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Guia de multiplicació de material vegetal en tomàquet 
El tomàquet és una de les espècies més 

apreciades en els horts de Catalunya. Entre les 
varietats cultivades, nombroses són de 
pol·linització oberta, és a dir que en cada cultiu 
podem regenerar la llavor de sembra i així 
conservar la varietat. Per multiplicar llavor, 
però, cal tenir present una sèrie de 
requeriments tècnics, relacionats amb el 
mètode de reproducció de l’espècie, el cicle 
biològic de la planta i la sanitat vegetal, doncs 
nombrosos patògens es poden transmetre per 
llavor. De fet és comú veure en cultius de 
varietats tradicionals la incidència del virus del 
mosaic del tomàquet (TMV), un virus que es 
transmet mecànicament entre plantes i que pot 
residir a la llavor, afectant al següent cicle de 
cultiu. Alhora en alguns casos els agricultors es 
troben amb què la seva varietat degenera, o 
“rebordoneix”, com anomenen alguns 
agricultors al fet de trobar-se amb plantes fora 

tipus en els seus camps, o inclús perdre les 
característiques originals de la varietat en les 
noves generacions de llavor. Conèixer 
l’estructura genètica de la nostra varietat i 
entendre com és el procés de pol·linització ens 
pot ajudar a reduir riscos en tot el procés de 
multiplicació de la llavor. 

 
Aquesta és una guia breu sobre recol·lecció, 

multiplicació i desinfecció de llavor de varietats 
tradicionals de tomàquet. El contingut 
d’aquesta guia és introductori, dirigit a 
agricultors no professionals. Per produccions 
comercials es recomana consultar algunes 
publicacions més aprofundides sobre el tema, 
les quals es troben citades al final del 
document.  



El tomàquet és una espècie autògama, el què 
significa que un individu té la capacitat de 
fecundar els òvuls amb el seu propi pol·len. 
Aquesta “autopol·linització” és la que ens 
permet guardar llavor d’una varietat i, al 
sembrar la descendència, aconseguir les 
mateixes característiques que les que hem 
observat a la planta mare. Això és degut a què 
el material genètic del nou individu (el 
descendent) prové de la fecundació entre un 
òvul i un gra de pol·len amb el mateix genotip 
(la mateixa seqüència de ADN), doncs ambdós 
provenen de la mateixa planta mare. Per tant 
no hi ha aportació de material genètic d’altres 
individus, i així aconseguim mantenir la puresa 
de la varietat inicial. 

 
No obstant , aquesta capaci ta t per 

autofecundar-se no impedeix que en alguns 
casos es produeixin encreuaments fortuïts amb 
plantes que es troben properes físicament. 
Aquests encreuaments s’han d’evitar, doncs en 
cas de que es produeixin entre plantes de 
varietats diferents, estarem barrejant el genoma 
de dos varietats, i per tant a la descendència 
observarem un híbrid entre els dos materials. 
Aquest nou híbrid no tindrà les característiques 
originals de la varietat. Aquests encreuaments, 
que alguns investigadors han quantificat en un 
3% de les flors que trobem en un camp, són 

promoguts pel transport de pol·len entre flors 
a través d’insectes com els abellots. Un factor 
clau que determina la probabilitat de que es 
produeixin encreuaments és la longitud relativa 
del pistil respecte a la corona d’estams (Figura 
1).  En la flor de tomàquet el pistil (la part 
femenina de la flor on trobem els òvuls) es 
troba rodejat per la corona d’estams. Aquests 
tenen una obertura vertical, anomenada 
dehiscència vertical, la qual en obrir-se deixa 
caure el pol·len sobre l’estigma (la part 
superior i receptiva del pistil). Si el pistil es 
troba exsert respecte la corona d’estams (és a 
dir que sobresurt), la probabilitat de que es 
produeixi un encreuament és superior (Figura 
2). En canvi si el pistil es troba insert dins la 
corona d’estams el més probable és que el 
pol·len que s’hi dipositi provingui dels 
mateixos estams que l’estan envoltant (és a dir 
que es produeixi una autofecundació).  

 
En cas de trobar-nos amb una varietat amb el 

pistil projectat (és a dir que sobresurt de la 
corona d’estams com a la Figura 1.4), una 
mesura de prevenció que podem adoptar és 
protegir les flors amb un sobre de paper, just 
abans d’observar que els pètals viren de color 
(en madurar els pètals passen de color 
blanquinós a groc intens), doncs és quan es 
produeix la fecundació.  

Com es reprodueix una tomaquera 

Figura 1. Classificació de diferents tipus de flor en tomaquera en funció de la projecció del pistil : 1. insert, 2. al mateix nivell que 
la corona d’estams, 3. lleugerament exsert, 4. completament exsert. Imatge extreta del projecte TRADITOM (Phenotyping Kit I, 
www.traditom.eu).  



Figura 2. La presència d’un pistil projectat en la flor de tomàquet és una característica típica de les espècies silvestres (imatge de 
l’esquerra), mentre que en materials cultivats es tendeixen a observar flors amb el pistil insert (imatge de la dreta). No obstant, 
algunes varietats tradicionals tenen tendència a presentar un pistil exsert, fet que pot augmentar la taxa de pol·linització creuada 
d’una varietat.  

Línia pura? Híbrid? Com és la meva varietat? 
Pel seu propi sistema de reproducció sexual 

(com hem vist les tomqueres s’autofecunden) i 
la pressió de selecció feta pels agricultors que 
han anat seleccionant les millors plantes a cada 
generació, les varietats tradicionals de 
tomàquet són generalment línies pures. De fet 
cada varietat és una sola línia pura. Això vol dir 
que els individus són homozigòtics, és a dir 
que en cada gen trobem el mateix al·lel en els 
dos cromosomes homòlegs. Per tant, si 
cultivem una varietat tradicional i al camp 
observem que les plantes s’assemblen molt 
entre elles, el més segur és que el nostre 
material sigui una sola línia pura. Això implica 
que totes les plantes són idèntiques 
genèticament, i per tant no ens hem de dedicar 
a seleccionar les més “bones”, doncs no 
estarem fent cap canvi en la varietat. En 
aquesta situació el millor és seleccionar, per 
treure llavor, la planta que veiem que està més 
sana, evitant així problemes de transmissió de 
malalties per llavor. Per comprovar-ho tot el 
que hem de fer és fixar-nos a la nostra 
parcel·la si les plantes són similars entre elles, 
sobretot pel que fa al color i forma del fruit, 
l'arquitectura de la inflorescència i la planta... 
tenint present que lleugeres diferències en 

caràcters com l’alçada de la planta, el 
rendiment, el pes del fruit, són normals entre 
plantes d’una mateixa línia pura, i són degudes 
a factors ambientals.  

Assumint que la nostra varietat és una línia 
pura, tot el que hem de fer per multiplicar-ne 
la llavor és garantir que la pol·linització de les 
nostres flors es fa per autofecundació, i que no 
es produeix pol·linització creuada. 

Per contra, la major part de varietats 
comercials, que trobem en planteristes o cases 
de llavors, són híbrids (també anomenats F1). 
Això vol dir que són encreuaments entre dues 
línies pures molt diferents. Si intentem obtenir 
llavor d’aquests materials, la descendència 
tindrà unes característiques molt diferents de la 
planta mare, doncs el material segrega 
genèticament. Segregar no vol dir que sigui 
infèrtil, és a dir que d’un híbrid en podem 
obtenir llavor viable, el problema és que 
obtindrem unes plantes amb característiques 
noves, i a més seran diferents entre elles. Si ho 
fem haurem començat un programa de millora 
genètica, i haurem de seleccionar anualment els 
millors individus durant 7 generacions fins a 
tornar a fixar una línia pura que puguem 
multiplicar. 



Una bona manera de començar a multiplicar 
una varietat és aplicar un esquema senzill de 
selecció, per tal de comprovar que els 
descendents de diferents plantes són idèntics 
entre ells. Amb només 2 generacions podrem 

tenir força certesa de que estem treballant amb 
una línia pura, i per tant podrem multiplicar 
llavor de les diferents plantes d’un camp sense 
fer selecció, doncs totes les plantes seran iguals 
entre elles. 

Un esquema senzill de treball 

Figura 3. Esquema d’un programa de selecció senzill per tal d’identificar si la nostra 
varietat és una línia pura. A la primera generació fem un estudi de la descendència de 
diferents individus per veure si les famílies que en surten són iguals, en cas afirmatiu 
podem considerar que la nostra varietat és una línia pura i per tant podem multiplicar-la 
de manera senzilla.  

Any 1 
Desconeixem l’estructura de la nostra 
varietat tradicional, però volem garantir 
que fixem una línia pura.  
Sembrem un camp amb diferents plantes i 
seleccionem les 2 millors (o més). 
Extraiem llavor d’un sol fruit de cada 
planta seleccionada. 

Any 2 
Sembrem les descendències de les 2 o més 
plantes seleccionades, en parcel·les 
diferents. Si el material original és una 
línia pura, les dues famílies han de ser 
iguals entre elles, així com les plantes dins 
d’una mateixa família. Com totes les 
plantes són iguals podem agafar llavor de 
qualsevol planta, doncs ens donarà la 
mateixa descendència. 
Si les dues famílies són diferents entre 
elles, vol dir que el nostre material original 
no és una línia pura i per tant haurem de 
fer selecció per fixar el material. 

= 

Any 3 
En cas de que sigui una línia pura, a la 
tercera i les successives generacions, 
observarem que la descendència de 
qualsevol planta dóna els mateixos 
resultats. 
Si l’any 2 hem observat que hi havia 
diferències, haurem de començar un 
programa de millora genètica: seleccionar 
cada any el/s millor/s individus i obtenir 
llavor. Al cap de 7 generacions haurem 
fixat, altra vegada, una línia pura. 

= = = = = 



= = = = = 

Si el nostre material és una línia pura, tots 
els fruits d’una mateixa planta són idèntics 
entre ells, a nivell genètic (Figura 4). Per tant 
podem extreure llavor de qualsevol fruit i 
obtindrem els mateixos resultats.  

 
No obstant, hem de tenir present que com 

més avança el cicle de cultiu més 
probabilitats tenim de tenir el cultiu afectat 
per algun patogen que es pugui transmetre 
per llavor. Així que un bon consell és treure 
llavor dels primers fruits de la planta, així ja 
tindrem la feina feta i amb menys 
probabilitat de tenir malalties a la següent 
generació... 

De quin fruit trec llavor? 

Figura 4. Tots els fruits d’una tomaquera són, 
genèticament, idèntics entre ells. 

= = = = = 

= = = = = 

= = 

Com més madur millor! 

El procés de maduració del fruit té com a 
objectiu garantir la producció de llavor i una 
bona viabilitat d’aquesta. Tot i que, en alguns 
casos, en els primers estadis de la maduració 
les llavors ja són viables, obtindrem una millor 
germinació si collim els fruits en estadis molt 

avançats de la maduració. De fet, “sobre-
madurs” són molt millors per obtenir una 
llavor de bona qualitat. 



Malauradament existeixen nombrosos 
patògens que es poden transmetre per llavor 
en tomàquet (Taula 1), per la qual cosa és 
essencial garantir un bon estat sanitari del 
cultiu en cas de que vulguem produir llavor 
d’una varietat. Les malalties més importants 
amb transmissió vertical, és a dir que es 
transmeten a la següent generació, són el virus 
del mosaic del tomàquet (ToMV) i el virus del 
cogombre dolç (PepMV). Ambdós virus són 
molt presents en els cultius de varietats 
tradicionals de tomàquet, doncs aquestes no 
tenen resistència genètica a aquesta malaltia. 
Es tracta de virus amb una transmissió 

mecànica molt eficient, és a dir que es 
transmeten pel simple contacte entre plantes o 
mentre anem fent operacions culturals a la 
parcel·la (com fer la poda, per exemple). 
Aquest mètode de transmissió i la possibilitat 
d’allotjar-se a la llavor i afectar a la següent 
generació de cultiu fan que aquestes malalties 
siguin un seriós problema pels agricultors que 
cultiven varietats tradicionals.  

Altres patògens que poden causar-nos 
seriosos problemes són el pansiment bacterià 
del tomàquet o els diferents fongs vasculars 
que ens poden provocar problemes ja a l’estadi 
de planter (p.e. fusariosi). 

Patògens transmesos per llavor 

Patogen  Nom comú 
Fongs 
Alternaria solani Alternariosi del tomàquet 
Didymella lycopersici Peu negre de la tomaquera 
Fulvia fulva Cladosporiosi 
Fusarium sp. Fusariosi 
Glomerella cingulata Antracnosi 
Phoma destructiva 
Phytophthora sp. Míldiu 
Rhizoctonia solani 
Verticillium dahliae Verticil·liosi 
Bacteris 
Clavibacter michiganensis spp. michiganensis Pansiment bacterià del tomàquet 
Pseudomonas syringae 
Virus 
Tomato mosaic virus (ToMV) Virus del mosaic del tomàquet 
Pepino Mosaic Virus (PepMV) Virus del mosaic del “pepino dulce” 
Potato spindle tuber viroid (PSTVd) 
Tomato ringspot virus (ToRSV) 

Taula 1. Patògens transmesos per llavor en tomàquet  
(extret de George R (1999) Vegetable seed production. CABI publishing, New York). 

 



Tot i que no haguem observat, 
al camp, símptomes de virosis o 
altres patògens que es poden 
t r an sme t r e pe r l l avo r , é s 
aconsellable fer un tractament a 
les llavors per garantir que no 
transportem les malalties a la 
següent generació. A la literatura 
trobarem que es proposen molts 
m è t o d e s d e d e s i n f e c c i ó 
(fermentació, àcid clorhídric, etc.), 
els quals són efectius contra 
algunes bactèries i fongs, no 
obstant, l’únic mètode que sembla 
eficient per eliminar el ToMV o el 
PepMV, que recordem són les 
malalties més importants que es 
transmeten per llavor, és un 
tractament química amb trisodi 
fosfat (3 h) o peròxid d’hidrogen 
(30 min) i un tractament tèrmic 
amb termoteràpia (80ºC, 24h). Cal 
tenir present que el tractament 
amb termoteràpia pot reduir 
l l e u g e r a m e n t l a t a x a d e 
g e r m i n a c i ó d e l a l l a vo r . 
Malauradament, pel moment, no 
s’han trobat tractaments que 
s’ajustin a la reglamentació de la 
Producció Agrària Ecològica. 

Extracció i desinfecció de llavor 

1.  Comprovar l’estat sanitari del cultiu 
del qual volem treure llavor. En 
qualsevol cas descartar els fruits de 
plantes amb símptomes d’infecció per 
algun patogen.  

2. Extreure les llavors de fruits 
madurs, emprant un colador i abundant 
aigua per eliminar el gel que acompanya 
les llavors.  

3. Desinfecció (pas 1): submergir les 
llavors en una dissolució de trisodi 
fosfat (Na3PO4) al 10% durant 3 hores 
o en una dissolució de peròxid 
d’hidrogen al 4% durant 30 minuts. 

4. Desinfecció (pas 2): submergir les 
llavors en una dissolució de lleixiu 
comercial al 30% durant 30 minuts. 

6. Desinfecció (pas 3): termoteràpia. 
Posar les llavors a 80ºC durant 24h.  

5. Assecar les llavors, estenent-les en un 
full de paper i en un ambient fresc i sec. 
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www.fundaciomiquelagusti.cat 
 

Fundació Miquel Agustí – Escola Superior d’Agricultura de Barcelona – Carrer Esteve Terrades, 8, Edifici D4, 
Campus del Baix Llobregat, 08860 Castelldefels – e-mail: recerca@fundaciomiquelagusti.cat – Tel.: 93 552 12 28 

 


