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CATÀLEG DE VARIETATS LOCALS D’INTERÈS AGRARI DE CATALUNYA 
 

MEMÒRIA TÈCNICA: TOMÀQUET 
 

1.DADES GENERALS: 
 

Denominació de la varietat: Palosanto 
Sinònims: Tres Caires, Tres Cantos 
Nom de la persona sol·licitant: Fundació Miquel Agustí  
Data de la sol·licitud d’inscripció: 30 de novembre del 2014 
 
 
2.BREU DESCRIPCIÓ DE LA VARIETAT:  
Resum de les principals característiques morfològiques, agronòmiques i etnobotàniques que identifiquen la varietat. 
 
El tomàquet Palosanto és una varietat tradicional cultivada per tota la geografia catalana. El seu nom es 
deuria a la semblança entre els fruits d’aquesta varietat i els de l’arbre comunament anomenat Caqui 
(Diospiros kaki L.). La semblança es deuria a la forma completament esfèrica dels fruits de les varietats 
de caqui cultivades a Catalunya i la seva coloració uniforme, caràcters presents i distintius del tomàquet 
Palosanto.  
 
A nivell de morfologia del fruit, doncs, el tomàquet Palosanto no presenta trets singulars que siguin 
fàcilment recognoscibles pels productors ni els consumidors. La forma completament esfèrica del fruit, 
amb una lleugera depressió en el punt d’inserció del peduncle, i la coloració vermella, amb un coll verd 
molt lleuger o absent a l’estadi de maduresa completa, fan que no presenti trets distintius i que, molt 
segurament, històricament s’hagin classificat com a Palosanto tots els genotips que presentaven aquesta 
morfologia. Per aquest motiu intuïm que existeix una gran confusió entre els materials conservats ex situ 
respecte a la seva classificació amb aquest nom varietal. De fet existeix un grup de varietats tradicionals 
emparentades (Poma, Poma grossa, De la creu) que serien difícils de distingir entre elles. Alhora, segons 
el nostre coneixement, la selecció realitzada fa anys per Semillas Fito dins el tipus varietal Palosanto, 
anomenada comercialment Tres Cantos, s’hauria difós entre els agricultors arribant a constituir, en la 
memòria col·lectiva, una segona varietat diferenciada respecte a la població original (Tres Cantos/Tres 
Caires). Aquestes informacions posen de relleu la necessitat de fenotipar el màxim número d’entrades 
per tal d’establir de manera clara els límits de la varietat. Aquesta fitxa aporta dades per fer una primera 
classificació.  
 
Les dades de caracterització obtingudes l’any 2014 de 6 genotips de tomàquet Palosanto senyalen que 
aquesta varietat presenta un fruit amb un pes mitjà de 159,7g, 4,4 lòculs disposats de manera irregular, 
una amplada de 6,9 cm i una longitud de 5,4 cm. Respecte al comportament agronòmic existeix una 
variabilitat important entre entrades respecte a la major part de caràcters avaluats, especialment pel que 
fa al rendiment (mitjana de 1783,9 g/planta) i la sensibilitat al clivellat (35,8% de fruits afectats). A nivell 
general tots els genotips assajats presenten una resistència moderada a la necrosi apical (9,0% de fruits 
afectats de mitjana). 
 
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 Palosanto és cultivat a gran part de Catalunya, especialment a les províncies de Tarragona, 
Lleida i Barcelona (Figura 3.1). A Girona l’àmplia distribució i preferència entre els consumidors  de les 
varietats Pebrot i Pera de Girona han fet que aquesta varietat no s’acabés d’implantar en els camps de 
cultiu. El coneixement dels consumidors d’aquesta varietat és molt baixa, quedant restringida la seva 
penetració en els mercats als productors que fan venda directa. L’absència d’una singularitat morfològica 
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que atorgui a la varietat una marca de classe segurament dificulta el reconeixement de la varietat per 
part dels consumidors i, per tant, la seva incorporació al mercat com un producte diferenciat.  
 

 
Figura 3.1. Municipis on s’han col·lectat les entrades de tomàquet Palosanto conservades ex situ en Bancs de 
Germoplasma. 
 
A les col·leccions ex situ hem trobat un total de 26 presumptes entrades d’aquesta varietat. La principal 
col·lecció es troba al Banc de Germoplasma de l’INIA, amb un total de 21 entrades de tomàquet 
Palosanto. Altres entitats com la Universitat de Lleida, la Fundació Miquel Agustí o Esporus també 
conserven recursos fitogenètics d’aquesta varietat tradicional. D’altra banda cal destacar que existeix un 
gran número de planteristes que comercialitzen el tomàquet Palosanto, els quals es troben distribuïts per 
tota la geografia catalana. 
 
Taula 3.1 Entrades conservades ex situ de la varietat Palosanto, 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 

INIA INIA NC018504  Palosanto Balaguer 
INIA INIA NC035104  Palosanto Balaguer 
INIA INIA NC068224  Palosanto Balaguer 
INIA INIA NC080181  Palosanto Tortosa 
INIA INIA NC080182  Palosanto Tortosa 
INIA INIA NC100144  Palosanto Tortosa 
INIA INIA NC100151  Palosanto Tortosa 
INIA INIA NC042981  Palosanto Pla del Penedès, el 
INIA INIA NC043049  Palosanto Vendrell, el 
INIA INIA NC100153  Palosanto Deltebre 
INIA INIA NC035099  Palosanto Manresa 
INIA INIA NC100148  Palosanto Miravet 
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INIA INIA NC042971  Palosanto Molins de Rei 
INIA INIA NC041818  Palosanto Pallejà 
INIA INIA NC042977  Palosanto Piera 
INIA INIA NC042326  Palosanto Reus 
INIA INIA NC040696  Palosanto Sant Quintí de Mediona 
INIA INIA NC041820  Palosanto Sant Vicenc dels Horts 
INIA INIA NC100155  Palosanto Tivenys 
INIA INIA NC100143  Palosanto Tortosa 
INIA INIA NC042136  Palosanto Vilafranca del Penedès 
ETSEA-UdL ETSEA-UdL 35H10  Palosanto Lleida 
Esporus 

 
Palosanto Cardedeu 

FMA FMA/XN/2011/105 Palosanto Pinell de Brai, El 
FMA FMA/XN/2011/213 Palosanto Torredembarra 
FMA 2011 LC438 Palosanto Rubí 

1 FMA: Fundació Miquel Agustí (Castelldefels); INIA: Banc de Germoplasma del Centro de Recursos Fitogenéticos (diverses localitats); ETSEA-UdL: 
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària – Universitat de Lleida (Lleida); Esporus: Esporus-Centre de Conservació de la Biodiversitat Cultivada 
(Manresa). 
 
 
 
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 6 entrades provinents de bancs de germoplasma i 
diferents planteristes de la zona de Tarragona. Els materials van ser assajats a la localitat de Viladecans 
l’any 2014.  
 
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 
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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: 159,7 g 
Desviació estàndard: 13,1 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 
6 Altres (especifiqueu el color) 

En fruits madurs 

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: 4,4 
Desviació estàndard: 0,8 

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 

 
ALTRES CARÀCTERS MORFOLÒGICS D’INTERÈS:  
 
     
     
 
 
El tomàquet Palosanto presenta fruits de tipus esfèric, amb seccions longitudinal i transversal circulars. 
El pes del fruit oscil·la entre 144,7 i 179,2 g (mitjana= 159,7 g) i el número de lòculs entre 3,7 i 5,5 
(mitjana= 4,4). La distribució dels lòculs tendeix a ser irregular, és a dir no disposats de manera simètrica 
en la secció transversal. Aquest darrer caràcter, conjuntament amb el caràcter alçada de les espatlles 
(i.e. grau de depressió en el punt d’inserció del peduncle) són els que presenten major variació dins de la 
varietat. La variació pel caràcter alçada de les espatlles oscil·la entre 0,0354 i 0,0497 (CV=13,3%), 
indicant que tots els genotips assajats presenten el punt d’inserció del peduncle marcadament deprimit. 
El coll verd és present en els primers estadis de maduració del fruit i tendeix a desaparèixer a l’arribar a 
maduresa completa. D’altra banda, l’amplada i longitud el tomàquet Palosanto presenten valors mitjans 
de 6,9 i 5,4 cm, respectivament. Aquests valors indiquen un lleuger aixafament del fruit, si bé hem de 
recalcar que a nivell visual aquest tret és, gairebé, imperceptible. Finalment la paret externa del pericarpi 
ocupa un percentatge molt baix de l’amplada del fruit (7,0%), per la qual cosa podem definir el tomàquet 
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Palosanto com una varietat poc carnosa. No obstant els lòculs sempre estan plens, no havent identificat 
en cap dels 363 fruits estudiats buidor a la cavitat locular.  
 
Taula 4.1. Morfologia del fruit de la varietat Palosanto. 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  
IPGRI1 Mitjana DesvEst Mínim Màxim CV(%) IC  

(α=0.05) n 

Pes del fruit (g) 7.2.2.8 159,7 13,1 144,7 179,2 8,2 0,7 363 
Nº lòculs 7.2.2.31 4,4 0,8 3,7 5,5 17,9 0,1 104 
Amplada 7.2.2.10 6,9 0,3 6,3 7,3 5,0 0,0 104 

Longitud 7.2.2.9 5,4 0,2 5,1 5,7 3,6 0,0 104 
Gruix de la paret 
externa del 
pericarpi/amplada 
(%) 

7.2.2.25 7,0 0,5 6,6 8,0 7,4 0,1 104 

Alçada de les 
espatlles1  0,0394 0,0052 0,0354 0,0497 13,3 0,0005 104 

1Quocient entre la distància del punt més alt de la longitud del tomàquet i el punt més baix del punt d’inserció del peduncle amb la 
longitud total 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 Inflorescència de la varietat de tomàquet Palosanto distribuïda pel planterista Mas Pastoret. 
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Figura 5.2 Detall de l’anvers i el revers de la fulla de la varietat tomàquet Palosanto distribuïda pel planterista Mas 
Pastoret. 

 

Figura 5.3. Tall longitudinal (esquerra) i transversal (dreta) de l’entrada LC438 de la varietat de tomàquet Palosanto. 
 
 

Figura 5.4. Detall dels fruits (sencers, esquerra, i tall transversal, dreta) de la varietat Palosanto proveïda pel 
planterista Mas Pastoret. 
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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: Tres Cantos, Tres Caires. 
Zona de cultiu: Catalunya. 
Grau de similitud: forma externa del fruit semblant. 
Caràcters distintius: el tomàquet Tres Cantos seria, segons les informacions aportades pels 
agricultors, una selecció realitzada per l’empresa Semillas Fito dins el tipus varietal 
Palosanto.  

 
2. Nom de la varietat: Poma grossa, de La Creu . 

Zona de cultiu: Catalunya. 
Grau de similitud: forma externa del fruit semblant. 
Caràcters distintius: les varietats Poma grossa i de La Creu presentarien trets similars entre 
elles, i es distingirien del tomàquet Palosanto per la presència d’una cicatrització en forma de 
creu al terminal de floració del fruit. 

 
 
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 se’n coneixen 
 
(b) Articles tècnics en revistes no indexades al Journal Citations Report 
 
No se’n coneixen 
 
(c) Ponències a congressos o jornades tècniques: 
 
Casals (2012) Primera proposta de l’Atles de les varietats hortícoles locals catalanes. Fundació Miquel 
Agustí, Castelldefels. 
 
(d) Articles de divulgació 
 
No se’n coneixen 
 
(e) Llibres 
 
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 en un assaig realitzat a la localitat 
de Viladecans l’any 2014. Es va estudiar el comportament agronòmic de 6 genotips del tipus Palosanto, 
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2 d’ells conservats al Banc de Germoplasma de la Fundació Miquel Agustí i 4 provinents de planteristes. 
Els materials es van plantar seguint un disseny experimental de blocs a l’atzar, amb 2 blocs i 5 plantes 
per parcel·la experimental. El marc de plantació va ser de 0,5 x 2m, i la conducció del cultiu es va 
realitzar sobre una sola guia (esbrollat quinzenal), emprant canyes com a tutors i amb fertirrigació 
localitzada. Els fruits de cada planta es van pesar individualment i es va anotar fruit a fruit la incidència 
de fisiopaties (clivellat o necrosi apical); a partir d’aquestes dades es va calcular el rendiment (g/planta), 
el grau d’homogeneïtat del pes del fruit (estimat emprant el Coeficient de Variació dels pesos del fruit 
dins de planta) i el percentatge de fruits 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 la varietat del Benach. 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  
IPGRI1 Mitjana DesvEst Mínim Màxim CV(%) IC  

(α=0.05) n 

Rendiment (g/planta)  1783,9 413,3 1184,3 2216,0 23,2 53,4 60 

Pes CV2 7.2.2.7 25,4 4,3 20,7 32,2 16,9 0,6 60 
Clivellat (% fruits 
afectats) 

8.2.23 -
8.2.24 35,8 21,7 6,4 61,0 60,8 2,8 60 

Necrosi apical 
(%fruits afectats) 8.2.28 9,0 7,3 0,0 18,9 81,2 0,9 60 

1  Número de referència dels descriptors del tomàquet publicats per Bioversity International (IPGRI, 1996). 
2 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. 
 
D’acord amb els resultats obtinguts a l’assaig de caracterització realitzat l’any 2014, el tomàquet 
Palosanto estaria format per un conjunt de línies pures entre les quals existeix una gran variabilitat que 
afecta als caràcters agronòmics. El rendiment de la varietat tendeix a ser baix (1783,9 g/planta de 
mitjana), si bé la variació per aquest caràcter és molt gran entre genotips (1184,3 – 2216,0 g/planta). La 
sensibilitat a fisiopaties (clivellat i necrosi apical) varia segons el genotip. Respecte a la incidència de 
clivellat, s’han identificat genotips moderadament resistents (6,4% de fruits afectats) i d’altres sensibles 
(61,0%), per la qual cosa no podem definir el tomàquet Palosanto pel seu comportament respecte a 
aquesta fisiopatia. Una menor dispersió entre els valors mitjans per genotip es produeix pel que fa a  la 
sensibilitat a la necrosi apical (valors màxim i mínim d’incidència: 0,0 – 18,9%), una fisiopatia per la qual 
podem afirmar que el tomàquet Palosanto presenta una resistència moderada. 
 
 
9. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DELS ASSAIGS DE CARACTERITZACIÓ:  
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 document han estat obtingudes a partir d’assajos realitzats amb 6 
entrades de la varietat Palosanto, procedents de col·leccions ex situ i de planter proveït per diferents 
planteristes. Els materials han estat cultivats a la finca experimental d’Agròpolis-UPC, a la localitat de 
Viladecans. El disseny experimental fou de dos blocs aleatoris, amb les parcel·les elementals formades 
per 5 plantes. El cultiu es va conduir esbrollant les plantes i deixant una sola guia principal. La 
caracterització dels paràmetres agronòmics s’ha realitzat en acord amb els procediments descrits per 
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Casals et al. (2011). L’estudi de la morfologia del fruit s’ha realitzat a través de l’anàlisi d’imatges 
mitjançant el software Tomato Analyzer (Gonzalo et al., 2009). 
 
 
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. 
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