plantes de creixement parcialment determinat. Les flors són completament blanques.
Les beines són petites i es caracteritzen per virar, durant la maduració, del color verd
inicial cap al color de la brisa del raïm negre (aquest caràcter dóna el nom a la varietat)
i posteriorment al groc apergaminat. Es cultiva en secà aprofitant el clima frescal de la
Garrotxa i les particulars característiques dels sols volcànics on es sembra. En aquestes
condicions les produccions són acceptables, encara que estan molt influenciades per la
climatologia anual. Des del punt de vista sensorial es caracteritza per una baixa
farinositat, una baixa percepció de la pell i un sabor suau, sempre que es cultivi en els
sols volcànics on ha evolucionat la varietat.

3. Caràcters de la part comestible: Llavor
Els trets principals de la llavor de Tavella Brisa estan resumits a la Taula 3.1. Les llavors
són blanques i petites (25g/100 llavors) i tenen forma ovalada (Figura 3.1). Els
caràcters relacionats amb la llavor no presenten heterogeneïtat intra-varietal, excepte
el caràcter pes de 100 llavors. A nivell de la llavor és molt difícil distingir la varietat
Tavella Brisa de les altres varietats que pertanyen, com ella, a la classe comercial Navy
(Santalla et al., 2007).
Taula 3.1. Caràcters de la llavor de la varietat Tavella Brisa.
Caràcter
Color principal
Color secundari
Patró de color
Forma
Pes de 100 llavors (g)
1

Descriptor
IPGRI1

4.3.1
4.3.5
6.3.3

Mitjana
Blanc
Ovalada
24,9

Heterogeneïtat
intra-varietal2
Nul·la
Nul·la
Nul·la
Nul·la
Baixa

Número de referència dels descriptors de les mongetes publicats per Bioversity International (IPGRI, 1982).
Grau d’heterogeneïtat existent dins la varietat tradicional per aquest caràcter: valoració qualitativa.
Dades obtingudes a partir dels assajos realitzats en tres localitats i dos anys diferents al municipi de Santa Pau.

2

Figura 3.1. Llavors de la varietat Tavella Brisa.

4. Caràcters relacionats amb el comportament agronòmic
La varietat tradicional Tavella Brisa té unes produccions baixes, al voltant dels 1200
Kg/ha (Taula 4.1). Aquest baix rendiment és degut, en part, a que el cultiu es realitza
sense reg de suport, aprofitant la pluviometria de la Garrotxa i les característiques dels
seus sols volcànics. Aquest fet és la causa que Tavella Brisa sigui molt susceptible als
canvis en les condicions edafològiques i climàtiques. Respecte a la precocitat, es tracta
d’una varietat no molt primerenca, amb una mitjana de 47 dies transcorreguts des de
la sembra fins al moment en què el 50% de les plantes d’un cultiu estan en floració.
Aquest caràcter està influenciat per les condicions ambientals, i pot variar des dels 39
fins als 52 dies.
Taula 4.1. Comportament agronòmic de la varietat Tavella Brisa. Mitjana, desviació de la
mitjana (DesvMitj), valors mínim i màxim, coeficient de variació (CV) i número d’observacions
totals (n) a partir de les quals es calculen els estadístics.
Caràcter
Producció bruta (Kg/ha)
Producció neta (Kg/ha)
Dies fins 50% floració
1

Descriptor
Mitjana DesvMitj Mínim Màxim CV (%)
IPGRI1

4.2.2

16012
1281
46,9

57
45
0,6

1253
1001
39

1787
1413
52

10,7
10,6
6,8

n
24
24
24

Número de referència dels descriptors de les mongetes publicats per Bioversity International (IPGRI, 1982).
2
Dades obtingudes a partir dels assajos realitzats en tres localitats i dos anys diferents. Valors orientatius: assajos realitzats en
micro-parcel·les i en condicions òptimes de cultiuo.

5. Caràcters de la part vegetativa
Els trets principals de la planta de la varietat Tavella Brisa estan resumits a la Taula 5.1.
Les poblacions són heterogènies, amb plantes de creixement tipus II i III (Singh, 1982).
Els genotips que presenten creixement indeterminat (enfiladís), presenten
majoritàriament les tavelles disposades a la part inferior de la planta. Antigament la
varietat Tavella Brisa es cultivava associada al blat de moro (Zea mays L.), les mongetes
servint-se de la canya del blat de moro per a emparrar-se. Actualment ambdós cultius
s'han diversificat i les mongetes es cultiven soles i sense tutor. Per aquest motiu la
varietat ha patit una forta pressió de selecció cap a formes de creixement parcialment
determinat, encara que segueix emparrant-se si troba un tutor. Les flors són de color
blanc i no tenen estries. La forma de la bractèola és cuirassada (Figura 5.1). Les beines
són petites (menys de 10 cm), de color verd, però quan maduren viren cap a una
tonalitat morada que recorda a la brisa del raïm (Figures 5.2 i 5.3). Entre les varietats
de la classe comercial Navy, només Tavella Brisa presenta la beina de color brisa;
aquesta característica permet diferenciar la varietat tradicional d’altres varietats
comercials millorades, les llavors de les quals tenen el mateix aspecte extern. Aquesta
característica dóna el nom a la varietat. La proporció de fibra que tenen les tavelles
quan estan verdes no és molt elevada, però no s’acostumen a consumir verdes.
Taula 5.1. Descripció de la part vegetativa de la varietat Tavella Brisa.
Caràcter

Descriptor

Mitjana

Heterogeneïtat
intra-varietal1

Hàbit de creixement2

Singh, 1982

II, III

Alta

4.2.53
4.2.4

Blanc
Blanc
No
Cuirassada

Nul·la
Nul·la
Nul·la
Baixa

9,8±0,15
Verd, brisa
3

Baixa
Nul·la
Baixa

FLOR
Color de les ales
Color de l’estendard
Presència d’estries
Forma de la bractèola4
BEINA
Longitud (cm)
Color
Fibra6
1

Singh et al., 1991

Grau d’heterogeneïtat existent dins la varietat tradicional per aquest caràcter: valoració qualitativa.
Hàbit de creixement: determinat (I); indeterminat erecte (II); indeterminat postrat (III); indeterminat enfiladís (IV) (Singh, 1982).
Número de referència dels descriptors de les mongetes publicats per Bioversity International (IPGRI, 1982).
4
Forma de la bractèola: cuirassada, ovalada, lanceolada o triangular (Singh et al., 1991).
5
Mitjana ± desviació de la mitjana.
6
Fibra: valoració en una escala de 1 a 5, on 1 indica beines molt fibroses i amb molts filaments, i 5 indica beines poc fibroses i amb
pocs filaments.
Dades obtingudes a partir dels assajos realitzats en tres localitats i dos anys diferents.
2
3

Figura 5.1. Flor de la varietat Tavella Brisa i inici de la formació dels fruits.

Figura 5.2. Beina de la varietat Tavella Brisa.

Figura 5.2. Beina de la varietat Tavella.

6. Perfil sensorial
La varietat Tavella Brisa es caracteritza per tenir una baixa farinositat i un gust suau,
però més intens que la varietat de referència Ganxet (Taula 6.1.). La percepció de la
pell és baixa i la rugositat elevada. La cocció de la varietat Tavella Brisa és molt ràpida,
al voltant d'una hora (Taula 6.2). Aquest temps de cocció és molt menor que el d'altres
varietats, les quals poden arribar a un temps de cocció superior a les 2 hores. Respecte
a la integritat del gra després de la cocció, Tavella Brisa presenta valors
extremadament elevats, amb un 96% de grans esberlats de mitjana.
Taula 6.1. Característiques sensorials: comparació de la mitjana dels atributs sensorials de la
varietat Tavella Brisa amb els valors de referència de la mongeta del Ganxet.
Percepció de la pell Rugositat de la pell Farinositat
Tavella Brisa
Ganxet2

1

2,49 ±0,57
1,58 ±0,312

6,68 ±0,62
4,58 ±0,35

Gust

2,37 ±0,26 4,24 ±0,63
2,01 ±0,31 2,71 ±0,33

1

Mitjana ± desviació de la mitjana.
Testimoni de referència: mongeta del Ganxet.
Dades obtingudes a partir de les anàlisis sensorials realitzades en una entrada i tres sessions de tast. L’anàlisi sensorial l’ha
realitzat el panel de tast de la Fundació Miquel Agustí, format per 9 panelistes amb més de 6 anys d’experiència en anàlisi
sensorial de mongetes. Els resultats estan expressats en una escala de l’1 al 10, on 1 indica una baixa presència del caràcter i 10
una elevada presència.
2

Taula 6.2. Característiques culinàries de la varietat Tavella Brisa.
Temps de Cocció
(min)
65,1 ±0,81
1

% de llavors senceres després
de la cocció
96,4 ±0,2

Mitjana ± desviació de la mitjana.
Dades obtingudes a partir de les anàlisis sensorials realitzades en una entrada i tres sessions de tast.

7. Fons genètic i marcadors moleculars
Les anàlisis moleculars realitzades per Sánchez et al. (2007) mitjançant marcadors de
tipus RAPD (Random amplification of polymorphic DNA) i AFLP (Amplified fragment
length polymorphism) van assenyalar que la varietat Tavella Brisa és d’origen
mesoamericà i està emparentada filogenèticament amb les varietats comercials Great
Northern i Navy. En aquest mateix treball, un estudi de variabilitat genètica entre
diferents poblacions de Tavella Brisa va mostrar que existia una important variabilitat
intra-poblacional. Tot i així, aquesta variabilitat no es va trobar entre les diferents
poblacions, segurament perquè totes són molt similars degut a la tendència a
l'intercanvi de llavors i les barreges que es produeixen entre les poblacions cultivades
pels productors de la zona històrica de cultiu.

8. Varietats similars (tradicionals i comercials)
Varietats comercials similars: T9905, Seafer, Mayflower, Cirrus
Altres varietats tradicionals europees similars:
1. Nom de la varietat: Setsetmanera
Zona de cultiu: Garrotxa
Grau de similitud: morfologia de la llavor semblant, però sense la tavella de
color brisa
2. Nom de la varietat: Gra petit
Zona de cultiu: Garrotxa
Grau de similitud: morfologia de la llavor semblant, però de mida més
petita. La tavella no passa per la fase de color brisa

9. Recursos fitogenètics
Actualment hi ha cinc entitats que tenen referenciades entrades de la mongeta Tavella
Brisa i 41 entrades diferents recol·lectades (Taula 9.1.). Les mostres procedeixen de 10
comarques diferents: Garrotxa, Ripollès, Gironès, Baix Empordà, Selva, Osona, Vallès
Oriental, Baix Empordà, Anoia, i Conca de Barberà (Figura 9.1.). Únicament es tenen
dades de caracterització agromorfològica de les entrades col·lectades a la zona de
Santa Pau, per la qual cosa desconeixem si la resta d’entrades presenten els caràcters
diferencials de la varietat (principalment el color “brisa” de la beina durant el procés
de maduració).
Taula 9.1. Entrades conservades ex situ de la varietat Tavella Brisa, entitat que va realitzar la
col·lecta i localitat on es va obtenir la mostra.
Entitat
recol·lectora1

Codi
entrada

Nom de la
varietat

Origen

FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA

C6/1995
C9/2001
C11/2001
C12/2001
C14/2001
C57/2002
C40/2002
C10/2003
C15/2003
C28/2003
C35/2003
C42/2003
C43/2003
C63/2003
C66/2003
C68/2003
C78/2003
C23/2004
C110/2005
C115/2005
C117/2005
C128/2005
C215/2005
C18/2006
C1/2007
C2/2007
C25/2007
FMA/XN/2011/60
FMA/XN/2011/73

Tavella Brisa
Tavella Brisa
Tavella Brisa
Tavella Brisa
Tavella Brisa
Tavella Brisa
Santa Pau
Santa Pau
Santa Pau
Santa Pau
Santa Pau
Santa Pau
Santa Pau
Santa Pau
Santa Pau
Santa Pau
Santa Pau
Tavella Brisa
Tavella Brisa
Santa Pau
Santa Pau
Tavella Brisa
Santa Pau
Santa Pau
Tavella Brisa
Tavella Brisa
Santa Pau
Santa Pau
Santa Pau

Santa Pau
Santa Pau
Santa Pau
Santa Pau
Santa Pau
Santa Pau
Llagostera
Riells i Viabrea (Can Salvà)
Les Planes d'Hostoles
Vic
Vic
Ribes de Freser
Santa Coloma de Farners
La Bisbal d'Empordà
La Bisbal d'Empordà
Cassà de la Selva
Besalú
Santa Pau
Santa Pau
Santa Pau
Santa Pau
Olot
Les Piles
El Vendrell
Santa Pau
Santa Pau
Girona
Carme
Pontils

INIA
INIA
INIA
INIA
Esporus
Esporus
Refardes
SIGMA
SIGMA
SIGMA
SIGMA
SIGMA

NC018877
NC054728
NC075109
NC039366
SIGMA 144
SIGMA 140
SIGMA 4
SIGMA 317
SIGMA 318

Santa Pau
Santa Pau
Santa Pau
Tavella Brisa
Santa Pau
Santa Pau
Santa Pau
Santa Pau
Santa Pau
Santa Pau
Santa Pau
Santa Pau

Olot
Olot
Olot
Vallfogona de Ripollès
La Roca del Vallès
Arbúcies
Santa Pau
Molló
Castellfollit de la Roca
Santa Pau
Santa Pau
Santa Pau

1

FMA: Fundació Miquel Agustí (Castelldefels); INIA: Banc de Germoplasma del Centro de Recursos Fitogenéticos (diverses
localitats); Esporus: Esporus-Centre de Conservació de la Biodiversitat Cultivada (Manresa); Refardes: Les Refardes-Gaiadea
(Mura); SIGMA: Consorci de Medi Ambient y Salut Pública de la Garrotxa.

Figura 9.1 Mapa de distribució dels municipis on s’han col·lectat les entrades conservades ex
situ de la varietat Tavella Brisa.

10. Maneig del cultiu
Època aproximada de sembra: a partir de començaments de juny (si hi ha saó).
Època de collita: finals d'estiu (entre finals d'agost i mitjan setembre), abans de que
comencin les pluges i el fred de la tardor.

11. Aspectes socioeconòmics
La varietat Tavella Brisa es cultiva a la zona de Santa Pau. Les condicions edafològiques
de la zona volcànica de Santa Pau contribueixen a incrementar la qualitat
organolèptica d’aquesta varietat. Aquestes mongetes són conegudes i apreciades a tot
Catalunya i es comercialitzen sota el nom de “Fesol de Santa Pau”. Però no totes les
mongetes cultivades a Santa Pau són de la varietat Tavella Brisa. Durant les darreres
dècades, aquesta varietat s’ha anat substituint per altres varietats millorades del tipus
Navy, portades des d’Amèrica, les llavors de les quals són pràcticament iguals a les de
Tavella Brisa. Quan les condicions ambientals són favorables, les varietats millorades
presenten rendiments més elevats; no obstant això, quan les condicions són adverses
la varietat Tavella Brisa respon millor, ja que està més ben adaptada a condicions
ambientals fluctuants.
Darrerament s’han obtingut diverses varietats millorades a partir de les poblacions
tradicionals de Tavella Brisa. Aquestes noves varietats, per exemple Croscat, formen
part del germoplasma acceptat per la DOP Fesols de Santa Pau, la qual en aquests
moments té concedida l’autorització provisional de funcionament.
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Tomàquet Pera de Girona
Solanum lycopersicum L.
Sinonímies populars:
Tomàquet pera

1. Àrea geogràfica de cultiu
El tomàquet Pera de Girona, com indica el seu nom, es cultiva majoritàriament a la
província de Girona, on és molt present en els mercats locals (Figura 1.1).

Figura 1.1. Mapa de la zona històrica de cultiu del tomàquet Pera de Girona.

2. Breu descripció de la varietat
El tomàquet Pera de Girona és una variant morfològica del tomàquet de Montserrat,
del qual es distingeix gairebé únicament per presentar fruits amb forma piriforme (el
tomàquet de Montserrat és aplanat). Per la major part de caràcters, tant agronòmics
com morfològics i sensorials, la variabilitat intra-varietal és elevada, existint genotips
amb comportaments divergents. Els caràcters típics de la varietat són, a part de la
forma externa, la presència de buidor a la cavitat locular, la coloració rosada, el
pericarpi gruixut i un número de lòculs generalment superior a 5. Respecte al perfil
sensorial també s’observa una elevada variabilitat intra-varietal, afectant a tots els
atributs importants en la qualitat del tomàquet (dolçor, acidesa, percepció de la pell,
farinositat del pericarpi i intensitat de gust i d’aroma). A nivell molecular aquesta
elevada variabilitat pels caràcters agromorfològics i sensorials es sustenta en una
diversitat de fons genètic baixa. Alhora el fons genètic del tomàquet Pera de Girona és
similar al del tomàquet de Montserrat, per la qual cosa tindrien un origen comú.

3. Caràcters de la part comestible: fruit
El tomàquet Pera de Girona es caracteritza per la forma piriforme dels fruits (Taula
3.1). Aquest és el principal atribut que utilitzen els agricultors per diferenciar el
tomàquet Pera de Girona d’altres varietats properes, com el tomàquet de Montserrat.
De fet per la resta de caràcters morfològics els atributs són molt semblants entre
ambdues varietats, els quals presenten fruits amb costelles marcades, presència de
coll verd abans de la maduresa i una coloració externa rosada. Altres característiques
morfològiques típiques de la varietat Pera de Girona són el terminal de floració i
l’espatlla del fruit lleugerament enfonsats, i una coloració externa del fruit de baixa
intensitat quan està madur (Figura 3.1).
Taula 3.1. Morfologia del fruit de la varietat Pera de Girona: caràcters qualitatius.
Caràcter
Color extern del fruit no madur
Coll verd

1

Descriptor
IPGRI1
7.2.2.1
7.2.2.2

Intensitat de coll verd

7.2.2.3

Pubescència del fruit
Forma externa del fruit
Mida del fruit
Color extern del fruit madur
Intensitat de color del fruit madur

7.2.2.4
7.2.2.5
7.2.2.6
7.2.2.11
7.2.2.12

Forma secundària del fruit

7.2.2.13

Facilitat per separar el fruit del pedicel

7.2.2.15

Forma de l’espatlla del fruit

7.2.2.16

Color de la pell del fruit madur
Forma del tall transversal del fruit
Forma de la cicatriu del pistil

7.2.2.23
7.2.2.29
7.2.2.32

Forma del terminal de floració del fruit

7.2.2.33

Mitjana
Verd clar
Present
Entre intermèdia i
forta
Escassa
Piriforme
Intermèdia
Rosa
Baixa a intermèdia
Piriforme o rodó
allargat
Entre intermèdia i
poca
Lleugera o molt
enfonsada
Transparent
Irregular
Irregular
Enfonsada o
aplanada

Número de referència dels descriptors del tomàquet publicats per Bioversity International (IPGRI, 1996).
Grau d’heterogeneïtat existent dins la varietat tradicional per aquest caràcter: valoració qualitativa.
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Heterogeneïtat
intra-varietal2
Baixa
Intermèdia
Alta
Baixa
Nul·la
Intermèdia
Baixa
Intermèdia
Baixa
Alta
Intermèdia
Nul·la
Intermèdia
Intermèdia
Intermèdia

Figura 3.1. Imatges de la morfologia externa típica del tomàquet Pera de Girona en diferents
estadis de maduració (verd a dalt, madur a baix a l’esquerra), i aspecte intern del fruit (a baix a
la dreta).

Els fruits del tomàquet Pera de Girona són de mida intermèdia, amb un pes que pot
oscil·lar entre els 113 i els 271 g (la mitjana de la varietat és de 184,3 g) (Taula 3.2). La
forma piriforme del fruit, típica de la varietat, es veu reflectida en la longitud (mitjana
de 69,7 mm), la qual és propera al diàmetre del fruit (83,3 mm); la relació
amplada/longitud és superior a 1. D’altra banda els fruits presenten un número de
lòculs mitjà de 5,8, tot i que hi ha entrades amb un número de lòculs més baix (mínim
de 2,2 lòculs) i d’altres amb un número de lòculs superior (màxim de 8,4). La forma
interna del fruit està marcada per la presència de buidor a la cavitat locular: de mitjana
el 27,2% del diàmetre de la secció equatorial del fruit és buit. De manera resumida
podem dir que, en general, la variabilitat pel conjunt de caràcters morfològics externs
del fruit (els que determinen la forma piriforme) és baixa, doncs aquests caràcters són
els que han tingut més pressió de selecció per part dels agricultors. D’altra banda, pels
caràcters relacionats amb la forma interna, com el número de lòculs, el grau de buidor
o el gruix del pericarpi, la variabilitat intra-varietal és molt superior, existint genotips
amb característiques molt diferents.

Taula 3.2. Morfologia del fruit de la varietat Pera de Girona. Mitjana, desviació estàndard
(DesvEst), valors mínim i màxim, coeficient de variació (CV), interval de confiança de la mitjana
(IC) i número d’observacions totals a partir de les quals s’han calculat els estadístics.
Descriptor
CV
Mitjana DesvEst Mínim Màxim
1
IPGRI
(%)
7.2.2.8
184,3
47,2
113,0
271,0
25,6
Pes del fruit (g)
7.2.2.31
5,8
1,5
2,2
8,4
26,2
Número de lòculs
7.2.2.10
83,3
15,0
50,6
141,6 18,0
Amplada (mm)
7.2.2.9
69,7
10,9
98,6
39,5 15,6
Longitud (mm)
1,1
0,1
0,98
1,23
8,0
Amplada/longitud
7.2.2.3
0,9
0,7
0,2
2,4
73,1
Coll verd (0-3)
27,2
9,2
71,8
5
67,8
Grau de buidor (%)
Pericarpi/amplada
7.2.2.25
12,3
5,2
8,3
29,9 42,5
(%)

IC
(α=0.05)

n

5,5
0,2
1,8
1,3
0,0
0,1
1,1

280
280
280
280
280
280
280

0,6

280

1

Número de referència dels descriptors del tomàquet publicats per Bioversity International (IPGRI, 1996).
Dades obtingudes a partir de la caracterització de 20 fruits de 14 entrades seleccionades per representar la variabilitat genètica
intra-varietal. Extret de Casals et al. (2011).

4. Caràcters relacionats amb el comportament agronòmic
El tomàquet Pera de Girona presenta produccions acceptables, amb rendiments
mitjans que poden assolir els 4,1 kg/planta (Taula 4.1). Aquests rendiments són,
aproximadament, la meitat del rendiment que poden assolir les varietats millorades
comercials de tomàquet. De mitjana el tomàquet Pera de Girona produeix 22,9 fruits
per planta, els quals presenten una heterogeneïtat respecte al pes elevada (el
coeficient de variació mitjà entre els pesos dels fruits d’una mateixa planta és de
43,9%). La sensibilitat a fisiopaties és molt variable en funció del genotip; en els
nostres assajos de caracterització hem observat incidències oscil·lant en un rang del 2
al 47% de fruits afectats per necrosi apical, i del 13 al 48% de fruits afectats per
clivellat. En general, però, podem dir que el principal problema del tomàquet Pera de
Girona és la seva sensibilitat al clivellat, el qual pot reduir considerablement el valor
comercial dels fruits.

Taula 4.1. Comportament agronòmic de la varietat Pera de Girona. Mitjana, desviació
estàndard (DesvEst), valors mínim i màxim, coeficient de variació (CV), interval de confiança de
la mitjana (IC) i número d’observacions totals a partir de les quals s’han calculat els estadístics.
Descriptor
IC
Mitjana DesvEst Mínim Màxim CV(%)
IPGRI1
(α=0.05)
Rendiment
(g/planta)
Rendiment de la
millor entrada
(g/planta)3
Nº fruits/planta
Pes CV2
Clivellat (% fruits
afectats)
Necrosi apical
(%fruits afectats)

4129,9

747,5

5874,0 2931,0 18,1

n

65,3

504

8159,3

7.2.2.7
8.2.23 8.2.24
8.2.28

22,9
43,9

4,6
4,6

14,2
32,2

29,5
49,8

20,1
10,4

0,4
0,4

504
504

26,5

12,3

48,0

13,0

46,5

1,1

504

6,3

7,0

47,0

2,0

111,0

0,6

504

1

Número de referència dels descriptors del tomàquet publicats per Bioversity International (IPGRI, 1996).
Pes CV: heterogeneïtat, dins de planta, del pes del fruit. Calculat mitjançant l’estadístic Coeficient de Variació (%) a partir dels
pesos individuals del fruit dins de cada planta.
3
Rendiment de la millor entrada: mitjana de la producció per planta de la varietat comercial Bodar (Royal Sluis, SL).
Dades obtingudes a partir de la caracterització de 14 entrades seleccionades per representar la variabilitat genètica intra-varietal
(disseny experimental de blocs a l’atzar amb 3 repeticions i 12 plantes per parcel·la experimental). Extret de Casals et al. (2011).
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5. Caràcters de la part vegetativa
Les plantes de la varietat Pera de Girona són de creixement indeterminat amb 8.5
fulles de mitjana fins a la primera inflorescència (Taula 5.1). Les inflorescències
presenten generalment 2 raquis i una mitjana de 6,8 flors per inflorescència. L’estil
està generalment al mateix nivell que els estams, si bé podem trobar entrades amb
l’estil inserit o exsert (Figura 5.2).
Taula 5.1. Descripció de la part vegetativa del tomàquet Pera de Girona.
Caràcter

1

Descriptor
IPGRI1

INFLORESCÈNCIA
Tipus d’inflorescència
Color de la corol·la

7.2.1.1
7.2.1.2

Posició de l’estil

7.2.1.7

PLANTA
Tipus de creixement de la planta
Densitat foliar
Fulles fins a la primera inflorescència
Tipus de fulla

7.1.2.1
7.1.2.6
7.1.2.7
7.1.2.9

Mitjana

Heterogeneïtat
intra-varietal2

1 a 3 raquis
Groga
Al mateix nivell
que els estams

Intermèdia
Nul·la

Indeterminat
Intermèdia
De 7 a 10
Estàndard

Nul·la
Intermèdia
Baixa
Nul·la

Número de referència dels descriptors del tomàquet publicats per Bioversity International (IPGRI, 1996).

Intermèdia

Figura 5.1. Fulla tipus de la varietat tomàquet Pera de Girona.

Figura 5.1. Flors tipus de la varietat tomàquet Pera de Girona.

6. Perfil sensorial
El perfil sensorial del tomàquet Pera de Girona està marcat per la presència de buidor
a la cavitat locular del fruit. Aquesta característica fa que es tracti d’una varietat
apreciada per farcir. Respecte als atributs organolèptics, de mitjana, els fruits del tipus
Pera de Girona són poc àcids i dolços, així com presenten una intensitat d’aroma i de
gust intermèdia. No obstant, les diferències entre genotips de la mateixa varietat són
molt grans, i afecten al conjunt de caràcters que determinen el perfil sensorial global
del tomàquet. En aquest sentit podem trobar genotips del tipus Pera de Girona que
presenten un pericarpi farinós, una baixa dolçor i acidesa; i d’altres amb un pericarpi
cremós i valors elevats de dolçor i acidesa. Aquesta elevada variabilitat intra-varietal fa
que el tomàquet Pera de Girona no es pugui diferenciar per perfil sensorial del
tomàquet de Montserrat.
Nota: aquesta descripció és resultant de les avaluacions que ha fet el Panel de Tast de la Fundació Miquel Agustí en més de 30
entrades de la varietat Pera de Girona (Casals, 2012).

7. Fons genètic i marcadors moleculars
Respecte al fons genètic, la variabilitat intra-varietal del tomàquet Pera de Girona és
baixa. L’estudi realitzat mitjançant Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP)
per Casals et al. (2011) en una col·lecció d’entrades representatives de la variabilitat
interna de la varietat, va revelar que el grau de polimorfisme (8,5% de loci polimòrfics)
és baix, i semblant a l’existent dins el tipus Montserrat (7,4% de loci polimòrfics).
Alhora Montserrat i Pera de Girona no es distingeixen per fons genètic, fet que
confirma l’origen comú d’ambdues varietats, les quals haurien divergit únicament per
petites variacions seleccionades pels agricultors afectant a les característiques
morfològiques externes del fruit. És possible que la principal diferència entre ambdues
varietats, la morfologia externa del fruit, estigui regulada per un únic gen, essent
candidates les mutacions sun (Xiao et al., 2008) i ovate (Liu et al., 2002)

8. Varietats similars (tradicionals i comercials)
Varietats comercials similars: Rugantino RZ (Rijk Zwaan), Coeur de Boeuf Corazón HF1
(Vilmorin)
Altres varietats tradicionals europees similars:
1. Nom de la varietat: Cuore di Bue di Albenga
Zona de cultiu: Ligúria (Itàlia)
Grau de similitud: forma externa del fruit semblant
2. Nom de la varietat: Tomàquet quatre morros
Zona de cultiu: província de Lleida
Grau de similitud: forma externa del fruit semblant

9. Recursos fitogenètics
Actualment hi ha 3 entitats que tenen referenciades un total de 64 entrades del
tomàquet Pera de Girona (Taula 9.1.). Les mostres procedeixen de la Garrotxa, el
Gironès, l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Pla de l‘Estany, la Selva, el Maresme, el
Barcelonès, el Baix Llobregat i el Bages (Figura 9.1.). La major part d’entrades formen
part de la col·lecció de la FMA (50 entrades), les quals han estat caracteritzades a nivell
agromorfològic, sensorial i molecular (Casals et al., 2011; Casals, 2012). El 80% de les
col·lectes s’han realitzat a la província de Girona, dada que remarca que aquesta
província és l’àrea històrica de producció d’aquesta varietat tradicional (Figura 9.1).
Taula 9.1. Entrades conservades ex situ de la varietat tomàquet Pera de Girona, entitat que va
realitzar la col·lecta i localitat on es va obtenir la mostra.
Entitat
recol·lectora1
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA

Codi
entrada
LC104
LC123
LC141
LC142
LC144
LC145
LC147
LC149
LC154
LC155
LC157

Nom de la
varietat
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona

Origen
Girona
La Bisbal d'Empordà
La Bisbal d'Empordà
Cruïlles. Monells i Sant Sadurní de l'Heura
La Bisbal d'Empordà
Cruïlles. Monells i Sant Sadurní de l'Heura
Girona
La Bisbal d'Empordà
Espolla
-

FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
INIA
INIA
INIA
INIA
INIA
SIGMA
SIGMA

LC160
LC161
LC162
LC163
LC164
LC165
LC166
LC167
LC168
LC170
LC171
LC172
LC173
LC182
LC185
LC186
LC188
LC189
LC190
LC191
LC192
LC193
LC194
LC195
LC197
LC198
LC200
LC202
LC204
LC205
LC206
LC322
LC324
LC328
LC329
LC337
LC431
LC431
LC74
NC035062
NC035067
NC035070
NC039393
NC047146
122
126

Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona

Riudellots de la Selva
Sant Gregori
Calonge
Torroella de Montgrí
Castell-Platja d’Aro
Vilobí d'Onyar
Sant Andreu de Llavaneres
Llagostera
Bescanó
Llagostera
Calonge
Girona
Barcelona
Olot
Cassà de la Selva
Girona
Torroella de Montgrí
Torroella de Montgrí
Portbou
El Port de la Selva
Llançà
Cabanes
Olot
Llagostera
Figueres
Banyoles
Sant Martí Vell
Cabanes
Castell-Platja d´Aro
Llagostera
Llagostera
Llançà
Llançà
Cassà de la Selva
Mura
Sant Climent de Llobregat
Castellbell i el Vilar
Vilabertran
Verges
Torroella de Montgrí
Esponellà
Sales de Llierca
Llagostera
Olot

SIGMA
SIGMA
SIGMA
SIGMA
SIGMA
SIGMA
SIGMA

16
183
350
42
90
94
96

Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona
Pera Girona

Mieres
La Vall de Bianya
Salt
Mieres
Vilamacolum
Olot
Beuda

1

FMA: Fundació Miquel Agustí (Castelldefels); INIA: Banc de Germoplasma del Centro de Recursos Fitogenéticos (diverses
localitats); SIGMA: Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa.

Figura 9.1 Distribució geogràfica dels punts de col·lecta de les entrades conservades ex situ de
la varietat tomàquet Pera de Girona.

10. Maneig del cultiu
Època aproximada de sembra: cultiu de cicle d’estiu.
Època de collita: cultiu de cicle d’estiu.
Principals limitants del cultiu (agronòmics i comercials): el cultiu d’aquesta varietat
tradicional es veu limitat principalment per la seva sensibilitat als principals virus que
afecten al tomàquet. Alhora, la recent aparició en el mercat de varietats comercials
derivades de la varietat tradicional italiana Cuore di Bue di Albenga està fent una forta
competència sobre les produccions locals del tomàquet Pera de Girona.

11. Aspectes socioeconòmics
El tomàquet Pera de Girona manté una bona valoració entre els consumidors de la
província de Girona, on és més apreciat que la varietat tradicional de tomàquet
d’amanir de referència a Catalunya (Montserrat). En els darrers anys el mercat s’ha
ampliat, i ja es comença a veure aquesta varietat en altres zones de Catalunya (p.e. als
mercats de Barcelona). L’aparició de varietats millorades del tipus Cuore di Bue di
Albenga, cultivades principalment al sud d’Espanya, però també a explotacions de
Catalunya, està fent una forta competència als productors d’aquesta varietat
tradicional. Alhora, per la similitud entre ambdues varietats respecte a la morfologia
externa del fruit, la irrupció d’aquestes varietats millorades provoca confusió entre els
consumidors, els quals no disposen d’indicadors per identificar els materials
tradicionals. Molt probablement en els pròxims anys es produiran introgressions entre
les dues varietats, per la qual cosa és possible que l’estructura genètica de la varietat
tradicional sofreixi importants canvis. D’altra banda, i fruit d’un programa de millora
genètica, els agricultors tenen accés a una varietat millorada per comportament
agronòmic i perfil sensorial: el cultivar Montgrí (Casals et al., 2010). Aquesta varietat
s’està començant a cultivar, principalment, a l’àrea periurbana de la ciutat de
Barcelona.
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Tomàquet del Pebrot
Solanum lycopersicum L.
Sinonímies populars:
Banyut, Bitxo de Girona, Cornut dels Andes

1. Àrea geogràfica de cultiu
El tomàquet tipus Pebrot és cultivat majoritàriament a la província de Girona, on es
troba de manera generalitzada en els mercats locals. No obstant, per la seva
morfologia singular, aquesta varietat ha atret, en els darrers anys, l’atenció
d’agricultors d’altres àrees de Catalunya. Això ha comportat que es comenci a cultivar i
comercialitzar a tota la geografia catalana.
A la Figura 1.1 es mostra una primera proposta del mapa de la distribució geogràfica
del cultiu d’aquesta varietat, elaborada a partir de l’origen dels materials conservats ex
situ en bancs de germoplasma. Segons el nostre coneixement la província de Girona
està sots-representada en el mapa, per la qual cosa caldria realitzar un treball de camp
per delimitar més acuradament la zona històrica de producció d’aquesta varietat
tradicional.

Figura 1.1. Zona actual de cultiu del tomàquet Pebrot, elaborat a partir de les dades de
passaport de les entrades conservades ex situ d’aquesta varietat.

2. Breu descripció de la varietat
El tomàquet del Pebrot és una varietat que es caracteritza per la morfologia singular
dels fruits, els quals presenten forma cilíndrica (oblongo-allargada) i el terminal de
floració acabat en punta. Les denominacions fan referència a aquestes dues
característiques (Pebrot/Bitxo de Girona/Cornut/Banyut). Els fruits són de color
vermell i generalment presenten coll verd abans de la maduresa. Donada l’estructura
oblonga del fruit, amb una relació amplada-longitud propera a 0,5, la proporció de gel
respecte el pericarpi és baixa. Aquesta morfologia interna, marcada per una major
presència de pericarpi, determina un perfil sensorial especial, tant a nivell de gust
(baixa acidesa) com de textura (la major presència de pericarpi provoca un fruit menys
sucós). Respecte al comportament agronòmic, el tomàquet del Pebrot tendeix a
presentar rendiments baixos, degut principalment a problemes de quallat i a l’elevada
sensibilitat d’aquesta varietat a la necrosi apical. D’altra banda, l’aparició en els darrers
anys a Catalunya de materials de la varietat tradicional italiana San Marzano i de
varietats millorades per tomàquet d’indústria, els quals presenten una morfologia del
fruit similar, està provocant la introgressió de materials fora tipus dins la varietat
tradicional.

3. Caràcters de la part comestible: fruit
Les principals característiques del fruit de la varietat Pebrot són la forma cilíndrica, la
coloració externa virant del taronja intens al vermell i el terminal de floració acabat en
punta (Taula 3.1). Aquests tres caràcters són singulars de la varietat i presenten una
baixa heterogeneïtat intra-varietal. Altres caràcters típics de la varietat són l’espatlla
del fruit moderadament enfonsada, la presència de coll verd abans de la maduresa i la
secció angular en el tall transversal del fruit (Figura 3.1).
Taula 3.1. Morfologia del fruit de la varietat Pebrot: caràcters qualitatius.
Caràcter
Color extern del fruit no madur
Coll verd

1
2

Descriptor
IPGRI1
7.2.2.1
7.2.2.2

Intensitat de coll verd

7.2.2.3

Pubescència del fruit

7.2.2.4

Forma externa del fruit

7.2.2.5

Mida del fruit
Color extern del fruit madur
Intensitat de color del fruit madur

7.2.2.6
7.2.2.11
7.2.2.12

Forma secundària del fruit

7.2.2.13

Facilitat per separar el fruit del pedicel

7.2.2.15

Forma de l’espatlla del fruit

7.2.2.16

Color de la pell del fruit madur
Forma del tall transversal del fruit
Forma de la cicatriu del pistil
Forma del terminal de floració del fruit

7.2.2.23
7.2.2.29
7.2.2.32
7.2.2.33

Mitjana
Verd clar a verd
Present
Entre intermèdia i
intensa
Escassa
Cilíndrica (oblongoallargada)
Intermèdia
Taronja o vermell
Intermèdia
Cilíndrica (oblongoallargada)
Intermèdia
Moderadament
enfonsada
Groga
Angular
Estrellada
En punta

Heterogeneïtat
intra-varietal2
Baixa
Intermèdia
Alta
Baixa
Nul·la
Alta
Baixa
Intermèdia
Baixa
Baixa
Intermèdia
Nul·la
Baixa
Baixa
Baixa

Número de referència dels descriptors del tomàquet publicats per Bioversity International (IPGRI, 1996).
Grau d’heterogeneïtat existent dins la varietat tradicional per aquest caràcter: valoració qualitativa.

La varietat Pebrot es caracteritza per presentar un pes mitjà del fruit de 176-180 g, no
obstant és un caràcter amb una gran variabilitat, doncs dins de planta podem observar
una oscil·lació per aquest caràcter de 27 a 870 g (Taula 3.2). El tret característic de la
varietat és la baixa relació amplada/longitud (valor mitjà de 0,5 i amb baixa
heterogeneïtat intra-varietal) i el número reduït de lòculs (2,5 a 3,4). Una altra
característica important, provocada per la morfologia oblonga del fruit, és el gruix del
pericarpi, el qual ocupa el 20% del diàmetre de la secció equatorial del fruit.

Taula 3.2. Morfologia del fruit de la varietat Pebrot. Caracterització de les entrades (a) ESABLC94 i (b) ESPORUS-Pebrot allargat. Mitjana, desviació estàndard (DesvEst), valors mínim i
màxim, coeficient de variació (CV), interval de confiança de la mitjana (IC) i número
d’observacions totals a partir de les quals s’han calculat els estadístics.
(a) ESAB-LC94
Pes del fruit (g)
Número de lòculs
Amplada (mm)
Longitud (mm)
Amplada/longitud
Coll verd (0-3)
Gruix del pericarpi
(mm)
Pericarpi/amplada
(%)
(b) ESPORUSPebrot allargat
Pes del fruit (g)
Número de lòculs
Amplada (mm)
Longitud (mm)
Amplada/longitud
Coll verd (0-3)
Gruix pericarpi
Pericarpi/amplada
(%)

Descriptor
IPGRI1
7.2.2.8
7.2.2.31
7.2.2.10
7.2.2.9
7.2.2.3

7.2.2.25
Descriptor
IPGRI
7.2.2.8
7.2.2.31
7.2.2.10
7.2.2.9
7.2.2.3
7.2.2.25

176
2,5
54,4
107,5
0,5
2,6

126,8
0,6
10,3
15,7
0,2
0,5

27
2
30,2
80,6
0,3
1,9

870
4
75,5
130,1
0,9
3

CV
(%)
72,1
25,9
19
14,6
30,7
17,9

5,4

1

2,4

7,1

20,1

4,1

10,5

32,7

Mitjana DesvEst Mínim Màxim

170
15
15
15
15
10

18

0,3

45

20,5

1,2

45

IC

n

185,7
3,4
54,7
118,4
0,5
5,1

52,9
0,6
7,7
12,7
0,1
0,9

102
2
40,5
102
0,4
2,7

274
4
74,1
142,1
0,6
6,3

18,9

3,4

13,1

25,1

18,1

1

n

19,1
0,3
5,2
7,9
0,1
0,3

CV
(%)
28,5
17,6
14,1
10,7
13
18,3

Mitjana DesvEst Mínim Màxim

IC
(α=0,05)

(α=0,05)

11,8
0,3
3,4
5,6
0
0,4

77
20
20
20
20
20

1,5

20

Número de referència dels descriptors del tomàquet publicats per Bioversity International (IPGRI, 1996).
L’entrada ESAB-LC94 va ser caracteritzada l’any 2011 en un cultiu a la localitat de Rubí en condicions de maneig convencional
(Casals i Casañas, 2011), i l’entrada ESPORUS-Pebrot allargat va ser caracteritzada l’any 2011 en un cultiu a la localitat de Manresa
en condicions de maneig ecològic (González, 2012).

Figura 3.1. Imatges del fruit típic del tomàquet Pebrot.

4. Caràcters relacionats amb el comportament agronòmic
El tomàquet del Pebrot és una varietat que presenta una gran sensibilitat a la necrosi
apical. Valors d’incidència superiors al 30-40% són freqüents en plantacions comercials
(Taula 4.1). La incidència d’aquesta fisiopatia implica uns rendiments baixos. En els
nostres assajos de caracterització el rendiment d’aquesta varietat ha oscil·lat entre el
33,2 % i el 65,8% del valor de la millor entrada del camp experimental.
Taula 4.1. Comportament agronòmic de les entrades (a) ESAB-LC94 i (b) ESPORUS-Pebrot
allargat. Mitjana, desviació estàndard (DesvEst), valors mínim i màxim, coeficient de variació
(CV), interval de confiança de la mitjana (IC) i número d’observacions totals a partir de les
quals s’han calculat els estadístics. El rendiment de les dues entrades es compara amb el
rendiment de la millor entrada observada en els respectius assajos de caracterització.
(a) ESAB-LC94
Rendiment (g/planta)
Rendiment de la
millor entrada
(g/planta)3
Nº fruits/planta
Pes CV2
Clivellat (% fruits
afectats)
Necrosi apical (%
fruits afectats)

Descriptor
Mitjana DesvEst Mínim Màxim
IPGRI1
3323,7

CV
(%)

IC
n
(α=0,05)

1023,6

1853

5218

30,8

668,7

9

18,9
55

5,5
18,8

7
33,8

25
90,5

28,9
34,2

3,6
12,3

9
9

11

10,1

0

24

92,2

6,6

9

41

25,6

0

71

62,3

16,7

9

5047,9

7.2.2.7
8.2.23 i
8.2.24
8.2.28

(b) ESPORUS-Pebrot
Descriptor
CV
IC
Mitjana DesvEst Mínim Màxim
n
1
allargat
IPGRI
(%) (α=0,05)
Rendiment (g/planta)
1207,3
575
95
2112 47,6
356,4 10
Rendiment de la
millor entrada
3634,3
3
(g/planta)
Nº fruits/planta
7,7
3,2
2
13
41,9
2
10
2
Pes CV
7.2.2.7
56,2
20,8
34,2
92,7 36,9
12,9 10
Clivellat (% fruits
8.2.23 i
3,8
5,1
0
12,5 132,6
3,2
10
afectats)
8.2.24
Necrosi apical (%fruits
8.2.28
31,8
25,2
0
75
79,1
15,6 10
afectats)
1

Número de referència dels descriptors del tomàquet publicats per Bioversity International (IPGRI, 1996).
Pes CV: heterogeneïtat, dins de planta, del pes del fruit. Calculat mitjançant l’estadístic Coeficient de Variació (%) a partir dels
pesos individuals del fruit dins de cada planta.
3
Rendiment de la millor entrada: mitjana de la producció per planta de la millor entrada avaluada en el respectiu assaig de
caracterització. A l’assaig de caracterització de l’entrada ESAB-LC94 la millor entrada pel caràcter rendiment va ser un genotip del
tipus Pera de Girona (Casals i Casañas, 2011), i a l’assaig de caracterització de l’entrada ESPORUS-Pebrot allargat fou el cultivar
comercial Bodar (Royal Sluis, SL) (González, 2012).
L’entrada ESAB-LC94 va ser caracteritzada l’any 2011 en un cultiu a la localitat de Rubí en condicions de maneig convencional
(Casals i Casañas, 2011), i l’entrada ESPORUS-Pebrot allargat va ser caracteritzada l’any 2011 en un cultiu a la localitat de Manresa
en condicions de maneig ecològic (González, 2012).
2

5. Caràcters de la part vegetativa
Respecte a la part vegetativa, la varietat Pebrot presenta plantes de creixement
indeterminat amb una densitat foliar baixa (Taula 5.1 i Figura 5.1). La inflorescència
presenta entre un i dos raquis (Figura 5.2).
Taula 5.1. Descripció de la part vegetativa del tomàquet del Pebrot.
Caràcter
INFLORESCÈNCIA
Tipus d’inflorescència
Color de la corol·la
Posició de l’estil
PLANTA
Tipus de creixement de la planta
Densitat foliar
Fulles fins a la primera inflorescència
Tipus de fulla
1
2

Descriptor
IPGRI1

Mitjana

Heterogeneïtat
intra-varietal2

7.2..1.1
7.2.1.2
7.2.1.7

1 a 2 raquis
Groga
Insert

Intermèdia
Nul·la
Baixa

7.1.2.1
7.1.2.6
7.1.2.7
7.1.2.9

Indeterminat
Intermèdia
Moltes
Estàndard

Nul·la
Intermèdia
Baixa
Nul·la

Número de referència dels descriptors del tomàquet publicats per Bioversity International (IPGRI. 1996).
Grau d’heterogeneïtat existent dins la varietat tradicional per aquest caràcter: valoració qualitativa.

Figura 5.1. Fulla tipus de la varietat tomàquet Pebrot.

Figura 5.2. Flors tipus de la varietat tomàquet Pebrot: flor sencera (esquerra) i posició de l’estil
respecte la corona d’estams (dreta).

6. Perfil sensorial
El tomàquet del Pebrot es caracteritza per la baixa acidesa dels fruits. La menor
proporció del gel en el fruit provoca que la concentració d’àcids en aquesta varietat
tendeixi a ser inferior a la mitjana. Aquest caràcter provoca que els fruits destaquin per
la dolçor, si bé el tomàquet Pebrot presenta una concentració de sucres intermèdia.
Respecte als caràcters de textura, presenta una pell amb una percepció intermèdiaalta i una baixa farinositat del pericarpi.
Nota: aquesta descripció és resultant de les avaluacions que ha fet el Panel de Tast de la Fundació Miquel Agustí a l’entrada ESABLC94. No es disposa de dades sobre la variabilitat intra-varietal per caràcters organolèptics en aquesta varietat.

7. Fons genètic i marcadors moleculars
Respecte al fons genètic, no existeixen estudis específics sobre la variabilitat genètica
d’aquesta varietat. Segons el treball de Rodríguez et al. (2011) la morfologia oblongaallargada en el tomàquet estaria regulada per la presència de dues mutacions afectant
el número de lòculs (locule number [lc]) i l’elongació del fruit (sun) (Taula 7.1).
Ambdues mutacions podrien ser marcadors moleculars de la varietat Pebrot, tot i que
aquest extrem s’hauria de confirmar experimentalment.
Taula 7.1. Referències bibliogràfiques dels al·lels mutants que probablement conformen la
morfologia característica del tomàquet Pebrot.
Nom del gen
sun
locule number

Notació científica Referència bibliogràfica
sun
Xiao H et al., 2008
lc

Muños et al., 2011

8. Varietats similars (tradicionals i comercials)
Varietats comercials similars: no es coneixen
Altres varietats tradicionals europees similars:
1. Nom de la varietat: Pomodoro San Marzano
Zona de cultiu: NE Itàlia
Grau de similitud: morfologia del fruit similar
2. Nom de la varietat: Tomate Cornue des Andes
Zona de cultiu: França
Grau de similitud: morfologia del fruit similar

9. Recursos fitogenètics
Actualment hi ha quatre entitats que tenen referenciades un total de 10 entrades del
tomàquet Pebrot (Taula 9.1.). Les mostres procedeixen de 6 comarques diferents:
Garrotxa, Gironès, Berguedà, Bages, Vallès Oriental i Anoia (Figura 9.1.).
Taula 9.1. Entrades referenciades de tomàquet Pebrot, entitat que va realitzar la col·lecta i
localitat on es va obtenir la mostra.
Entitat
recol·lectora1
FMA
FMA
Esporus
Esporus
Esporus
Esporus
Esporus
Refardes
SIGMA
SIGMA
1

Codi
Nom de la varietat
entrada
2006/LC169
Tomàquet del Pebrot
2005/LC94
Tomàquet del Pebrot
Tomàquet allargat
Tomàquet Benissili
Tomàquet llarg
Tomàquet del Pebrot
Tomàquet allargat del Berguedà
Tomàquet llarg
114
Tomàquet del Pebrot llarg
116
Tomàquet del Bitxo

Origen
Sant Gregori
Sant Jaume Ses Oliveres
Montornès del Vallès
El Vilar
Gironella
L’Espunyola
L’Espunyola
Llagostera
Olot

FMA: Fundació Miquel Agustí (Castelldefels); Esporus: Esporus-Centre de Conservació de la Biodiversitat Cultivada (Manresa);
Refardes: Les Refardes-Gaiadea (Mura); SIGMA: Consorci de Medi Ambient y Salut Pública de la Garrotxa.

Figura 9.1 Distribució geogràfica dels punts de col·lecta de les entrades conservades ex situ de
la varietat tomàquet Pebrot.

10.- Maneig del cultiu
Època aproximada de sembra: cultiu de cicle d’estiu.
Època de collita: cultiu de cicle d’estiu.
Principals limitants del cultiu (agronòmics i comercials): el cultiu d’aquesta varietat
tradicional es veu limitat principalment per la seva sensibilitat als principals virus que
afecten al tomàquet i per la seva sensibilitat a la necrosi apical. Ambdós factors poden
provocar importants pèrdues econòmiques en cultius d’aquesta varietat tradicional.

11.- Aspectes socioeconòmics
El tomàquet del Pebrot té una presència limitada en mercats locals, i es troba
principalment a l’àrea de Girona. La seva morfologia característica el distingeix com un
producte gourmet, no obstant les produccions comercials conegudes són molt
reduïdes.
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