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CATÀLEG DE VARIETATS LOCALS D’INTERÈS AGRARI DE CATALUNYA 
 

MEMÒRIA TÈCNICA: TOMÀQUET 
 

1.DADES GENERALS: 
 

Denominació de la varietat: Pebrot 
Sinònims: Banyut, Bitxo de Girona 
Nom de la persona sol·licitant: Fundació Miquel Agustí  
Data de la sol·licitud d’inscripció: 18 de desembre del 2013 
 
 
2.BREU DESCRIPCIÓ DE LA VARIETAT:  
Resum de les principals característiques morfològiques, agronòmiques i etnobotàniques que identifiquen 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 de la varietat 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. ÀMBIT TERRITORIAL DE CONREU: 
Indiqueu la zona (comarca, municipis) on tradicionalment s’ha cultivat la varietat. Si s’escau indiqueu la superfície de conreu i/o el 
nombre de productors que la continuen cultivant.  
 
El tomàquet del 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 3.1 es mostra un mapa amb 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. 
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Figura 3.1 Mapa dels municipis on s’han col·lectat les entrades conservades ex situ de la varietat Pebrot. 

 
Actualment hi ha quatre entitats que tenen referenciades un total de 10 entrades de tomàquet del Pebrot 
(Taula 3.1). Les mostres procedeixen de 6 comarques diferents: Garrotxa, Gironès, Berguedà, Bages, 
Vallès Oriental i Anoia (Figura 3.1).  
 
 
Taula 3.1 Entrades referenciades de tomàquet del Pebrot, 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 2006/LC169 Tomàquet del Pebrot Sant Gregori 
FMA 2005/LC94 Tomàquet del Pebrot - 

Esporus - Tomàquet allargat Sant Jaume Ses Oliveres 
Esporus - Tomàquet Benissili Montornès del Vallès 
Esporus - Tomàquet llarg El Vilar 
Esporus - Tomàquet del Pebrot Gironella 
Esporus - Tomàquet allargat del Berguedà L’Espunyola 
Refardes - Tomàquet llarg L’Espunyola 
SIGMA 114 Tomàquet del Pebrot llarg Llagostera 
SIGMA 116 Tomàquet del Bitxo Olot 

1 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. 
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4. CARÀCTERS MORFOLÒGICS DE LA VARIETAT:  
Cal complimentar els descriptors mínims morfològics de l’espècie que s’indiquen a continuació i si s’escau aportar la descripció 
d’altres caràcters morfològics d’interès indicant el nom i número del descriptor utilitzat per cada caràcter. En el cas de descriptors 
del tipus quantitatiu caldrà indicar la mitjana i l'error estàndard de la mesura. És important que s’indiqui si es coneix l’origen del 
material que s’ha utilitzat per a la caracterització de la varietat. 
 
Dades obtingudes a partir de la caracterització de 2 entrades cultivades en dues localitats diferents.  
 
DESCRIPTORS MÍNIMS MORFOLÒGICS DEL TOMÀQUET 
 
 
Número Descriptor IPGRI 

núm. 
Nom del descriptor Estat del descriptor Observacions 

PLANTA 
1 7.1.2.1 Tipus de creixement de 

la planta 
1 Nan 
2 Determinat 
3 Semideterminat 
4 Indeterminat 

Enregistrar-ho en l’estadi del 
desenvolupament complert 
de la planta. Observar tota la 
parcel·la després que 
s’hagin eliminat totes les 
mescles 

2 7.1.2.9 Tipus de fulla 1 nana 
2 Tipus de fulla de papa 
3 Estàndard 
7 Altres 

Veure fig. 3 pàg. 26 dels 
Descriptors IPGRI del 
tomàquet 

INFLORESCÈNCIA 
3 7.2.1.1 Tipus d’inflorescència 1 Generalment simple      

(unípar) 
2 Generalment dos raquis 
3 Tres o més raquis 

Observació entre el segon i 
tercer ramell almenys en 10 
plantes 

4 7.2.1.2 Color de la flor 1 Blanc 
2 Groc 
3 Ataronjat 
4 Altres 
 
 

 

FRUIT 
5 7.2.2.2 Ratlles verd en el fruit 

(coll verd) 
0 Absent (maduresa uniforme) 
1 Present  

Observació en fruits madurs 

6 7.2.2.5. Forma predominant 
del fruit 

1 Eixatat 
2 Lleugerament eixatat 
3 Rodó 
4 Rodona- allargada 
5 Cordiforme 
6 Cilíndric (oblong- allargat) 
7 Piriforme 
8 El·lipsoide (forma de pruna) 
9 Altres 

Observació després del 
canvi de color del fruit (veure 
fig. 4 pàg. 29 dels 
Descriptors IPGRI del 
tomàquet) 

7 7.2.2.6 Mida del fruit 1 Molt petit      (< 3 cm) 
2 Petit             (3-5 cm) 
3 Intermedi     (5,1 – 8 cm) 
4 Gran            (8,1 – 10 cm) 
5 Molt gran     (>10 cm) 

Observació en fruits madurs 
Mesurar el diàmetre màxim 

8 7.2.2.8  Pes del fruit (g) Mitjana: 180,9 g 
Desviació estàndard: 89,8 g 

Observació en 10 fruits 
madurs 
 

9 7.2.2.11 Color exterior del fruit 1 Verd 
2 Groc 
3 taronja 
4 Rosa 
5 Vermell 

En fruits madurs 
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6 Altres (especifiqueu el color) 
10 7.2.2.19 Presència/ absència 

de  capa d’abscisió en 
el peduncle  

0 Absent 
1 Present 

Veure fig. 6 pàg. 32  dels 
Descriptors IPGRI del 
tomàquet 
 
 

11 7.2.2.31 Nombre de lòculs Mitjana: 2,9 
Desviació estàndard: 0,6 

Recompte com a mínim en 
10 fruits 
 

12 7.2.2.33 Forma del terminal de 
la floració del fruit 

1 Indentada 
2 Aplanada 
3 Punxeguda 

Veure fig. 9 pàg. 34 dels 
Descriptors IPGRI del 
tomàquet 

 
 
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. 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. 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. 
 
 
 
 
 
5. DOCUMENTACIÓ VISUAL:  
Adjunteu un mínim de dues fotografies diferencials de la varietat (planta, part comestible, flor,...) en format digital i paper. 
 

 

 
Figura 5.1 Flor de la varietat Pebrot. 
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Figura 5.2 Fulla de la varietat Pebrot. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 5.3 Fruits de la varietat Pebrot: fruits sencers (esquerra) i tall longitudinal (dreta). 
 
 

 
6. VARIETATS SIMILARS:  
Indiqueu les similituds i diferències amb la varietat local que s’inscriu 
 
Varietats comercials similars: - 
  
Altres varietats tradicionals europees similars: 
 

1. Nom de la varietat: Pomodoro San Marzano 
Zona de cultiu: NE Itàlia 
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Grau de similitud: forma externa del fruit semblant. 
 
2. Nom de la varietat: Tomate Cornue des Andes 

Zona de cultiu: França 
Grau de similitud: forma externa del fruit semblant. 

 
 
 
7. ACREDITACIÓ DE LA ANTIGUITAT DEL CONREU: 
Aporteu la documentació i/o referència bibliogràfica consultada per poder justificar l’antiguitat de conreu de la varietat.  
 
(a) Publicacions en revistes indexades al Journal Citations Report: 
 
No es coneixen. 
 
(b) Articles tècnics en revistes no indexades al Journal Citations Report 
 
Casals J, Casañas F (2011) Varietats tradicionals de tomàquet catalanes: caracterització 
agromorfològica, sensorial i química de 13 varietats. Fundació Miquel Agustí, Castelldefels. 
 
González R (2012) Les varietats tradicionals de tomàquet en condicions d’agricultura ecològica: 
comparació de 9 entrades del Banc de llavors d’Esporus amb 3 varietats millorades. Treball Final de 
Carrera, Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, 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. 
 
 
 
8. CARACTERÍSTIQUES AGRONÒMIQUES :  
Indiqueu si es disposa dels valors dels caràcters agronòmics que considereu diferencials i d’interès de la varietat. Concretar el 
sistema conreu emprat per a la identificació dels valors agronòmics (precocitat, conservació,...) 
 
Les dades que es presenten en aquest apartat han estat obtingudes a partir de dos assajos realitzats a 
les localitats de Rubí i Manresa els anys 2011. A la localitat de Rubí es va caracteritzar l’entrada LC94 
conservada al banc de germoplasma de la Fundació Miquel Agustí; a la localitat de Manresa es va 
caracteritzar l’entrada ESPORUS-Pebrot allargat conservada al banc de germoplasma d’Esporus: 
Esporus-Centre de Conservació de la Biodiversitat Cultivada. En ambdós assajos es va considerar un 
disseny experimental de blocs a l’atzar, amb dues repeticions i parcel·la elemental formada per 4-5 
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plantes. En cada assaig es va comparar el tomàquet Pebrot amb altres varietats tradicional catalanes 
(Casals i Casañas, 2011; González, 2011). Els fruits de cada planta es van pesar individualment; a partir 
d’aquestes dades es va calcular el rendiment (g/planta), el número de fruits per planta i el grau 
d’heterogeneïtat del pes del fruit (estimat emprant el Coeficient de Variació dels pesos del fruit dins de 
planta). Alhora es va quantificar el percentatge de fruits per planta que manifestaven necrosi apical i 
clivellat (concèntric i radial). Els resultats obtinguts es presenten a la taula 8.1. 
 
Taula 8.1. 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 Descriptor  
IPGRI1 Mitjana DesvEst Mínim Màxim CV 

(%) 
IC  

(α=0,05) n 

Rendiment (g/planta)  3323,7 1023,6 1853 5218 30,8 668,7 9 
Rendiment de la millor 
entrada (g/planta)3  5047,9       

Nº fruits/planta  18,9 5,5 7 25 28,9 3,6 9 
Pes CV2 7.2.2.7 55 18,8 33,8 90,5 34,2 12,3 9 
Clivellat (% fruits 
afectats) 

8.2.23 i 
8.2.24 11 10,1 0 24 92,2 6,6 9 

Necrosi apical (% fruits 
afectats) 8.2.28 41 25,6 0 71 62,3 16,7 9 

 
         
(b) ESPORUS-Pebrot 
allargat 

Descriptor 
IPGRI1 Mitjana DesvEst Mínim Màxim CV 

(%) 
IC 

(α=0,05) n 

Rendiment (g/planta)  1207,3 575 95 2112 47,6 356,4 10 
Rendiment de la millor 
entrada (g/planta)3  3634,3       

Nº fruits/planta  7,7 3,2 2 13 41,9 2 10 
Pes CV2 7.2.2.7 56,2 20,8 34,2 92,7 36,9 12,9 10 
Clivellat (% fruits 
afectats) 

8.2.23 i 
8.2.24 3,8 5,1 0 12,5 132,6 3,2 10 

Necrosi apical (%fruits 
afectats) 8.2.28 31,8 25,2 0 75 79,1 15,6 10 

1Número de referència dels descriptors del tomàquet publicats per Bioversity International (IPGRI, 1996). 
2Pes 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. 
3Rendiment 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). 
 
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.  
 
 
9. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DELS ASSAIGS DE CARACTERITZACIÓ:  
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Aportar si s’escau de les dades relatives dels assaigs de caracterització indicant tota la informació que es disposi sobre el nombre 
d’assaigs realitzats dels quals es presenten els valors d’identificació de la varietat; anys, localitat dels assaigs, nombre de 
repeticions de l’assaig, nombre plantes o fruits observats en cada caràcter determinat, instruments de mesura i grau de precisió de 
les observacions. 
 
Les dades que es presenten en aquest apartat han estat obtingudes a partir de dos assajos realitzats a 
les localitats de Rubí i Manresa els anys 2011. A la localitat de Rubí es va caracteritzar l’entrada LC94 
conservada al banc de germoplasma de la Fundació Miquel Agustí; a la localitat de Manresa es va 
caracteritzar l’entrada ESPORUS-Pebrot allargat conservada al banc de germoplasma d’Esporus: 
Esporus-Centre de Conservació de la Biodiversitat Cultivada. En ambdós assajos es va considerar un 
disseny experimental de blocs a l’atzar, amb dues repeticions i parcel·la elemental formada per 4-5 
plantes. En cada assaig es va comparar el tomàquet Pebrot amb altres varietats tradicional catalanes 
(Casals i Casañas, 2011; González, 2011). En ambdues localitats es va conduir el cultiu sobre una sola 
guia principal, esbrollant els brots laterals amb una freqüència quinzenal. La irrigació va ser mitjançant 
reg localitzat. A la localitat de Rubí el cultiu es va fer seguint un maneig convencional de fertilització i 
control de plagues i malalties, i a la localitat de Manresa es va realitzar un cultiu mitjançant les tècniques 
de producció agrària ecològiques. 
 
10. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA QUE CONSIDEREU D’INTERÈS:  
Adjuntar la informació complementària sobre la varietat, com per exemple si es disposa de característiques organolèptiques, perfils 
sensorials de la varietat,...i tota aquella documentació que considereu d’interès. 
 
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 intermèdia-alta 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 ESAB-LC94. No es disposa de dades sobre la variabilitat intra-varietal per caràcters organolèptics en 
aquesta varietat. 
 
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 oblonga-allargada 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 10.1). Ambdues mutacions podrien ser marcadors moleculars de la 
varietat Pebrot, tot i que aquest extrem s’hauria de confirmar experimentalment.  
 
Taula 10.1.  Referències bibliogràfiques dels al·lels que probablement conformen la morfologia característica del 
tomàquet Pebrot. 
 

Nom del gen Notació científica Referència bibliogràfica 
sun sun Xiao H et al., 2008 

locule number lc Muños et al., 2011 
 
 
 
 
 
Apèndix. Articles citats en el text 
 
IPGRI (1996) Descriptores para el tomate (Lycopersicon sp.). International Plant Genetic Resources 
Institute, Roma. 
 

  
 



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural 
Direcció General d’Agricultura 
i Ramaderia 
 

Xiao H, Jiang N, Schaffner E, Stockinger EJ, Van der Knaap E (2008) A retrotransposon-mediated gene 
duplication underlies morphological variation of tomato fruit. Science 319:1527-1530. 
 
Muños S, Ranc N, Botton E, Bérard A, Rolland S, Duffé P, Carretero Y, Le Paslier MC, Delalande C, 
Bouzayen M, Brunel D, Causse M (2011) Increase in tomato locule number is controlled by two single 
nucleotide polymorphisms located near WUSCHEL. Plant Physiology 156:2244-54. 
 
Rodriguez GR, Muños S, Anderson C, Sim SC, Michel A, Causse M, Gardener BBM, Francis D, Van der 
Knaap E (2011) Distribution of SUN, OVATE, LC, and FAS in the tomato germplasm and the relationship 
to fruit shape diversity. Plant Physiology 156:275-285. 
 
Casals J, Casañas F (2011) Varietats tradicionals de tomàquet catalanes: caracterització 
agromorfològica, sensorial i química de 13 varietats. Fundació Miquel Agustí, Castelldefels. 
 
González R (2012) Les varietats tradicionals de tomàquet en condicions d’agricultura ecològica: 
comparació de 9 entrades del Banc de llavors d’Esporus amb 3 varietats millorades. Treball Final de 
Carrera, Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, Castelldefels. 
 

  
 


