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La Fundació Miquel Agustí (FMA) és un centre de recerca impulsat 
per la Universitat Politècnica de Catalunya i l’Ajuntament de 
Sabadell que té per objectiu promoure el desenvolupament 
sostenible del sector hortícola català, posant al centre d’aquest 
desenvolupament el medi ambient i la pagesia. 

Entre les seves actuacions, la FMA gestiona el “Banc de Germoplasma FMA/UPC”, la 
col·lecció més important de varietats tradicionals hortícoles a Catalunya. En aquest 
banc es preserven, de l’erosió genètica, més de 2.000 varietats antigues, de les quals 
550 són varietats tradicionals de tomàquet originàries de Catalunya. Aquests mate-
rials, resultants de la llarga co-evolució entre les persones i l’agricultura de la nostra 
zona, van ser cedits per horticultors i horticultores que tenien el convenciment de 
que es tractava d’un dels llegats més importants que existeixen. La FMA treballa per 
preservar aquests materials, generar noves versions adaptades als nous requeriments 
agrícoles i comercials, i posar tot aquest coneixement a disposició del sector a través 
de diferents accions de tipus open access. La voluntat de la FMA és aportar al sector 
eines que ajudin a crear produccions diferenciades millorant la viabilitat econòmica, 
social i mediambiental de les explotacions.

En aquest catàleg us proposem una sèrie de varietats de tomàquet de Penjar que han 
estat seleccionades per la seva adaptació al cultiu sense encanyar (cultiu rastrer).

Introducció
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El cultiu “sense encanyar”
del tomàquet de Penjar
El tomàquet de Penjar forma part d’una família de 
varietats de la Conca Mediterrània que es caracterit-
zen per la seva llarga postcollita. Històricament, en 
molts indrets, aquests tipus de varietats es cultivaven 
sense podar ni encanyar, i en moltes ocasions al secà. 
En aquests sistemes de cultiu tradicionals, de baixos 
inputs, les plantes tenien un desenvolupament poc 
vigorós, fet que en permetia el cultiu en aquestes 
condicions. 

En les condicions de cultiu actuals, amb reg de suport 
i eines per optimitzar la fertilitat, les plantes tendeixen 
a créixer més vigorosament, fet que dificulta el cultiu 
sense encanyar si no és en marcs de plantació molt 
amples (1m x 2m; 0,5 plantes/m2). Per plantar a ma-
jor densitat (0,35 m x 1,5 m; 2 plantes/m2) i obtenir 
majors rendiments és necessari disposar de varietats 
que presentin un creixement determinat i compacte. 
Aquesta característica està regulada per un gen (self 
pruning) que provoca l’aturada del creixement apical 
de la planta al cap de 5-6 inflorescències. 

Entre les poblacions tradicionals de tomàquet de 
Penjar la FMA ha identificat 3 varietats que presenten 
creixement determinat (LC215, LC547, LC514). Més a 
més, fruit d’un programa de millora genètica dut a ter-
me per introduir el creixement determinat en varietats 
de tomàquet de Penjar que tenen bones característi-
ques postcollita i sensorials, la FMA ha desenvolupat 
3 noves varietats amb creixement compacte i que 
alhora presenten una inflorescència de tipus compos-
ta (2.9, 2.14, CPx).  Aquest tipus d’inflorescència és 
coneguda entre els i les agricultores com a “mil-flors” 
o “cent-flors” i també és present entre els materials 
tradicionals de tipus Penjar. 

El catàleg està format per aquestes 6 varietats adap-
tades al cultiu “sense encanyar”. Pera cada varietat es 
presenta una caracterització resultat de 2 anys d’ex-
perimentació en finques ecològiques i convencionals.
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Creixement indeterminat
Inflorescència normal

Creixement determinat
Inflorescència normal

Creixement determinat
Inflorescència composta

Creixement indeterminat
Inflorescència composta
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Varietat: Penjar

Tipus material: tradicional

Origen: Catalunya

Creixement: determinat

Inflorescència:normal

Forma del fruit: esfèrica

Sòlids solubles: baix (5,5 ºBrix)

Rendiment: moderat (total: 4-5 kg/m2, comercial: 2-3 kg/m2)

Pes del fruit: intermedi (100g)

Conservació: elevada

Observacions: varietat de creixement compacte, apte per cultiu 
sense encanyar. Bona coloració del fruit, rendiment acceptable i 
bona conservació. Recomanable per cultius comercials.

LC215
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Varietat: Penjar

Tipus material: tradicional

Origen: Catalunya (el Vendrell, Baix Penedès)

Creixement: determinat

Inflorescència:normal

Forma del fruit: esfèrica

Sòlids solubles: elevats (6,5 ºBrix)

Rendiment: moderat (total: 4,5-5 kg/m2; comercial: 3-3,5 kg/m2)

Pes del fruit: elevat (130 g)

Conservació: baixa

Observacions: varietat de creixement vigorós, difícil de gestionar en cultiu sense encanyar. 
Fruits molt grans i sense bona conservació. Apte per cultius experimentals o per cultius en sistemes tradici-
onals (secà, baixos inputs). En cultius comercials recomanable comercialitzar el fruit just després de collir.

LC514
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Varietat: Ramellet

Tipus material: tradicional

Origen: Catalunya (el Vendrell, Baix Penedès)

Creixement: determinat

Inflorescència:normal

Forma del fruit: esfèrica

Sòlids solubles: elevats (6,5 ºBrix)

Rendiment: baix (total: 4-4,5 kg/m2; comercial: 1,5-2 kg/m2)

Pes del fruit: elevat (130 g)

Conservació: intermèdia

Observacions: varietat de creixement vigorós, difícil de gestionar en cultiu sense encanyar. Fruits molt grans, 
amb problemes de coloració i una conservació intermèdia. Varietat sensible a les cremades solars i al clivellat. 
Apte per cultius experimentals o per cultius en sistemes tradicionals (secà, baixos inputs). Es recomana adoptar 
alguna estratègia per protegir els fruits de les cremades solars.

LC547
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Varietat: Penjar

Tipus material: tradicional millorada

Origen: Fundació Miquel Agustí

Creixement: determinat

Inflorescència: composta

Forma del fruit: forma de cor, amb el fruit acabat en punta

Sòlids solubles: elevats (6,5-7 ºBrix)

Rendiment: baix (total: 4-4,5 kg/m2; comercial: 2-2,5 kg/m2)

Pes del fruit: intermedi (80-100 g)

Conservació: molt elevada

Observacions: varietat de creixement determinat i inflorescència composta. Pot presentar un desenvolupa-
ment vigorós en determinats ambients de cultiu i problemes de quallat en condicions de temperatures elevades. 
Varietat interessant per la seva elevada conservació i qualitat, així com per la forma el fruit de tipus cordiforme. 
Recomanable per cultius comercials dirigits a vendre després d’un temps d’envelliment del fruit. Presenta una 
certa sensibilitat al clivellat

2.9
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Varietat: Penjar

Tipus material: millorada

Origen: Fundació Miquel Agustí

Creixement: determinat

Inflorescència: composta

Forma del fruit: forma de cor, amb el fruit acabat en punta

Sòlids solubles: elevats (6,5-7 ºBrix)

Rendiment: baix (total: 4-4,5 kg/m2; comercial: 2-2,5 kg/m2)

Pes del fruit: elevat (130 g)

Conservació: molt elevada

Observacions: varietat molt similar a la varietat experimental 2.9. Pels agricultors interessats en aquests ma-
terials és recomanable provar ambdues varietats per veure quina s’adapta millor a les condicions locals. Varietat 
interessant per la seva elevada conservació i qualitat, així com per la forma del fruit de tipus cordiforme.

2.14
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Varietat: Penjar

Tipus material: millorada

Origen: Fundació Miquel Agustí

Creixement: determinat

Inflorescència: composta

Forma del fruit: forma de cor, amb el fruit acabat en punta

Sòlids solubles: intermedi (5,5-6 ºBrix)

Rendiment: intermedi (total: 4,5-5 kg/m2; comercial: 2,5-3 kg/m2)

Pes del fruit: intermedi (80 g)

Conservació: molt elevada

Observacions: varietat de creixement molt compacte, apte per cultius sense encanyar. Presenta uns fruits 
acabats en una punta molt pronunciada, que els fan molt recognoscibles. Color del fruit rosa tènue, amb proble-
mes de coloració en condicions d’elevades temperatures. El seu port molt compacte i bon quallat la fan apte per 
cultius a elevada densitat de plantació. Recomanable per cultius experimentals.

CPx
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Tots aquests materials formen part de la col·lecció activa del Banc de Germoplasma 
FMA/UPC i es troben a disposició, de manera gratuïta, pels professionals del sector. 
Si voleu accedir a una mostra de les varietats podeu escriure un correu a 
recerca@fundaciomiquelagusti.cat

Com obtenir llavors
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Les varietats que proposem en aquest catàleg han estat avaluades durant 2 anys en diferents 
localitats del Baix Llobregat i Vallès Oriental, en finques de producció ecològica i convencional. 
Les descripcions fetes per cada varietat provenen dels resultats d’aquests assajos d’experi-
mentació. Si en vols saber més dels materials, pots consultar a continuació les estadístiques 
de l’experimentació, on trobaràs una comparació amb el testimoni comercial Palamós. 

Experimentació

Nota. Comportament agronòmic de diferents varietats tradicionals, experimentals i del testimoni comercial Palamós. 
Diagrama de caixes, on cada punt representa el valor d’una repetició de l’experiment. Dades dels assajos realitzats en 3 finques durant 2 anys consecutius.
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www.fundaciomiquelagusti.cat
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