
Col Brotonera  
 
Brassica oleracea L. var. acephala 
 
Sinonímies populars: 
Espigall, col espigallera, brotó,   
col del fadrí 
 

 

1. Àrea geogràfica de cultiu 

Aquesta varietat tradicional de col de la qual se’n consumeixen únicament les 
ramificacions axil·lars (els brotons que posteriorment esdevindran els espigalls, 
les inflorescències immadures) es cultiva en algunes sínies de les localitats de 
Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes i Cubelles, a la comarca del Garraf 
(Figura 1.1). No obstant això, sabem que es consumeixen i comercialitzen 
espigalls a diferents indrets de Catalunya, produïts per altres varietats de col 
com la col de cabdell (col del grup capitata), la col paperina (del grup acephala) 
i la col farratgera o col geganta (Casals, 2012). 

 
Figura 1.1 Mapa de les comarques on s’han identificat 
cultius de la varietat col Brotonera.  
 



2. Breu descripció de la varietat 

La col Brotonera és una planta de la família de les crucíferes que no forma 
cabdell. Es caracteritza per tenir la fulla allargada i de color verd. Fortament 
pinnatisecta (fulles seccionades amb la nervadura pinnada) i bollada, dos 
caràcters que ofereixen a la fulla un aspecte “arrissat”,  singular d’aquesta 
varietat de col. Aquest aspecte s’associa, segons els agricultors, a una major 
qualitat organolèptica del producte que se’n comercialitza: els brotons i 
espigalls. Tot i així, en els camps de cultiu de la col Brotonera s’observa un 
elevat grau d'heterogeneïtat entre plantes. Aquest fenomen es detecta 
sobretot en la forma de les fulles, fet comprensible atenent que es tracta de 
poblacions amb una suposada  variabilitat genètica i on la probabilitat 
d’encreuament amb d’altres varietats és molt elevada si no es té cura en 
l’aïllament, ja que la col és una planta al·lògama que es pol·linitza a través dels 
insectes.  
 

 
Figura 2.1 Imatge d’un camp de cultiu de la col Brotonera on s’observa 
l’heterogeneïtat morfològica de la varietat. 

 
 

3. Caràcters de la part comestible: brotó i espigall 

Brotó i espigall són les denominacions que s’atribueixen a dos productes 
procedents de la mateixa planta.  

El brotó és la tija de color verd, amb fulles petites (d’igual morfologia que la 
planta) i entrenusos llargs que surt de l’axil·la de les fulles de la col Brotonera 
(Figura 3.1 i 3.2).  



 
Figura 3.1 Imatge dels brotons comercials collits d’una mateixa planta. 

 
 

Figura 3.2 Imatge de brotons immadurs sorgint de 
l’axil·la foliar en una planta desullada. 

 

Els brotons comercials solen tenir una llargada mitjana de 32.04 cm i un 
diàmetre mitjà d’11.82 mm a la part més ampla i de 9.70 mm a la part més 
estreta (ambdós mesurats a 3 mm de la base de la tija del brot collit) (Taula 
3.1). Els brotons es cullen amb una mitjana de 3 o 4 fulles més l’ull.    



Taula 3.1 Morfologia del brotó comercial de la varietat tradicional col Brotonera. 
Mitjana, desviació de la mitjana (DesvMitj), valors mínim i màxim, i coeficient de variació 
(CV). Les dades varen ser obtingudes a partir del recompte de 200 plantes.  

Caràcter Mitjana DesvMitj Mínim Màxim CV (%) 
Longitud (cm) 32.04 6.75 19 49.2 21.08 
Ø ampla (mm) 11.82 4.05 3.55 33.01 34.24 
Ø estret (mm) 9.70 3.13 2.83 29.3 32.23 
Núm. Fulles 3.41 0.89 1 6 26.03 

 

L’espigall és la inflorescència immadura de la col Brotonera que, després del 
fred,  esdevé a partir del brotó (Figura 3.3). 

 

Figura 3.3 Imatge dels espigalls collits de diferents plantes. 

 

Els espigalls comercials tenen una longitud mitjana de 21.41 cm, un diàmetre 
mitjà de 9.63 mm a la part més ampla i de 7.65 mm a la part més estreta 
(ambdós mesurats a 3 mm de la base de la tija de l’espigall collit). Pesen 12.65 g 
de mitjana (Taula 3.2). 

 

Taula 3.2  Morfologia de l’espigall comercial de la varietat tradicional col Brotonera. Mitjana, 
desviació estàndard (DesvEst), valors mínim i màxim, i coeficient de variació (CV). Les dades 
varen ser obtingudes a partir del recompte de 200 plantes. 

Caràcter Mitjana DesvEst Mínim Màxim CV (%) 
Longitud (cm) 21.41 4.09 12.40 27.30 19.12 
Ø ample (mm) 9.63 2.60 6.00 14.80 27.00 
Ø estret (mm) 7.65 1.62 4.46 10.60 21.21 
Pes (g) 12.65 5.36 5.17 25.31 42.36 



Els espigalls presenten algunes fulles, en general molt pinnatisectes, i que 
poden ser de totes les mides. Recobreixen la inflorescència en alguns casos, en 
d’altres no. La inflorescència presenta un grau d’agrupament alt i pot ser de 
color verd fort o verd fort amb les puntes de les poncelles de color lila o, en 
alguns casos, de color verd-groc (Taula 3.3). 

 
Taula 3.3 Caracterització de l’espigall de la varietat tradicional col Brotonera.  

Caràcter Nivella 

Fulles 1 
Mida fulles tots nivells 
Forma fulles 3-4 
Recobriment 1-0 
Color 3>3*>1 
Densitat de la inflorescència Alt 

aNivells establerts en la proposta del primer llistat de descriptors per a la caracterització agromorfològica de la col 
Brotonera desenvolupat per la FMA. 

Les flors de la col Brotonera poden ser de color blanc o groc.  

 

4. Caràcters relacionats amb el comportament 
agronòmic 

La col Brotonera té un cicle de cultiu que abasta gairebé un any (de maig a 
maig). Els primers brots comercials apareixen a la planta 90 dies després de la 
sembra, o 60 dies després de la plantació.  
La seva producció es troba al voltant de les 30 unitats de mitjana (considerant 
brotons i espigalls) per planta al llarg de tot el cultiu (Taula 4.1). 
 

Taula 4.1 Comportament agronòmic de la col Brotonera. Mitjana, desviació estàndard 
(DesvEst), valors mínim i màxim, i coeficient de variació (CV). Les dades varen ser obtingudes a 
partir del recompte de 200 plantes.  

Caràcter Mitjana DesvEst Mínim Màxim CV (%) 
Producció 29.56 13.61 11 65 46.03 

 
 
No obstant, segons informacions recollides a partir de l’experiència dels 
agricultors se sap que la producció de brotons i espigalls es veu augmentada pel 
desullat de la planta que es realitza a la primeria del cultiu degut a la castració 
de la gemma apical.  
La col Brotonera presenta creixement amb dominància apical (i.e. la tija central 
principal de la planta domina sobre les tiges del costat, la gemma apical inhibeix 



el creixement de les gemmes laterals més avall de la tija). En aquests casos, 
treure la gemma apical permet a les gemmes laterals créixer i produir nous 
brots. És per això que als dos mesos i escaig de la plantació, quan la col 
Brotonera ja és prou grossa, es pot desullar. Acció que promou el 
desenvolupament de nous brotons a les zones baixes de la planta, que podran 
començar a collir-se al cap d’un mes del desullat. A mesura que la planta es va 
desullant, va traient nous brots que cada vegada surten més prims i que, de 
cara a la primavera, esdevenen espigalls.  
 
 

5. Caràcters de la part vegetativa 

La singularitat de la col Brotonera rau en la forma de les fulles, que són 
pinnatisectes i bollades. Es troben inserides al llarg de la tija de forma alterna i 
formant entrenusos curts (Figura 5.1). El limbe es troba molt poc desenvolupat i 
presenta incisions que arriben gairebé fins al nervi central. El color de les fulles 
varia segons la població podent ésser verd-groc o verd-blau. Les plantes 
abasten una alçada mitjana de 85 cm (Taula 5.1), podent arribar a mesurar fins 
a 107 cm i els seu hàbit de creixement és erecte. 
 

 
Figura 5.1 Imatge d’una planta de col Brotonera. Detall 
de la inserció de les fulles a la tija. 

 
 



Taula 5.1 Descripció de la part vegetativa de la varietat col Brotonera. Mitjana, 
desviació estàndard (DesvEst), valors mínim i màxim, coeficient de variació (CV). Les 
dades varen ser obtingudes a partir del recompte de 200 plantes. 

Caràcter Mitjana DesvEst Mínim Màxim CV (%) 
Alçada (cm) 84.77 12.14 48 107 14.32 

 

 

6. Perfil sensorial 

A dia d’avui no existeix cap estudi del perfil sensorial dels brotons i els espigalls 
de la col Brotonera realitzat a partir d’un panel de tast entrenat. No obstant 
això, disposem dels testimonis dels agricultors i dels resultats d’un estudi de 
consumidors on es determinen les preferències d’aquests respecte els atributs 
sensorials dels brotons i espigalls.  
Per una banda, els agricultors revelen i coincideixen en que “la col com més 
arrissada, més bona”. 
Per l’altra banda, l’estudi de consumidors realitzat per la Fundació Miquel 
Agustí el març del 2012 al Mercat de la Independència de Terrassa, que constà 
de dues proves comparatives: l’una entre el bròcoli i els brotons, i l’altra entre 
les inflorescències immadures d’una col de cabdell i els brotons de la col 
Brotonera. El resultat va mostrar que els consumidors valoren de manera 
positiva en els brotons la dolçor, intensitat de gust, intensitat d’aroma, que 
siguin cruixents, que siguin tendres, absència de fibra i absència de gust 
amargant. L’estudi també mostrà una preferència similar del bròcoli i els 
brotons entre els consumidors, i una major acceptació de la inflorescència 
immadura respecte del brotó (Casals, 2012). 

 

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: Aspabroc (híbrid entre el bròcoli i el bròcoli Xinès) 
també conegut sota el nom de la marca registrada Brocolini® o baby broccoli 
(Washington State University (WSU) http://agsyst.wsu.edu/Broccolini.html).  

http://agsyst.wsu.edu/Broccolini.html


D’altra banda, com ja s’ha descrit anteriorment, els brotons i espigalls poden 
ésser obtinguts de qualsevol varietat de col com la col de cabdell, la col 
paperina o la col geganta. 
Varietats tradicionals similars: col brotonera de fulla sencera. 

Altres varietats tradicionals europees similars: 

1. Nom de la varietat: Choux bricolin 
Zona de cultiu: Bretanya (França) 
Grau de similitud: brots joves de diferents varietats de col 
(forratgera, verda,...) semblants als brotons, però amb la fulla 
sencera 
 

2. Nom de la varietat: Chou-branchu du Poitou 
Zona de cultiu: Poitou-Charentes (França) 
Grau de similitud: inflorescències semblants als espigalls 
 

3. Nom de la varietat: Mugnoli (Laghetti et.al., 2005) 
Zona de cultiu: Salento (regió d’Apulia, Itàlia) 
Grau de similitud: inflorescències semblants als espigalls 

 

9. Recursos fitogenètics 

Actualment hi ha tres entitats que tenen referenciades un total de 10 entrades 
de la col Brotonera (Taula 9.1). Algunes de les mostres procedeixen de les 
comarques del Baix Llobregat, el Tarragonès, l’Anoia, la Conca de Barberà, la 
Segarra, el Barcelonès, el Vallès Occidental i el Matarranya (Aragó) (Figura 9.1).  
Tal i com podem observar a la Figura 9.1, s’ha col·lectat llavor de col Brotonera 
en municipis ubicats fora de la comarca del Garraf. Això fa pensar que 
probablement el cultiu de la col Brotonera en algun moment no ha estat 
exclusiu d’aquesta comarca. A més, cal apuntar que els pagesos de la zona 
compren el planter a planteristes de Torredembarra i Gavà.  
 

 

 

 

 



Taula 9.1 Entrades conservades ex situ de la varietat col Brotonera, 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 

CRF1 NC042940 Col brotonera - 
CRF NC043033 Col de fadrí; espigall - 
CRF NC042984 Col de rebrots - 
CRF NC043043 Col de brotó d'estiu - 

FMA2 FMA/251 Col de la gitana Collserola 
FMA FMA/9 Col brotonera La Llacuna 
FMA FMA/128 Col de rebrotims Beceite 
FMA FMA/86 Col brotonera Estaràs 
FMA FMA/255  Col del fadrí Rubí 

Esporus - Col de l’espiguellat, 
gitano o del fadrí Papiol 

1FMA: Fundació Miquel Agustí (Castelldefels), 2CRF: Centro de Recursos Fitogenéticos (Madrid) 
 

 

Figura 9.1 Mapa de distribució geogràfica dels punts de col·lecta de les 
entrades conservades ex situ de la varietat col Brotonera. 

 

 



10. Maneig de cultiu 

Època aproximada de sembra: des del 15 de maig (Sant Isidre) fins a finals de 
juliol. 

Època de collita: des de principis d’octubre, quan es cullen els brotons, fins ben 
entrada la primavera: mitjans de març (Sant Josep), quan es cullen els últims 
espigalls de les varietats més primerenques, o finals de maig,  quan es cullen els 
últims espigalls de les varietats més tardanes.  

Aspectes importants del maneig: efectuar el desullat als dos mesos i escaig 
d’haver plantat la col Brotonera. 

En el procés d’obtenció de la llavor de la varietat és de gran importància tenir 
en compte que hi ha pol·linització creuada entre les diferents varietats de 
l’espècie Brassica oleracea L. i que moltes varietats mostren 
autoincompatibilitat esporofítica (i.e. un peu no pot ser fecundat pel seu propi 
pol·len), la qual cosa comporta la necessitat de comptar amb un nombre mínim 
d’individus elevat, a més de distanciar els camps de floració de les diferents 
varietats uns 1000 o 1500 m.  
 

11. Aspectes socioeconòmics 

Avui en dia, el cultiu de la col Brotonera és escàs. L’explotació comercial 
d’aquesta varietat tradicional de col, seleccionada per produir  brotons i 
espigalls, es fa tan sols en algunes finques de Vilanova i la Geltrú, de Cubelles i 
de Sant Pere de Ribes. Es tracta de plantacions familiars que produeixen 
quantitats limitades d’aquest producte. S’estima que la superfície cultivada de 
col Brotonera és actualment d’unes 2 ha, distribuïdes entre 6 i 8 agricultors.  
La comercialització de brotons i espigalls actualment està enfocada al comerç 
local: una part la distribueixen directament els agricultors a mercats locals de 
Vilanova, una altra part es distribueix a verduleries i restaurants del Garraf, i 
des fa poc més d’una dècada, part de la producció arriba al mercat central de 
Barcelona (Mercabarna) (Contreras, J. et.al., 2003). A més, aquesta verdura 
d’hivern, gràcies a la iniciativa d’alguns agricultors i la col·laboració de diferents 
entitats locals, també fa acte de presència en diferents activitats que es 
realitzen entorn de la gastronomia i els productes locals al Garraf.  
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