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Selecció de varietats d’enciam (Lactuca sativa L.) per a les explotacions 
agrícoles ecològiques: una comparativa de varietats locals i millorades 
 
 
Àmbit del projecte 
 
L'enciam (Lactuca sativa L.) és un cultiu originari de la zona Mediterrània i és considerada 
l'espècie més important del grup dels vegetals cultivats per consumir-ne la fulla. El seu 
consum està molt extès entre les llars de la nostra zona, on es consumeix principalment 
fresc en forma d'amanides. A Catalunya la supefície destinada al seu cultiu és de 854 ha, 
situant-se en tercera posició dins el grup d'hortalisses, només per darrera de la ceba 
(Allium cepa L.) (1091 ha) i del tomàquet (Solanum lycopersicum L.) (985 ha) (DARP, 
2015). És doncs un cultiu important a l'horticultura catalana, i especialment durant els 
mesos d'hivern, donada la seva resistència a les baixes temperatures. Aquesta adaptació és 
un valor afegit, ja que permet el seu cultiu en èpoques en què el volum de feina a les 
explotacions és menor, permetent una millor distribució de la mà d'obra al llarg de l'any. 
Tot i aquesta importància econòmica, es realitzen pocs esforços a nivell de recerca i 
transferència tecnològica en aquesta espècie, fet que limita el creixement econòmic i la 
rendibilitat econòmica d'aquest cultiu. 
 
En el cas específic de l'agricultura ecològica, el cultiu d'enciam té una rellevància major. La 
seva faciltiat de maneig i bona adaptació als condicionats d'estrés abiòtic (condicionants 
edafològics i de fertilització) fan d'aquest un cultiu important pels productors ecològics. 
Les principals problemàtiques que afronten els agricultors ecològics són la gestió de males 
herbes i el control de plagues i malalties, especialment del míldiu (Bremia lactucae), el 
qual pot provocar importants pèrdues econòmiques a la nostra regió (Ryder, 1999). El 
control d'aquesta malaltia en agricultura ecològica es realitza principalment mitjançant el 
cultiu de varietats resistents, les quals incorporen gens de resistència a diferents races de 
míldiu. L'herència de la resistència a Bremia lactucae segueix un model d'interacció gen-a-
gen entre els gens de resistència i de virulència (descrit inicialment per Crute i Johnson 
(1976)). Aquestes resistències són "trencades" recurrentment per les poblacions de 
míldiu que van evolucionant, un fet que provoca que la innovació varietal en aquesta 
espècie sigui molt ràpida (les noves varietats poden portar més de 19 gens de resistència 
al míldiu (Dm) (Grube i Ochoa, 2005)). Això implica l'aparició constant en el mercat de 
noves varietats d'enciam, i la necessitat dels agricultors ecològics de que es realitzin 
assajos varietals per determinar llur comportament agronòmic, les seves característiques 
morfològiques i la seva adaptació als mercats locals. La manca d'informació sobre les 
varietats disponibles en ecològic és, doncs, un factor limitant d'aquest cultiu, i una 
demanda recurrent del sector és poder disposar d'informació tècnica per poder fer una 
bona selecció varietal, que com hem vist és essencial en el cultiu ecològic de l'enciam. Una 
segona plaga important a la nostra zona és el pugó rosat (Nasonovia ribisnigri), pel qual 
s'han proposat mètodes de control biològic mitjançant la conservació de fauna útil (Arnó 
et al., 2010). No obstant, el mètode més eficaç de control és l'ús de varietats resistents al 
pugó, doncs s'han descrit diferents gens de resistència que es troben introgressats en les 
varietats millorades (McCreight, 2008). Alhora, en els materials no resistents, s'ha descrit 
que existeixen diferents sensibilitats varietals a aquesta plaga, la qual estaria determinada 
per la composició de la saba i la morfologia del cabdell (Nowak i Komor, 2010).  
 
Essent la nostra àrea una zona d'origen i diversificació de l'enciam cultivat, en el territori 
existeix un gran número de varietats tradicionals, les quals són apreciades en mercats 
locals. Considerant el valor afegit que aporten aquestes varietats, el sector ecològic mostra 
una major predisposició a la seva producció i comercialització. El gran desconeixement 



que existeix sobre les varietats tradicionals d'enciam catalanes, i més específicament sobre 
la seva adaptació a les condicions de cultiu comercial (p.e. la seva resistència al míldiu o al 
pugó), limita considerablement el seu ús en agricultura ecològica. De fet les varietats 
tradicionals d'enciam són presents únicament en els petits horts per autoconsum (Calvet-
Mir et al., 2011), però amb molta menys intensitat en les produccions comercials 
ecològiques. No obstant, el número de referències a varietats tradicionals existents en 
bancs de germoplasma i planteristes de la nostra zona és gran, i noms com l'enciam negre, 
l'enciam del sucre, l'enciam carxofet o l'enciam dels tres ulls, entre d'altres, continuen 
tenint un renom entre els consumidors. Això fa que s'hagi mantingut l'interès dels 
productors per aquestes varietats, si bé el seu cultiu està limitat, com hem dit, per la 
manca d'informacions tècniques que promoguin el seu cultiu.  
 
A nivell europeu els recursos fitogenètics d'enciam han centrat l'interès de nombroses 
investigacions científiques (per una revisió vegeu Lebeda et al. (2007)), i en àrees 
properes com el sud de França existeixen centres de recerca que anualment fan assajos 
varietals d'enciam que tenen una gran utilitat pels agricultors per la seva presa de 
decisions tècniques (p.e. Civam-BIO, ubicat a la regió de l'Hérault, França). A Catalunya, 
però, la recerca en aquesta espècie, i sobretot en la variabilitat existent entre les varietats 
tradicionals, així com en l'adaptació als nostres condicionants agro-comercials de les 
noves varietats que van comercialitzant les cases de llavors, és més aviat escassa. Per 
aquest motiu el sector identifica aquest fet com un limitant important al seu sistema 
productiu. 
 
L'enciam és una espècie que, a la nostra zona, es cultiva durant tot l'any. El seu consum és 
poc estacional, tot i presentar valors més elevats durant l'estiu per la major presència 
d'amanides a les nostres taules. En cada època de cultiu els condicionants que afronten els 
agricultors són diferents. A l'estiu, per exemple, l'èxit de les produccions està determinat 
per la resistència de les varietats a l'espigat en condicions de temperatures elevades, així 
com pel control de l'estat sanitari dels cultius. L'hivern, en el cicle de cultiu que oscil·la 
entre el mes d'octubre (trasplantament) i el gener-març (collita), el cultiu presenta majors 
dificultats. D'una banda és crucial seleccionar varietats que presentin una bona adaptació 
a les baixes temperatures i als dies curts, de tal manera que les plantes no aturin el seu 
creixement en condicions de fred i menys lluminositat. D'altra banda, el control de plagues 
i malalties és més difícil en aquesta època. Respecte a la incidència del pugó rosat, la 
manca d'activitat de la fauna útil en els mesos de més fred fa que la incidència d'aquesta 
plaga sigui difícil de controlar en agricultura ecològica, i pren rellevància la sensibilitat de 
les varietats a l'atac d'aquest insecte. Respecte a la incidència de míldiu, l'elevada humitat 
present en aquesta època afavoreix l'aparició d'aquest fong, per la qual cosa els mesos 
d'hivern són especialment complicats per la seva gestió. Existeix un interès creixent del 
sector per aquest cicle de cultiu, considerant que la comercialització en el període gener-
març és favorable pels agricultors catalans (B.Camí, com.pers.). 
 
D'altra banda, tot i que existeix un gran número de tipus varietals dins l'enciam cultivat, 
els consumidors catalans, i més especialment els del sector ecològic, tenen un major apreci 
per les varietats d'enciam dels tipus fulla de roure vermell, trocadero i meravella. Altres 
varietats com les del tipus iceberg tenen menor interès pels agricultors ecològics, ja que 
aquestes varietats són poc apreciades en els mercats de proximitat que caracteritzen 
aquest tipus de produccions (B.Camí, com.pers.). 
 
En aquest context, i considerant les demandes dels agricultors ecològics respecte a les 
necessitats de recerca entorn el cultiu de l'enciam, proposem la realització d'un assaig 
varietal que permeti seleccionar les varietats millor adaptades a la nostra zona en el cicle 
de cultiu d'hivern. El projecte que presentem té per objectiu la realització d'una sèrie de 
fitxes tècniques que aportin informacions als agricultors sobre: (a) les varietats d'enciam 



disponibles en el mercat de llavors ecològiques, (b) les característiques agromorfològiques 
i comercials de les varietats d'enciam, i la seva adaptació al cicle de cultiu d'hivern, (c) les 
diferències entre varietats locals i millorades per la seva adaptació als condicionants 
productius actuals, aportant informació sobre el comportament productiu de les varietats 
locals que poden ser d'interès als productors. Aquesta estratègia ha de permetre fer 
emergir coneixement sobre les varietats locals catalanes d'enciam, promovent la seva 
conservació a través del seu ús en agricultura professional. Considerem que el projecte 
que presentem omple un buit d'informació tècnica existent actualment entre els 
productors d'enciam ecològics i que els resultats que s'esperen obtenir poden ser de gran 
interès pel sector.  
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Objectius del projecte 
 
L'objectiu principal del projecte és aportar informació tècnica als agricultors ecològics 
sobre el comportament agronòmic i comercial de les varietats d'enciam tradicionals i 
comercials que es troben en el mercat actualment. Aquesta informació ha de permetre als 
agricultors la presa de decisions sobre quines varietats cultivar en aquest cicle de cultiu, 
així com valorar, de manera objectiva, la viabilitat d'incorporar varietats locals en els seus 
sistemes productius (Figura 1).  
 
A nivell específic, els objectius que s'han definit per assolir aquest objectiu general són: 
(a) Elaborar un llistat de les varietats modernes d'enciam disponibles en els catàlegs 
ecològics per part de les cases de llavors, així com de les varietats locals que es poden 
trobar en bancs de germoplasma i centres de recerca. 
(b) Ralitzar un assaig en dues finques ecològiques emprant com a germoplasma varietats 
d'enciam dels tipus fulla de roure vermell, trocadero i meravella, així com varietats 
tradicionals emparentades.  
(c) Avaluar el comportament al camp dels materials assajats, per tal d'identificar 
l'adaptació de les varietats als condicionants agroclimàtics del cicle de cultiu d'hivern, així 
com la seva resistència a plagues i malalties (principalment míldiu i pugó rosat).  
(d) Realitzar un procés de selecció participativa de les millors varietats amb agricultors 
ecològics, mitjançant l'avaluació de les varietats pels propis agricultors en una jornada de 
camp. 
(e) Difondre els resultats al sector, a través de fitxes tècniques que recullin tots els 
resultats de l'experimentació.  

 



 
Figura 1. Diagrama de flux del procés d’estudi i selecció de varietats d’enciam per l’agricultura ecològica. 

 
Inventari de varietats tradicionals catalanes 
 
S’han identificat un total de 132 entrades de varietats tradicionals d’enciam en Bancs de 
Germoplasma (Taula 1). El CRF és el centre que conserva una col·lecció més gran 
d’enciams tradicionals catalans amb 53 entrades. Altres entitats com el SIGMA, la FMA, les 
Refardes i Esporus conserven col·leccions de menor mida (10-20 entrades). En general les 
dades de passaport dels materials són pobres, i no permeten un cribratge suficient dels 
materials per seleccionar varietats adaptades al cicle de cultiu d’hivern en condicions 
d’agricultura ecològica.  
 
Les varietats més representades són del tipus Llarg (15 entrades), Carxofeta (12 
entrades), Tres ulls (10 entrades) i Negre (7 entrades), per bé que existeixen múltiples 
sinonímies entre varietats i no existeix cap estudi que permeti una bona classificació dels 
tipus varietals. A nivell general, la distribució geogràfica de les varietats col·lectades 
representa tota la geografia catalana, no identificant-se vincles clars entre varietats i zones 
específiques (a excepció de les varietats Negre i Roig que semblen més arraigades a la 
zona del Camp de Tarragona). L’enciam és un cultiu amb bona adaptació a diferents 
regions agroclimàtiques, per la qual cosa l’intercanvi recurrent de llavors entre agricultors 
de diferents zones segurament ha desdibuixat l’adaptació local de les varietats tradicionals 
catalanes d’enciam, les quals es troben distribuïdes actualment per tot el territori. 
Desconeixem si antigament existien vincles forts entre determinades varietats i territoris 
específics, que és el que defineixen històricament les veritats tradicionals.   
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Taula 1. Inventari de varietats tradicionals d’enciam col·lectades a Catalunya i conservades ex situ en Bancs de 
Germoplasma. 
 

Banc de Germoplasma CODI ENTRADA Varietat Origen 

Ecollavors Garrotxa (*) 2010 1 fulla de roure Sant Joan les Fonts 

Ecollavors Garrotxa (*) 2010 2 del frare Montagut i Oix 

Ecollavors Garrotxa (*) 2009 3 tres caps Banyoles 

Ecollavors Garrotxa (*) 2009 5 escarxofet 
 

Ecollavors Garrotxa (*) 2010 6 vinagreta Olot 

Ecollavors Garrotxa (*) 2008 7 maravilla 
 

Ecollavors Garrotxa (*) 2005 8 cogollos de tudela 
 

Ecollavors Garrotxa (*) 2005 9 lollo rosso 
 

Esporus - carxofeta de l'Espà Espà, l' 

Esporus - Morella Carcaixent 

Esporus - orella de ruc Ardèvol 

Esporus Esporus  116 escaroler Cardedeu 

Esporus Esporus  117 del sucre Papiol, El 

Esporus Esporus  118 maimó Cardona 

Esporus Esporus  119 de carxofeta de la Pobla de Lillet Pobla de Lillet, La 

Esporus Esporus  121 llengua de mula Vilanova de Bellpuig 

Esporus Esporus  122 tres ulls Aguilar de Segarra 

Esporus Esporus  123 de Cava Cava 

Esporus Esporus  125 maravilla Balaguer 

Esporus Esporus  126 fulla de roure verd Artés 

Esporus Esporus  128 llengua de bou 
 

Esporus Esporus  129 llengua de bou i tres ulls Fatarella, La 

ETSEA-UdL (*) ETSEA-UdL 1H10  negre Lleida 

ETSEA-UdL (*) ETSEA-UdL 2H10  maravella Lleida 

FMA FMA22 fulla de roure Mediona 

FMA FMA37 blanc Pont d'Armentera, El 

FMA FMA38 d'hivern Pont d'Armentera, El 

FMA FMA80 
 

Pontils 

FMA FMA81 
 

Pontils 

FMA FMA82 
 

Pontils 

FMA FMA87 de primavera Estaràs 

FMA FMA95 negre Bot 

FMA FMA99 maravilla Bot 

FMA FMA112 carxofeta Benifallet 

FMA FMA113  negre 
 

FMA FMA124  s/n Beceite 

FMA FMA134 l terreno Beceite 

FMA FMA252 d'hivern 
 

FMA FMA253  negre 
 

Refardes - escaroler Llinars del Vallès 

Refardes Refardes 45  morella Caraixent 



Refardes - llarg de Serinyà Serinyà 

Refardes - del sucre Papiol, El 

Refardes - negret Riudoms 

Refardes Refardes 49  maravilla d'estiu Balaguer 

Refardes Refardes 265  roma del prat Caldes de Montbui 

Refardes Refardes 41  carxofet Saldes 

Refardes Refardes 51  carxofet Pobla de Lillet, la 

Refardes Refardes 42  maimó Cardona 

Refardes Refardes 43  3 ulls Aguilar de Segarra 

Refardes Refardes 44  llengua de bou 
 

SIGMA SIGMA 34 Maimó Cardona 

SIGMA SIGMA 35 Fulla de roure o llengua de bou Artès 

SIGMA SIGMA 36 De tres ulls Aguilar de Segarra 

SIGMA SIGMA 37 Carxofet La Pobla de Lillet 

SIGMA SIGMA 38 Escaroler Cardedeu 

SIGMA SIGMA 50 Llarg Olot 

SIGMA SIGMA 55 Escarxofet Olot 

SIGMA SIGMA 57 Maravilla Olot 

SIGMA SIGMA 59 Cogollo Beuda 

SIGMA SIGMA 60 Fulla de roure Beuda 

SIGMA SIGMA 65 Escarxofet La vall d'en Bas 

SIGMA SIGMA 66 Llarg La vall d'en Bas 

SIGMA SIGMA 76 Llarg Llagostera 

SIGMA SIGMA 182 Llarg de tres ulls La Vall de Bianya 

SIGMA SIGMA 192 Llarg o de tres ulls Vall de Bianya 

SIGMA SIGMA 193 Escaroler Vall de Bianya 

SIGMA SIGMA 219 Francès Les Preses 

SIGMA SIGMA 307 Morella   

SIGMA SIGMA 312 Del sucre Olot 

SIGMA SIGMA 313 Vinagrer Olot 

SIGMA SIGMA 386 Negre, borratger Juià 

SIGMA SIGMA 410 D'hivern Ripoll 

SIGMA SIGMA 411 Escaroler negre Castellbell i el Vilar 

SIGMA SIGMA 412 Llarg negre; del sucre Caldes de Montbui 

SIGMA SIGMA 412 Llarg negre; del sucre Olot 

SIGMA SIGMA 433 Orella de Ruc Navàs 

SIGMA SIGMA 434 Dels tres ulls negre Pla de Penedès 

SIGMA SIGMA 456 del sucre/negre Sant Quinti de Mediona 

INIA BGV002329  tres ulls Navàs 

INIA BGV002330  orella de ruc Navàs 

INIA BGV002331 Escarxofet Navàs 

INIA BGV002332  negre de l'havana/trocadero Navàs 

INIA BGV002333  llarg blanc Caldes de Montbui 

INIA BGV002334  llarg blanc Caldes de Montbui 



INIA BGV002335   Hospitalet de Llobregat, L' 

INIA BGV002336  negre Mollet del Vallès 

INIA BGV002337  llarga/romana Piera 

INIA BGV002338  romà Creixell 

INIA BGV002339  aragonés Creixell 

INIA BGV002340  Inverna Creixell 

INIA BGV002341  escaroler negre Castellbell i el Vilar 

INIA BGV002342  trocadero Castellbell i el Vilar 

INIA BGV002343  negre Creixell 

INIA BGV002344  Benicarló Creixell 

INIA BGV002345  d'hivern Vilafranca del Penedès 

INIA BGV002346  maravilla Vilafranca del Penedès 

INIA BGV002347  tres ulls Creixell 

INIA BGV002348 l sucre/negre Mediona 

INIA BGV002349 l prat/inverna Vilafranca del Penedès 

INIA BGV002350  negre del Penedés Vilafranca del Penedès 

INIA BGV002351  negre d'hivern/seda negra Vendrell, El 

INIA BGV002352  larg Gavà 

INIA BGV002353  llarg Papiol, El 

INIA BGV002354  llarg negre/del sucre Caldes de Montbui 

INIA BGV002355  llarg Pallejà 

INIA BGV002356  llarg blanc Sant Vicenç dels Horts 

INIA BGV002357  roig Tortosa 

INIA BGV002358   Santa Perpètua de Mogoda 

INIA BGV002359 ls tres ulls Pla del Penedès, El 

INIA BGV002360 ls tres ulls negres Pla del Penedès, El 

INIA BGV002306 Lechuga larga romana Vic 

INIA BGV002307 Ensiam parchofet Torelló 

INIA BGV002308 Lechuga res ojos Miravet 

INIA BGV002309 Lechuga  Miravet 

INIA BGV002310 Lechuga  
 

INIA BGV002311 Lechuga  Tortosa 

INIA BGV002312 Lechuga larga Torelló 

INIA BGV002313 Lechuga lengua de buey Falset 

INIA BGV002314 Lechuga  Vinebre 

INIA BGV002315 Lechuga batavia Tortosa 

INIA BGV002316 Lechuga tres ojos Miravet 

INIA BGV002317 Lechuga Vinyols i els Arcs 

INIA BGV002318 Escarchofet vinagre 
 

INIA BGV002319 Lechuga oreja de mulo Vinyols i els Arcs 

INIA BGV002320 Lechuga  Falset 

INIA BGV002321 Lechuga amarilla Miravet 

INIA BGV002322 Lechuga  Barcelona 

INIA BGV002323 Lechuga  Barcelona 



INIA BGV002324 Lechuga  Barcelona 

INIA BGV002325 Lechuga  Bellver de Cerdanya 

INIA BGV002326 Lechuga  Isòvol 
 (*) Dades proveïdes pels gestors dels Bancs de Germoplasma l’any 2012. 

 
 

 
 
 
Figura 2. Representació cartogràfica dels noms de les varietats catalanes d’enciam conservades ex situ en 
Bancs de Germoplasma. 
Nota: els noms es presenten tal com estan escrits en les dades de passaport dels Bancs de Germoplasma. 

 
 
  



Inventari de planter de varietats tradicionals disponible en ecològic 
 
En general la disponibilitat de planter ecològic de varietats tradicionals és escassa, tot i 
que en enciam es mantenen algunes varietats antigues en els catàlegs dels planteristes. 
L’oferta més important la trobem a Mas Pastoret, per bé que altres empreses ofereixen les 
seves seleccions de varietats tradicionals (Taula 2).  
 
Taula 2. Llista de varietats tradicionals produïdes en ecològic per planteristes 

Empresa Municipi Varietat 

Mas Pastoret Torredembarra Negre de Vilafranca 

Mas Pastoret Torredembarra Negre de Reus 

Mas Pastoret Torredembarra Maravilla estiu 

Mas Pastoret Torredembarra Maravilla hivern 

Mas Pastoret Torredembarra Francès estiu 

Mas Pastoret Torredembarra Francès hivern 

Mas Pastoret Torredembarra Romà verd 

Mas Pastoret Torredembarra Tres ulls 

Mas Pastoret Torredembarra Cua d'oreneta 

Mas Pastoret Torredembarra Carxofet 

Mas Pastoret Torredembarra Benicarló 

Mas Pastoret Torredembarra Aragonès 

Mas Pastoret Torredembarra Sant Magí 

Vivers Coca Sant Quintí de Mediona Negre 

Vivers Coca Sant Quintí de Mediona Escaroler 

Vivers Coca Sant Quintí de Mediona Llarga verda 

Vivers Coca Sant Quintí de Mediona Meravella 

Planters Puigodeta Caldes de Montbui Negre de Reus 
 
 

Inventari de varietats modernes comercialitzades en ecològic 
 
Els pagesos accedeixen, generalment, a la gamma comercial de llavors a través de l’oferta 
dels planteristes. Aquests són els que realitzen una pre-selecció de les varietats 
proposades per les cases de llavors, la qual arriba com a oferta als agricultors. Rara vegada 
els agricultors adquireixen directament llavor a les cases comercials, degut a la manca 
d’informació tècnica sobre la diversitat varietal i la problemàtica d’ajustar els volums 
mínims comercialitzats amb les necessitats reals dels agricultors. En aquest context, 
l’inventari realista de les possibilitats que tenen actualment els pagesos d’adquirir 
diferents varietats comercials d’enciam és l’oferta dels propis planteristes (Taula 3).  
 
Taula 3. Llista de les varietats comercials disponibles al catàleg ecològic de dos dels principals planteristes de 
Catalunya (es mostren només les varietats adaptades al cicle de cultiu d’hivern i cultiu a l’aire lliure dels tipus  
meravella, fulla roure vermell i trocader). 
 

Empresa Varietat Varietat 

Mas Pastoret Fulla roure vermell Rivero 

Mas Pastoret Fulla roure vermell Vitrai 

Mas Pastoret Fulla roure vermell Muraï 

Planters Casas Meravella Arena 

Planters Casas Meravella Carmen 

Planters Casas Trocader Abago 



Planters Casas Trocader Graffiti 

Planters Casas Fulla roure vermell Paradaï 

Planters Casas Fulla roure vermell Muraï 
 

No obstant, algunes cases de llavors tenen a disposició dels professionals envasos de 5.000 
llavors (ecològic o llavors sense tractament). Els catàlegs canvien cada any degut a la forta 
innovació varietal que existeix en aquesta espècie. Tot hi aquestes limitacions, 
aprovisionar-se directament d’una varietat determinada és una opció viable.   
 
Taula 4. Llista de varietats d’enciam en ecològic disponibles a setembre 2016 en quatre cases comercials de 
referència (es mostren només les varietats indicades per al cicle d’hivern a l’aire lliure i dels tipus meravella, 
fulla roure vermell i trocader).  
 

Varietat Tipus varietal Empresa Resistències 

Conuai Fulla de roure vermell Rijk Zwaan Bl:16-32/Nr:0 

Rutilai Fulla de roure vermell Rijk Zwaan Bl:16-32/Nr:0 

Abago Trocader Rijk Zwaan Bl: 16-31/Nr:0 

Novelsky Maravilla Rijk Zwaan Bl: 16-28, 30-32/Nr:0 

Rivero Fulla de roure vermell Clause Bl:1-28,28/Nr:0  

Arena Maravilla -- -- 

Carmen Maravilla Gautier 
 Pomery Trocader Gautier Bl:16-32/Nr:0 

Camarde Fulla de roure Gautier Bl:16-32/Nr:0 

Amboise Maravilla Gautier Bl:16-27, 29, 30, 32/Nr:0 

Magenta Maravilla Gautier Bl: 16, 21, 23, 32 

Kiari Maravilla Nuhems Bl:16-32/Nr:0 

Janique Trocader Nuhems Bl:16-30,32/Nr:0  

Navara Fulla de roure vermell Nuhems Bl:16-26,28,32/Nr:0 

Mathix Fulla de roure vermell Vitalis Bl: 16-32/Nr:0 

Horix Fulla de roure vermell Vitalis Bl: 16-29, 32/Nr:0 
Bl: residència míldiu / Nr: resistència intermitja (IR) a pugó rosat 

 

 
Assaig de caracterització any 2016 
 
Amb l’objectiu d’oferir informacions agronòmiques als agricultors sobre les diferents varietats 
d’enciam disponibles en ecològic en el cicle d’hivern, s’han dissenyat 2 assajos en els quals 
s’avaluaran 32 genotips.  
 
1. Material vegetal 
  
S’han seleccionat 32 genotips per representar la variació existent entre les varietats modernes 
ofertes per les cases de llavors (16 varietats) i la variació existent entre les varietats tradicionals 
(Taula 5). Els materials seran cultivats en 2 zones amb climatologia diferent (Baix Ebre i Alt 
Penedès), en el cicle de cultiu d’hivern (sembra 29/09/2016, trasplant: 26-28/10/2016) i en 
condicions d’agricultura ecològica i cultiu a l’aire lliure (Taula 5). 
 
  



Taula 5. Material vegetal assajat. 
 

Genotip Tipus varietal 
Modern/ 

tradicional 
Casa comercial/Banc de 

germoplasma Resistències 

Conuai Fulla de roure vermell Modern Rijk Zwaan Bl:16-32/Nr:0/LMV:1 

Rutilai Fulla de roure vermell Modern Rijk Zwaan Bl:16-32/Nr:0/LMV:1 

Abago Trocadero Modern Rijk Zwaan Bl: 16-31/Nr:0/LMV:1 

Novelsky Maravilla Modern Rijk Zwaan Bl: 16-28, 30-32, Nr:0 

Rivero Fulla de roure vermell Modern Clause Bl:1-28,28, Nr:0 

Arena Maravilla Modern - 
 

Carmen Maravilla Modern Gautier LMV:1 

Pomery Trocadero Modern Gautier Bl:16-32/Nr:0/LMV:1 

Camarde Fulla de roure Modern Gautier Bl:16-32/Nr:0/LMV:1 

Amboise Maravilla Modern Gautier Bl:16-27, 29, 30, 32/Nr:0 

Magenta Maravilla Modern Gautier 16, 21, 23, 32/LMV:1 

Kiari Maravilla Modern Nuhems 
Bremia Bl:16-32 y Nasonovia 

(Nr:0). Fol:1 HR 

Janique Trocadero Modern Nuhems 
Bremia Bl:16-30,32 y 

Nasonovia (Nr:0)  

Navara Fulla de roure vermell Modern Nuhems 
Bremia Bl:16-26,28,32 y 

Nasonovia (Nr:0). 

Mathix Fulla de roure vermell Modern Vitalis Bl: 16-32, Nr:0, Pb 

Horix Fulla de roure vermell Modern Vitalis Bl: 16-29, 32, Nr:0, Pb 

60/387 Fulla de roure Tradicional SIGMA 
 

386/935 Enciam negre borratger Tradicional SIGMA 
 

219/855 Enciam francès Tradicional SIGMA 
 

FMA/XN/2011/113 Enciam negre Tradicional FMA 
 

FMA/253 Enciam negre Tradicional FMA 
 

FMA/XN/2011/112 Enciam carxofeta Tradicional FMA 
 

FMA/XN/2011/252 Enciam d'hivern Tradicional FMA 
 

FMA/XN/2011/99 Enciam maravilla Tradicional FMA 
 

FMA/XN/2011/87 Enciam de primavera Tradicional FMA 
 

FMA/XN/2011/134 Enciam del terreno Tradicional FMA 
 

FMA/XN/2011/5 Enciam escarxofet Tradicional FMA 
 

 
Meravella d'hivern Tradicional Pastoret 

 

 
Negre de reus Tradicional Pastoret 

 

 
Negre de Vilafranca Tradicional Pastoret 

 

 
Carxofet Tradicional Pastoret 

 

 
Cua d'oreneta Tradicional Pastoret 

  
Els materials seran cultivats seguint un disseny experimental de blocs a l’atzar, amb 3 repeticions i 
un mínim de 27 plantes per repetició. 
 
  



2. Caracterització agromorfològica 
  
A partir dels descriptors proposats a la literatura científica (UPOV, 1981; Křístková et al., 2008) i de 
les reunions mantingudes amb investigadors del CIVAM BIO Perpignan (Alain Arrugat) i el COMAV-
UPV (Salvador Soler) s’han seleccionat un conjunt de descriptors per caracteritzar els materials 
assajats. 
 
En relació a la caracterització morfològica s’ha adaptat la fulla de caracterització proposada per 
Salvador Soler (Annex 1), en allò referent a la caracterització dels cotiledons (Figura 3), fulles joves 
i adultes i forma del cabdell i la tija. 
 

 
Figura 3. Imatges de les plàntules de diferents varietats d’enciam en el moment de la caracterització dels 
cotiledons. 
 

En relació a la caracterització agronòmica, i a partir de l’experiència recollida en les converses amb 
Alain Arrugat, s’estudiaran els següents caràcters agronòmics, sobre un número mínim de 10 
individus per bloc experimental: 

1. Calibre de l’enciam 
2. Pes 
3. Resistència a l’espigat (precocitat de floració) 

 

Finalment, per avaluar la sensibilitat al míldiu (Bremia lactucae) i el pugó rosat (Nasonovia 
ribisnigri), es faran comptejos quinzenals sobre la incidència d’aquestes malalties i 
plagues en les diferents parcel·les experimentals. 
 
Bibliografia: 
Křístková E., Doležalová I., Lebeda A., Vinter V., Novotná A. (2008) Description of morphological characters of lettuce 
(Lactuca sativa L.) genetic resources. Horticultural Science (Prague), 35, 113-129. 
UPOV (1981) Guidelines for the conduct of tests for distinctness, homogeneity and stability, lettuce (Lactuca sativa L.). 26. 
10. 1981. 

 
 
 



3. Selecció participativa 
 
En acord amb la memòria del projecte s’organitzaran dues jornades de camp per fer una valoració 
conjunta amb els agricultors sobre les diferents varietats d’enciam assajades. No obstant, es poden 
visitar els camps experimentals en qualsevol moment del cultiu, posant-se en contacte amb els 
investigadors del projecte (Joan Casals/Borja Camí).  



Annex 1. Llista de descriptors proposats per la UPV per a la caracterització de l’enciam (Lactuca sativa L.). 
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1.1.1.-COLOR COTILEDÓ 3.- Verd clar 

  5.- Verd 

  7.- Verd oscur 

1.1.2.- PRESÈNCIA D´ANTOCIANINES 0.- Ausents 

  1.- En hipocotil 

  2.- En cotiledons 

  3.- En hipocotil i cotiledons 

1.1.3.- FORMA COTILEDÓ 
1.- El.líptics 

 

  
 

2.- Ovats 

  3.- Obovats 

  4.-Orbiculars 

  5.- Espatulats 

  9.- Altre tipus 

1.1.4.- TRICOMES ALS COTILEDONS 0.- Ausents 

  1.- Presents 
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1.2.1.- POSICIÓ FULLA JOVE 1.- postrada (1˚-10˚) 

  5.- Semierecta (41˚-50˚) 

  0.- Erecta (81˚-90˚) 

1.2.2.- COLOR FULLA JOVE 1.- Verd groguenc 

  2.- Verd clar 

  3.- Verd clar 

  4.- Verd oscur 

  5.- Verd grisenc 

  6.- Verd blavós 

  9.- Altre 

1.2.3.1.- DISTRIBUCIÓ ANTOCIANINES 
EN FULLA JOVE 0.- Ausents 

  1.- En venes 

  2.- En el marge de la fulla 

  3.- Distribució difusa a la fulla 

  4.- A taques per la fulla 

  9.- Altra 

1.2.3.2.-INTENSITAT DE LA 
COLORACIÓ PER ANTOCIANINES 3.- Suau 

  5.- Moderada 

  7.- Intensa 

1.2.4.1.- TIPUS DE FULLA 1.- Sancera 

  2.- Dividida 

1.2.4.2.- FORMA DE LA FULLA 1.- Oblonga-el.líptica 



 

  
 

2.- El.líptica 

  3.- Ampla-el.líptica 

  4.- Orbicular 

  5.- El.líptica transversa 

  6.- Ampla el.líptica transversa 

  7.- Obovada 

  8.- Espatulada 

  9.- Triangular 

  99.- Altra 

1.2.4.3.- FORMA DE L´ÀPEX DE LA 
FULLA 

1.- Truncada 

 

  
 

2.- Redona 

  3.- Obtusa 

  4.- Subaguda 

  5.- Mugronada 

1.2.4.4.- FORMA DE LA BASE DE LA 
FULLA 

1.- Atenuada curta 

 

  
 

2.- Atenuada mitja 

  3.- Atenuada llarga 

    

    

    

    

    

    

1.2.4.5.- FORMA DEL MARGE DE LA 
FULLA 

1.- Entera 

 

  
 

2.- Crenada 

  3.- Dentada 

  4.- Doble dentada 

  5.- Setosa dentada 

  6.- Aserrada 

  7.- Doble aserrada 

  8.- Irregularment aserrada 

  9.- Mossegada 

    

1.2.4.6.- ONDULACIÓ DEL MARGE DE 
LA FULLA 0.- Ninguna 

  3.- Suau 

  5.- Moderada 

  7.- Intensa 

1.2.5.-TRICOMES EN LA FULLA 0.- Ausents 



  1.- Presents 

1.2.6.-TIPUS DE VENES EN LA FULLA 1.- Pinnada 
 

  
 

2.- Flavelada 
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1.3.1.- COLOR FULLES EXTERIORS 1.- Groc verdós 

  2.- Verd 

  3.- Verd grisós 

  4.- Verd blavós 

  5.- Roig i verd 

  9.- Altre 

1.3.2.- INTENSITAT DEL COLOR 3.-Suau 

  5.- Moderat 

  7.- Intens 

1.3.3..1.- DISTRIBUCIÓ ANTOCIANINES 
EN FULLA ADULTA 0.- Ausents 

  1.- A les venes 

  2.- al marge de la fulla 

  3.- Difuses a tota la fulla 

  4.- A taques  

  9.- Altra 

1.3.3.2.- INTENSITAT COLORACIÓ 
(ANTOCIANINES) 0.- Cap 

  3.- Suau 

  5.- Moderada 

  7.- Intensa 

1.3.4.- LLUENTOR EN LA CARA 
SUPERIOR 0.- Cap 

  3.- Lleu 

  5.- Moderat 

  7.- Intens 
 

1.3.5.- PERFIL DE LA FULLA 
 

1.- Concava  

  2.- Xata 

  3.- Convexa 

1.3.6.- TIPUS DE FULLA 1.- Sancera 

  2.- Dividida 

1.3.7.- FORMA DE LA FULLA 1.- Oblonga el.líptica 

  2.- El.líptica 



  3.- Ampla el.líptica 

  4.- Orbicular 

  5.- El.líptica transversa 

  6.- Ampla el.líptica transversa 

  7.- Obovada 

  8.- Espatulada 

  9.- Triangular 

  
99.- Altra 

1.3.7.2.- MARGE DE LA FULLA 1.- Sancera 
 

  
 

2.- Crenada 

  3.- Dentada 

  4.- Doble dentada 

  5.- Setosa dentada 

  6.- Aserrada 

  7.- Doble aserrada 

  8.- Irregularmente dentada 

  9.- Mossegada 

1.3.8.- PROFUNDITAT DE LES 
DIVISIONS 3.- Pinnatilobulada (fins 1/3) 
 

  
 

5.- Pinnatifida (fins 1/2) 

  7.- Pinnatipartida (fins 2/3) 

  9.- Pinnatisecta (més de 2/3) 

1.3.9.- FORMA DE L´ÀPEX 1.- Truncada 
 

  
 

2.- Redona 

  3.- Obtusa 

  4.- Subaguda 

  5.- Mugronada 

  9.- Altra 
 

1.3.10.- FORMA DE LA BASE DE LA 
FULLA 
 

1.- Curta atenuada 

  2.- Mitja atenuada 

  3.- Llarga atenuada 

1.3.11.- BLISTERING 0.- Cap 

  3.- Suau 

  5.- Moderat 

  7.- Intens 
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1.4.1.- FORMACIÓ COGOLLO 0.- Ausents 

  1.- Present 

1.4.2.- TAMANY DEL COGOLLO (ø 
horitzontal a maduració) 3.- Xicotet (< 25 cm) 

  5.- Mitjà (25-40 cm) 



  7.- Gran (> 40 cm) 

1.4.4.1.- FORMA SECCIÓ VERTICAL 

1.- Oblonga el.líptica 

 

  
 

2.- El.líptica 

  3.- Ampla el.líptica 

  4.- Orbicular 

  5.- El.líptica transversa 

  9.- Altra 
 

1.4.4.2.- SOLAP DE FULLES 
 

0.- Cap 

  3.- Parcial 

  5.- Mig 

  7.- Complet 

1.4.4.3.- FERMESA 3.- Baixa 

  5.- Mitja 

  7.- Alta 

1.4.4.4.- PES 3.- Baix (<300g) 

  5.- Mig (300-600 g) 

  7.- Alt (> 600g) 

1.4.5.- POSICIÓ DE LES FULLES DE LA 
ROSETA 1.- Molt erectes (61˚-90˚) 

  3.- Erectes (46˚-60˚) 

  5.- Mig (31˚-45˚) 

  7.- Planes (16˚-30˚) 

  9.- Molt planes (0˚-15˚) 
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1.5.1.- LONGITUD (floració plena) 3.- Curt (<50 cm) 

  5.- Mig (50-80 cm) 

  7.- Llarg (>80 cm) 

1.5.2.- FASCIACIÓ DE LA TIJA 0.- Ausents 

  1.- Present 

1.5.3.- ANTOCIANINA 0.- Ausent 

  1.- Present 
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1.6.1.- COLOR DE LES LÍGULES 3.- Groc pàlid 

  5.- Groc 

  7.- Groc obscur 

  99.- Altre 

1.6.2.1.- PATRÓ DISTRIBUCIÓ 
D'ANTOCIANINES 0.- Ausent 

 PART INFERIOR LIGULES 1.- A taques 

  2.- Al marge 

  3.- Difuses en superficie 

  99.- Altre 



1.6.2.2.- INTENSITAT COLORACIÓ 
ANTOCIANINES 3.- Suau  

  5.- Moderada 

  7.- Intensa 

1.6.3.- MARGE DE LES LÍGULES 3.- Suau (< 1 mm) 

  5.- Mitja (1 - 2 mm) 

  7.- Profunda (> 2mm) 

1.6.4.- ANTOCIANINA EN EL TUBO DE 
LA ANTERA 1.- Ausent 

  2.- Present 

1.6.5.- Nº DE LIGULES EN EL CAP 3.- Baix < 12 

  5.- Mig 12-20 

  7.- Alt >20 

1.6.6.- DISTRIBUCIÓ ANTOCIANINES 
EN BRACTEES 0.- Ausent 

  1.- A taques 

  2.- Al marge 

  3.- Difuses en superficie 

  99.- Altre 

1.6.7.- TRICOMES INVOLUCRUM 0.- Ausent 

  1.- Present 

1.6.8.- POSICIÓ BRACTEES 
INVOLUCRUM 1.- Erectes 

  2.- Reflected 

  99.- Altre 

1.6.9.- INTENSITAT RAMIFICACIÓ 3.- Baixa < 12 

  5.- Mitja 12-20 

  7.- Alta > 20 
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1.7.1.- COLOR AQUENI 1.- Blanc  

  2.- Blanc grisós 

  3.- Crema 

  4.- Granate 

  5.- Marró 

  6.- Gris 

  7.- Negre 

  99.- Altre 

1.7.2.- FORMA ESQUEMÁTICA 1.- Ovada 

  2.- Obovada 

  3.- Elíptica 

  99.- Altre 

1.7.3.- PES DE 1000 LLAVORS 3.- Baix < 0,9 g 



  5.- Moderat 0,9 - 1,2 g 

  7.- Alt > 1,2 g 

      

  2.1.1.- PUJADA A FLOR 3.- Primerenca <50 díes sin. Flo. 

    5.- Mitja 50 - 70 

    7.- Tardana > 70 

  2.1.2.- FLORACIÓ 3.- Primerenca < 60 

    5.- Mitja 60 - 80 

    7.- Tardana > 80 
 


