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1. Introducció 

El tomàquet (Solanum lycopersicum L.) és una planta extensament conreada arreu del món, des 
de la part meridional d’Amèrica del Sud fins a la més septentrional d’Àsia. Dins el grup de les 
hortalisses ocupa el segon lloc respecte a la superfície cultivada (4.393.085 ha), només superada 
per la patata (Solanum tuberosum L.) (18.651.838 ha) (Faostat, 2009). Els principals països 
productors són la Xina, els Estats Units, la Índia i Turquia. Espanya es troba situada a la 8a 
posició del rànquing mundial per volum de producció i a la 14a per superfície cultivada.  
 
Tot i ser un producte desconegut fins mitjan segle XVI, el tomàquet és un gran protagonista de la 
gastronomia a la conca Mediterrània (especialment Itàlia i Espanya), essent emprat ja des de la 
seva descoberta per donar color i sabor als plats (Laterrot i Philouze, 2003). Alhora, donat 
l’elevat consum per c{pita, és una font important de nutrients a la nostra dieta (minerals, 
vitamines, carotens i compostos fenòlics). Entre ells destaca el licopè (80% dels carotens 
presents en el tomàquet (Raffo et al.,2002)), responsable de la coloració vermella del fruit i que 
ha estat relacionat amb una disminució del risc de patir malalties cardiovasculars i determinats 
càncers, p.e. de pròstata i cervical (Giovannucci, 1999; Willcox et al., 2003). 
 
Segurament per aquests motius (rol a la cuina i propietats nutritives) els atributs sensorials 
(especialment dolçor i acidesa) i el valor nutritiu (contingut en licopè) són caràcters valorats pels 
consumidors a l’hora de fer la compra (Brumfield et al., 1993; Johansson et al., 1999; Simonne et 
al., 2006). Aquest interès dels consumidors pel valor sensorial contrasta amb la pobra qualitat 
organolèptica dels tom{quets comercialitzats actualment (la major part d’ells farinosos, amb una 
pell molt perceptible, baixa dolçor i un perfil aromàtic pobre). 
 
Entre els múltiples factors que han conduït al pobre perfil sensorial del tomàquet, un dels més 
importants és la component genètica (Causse et al., 2007). El model de producció i distribució 
agroalimentària actual ha requerit obtenir varietats amb elevat rendiment, resistència a 
malalties, una post-collita llarga, resistència al transport (fermesa dels fruits) i una aparença 
externa homogènia. En aquest dec{leg d’atributs diana dels programes de millora genètica no 
s’han considerat, doncs, els car{cters relacionats amb la qualitat organolèptica; i això ha 
comportat un empobriment del perfil sensorial de les varietats cultivades (Stevens i Rick, 1986). 
 
En aquest context, les empreses que es dediquen a la millora genètica del tomàquet estan fent 
esforços per incloure atributs de qualitat en els seus programes de millora (Kader, 2008). A 
l’espera de que es desenvolupin varietats millorades per perfil sensorial, les varietats 
tradicionals ocupen un nínxol de mercat orientat al valor afegit i d’elevada qualitat organolèptica. 
Aquestes varietats són el resultat de la selecció recurrent realitzada pels agricultors al llarg de 
centenars d’anys de cultiu. En aquest procés de selecció-adaptació a les condicions 
agroclimàtiques de cada territori, un dels criteris emprats pels agricultors ha estat el valor 
sensorial. Això ha comportat que determinades varietats tradicionals presentin una qualitat 
organolèptica singular i distingida. No obstant aquestes varietats tradicionals es caracteritzen 
per un cert grau d’heterogeneïtat (a nivell genètic i sobretot fenotípic (Terzopoulos i Bebeli, 
2008)), motiu pel qual és d’esperar que no totes les línies o cultivars d’una mateixa varietat 
tradicional presentin el mateix perfil sensorial. Aquesta variabilitat intra-varietal per caràcters 
sensorials segurament es veu amplificada pels probables encreuaments espontanis entre 
varietats tradicionals i varietats modernes, els quals comparteixen espai físic en les explotacions 
agr{ries actuals (la taxa d’encreuament en el tom{quet és aproximadament del 3% (Lesley, 
1924)). 
 



La Fundació Miquel Agustí estudia des de l’any 2005 l’estructura genètica i fenotípica (car{cters 
agromorfològics i sensorials) de les varietats tradicionals amb més renom a Catalunya 
(Montserrat, Pera de Girona i Penjar). Aquests estudis han permès descriure la diversitat 
genètica de les poblacions cultivades així com els trets diferencials de cada varietat (Casals et al., 
2011a,b). Alhora s’han seleccionat les línies que presenten un bon comportament agronòmic, 
reuneixen els trets morfològics distintius de cada varietat i, especialment, tenen un perfil 
sensorial superior. Materials que es comencen a cultivar en explotacions agràries de Catalunya, 
facilitant la creació de segments de productes de qualitat als agricultors que les cultiven.  
 
L’objectiu d’aquest treball és continuar aquests estudis sobre varietats tradicionals de tomàquet, 
ampliant la descripció a altres tipus varietals. A partir de la caracterització per comportament 
agronòmic, morfologia del fruit i valor sensorial d’entrades conservades a diferents bancs de 
llavors de Catalunya, es pretén ampliar el coneixement sobre les varietats tradicionals de 
tomàquet catalanes. Alhora es pretén detectar noves línies que puguin ser útils per constituir 
produccions amb valor afegit que permetin diferenciar els agricultors al mercat.  
 
2. Material i mètodes 

2.1. Material vegetal 

Nou entrades del Banc de Germoplasma de la Fundació Miquel Agustí van ser seleccionades 
seguint criteris geogr{fics ({rea d’origen dels materials). Es van prioritzar els materials 
col·lectats en àrees adjacents als espais de la Xarxa Natura 2000: Serra de Collserola, Serres del 
litoral septentrional i Sant Llorenç del Munt i l’Obac (Taula 1). L’assaig es va completar amb 3 
entrades cedides per diferents bancs de llavors de Catalunya (Les Refardes, Esporus i SIGMA) i 
amb la varietat Montgrí seleccionada per la Fundació Miquel Agustí. 

Taula 1. Entrades assajades. 

Entrada Nom de la varietat Origen 
Espai Xarxa Natura 

2000 
Banc de 

germoplasma1 
LC426 Marmande El Papiol ES5110024 Serra de 

Collserola 
FMA 

LC428 Francès Sant Feliu de 
Llobregat 

ES5110024 Serra de 
Collserola 

FMA 

LC430 Supergros tipus 
marmande 

 ES5110024 Serra de 
Collserola 

J.V. 

LC427 Pometa Vallespinosa ES5110015 Sistema 
prelitoral central 

FMA 

LC413 Tres Cantos Rubí ES5110024 Serra de 
Collserola 

M.T. 

LC424 Mamella de Monja Fogars de la 
Selva 

ES5110011 Serres del 
litoral septentrional 

FMA 

LC44441 Tomàquet  
Montserrat 

Sant Celoni ES5110011 Serres del 
litoral septentrional 

FMA 

LC94 Pebrot Argentona ES5110011 Serres del 
litoral septentrional 

FMA 

LC63 Francès rosa Castellar del 
Vallès 

ES5110010 Sant 
Llorenç del Munt i 

l’Obac 

FMA 

Montgrí    FMA 
ESP/1 Tomàquet Pare Benet Manresa  Esporus 
REF/1 Tomàquet Rosa Mura  Les Refardes 
SIG/1 Pera de Girona Olot  SIGMA 

1 FMA: entrades del Banc de Germoplasma de tomàquet de la Fundació Miquel Agustí; Esporus: entrada cedida per Esporus-centre de 
conservació de la biodiversitat cultivada (Manresa) [www.esporus.org]; Les Refardes: entrada cedida per Les Refardes-Gaiadea (Mura) 
[www.lesrefardes.com]; SIGMA: entrada cedida pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública SIGMA [www.consorcisigma.org]; J.V. i M.T.: 
entrades cedides per agricultors particulars. 

 

2.2. Disseny experimental 

Els materials es van plantar seguint un disseny experimental de blocs a l’atzar, amb 5 repeticions 
i 4 plantes per parcel·la experimental. Les plantes es van esbrollar quinzenalment i es van 
emprar fils tensats per guiar-les verticalment. El cultiu es va realitzar a l’aire lliure en una finca 
ubicada al municipi de Rubí. 



2.3. Caràcters avaluats 

Vint-i-set caràcters referents al comportament agronòmic, la morfologia del fruit i el perfil 
sensorial (anàlisi química i sensorial) van ser avaluats en les 13 entrades assajades. Els caràcters 
es van seleccionar a partir dels descriptors proposats per l’International Plant Genetic Resources 
Center (IPGRI, 1996), així com d’informació extreta de la literatura científica sobre el tom{quet 
(Razdan i Mattoo, 2007). 

2.3.1. Caràcters agronòmics 

Els fruits de cada planta van ser pesats individualment amb l’objectiu de calcular el rendiment 
(kg/planta) i el número de fruits per planta. La variable homogeneïtat del pes del fruit es va 
calcular, a partir dels pesos individuals dels fruits de cada planta, emprant l’estadístic Coeficient 
de Variació (CV, en %). Valors baixos per aquesta variable indiquen una major homogeneïtat del 
pes del fruit. Finalment, es van registrar el número de fruits que manifestaven símptomes de 
clivellat (radial o concèntric) i necrosi apical (blossom end rot), valors a partir dels quals es va 
calcular la incidència d’ambdues fisiopaties (en % de fruits afectats per planta). 

2.3.2. Caràcters morfològics del fruit 

Quinze fruits per entrada collits a l’estadi de maduresa completa i seleccionats a l’atzar procurant 
representar el màxim número de plantes diferents de cada entrada, van ser caracteritzats per 10 
descriptors morfològics: forma externa i forma del terminal de floració (segons IPGRI (1996)), 
color extern i grau de buidor (descripció qualitativa), pes (g), número de lòculs, amplada (mm), 
alçada (mm), coll verd (avaluat de visu utilitzant una escala de 0 [absència de coll verd] a 3 [coll 
verd intens]) i gruix del pericarpi (en mm, mesurat a la secció major de fruits tallats 
transversalment). 

2.3.3. Valor sensorial 

2.3.3.1 Anàlisi sensorial 

El perfil sensorial del tomàquet és una funció complexa on hi participen nombrosos atributs 
relacionats amb el gust, l’aroma i la textura (Hongsoongern i Chambers, 2007). Entre ells els més 
importants són la dolçor, acidesa i intensitat de gust (gust), la intensitat d’aroma de tom{quet 
(aroma) i la percepció de la pell i farinositat del pericarpi (textura). Aquests atributs han estat 
estudiats pel panel de tast de la Fundació Miquel Agustí amb l’objectiu de descriure el perfil 
sensorial de les diferents entrades assajades. Les entrades LC63 i LC94 no van ser avaluades 
degut a la manca de fruits disponibles per a realitzar les avaluacions. 

El panel de tast està format per 10 persones entrenades en anàlisi sensorial de tomàquet (Casals 
et al., 2011a). Les sessions de tast es van realitzar en una sala dissenyada específicament per 
aquest propòsit (ISO, 1988). Es va emprar llum verda per tal d’emmascarar el color de les 
mostres (Figura 1). Cada entrada va ser avaluada per triplicat al llarg de 8 sessions (5 entrades 
per sessió). Pels caràcters dolçor, acidesa, intensitat de gust i intensitat d’aroma es va presentar 
als tastadors un triturat de tomàquet fet amb cinc mitjos fruits. De les restants cinc meitats es van 
fer talls longitudinals per avaluar els caràcters de textura (percepció de la pell i farinositat). Les 
puntuacions per cada entrada i caràcter van ser registrades en una escala semi-estructurada 
(valors de 0 a 10). 

Figura 1. Imatges de les sessions de tast. 

 

 

 

 

 



2.3.3.2 Anàlisi química 

Les dades sensorials van ser complementades amb l’estudi dels compostos químics relacionats 
amb la qualitat en el tomàquet (Causse et al., 2007). L’entrada LC94 no va ser analitzada degut a 
la manca de fruits disponibles.  Les mateixes mostres presentades al panel (triturat de tomàquet) 
van ser emprades per realitzar l’an{lisi química (3 repeticions per entrada). Les mostres van ser 
congelades a -20ºC fins al moment de l’an{lisi. L’acidesa titulable (expressada en g d’{cid cítric/ 
100g de pes fresc (PF)) es va obtenir mitjançant la titulació del suc de tomàquet amb NaOH 0,1N 
fins a pH=8,1. Els ºBrix es van determinar mitjançant un refractòmetre ERMA. Per determinar la 
matèria seca (g matèria seca/ 100g PF) es va assecar el triturat de tomàquet a 80ºC durant 72h. 
La quantificació dels àcids (oxàlic, màlic, cítric i glutàmic) i sucres (glucosa i fructosa) es va 
realitzar mitjançant el mètode descrit per Roselló et al. (2002) basat en electroforesi capil·lar 
zonal, capaç de quantificar simult{niament els {cids i sucres citats. Per a la determinació de l’{cid 
L-ascòrbic (vitamina C) es va emprar el mètode descrit per Galiana-Balaguer et al. (2001), també 
basat en electroforesi capil·lar.  

2.4. Anàlisi estadística 

Per a l’estudi de les dades es va realitzar una ANOVA amb el paquet estadístic SAS (SAS Institute, 
1999). Pels factors significatius (p<0,05) es va realitzar la separació de mitjanes mitjançant el 
procediment de la mínima diferència significativa (mds, p<0,05). Les correlacions entre variables 
es van estudiar mitjançant l’estadístic r de Pearson. 

3. Resultats 

3.1. Comportament agronòmic 

S’han trobat diferències significatives (p<0,0001) pel conjunt de caràcters agronòmics avaluats 
(Taula 2). Les varietats amb major rendiment són les del tipus varietal Pera de Girona: SIG/1 (5,0 
kg/planta) i Montgrí (4,8 kg/planta). No obstant, aquests valors no són significativament 
diferents dels rendiments obtinguts per altres 5 entrades assajades (des de LC413, 4,6 kg/planta, 
fina a REF/1, 4,3 kg/planta). L’entrada ESP/1 és la que ha presentat el rendiment inferior (2,6 
kg/planta), degut sobretot a l’elevada incidència de necrosi apical (BER) (55,6% de fruits 
afectats). La necrosi apical és una fisiopatia que pot reduir de manera important els rendiments 
en el cultiu del tomàquet (en aquest estudi la correlació amb la variable rendiment ha estat 
significativa (r=-0,63; p<0,05)). 

El número de fruits per planta ha presentat valors molt divergents entre entrades, oscil·lant 
entre un màxim de 36,6 (LC413) i un mínim de 10,4 (LC430). Aquesta variable està 
correlacionada, com és d’esperar, amb la mida del fruit: com més gran és el fruit d’una varietat 
menys fruits fa cada planta (existeix una correlació negativa entre les variables pes del fruit, 
amplada i número de lòculs i la variable número de fruits per planta). 

La homogeneïtat del pes del fruit ens mostra el grau de variació del pes del fruit dins de cada 
planta, essent els valors elevats indicatius d’una gran heterogeneïtat (els fruits tenen pesos 
dispars). Les entrades LC94, LC413 i SIG/1 han manifestat uns valors molt elevats per aquest 
car{cter, significativament diferents a la resta d’entrades estudiades. En canvi l’entrada ESP/1 
tendeix a presentar els fruits molt més homogenis. Aquest atribut sembla important des del punt 
de vista de la comercialització, donat que els consumidors tendeixen a associar una varietat amb 
l’aparença externa del fruit (forma i mida).  

Finalment cal remarcar la incidència de clivellat i necrosi apical a les diferents entrades. Respecte 
a la primera fisiopatia, s’observa que la major part d’entrades són molt sensibles al clivellat (8 de 
les 13 entrades presenten més d’un 40% de fruits clivellats). Només 4 entrades (LC430, LC426, 
LC94 i ESP/1) presenten una baixa sensibilitat al clivellat. Aquestes dades són importants, donat 
que el clivellat disminueix el valor comercial del tomàquet. Respecte a la incidència de necrosi 
apical s’observa que les entrades ESP/1, LC94 i LC428 són extremadament sensibles (més del 
30% de fruits afectats), provocant unes pèrdues de rendiment molt elevades. D’altra banda s’han 
identificat 6 entrades amb una sensibilitat molt baixa a aquesta fisiopatia. D’aquestes destacar les 



entrades LC426 i LC430 (0,5% de fruits afectats), les quals també han presentant una baixa 
incidència de clivellat. 

Taula 2. Mitjanes dels caràcters agronòmics avaluats, significació del factor entrada i separació de mitjanes pel 
procediment de la mínima diferència significativa (lletres diferents indiquen diferències significatives). 

Entrada 
Rendiment 
(kg/planta) 

Número de 
fruits per 

planta 
Homogeneïtat del 
pes del fruit (%) Clivellat (%) 

Necrosi apical 
(%) 

SIG/1 5,0 a 20,9 cd 53,9 a 51,8 ab 2,8 f 

Montgrí 4,8 a 20,1 cde 43,6 b 56,9 a 21,6 cd 

LC413 4,6 a 36,6 a 54,6 a 49,6 abc 1,3 f 

LC424 4,6 a 15,2 fg 41,4 b 41,2 bc 12,8 de 

LC426 4,5 a 12,7 gh 39,9 bc 12,1 d 0,5 f 

LC430 4,4 ab 10,4 h 37,6 bcd 15,9 d 0,5 f 

REF/1 4,3 ab 30,8 b 40,5 b 54,4 a 8,6 ef 

LC44441 3,6 bc 17,6 def 38,9 bcd 37,3 c 23,5 cd 

LC427 3,5 c 22,7 c 32,2 cde 48,5 abc 0,9 f 

LC428 3,4 cd 11,3 h 31,1 de 57,6 a 31,6 bc 

LC63 3,3 cd 15,9 fg 44,7 b 52,6 ab 0,0 f 

LC94 3,3 cd 18,9 def 54,9 a 11,0 d 41,3 b 

ESP/1 2,6 d 16,4 efg 26,2 e 10,1 d 55,6 a 

sig. <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

 

3.2. Morfologia del fruit 

Diferents caràcters morfològics han estat avaluats en aquest estudi: a la Taula 3 es presenta una 
descripció qualitativa de la forma externa del fruit i a la Taula 4 es mostren els valors mitjans 
dels caràcters quantitatius mesurats. 

En relació amb la forma externa del fruit, la major part d’entrades assajades presenten una forma 
esfèrica – aplanada amb el terminal de floració també pla (sense punxa ni enfonsament aparent). 
Altres morfologies observades són: forma de cor (Mamella de monja [LC424]), cilíndrica (Pebrot 
[LC94]) i piriforme (varietats Pera de Girona [Montgrí, LC433] i Pare Benet [ESP1]) (Figura 2). 
Aquesta darrera forma tendeix a presentar la cavitat locular buida. Es tracta de varietats 
emprades tradicionalment per farcir, per la qual cosa és comprensible que els agricultors hagin 
seleccionat les formes amb un cert grau de buidor. Aquests materials, alhora, tendeixen a 
presentar un pericarpi més gruixut (Taula 4), probablement perquè al ser buits necessiten que 
l’estructura externa del tom{quet sigui més consistent per mantenir la forma. 

Taula 3. Descripció qualitativa de la morfologia del fruit de les entrades assajades. 

Entrada Forma externa Terminal de floració Color extern Buidor1 (0-3) 

REF/1 esfèrica- aplanada pla rosa 0 

ESP/1 piriforme enfonsat taronja 3 

Montgrí piriforme enfonsat rosa 2 

LC413 aplanada lleugerament enfonsat taronja 0,5 

LC424 forma de cor punxegut rosa 0 

LC426 aplanada pla taronja 0 

LC427 aplanada pla vermell 0 

LC428 aplanada pla rosa 1 

LC430 aplanada pla taronja 0 

SIG/1 piriforme pla taronja 2 

LC44441 aplanada enfonsat rosa 2,5 

LC63 aplanada pla rosa 0 

LC94 cilíndrica (allargada) punxegut taronja 0,5 
1 Buidor: avaluació de visu del grau de buidor a la cavitat locular, en una escala de 0 (absència de buidor) a 3 (buidor 
superior al 50% de la cavitat locular). 



Figura 2. Fruits de les entrades estudiades.  
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Les entrades assajades en aquest estudi s’han seleccionat seguint criteris principalment 
geogr{fics, per la qual cosa és normal que s’observin grans diferències pels car{cters morfològics 
avaluats. Cada entrada representa una varietat tradicional diferent i per tant té una morfologia 
del fruit singular. En aquest no te gaire sentit intentar interpretar els resultats presentats a la 
Taula 4, doncs tenen un valor descriptiu. Aquestes dades serveixen per ampliar la informació 
dels materials conservats en bancs de germoplasma i poden ser incloses a les respectives bases 
de dades. Per totes les variables s’observa una gran diferència entre el valor mínim i m{xim: per 
exemple per la mida del fruit s’observen entrades amb una mida molt gran (p.e. LC430: 
pes=431,6 g, 12,6 lòculs, amplada=118,6 mm i alçada=73,5 mm), d’altres de mida mitjana (p.e. 
SIG/1: pes=250,6 g, 5,9 lòculs, amplada= 89,2 mm i alçada=77,4 mm) i entrades amb un fruit de 
mida més reduïda (p.e. LC413: pes=126,3 g, 3,5 lòculs, amplada=72,1 mm i alçada= 55,5 mm); o 
respecte al coll verd (car{cter generalment absent a les varietats comercials) s’observen entrades 
amb un coll verd molt marcat (LC424 o ESP/1) i d’altres amb un coll verd dèbil (REF/1 o LC430). 

Taula 4. Mitjanes per entrada pels caràcters morfològics del fruit, significació del factor entrada i separació de mitjanes 
pel procediment de la mínima diferència significativa (lletres diferents indiquen diferències significatives). 

Entrada 
Pes 
(g) 

Número de 
lòculs 

Amplada 
(mm) 

Alçada 
(mm) 

Coll verd 
(0-3)1 

Gruix 
pericarpi 

(mm) 

LC430 431,6 a 12,6 a 118,6 a 73,5 cde 0,6 g 5,1 f 

LC426 367,5 b 10,8 ab 102,6 b 70,5 ed 0,8 fg 5,2 f 

LC428 305,5 c 7,1 bcd 94,2 c 72,9 cde 1,9 bcd 6,0 e 

LC424 302,4 c 8,7 bc 78,2 ef 96,0 b 2,7 a 4,5 g 

SIG/1 250,6 d 5,9 cde 89,2 cd 77,4 c 1,7 de 6,8 bc 

Montgrí 244,0 d 6,2 cd 93,2 c 76,2 cd 2,3 abc 7,9 a 

LC63 209,7 e 13,7 a 78,4 ef 51,3 f 2,3 ab 5,2 f 

LC44441 207,7 e 5,3 cde 83,5 de 57,1 f 1,7 d 7,0 b 

LC94 184,8 ef 4,0 de 54,4 h 107,5 a 2,6 a 5,4 f 

ESP/1 165,0 fg 2,2 e 79,1 ef 69,1 e 2,6 a 7,7 a 

LC427 155,2 g 3,7 de 75,2 f 53,8 f 1,2 ef 6,5 cd 

REF/1 141,4 gh 3,7 de 67,1 g 55,7 f 0,4 g 6,3 de 

LC413 126,3 h 3,5 de 72,1 fg 55,5 f 1,8 cd 6,8 bc 

sig. <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
1 Avaluació de visu en una escala de 0 (absència de coll verd) a 3 (coll verd intens). 

3.3. Perfil sensorial 

3.3.1 Anàlisi sensorial 

Les dades obtingudes en les 8 sessions de tast permeten descriure el perfil sensorial de les 
entrades estudiades. Per tots els caràcters avaluats, el panel de tast ha discriminat entre entrades 
(el factor entrada és significatiu al nivell p<0,05 per totes les variables sensorials) (Taula 5). 

A la Figura 3 es representen gràficament els perfils sensorials de cadascuna de les entrades. Per 
facilitar la comprensió dels resultats cada entrada s’ha representat per separat, comparant la 
puntuació obtinguda amb la puntuació de la millor entrada per cada caràcter (hem assumit que 
l’ideotip del tom{quet d’amanir inclou valors m{xims per la dolçor, l’acidesa, el gust i l’aroma, i  
valors mínims per la percepció de la pell i la farinositat). Encara que és difícil determinar les 
diferències entre els perfils sensorials de les entrades, es poden visualitzar algunes tendències. 
Respecte els caràcters relacionats amb el gust i l’aroma, l’entrada REF/1 sembla la més ben 
puntuada globalment, acostant-se als valors màxims de tots els caràcters (dolçor, acidesa, aroma 
i gust). De fet aquesta entrada presenta una dolçor significativament superior a 8 de les 11 
entrades restants, i una acidesa, aroma i gust no inferiors a l’entrada més ben puntuada per 
cadascun dels caràcters. Aquesta entrada, però, presenta una percepció de la pell elevada, atribut 
jutjat negativament pels consumidors. Altres entrades amb bona puntuació global pels atributs 
relacionats amb el gust i l’aroma són SIG/1, LC413, LC426 o Montgrí (bones puntuacions per gust 
i aroma i una dolçor i acidesa alta-mitja).  



Algunes entrades presenten un perfil sensorial diferent a la resta: d’una banda ESP/1, una 
varietat amb una dolçor mitja, però una acidesa molt baixa (valor significativament diferent a la 
resta d’entrades). De fet s’ha descrit que valors molt baixos d’acidesa fan disminuir el gust 
general d’una varietat (ESP/1 presenta un gust inferior a la resta d’entrades)  i, per tant, 
l’acceptació per part dels consumidors (Tandon et al., 2003). D’altra banda les entrades LC427, 
LC428 i LC430 semblen tenir un perfil sensorial més acídic que la resta de materials (dolçor 
baixa i acidesa alta). Aquestes entrades presenten una acidesa significativament superior a 6 de 
les 8 entrades restants i una dolçor mitja. 

Respecte als atributs de textura les millors entrades són Montgrí per la seva baixa percepció de la 
pell (3,93, valor inferior a 6 de les 10 entrades restants) i LC430 i LC426 per la baixa farinositat 
(2,49 i 2,48 respectivament, valors inferiors als obtinguts per 5 de les 9 entrades restants). Per 
contra LC427 presenta una percepció de la pell molt elevada (7,17, superior a la resta d’entrades) 
i ESP/1 una farinositat elevada (4,53 superior a 6 entrades). 

Taula 5. Mitjanes dels caràcters sensorials avaluats pel panel de tast, significació del factor entrada i separació de 
mitjanes pel procediment de la mínima diferència significativa (lletres diferents indiquen diferències significatives al 
nivell p<0,05). 

Entrada1 Dolçor Acidesa 
Percepció de la 

pell 
Farinositat Gust Aroma 

SIG/1 6,26 a 3,74 c 5,71 bc 2,90 cd 5,09 abc 5,15 abc 

LC413 5,72 a 4,73 bc 5,85 bc 3,68 abc 4,89 bcd 4,85 bcd 

REF/1 5,71 a 5,51 ab 5,97 b 3,45 bcd 6,09 a 6,02 a 

LC426 4,68 b 5,00 ab 5,95 b 2,48 d 5,47 abc 6,14 a 

LC424 4,59 b 4,60 bc 5,04 bcd 3,84 abc 4,44 cd 4,14 cd 

ESP/1 4,57 b 2,02 d 4,81 cde 4,53 a 1,28 e 2,55 e 

LC430 4,37 b 5,90 a 5,02 bcde 2,49 d 5,99 a 5,43 ab 

Montgrí 4,13 bc 4,62 bc 3,93 e 3,98 ab 5,35 abc 5,48 ab 

LC427 3,95 bc 6,00 a 7,17 a 3,64 abc 5,68 ab 6,06 a 

LC428 3,72 bc 6,11 a 4,02 de 326 bcd 5,33 abc 3,88 d 

LC44441 3,31 c 4,48 bc 4,84 cde 3,45 bcd 4,00 d 4,65 bcd 

sig. <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
1Les entrades LC63 i LC94 no van ser avaluades pel panel de tast per la manca de fruits disponibles en el període que es 
van fer les sessions de tast. 

3.3.2. Anàlisi química 

Respecte a les dades químiques s’han detectat diferències significatives entre entrades per les 
variables acidesa titulable (TA), matèria seca, àcid cítric, àcid glutàmic, àcid oxàlic i àcid màlic 
(Taula 6). Per a la resta de caràcters no existeixen diferències significatives entre entrades. Les 
repeticions analitzades de cada entrada es van mostrejar en temps diferents (de principis de 
setembre a mitjan octubre, seguint el disseny experimental emprat per l’an{lisi sensorial), fet 
que pot haver amplificat la variabilitat dins d’entrada donat que són car{cters molt afectats per 
l’ambient (Davies i Hobson, 1981), i per tant haver disminuït la potència de contrast de l’ANOVA. 

De les 6 variables amb significació (p≤0.05) pel factor entrada, cinc estan relacionades amb 
l’acidesa: TA i {cids cítric, glut{mic, ox{lic i m{lic. L’{cid cítric és l’{cid majoritari en el tom{quet 
madur (Stevens, 1977) i per tant la component principal de la TA. En el nostre estudi ambdós 
variables estan correlacionades positivament (r=0,81; p=0,003). Respecte a les entrades 
estudiades, LC63, LC430, LC426 i LC427 presenten concentracions elevades per ambdues 
variables. La TA de LC63 és significativament superior a la resta d’entrades avaluades. Aquesta 
entrada no va ser avaluada pel panel de tast, per la qual cosa desconeixem el seu perfil sensorial. 
Per l’{cid cítric els valors més elevats els presenten les entrades LC426, LC427 i LC430, no 
obstant no existeixen diferències significatives amb els valors d’altres 5 entrades.   



Figura 3. Perfil sensorial de les entrades estudiades: en color, mitjanes per cadascun dels atributs sensorials; en negre i 
línia discontínua, mitjana màxima de totes les entrades pels atributs dolçor, acidesa i intensitat de gust i aroma i mitjana 
mínima pels atributs farinositat del pericarpi i percepció de la pell. 



  

El rang de concentracions d’{cid m{lic oscil·la entre els 154,21 mg/100 PF (LC424) i els 36,50 
mg/100g PF (LC63). De les 12 entrades estudiades, 5 presenten valors superiors als 100 
mg/100g PF d’{cid m{lic: LC427, REF/1, LC428, LC424 i SIG/1. 

Pel que fa a l’{cid ox{lic destaca l’entrada LC63, la qual presenta una concentració 4 cops 
superior a la resta d’entrades. Finalment per l’{cid glut{mic, considerat per alguns autors com un 
compost que afecta negativament a la qualitat organolèptica del tomàquet (Bucheli et al., 1998), 
destaquen les entrades LC427 i REF/1 per la franja superior i LC424 i LC63 per la franja inferior. 

Respecte a la matèria seca, els valors oscil·len entre el 4,73% (LC63) i el 6,14% (SIG/1). Aquesta 
variable ha estat relacionada amb la intensitat de gust del tomàquet (Adams i Ho, 1989). Les 
nostres dades no mostren aquesta relació (valor de la correlació gust/matèria seca: r=-0,11; 
p=0,75). Les entrades amb major percentatge de matèria seca són SIG/1 i LC427, no obstant les 
diferències amb la resta d’entrades són escasses. 

Taula 6. Mitjanes dels compostos químics relacionats amb el valor sensorial i nutritiu (vit. C), significació del factor 
entrada i separació de mitjanes pel procediment de la mínima diferència significativa (lletres diferents indiquen 
diferències significatives al nivell p<0,05). 

* PF=pes fresc. 1 L’entrada LC94 no va ser analitzada per la manca de fruits disponibles. 
 

Finalment cal destacar la correlació existent entre variables sensorials i químiques: l’acidesa, 
com és d’esperar, est{ correlacionada positivament amb la concentració d’{cid cítric (r=0,69; 
p=0,017) i la TA (r=0,91; p<0,0001); la dolçor està correlacionada amb els ºBrix (r=0,75; 
p=0,008). Més sorprenent és la correlació molt significativa entre gust i TA (r=0,91; p<0,0001), 
aroma i TA (r=0,84; p=0,001) i aroma i àcid cítric (r=0,76; p=0,006).  

4. Discussió dels resultats  

Les 13 entrades assajades han estat estudiades per diversos caràcters agronòmics, morfològics, 
sensorials  i químics. Els resultats mostren una gran variabilitat pel conjunt de caràcters, senyal 
de la diversitat existent en les varietats tradicionals de tomàquet. Aquesta variabilitat observada 
era presumible, donat que cadascun dels materials assajats representa, gairebé, una varietat 
tradicional diferent. No obstant, les dades mostren que les diferències entre varietats no es 
troben únicament a nivell de morfologia del fruit, sinó també per caràcters agronòmics, 
sensorials i químics. Les dades d’aquest estudi, doncs, amplien el coneixement existent sobre les 
varietats tradicionals de tomàquet catalanes, aportant descriptors útils per etiquetar les entrades 
als bancs de germoplasma corresponents. 

Per les característiques del disseny experimental (una sola mostra per tipus varietal, una 
localitat, un any) la informació que hem generat no permet identificar els trets diferencials de 
cada tipus varietal. És a dir, a partir d’aquest estudi no podem inferir que el Pera de Girona sigui 

Entrada1 

Acidesa 
titulable (g 
cítric/g PF) ºBrix 

Matèria seca 
(g pes 

sec/100 g PF) 

Àcid oxàlic 
(mg/100g 

PF) 
Àcid màlic 

(mg/100g PF) 
Àcid cítric 

(mg/100g PF) 

Àcid glutàmic 
(mg/100g 

PF) 

Fructosa 
(mg/100g 

PF) 

Glucosa 
(mg/100g 

PF) 

Vitamina C 
(mg/100 g 

PF) 

LC63 3,72 a 4,30 4,73 d 4,01 a 36,50 c 444,10 abcd 189,06 d 1012,32 1328,05 14,78 

LC427 2,35 b 5,20 6,11 a 1,23 b 149,26 a 660,70 a 451,44 a 3656,56 3110,86 12,28 

LC426 2,30 b 5,17 5,63 abc 1,47 b 44,78 c 659,00 a 226,43 cd 2735,22 2834,95 11,17 

LC430 2,29 b 4,93 5,50 abcd 1,19 b 56,92 bc 648,20 ab 241,39 bcd 3159,14 3361,18 14,32 

REF/1 2,08 bc 5,45 5,95 ab 1,21 b 116,93 ab 567,80 abc 385,29 ab 3889,09 3631,91 13,17 

LC428 1,98 bc 4,90 5,13 cd 1,71 b 142,93 a 451,00 abcd 265,78 bcd 2620,18 2451,25 8,79 

LC413 1,97 bc 5,47 5,99 ab 1,90 b 92,24 abc 371,00 cd 254,40 bcd 2691,99 2451,53 12,35 

LC44441 1,88 bc 4,70 5,49 abcd 1,17 b 55,65 bc 502,90 abcd 243,29 bcd 3079,90 2189,49 16,71 

Montgrí 1,85 bc 4,90 5,63 abc 1,59 b 99,63 ab 404,20 cd 335,05 abc 2816,72 2500,90 11,55 

LC424 1,71 c 4,70 5,24 bcd 1,80 b 154,21 a 429,50 bcd 193,16 cd 3180,31 3275,73 10,74 

SIG/1 1,64 c 5,30 6,14 a 1,41 b 133,14 a 438,00 abcd 245,83 bcd 4194,08 3873,67 13,88 

ESP/1 0,67 d 5,27 6,01 ab 1,46 b 86,00 abc 307,20 d 281,16 bcd 4420,88 3828,57 12,48 

sig. <0,0001 0,14 <0,05 <0,05 <0,05 <0,001 <0,05 0,19 0,19 0,39 



una varietat més productiva o que el tomàquet Pare Benet tingui un gust i aroma baixos. 
L’heterogeneïtat intra-varietal de les varietats tradicionals de tomàquet pot ser, per alguns 
caràcters, de la mateixa magnitud que l’heterogeneïtat inter-varietal, per la qual cosa les varietats 
només poden ser descrites a partir de l’estudi de diverses entrades representatives el rang de 
variabilitat existent dins una varietat. Els estudis amb varietats tradicionals gregues 
(Terzopoulos et al., 2009) o els que ha realitzat la Fundació Miquel Agustí amb el tomàquet de 
Penjar i Montserrat/Pera de Girona (Casals et al., 2011a, b) mostren aquesta variabilitat intra-
varietal per caràcters agronòmics, morfològics i, inclús, sensorials. Atenent a aquestes 
consideracions fora interessant fer estudis de variabilitat agromorfològica, sensorial i genètica 
d’aquelles varietats tradicionals que es considerin singulars. 

Respecte a les dades agronòmiques, un aspecte rellevant és l’elevada sensibilitat de la major part 
de varietats tradicionals assajades a fisiopaties com el clivellat o la necrosi apical. Aquestes 
fisiopaties poden provocar pèrdues importants de rendiment en el tomàquet (com descrit per les 
entrades ESP/1 i LC94, les quals presenten una incidència de necrosi apical superior al 40% dels 
fruits) o una disminució del seu valor comercial (el clivellat és jutjat com un defecte pels 
consumidors). Tot i que la incidència d’aquestes fisiopaties pot ser atenuada mitjançant 
determinades pràctiques culturals, la selecció de cultivars poc sensibles és una estratègia eficaç. 
De les entrades avaluades destaquen LC426 i LC430, ambdues del tipus Marmande i 
possiblement entrades molt properes genèticament, les quals han manifestat una incidència de 
clivellat (12,1% i 15,9%, respectivament) i de necrosi apical (0,5% ambdues) baixes.  

Pel que fa a la qualitat organolèptica de les entrades avaluades, les dades mostren perfils 
sensorials diferents, així com diferències significatives entre entrades per tots els caràcters 
avaluats pel panel de tast. Tot i que és difícil seleccionar una varietat amb bones puntuacions per 
tots els caràcters, algunes presenten una valoració general alta (propera als valors màxims pels 
car{cters relacionats amb el gust i l’aroma i als valors mínims pels caràcters relacionats amb la 
textura). Entre elles destaquen REF/1, SIG/1, LC413, LC426 i Montgrí. 

Les diferències per la composició química estan relacionades especialment amb la concentració 
d’{cids, doncs no s’han trobat diferències entre entrades per la concentració de sucres (ºBrix, 
glucosa y fructosa) y la vitamina C. Un dels resultats més interessants és la correlació molt 
significativa que s’ha detectat entre gust i TA; aroma i TA; i aroma i {cid cítric. Segons aquestes 
dades la quantitat d’{cids presents al fruit seria un bon indicador de la intensitat de gust i 
arom{tica d’aquestes varietats tradicionals. És plausible que això sigui degut a que les varietats 
tradicionals de tomàquet tendeixen a ser més aviat dolces, i un increment en la percepció de 
l’{cid deu millorar la valoració general d’aquests materials. Nombrosos autors han posat de 
relleu la importància de la component àcida en la qualitat organolèptica del tomàquet (Causse et 
al., 2007). De fet Tandon et al. (2003) han proposat que una estratègia de millora de la qualitat 
organolèptica del tomàquet és l’increment de la dolçor, però mantenint uns nivells acceptables 
d’acidesa. Aquesta importància del contingut en àcids en el perfil sensorial del tomàquet es pot 
observar a l’entrada ESP/1, la qual presenta un gust y aromes significativament inferiors a la 
resta de entrades degut al baix contingut en àcids del fruit (especialment TA i àcid cítric). El que 
és més sorprenent és la relació entre concentració d’{cids i intensitat arom{tica, doncs l’aroma 
depèn exclusivament de la concentració dels volàtils presents en el tomàquet (Baldwin et al., 
2000), que són els que arriben fins a les fosses nassals produint la resposta sensorial. Sembla, 
doncs, que el grau d’acidesa actuaria com a promotor de la percepció sensorial d’aquests vol{tils, 
tal com han proposat Baldwin et al. (2008). 

De les 13 entrades avaluades tres semblen prometedores si tenim en compte el conjunt de 
caràcters estudiats (especialment agronòmics i sensorials): SIG/1 per una banda i LC426 i LC430 
per una altra. SIG/1 és un material del tipus Pera Girona (fruits piriformes) que ha presentat una 
producció elevada (5.0 kg/planta), una baixa incidència de necrosi apical (2,8% de fruits 
afectats) i una bona puntuació en els caràcters sensorials. LC426 i SIG/1 són dues entrades 
pertanyents al mateix tipus varietal (Marmande) i amb unes característiques agromorfològiques 
molt semblants. Aquestes entrades presenten els fruits de mida gran (pes superior als 350g) i 
forma esfèrica – aplanada. Ambdues entrades han presentat un rendiment elevat (aprox. 4,5 
kg/planta), una baixa incidència de clivellat (inferior a 16%) i necrosi apical (0,5%) i una bona 
puntuació pel conjunt de caràcters sensorials. No obstant es tracta de materials que només s’han 
observat un any al camp, per la qual cosa caldria realitzar més assajos i considerar diverses 



localitats per tal de comprovar la repetibilitat dels resultats, tal com s’ha fet amb la varietat 
Montgrí (estudiada 4 anys en una vintena de localitats de Catalunya, i que sempre ha manifestat 
un bon comportament agronòmic i un bon perfil sensorial).  

Conclusions 

Els resultats de la caracterització agromorfològica, sensorial i química de 13 varietats 
tradicionals catalanes mostren la diversitat fenotípica existent en aquests materials. Algunes 
entrades (SIG/1, LC426 i LC430) semblen prometedores, no obstant calen més anys d’assaig per 
tal de validar els resultats. La correlació observada entre els atributs sensorials (gust i aroma) i la 
concentració d’{cids indica que determinats par{metres químics poden ser bons estimadors de la 
qualitat organolèptica en aquestes varietats tradicionals. 

Mostres de llavor 

Si esteu interessats en tenir mostres de llavor de les diferents entrades avaluades en aquest estudi us podeu posar en 
contacte amb l’autor (pels materials pertanyents al banc de germoplasma de la Fundació Miquel Agustí); o amb Les 
Refardes per l’entrada REF/1 (lesrefardes@gmail.com), Esporus per l’entrada ESP/1 (esporus@associaciolera.org) i el 
SIGMA per l’entrada SIG/1 (xpujol@consorcisigma.org). 
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