
F I T X A  31 MILLORA DE VARIETATS TRADICIONALS DE TOMÀQUET (II) 
 
 

RESULTATS DE LA RECERCA 

MILLORA DE VARIETATS TRADICIONALS DE TOMÀQUET (II) Núm. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

01. Introducció 

Les varietats tradicionals de tomàquet són sensibles a la 
majoria de patògens que afecten a l’espècie cultivada. Gran 
part d’aquests patògens no formaven part dels agrosistemes 
on van evolucionar aquests materials, per la qual cosa no s’han 
produït els fenòmens d’adaptació que s’observen entre els 
materials tradicionals. Actualment la incidència de 
determinades virosis és un fenomen que limita seriosament el 
seu cultiu en zones hortícoles. La resistència a aquestes virosis 
és conferida per gens que estan molt ben descrits a la literatura 
científica. Els gens Tm-1, Tm-2 o Tm-2a confereixen resistència 
parcial o completa al virus del mosaic del tomàquet (TMV, 
Tomato Mosaic Virus); el gen Sw-5 confereix resistència al virus 
del bronzejat del tomàquet (TSWV, Tomato Spotted Wilt 
Virus); els gens Ty-1, Ty-2 i Ty-3 confereixen resistència al virus 
de la cullera (TYLCV, Tomato Yellow Leaf Curl Virus). Les 
varietats millorades generalment incorporen alguns d’aquests 
gens de resistència o combinacions d’ells, fent-les molt més 
competitives. A més, algunes varietats millorades també 
incorporen resistència a nematodes (Meloidogyne sp.), 
fusariosi (Fusarium oxysporum) o verticil·losi (Verticillium sp.), 
malalties per les quals també s’han descrit els gens de 
resistència. 

El programa de millora del tomàquet Pera de Girona, iniciat 
l’any 2019, té per objectiu introduir aquests gens de resistència 
a una línia pura d’aquest tipus varietal, així com generar, per 
autofecundació, un panel de línies resistents a diferents 
patògens. Aquests materials es publicaran en accés obert, amb 
l’objectiu que siguin una eina pels i les productores 
ecològiques per afermar el cultiu de varietats tradicionals. 

02. Metodologia 

02.01. Mètode de millora 

El programa de millora va partir d’una línia tradicional del 
tipus Pera de Girona (codi LC192), preservada al Banc de 

Germoplasma FMA/UPC (Casals et al., 2020) i que 
va ser col·lectada l’any 2006 a l’Alt Empordà. Aquest 
material va ser encreuat inicialment amb diferents 
línies d’elit portadores de gens de resistència a 
virosis i altres patògens. Posteriorment, i fent ús de 
la millora assistida per marcadors moleculars, s’han 
realitzat diferents generacions de 
retroencreuament (BC, Backcross) i 
d’autofecundació (S, Self-pollination), fent 
seguiment dels gens de resistència a les diferents 
generacions on es produïa segregació. 

02.02. Cultius experimentals 

L’any 2021 s’ha continuat amb el programa de 
millora iniciat l’any 2019. Per tal d’avançar en les 
diferents línies del programa de millora s’han 
realitzat dos cultius consecutius, un en cicle 
primerenc (març-juliol) a una finca comercial de 
Cabrera de Mar, i el segon a la finca experimental 
Agròpolis-Parc UPC (Viladecans). En cada generació 
les autofecundacions controlades s’han realitzat 
mitjançant la instal·lació de barreres físiques entorn 
les inflorescències (bosses de tela perforada). 

Durant els cultius s’han realitzat valoracions 
qualitatives dels materials, tant a nivell agronòmic 
com morfològic i d’arquitectura de la planta. En el 
primer cicle de cultiu es van estudiar 134 plantes de 
la generació BC2S4, de les quals es van seleccionar 
les 23 millors (pressió selecció = 17%). En el cicle 
tardà (agost-novembre) s’estan estudiant els 
retroencreuaments realitzats en el primer cicle 
(BC3), així com realitzant una nova generació de 
retroencreuament (BC4). 

RESUM 

Les varietats tradicionals de tomàquet són un patrimoni de gran valor per promoure la tipicitat de les produccions 
agrícoles. Específicament en el cas de la producció ecològica aquestes varietats poden jugar un rol important, essent 
elements diferenciadors de les produccions. En aquest projecte ens proposem millorar la varietat tradicional Pera de 
Girona, a través d’un programa de millora pel mètode clàssic del retroencreuament i la selecció assistida per  
marcadors moleculars. A través de successives generacions de retroencreuament i autofecundacions pretenem 
introgressar diferents gens de resistència a virosis i altres patògens en una línia tradicional d’aquesta varietat. El 
programa es troba en una fase avançada, havent generat, d’una banda, un panel de 23 línies portadores del gen de  
resistència al virus del bronzejat, i de l’altra un conjunt de línies de retroencreuament (BC) que es troben a la 
generació BC4 en el cas de la introgressió dels gens de resistència al virus del bronzejat i als nematodes, la generació 
BC3 en el cas de la introgressió dels gens de resistència al virus del bronzejat i de la cullera. En el marc d’una 
col·laboració amb l’ERA (Manresa) el 2021 s’ha realitzat un assaig de selecció participativa que ha permès identificar 
materials potencialment interessants pel sector, així com determinar que el programa de millora no està provocant 
un efecte negatiu sobre el perfil sensorial dels materials. Alguns dels materials del programa es troben a disposició 
del sector per fer-ne assajos pre-comercials a les seves finques. 
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Figura 1.   Imatge   d’una   flor   emasculada   preparada   per   ser 
pol·linitzada al cultiu de Cabrera de Mar. 

02.03. Marcadors moleculars 

Els materials del programa de millora han estat genotipats 
mitjançant marcadors moleculars, amb l’objectiu de confirmar 
la presència dels gens de resistència. Els protocols de les 
anàlisis moleculars es troben descrits a les referències que 
s’indiquen a la Taula 2.3 (pàgina 77) del treball publicat per 
Causse et al. (2020). 

02.04. Selecció participativa 

En col·laboració amb l’ERA (Manresa) s’ha realitzat un cultiu 
experimental a la Finca de Can Poc Oli, en cultiu protegit i 
condicions de producció ecològica. A l’assaig s’han cultivat 11 
genotips de la generació BC2S4 que presenten resistència al 
virus del bronzejat (Sw-5) en homozigosi. Aquests materials 
presenten un elevat nivell d’homozigosi (homozigosi esperada: 
93,75%), així com el gen de resistència introduït en homozigosi, i 
per tant es poden considerar materials propers a línies fixades (i.e. 
que es poden començar a distribuir a agricultors/es). A l’assaig 
també es va incloure dues línies en un estat més primerenc del 
programa de millora (BC1S2) que incorporen els gens de 
resistència a TYLCV (Ty-3) i verticil·losi (Ver), així com la línia 
original (LC192). Per tal de donar a conèixer els materials de 
millora al sector es va organitzar una jornada de selecció 
participativa el 23 de juliol de 2021 (Figura 2). En el marc de la 
jornada els assistents van fer una valoració i proposta de 
selecció dels materials, així com un tast hedònic dels materials 
(tast de preferència) i una valoració del perfil sensorial 
mitjançant el mètode Check-All-That-Apply (CATA) (Lado et al., 
2010). 

Les varietats avaluades en aquest assaig foren: (a) 11 línies de 
la generació BC2S4 amb el gen de resistència Sw-5 (virus del 
bronzejat) introgressat en homozigosi (192/32/1, 192/32/2, 
192/41/2, 192/46/1, 192/46/2, 192/46/3, 192/74/2, 192/77/1, 
192/77/2, 192/77/3, 192/77/4); (b) 2 línies de la generació 
BC1S2 que porten els gens Sw-5 i Ty-3 (virus de la cullera) en 
homozigosi i el gen Ver (verticil·losi) en heterozigosi (6752-82, 
6752-83); (c) la línia LC192 original (sense gens de resistència). 

 

 
Figura 2. Imatge de la intervenció de Neus Vinyals (l’ERA) 
a la jornada de selecció participativa organitzada a la 
finca de Can Poc Oli (Manresa). 

 

03. Resultats 

03.01. Un panel de 23 línies resistents al virus 
del bronzejat 

El primer cicle de cultiu va permetre valorar 
agronòmicament els materials del programa de 
millora, especialment aquells que tenen gens de 
resistència en homozigosi i han estat sotmesos a 
autofecundacions successives (BC2S5). Aquests 
materials es considera que estan força fixats i, per 
tant, es poden transferir al sector per iniciar els 
assajos pre-comercials. En total s’han seleccionat 
17 línies que presenten resistència al virus del 
bronzejat (12 línies BC2S5, 2 línies BC2S4) o 
resistència combinada al virus del bronzejat i a 
nematodes (1 línia BC2S5, 2 línies BC1S3) (Figura 3). 
Alhora es disposa de 6 línies més que disposen de 
resistència combinada a diferents virosis i patògens, 
les quals es troben en diferents nivells de 
desenvolupament. 

03.02. Progrés en la introgressió dels gens de 
resistència 

Un objectiu central del projecte és introgressar els 
gens de resistència en la línia LC192 del tipus Pera 
de Girona, recuperant al màxim el fons genètic 
original del material tradicional. Per això s’estima 
que calen entre 7 i 9 generacions de 
retroencreuament. Amb aquest objectiu, 
anualment es preveu fer 2 generacions de 
retroencreuament, emprant diferents línies de 
millora amb diferents combinacions de gens de 
resistència. Com a resultat dels treballs realitzats 
l’any 2021, actualment es disposa dels següents 
materials: 
1. Generació BC4 del programa de 

retroencreuament per la introgressió dels gens 
Sw-5 i Mi en la línia tradicional LC192. 

2. Generació BC3 del programa de 
retroencreuament per la introgressió dels gens 
Sw-5 i Ty-3 en la línia tradicional LC192. 
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Figura 3. Imatge del fruit de diferents genotips del programa de millora del tomàquet Pera de Girona. Es pot veure el grau de 
recuperació de la forma del fruit en el procés de retroencreuament. A la part superior es mostra la forma del fruit dels parentals 
(LC192) i del testimoni del grup Pera de Girona (Montgrí). A la taula dreta de la figura es mostra la generació en què es troba 
cada genotip (BC indica el número de generacions de retroencreuament; S indica el número de generacions d’autofecundació 
després del darrer retroencreuament), els gens de resistència que té introgressats i l’estat en els què es troben (Hm, homozigosi; 
Hz, heterozigosi) [nota: en aquesta columna, “-“ indica pendent de confirmar mitjançant marcadors moleculars]. 

 
 

3. Generació BC2 del programa de retroencreuament per la 
introgressió dels gens Tm2a, Sw-5, Ty-3 i Mi en la línia 
tradicional LC192. 

Aquests materials continuaran en el programa de millora, amb 
l’objectiu de mantenir els gens de resistència i “netejar” al 
màxim el fons genètic del parental donador. 

03.03. Avaluació dels materials experimentals en 
condicions de producció ecològica 

 
L’assaig realitzat a la finca de Can Poc Oli (Manresa) va 
permetre fer una valoració agronòmica més detallada d’un 
subconjunt de línies de millora. Les línies 192/32/1 i 192/74/2 
van presentar un rendiment significativament superior a la 
línia original (LC192) (Figura 4). Els genotips més ben valorats 
pels participants a la jornada de selecció participativa van ser 
la línia original (7 seleccions) i 192/74/2 i 192/77/1 (ambdues 
amb 5 seleccions cadascuna). El genotip 192/74/2, resistent a 
la virosi del bronzejat, és el que té major potencial, en acord 
amb les dades agronòmiques i les valoracions dels assistents. 

03.04. Valoració sensorial 
 

Els resultats de les proves sensorials realitzades pels 
consumidors mostren que existeixen poques 
diferències entre els materials de millora (Figura 5). 
Únicament el genotip 6752-82 va presentar una 
puntuació baixa, tot i que les diferències no van ser 
significativament diferents de la línia control 
(LC192). Aquests resultats són molt importants, 
doncs permeten monitorar com s’està recuperant 
el perfil sensorial de la línia original en el programa 
de millora, un fet especialment important tractant- 
se d’una varietat tradicional. 

 
Paral·lelament, els resultats de les proves CATA 
(Figura 5) mostren que els genotips es poden 
agrupar en 3 grups, essent el genotip més proper 
sensorialment a la línia original el 192/46/3. No 
obstant els genotips 192/74/2 i 192/32/2, tot i 
pertànyer a un altre grup, es diferencien de la línia 
original per atributs sensorials que podem 
considerar com a positius (major “aroma 
agradable”), tot i la penalització de presentar una 

    Codi Generació Resistència  

1.3 BC2S5 sw5 (Hm) 

2.2 BC2S5 sw5 (Hm) 

3.4 BC2S5 sw5 (Hm) 

4.5 BC2S5 sw5 (Hm) 

5.4 BC2S5 sw5 (Hm) 

6.2 BC2S5 sw5 (Hm) 

7.4 BC2S5 sw5 (Hm), Mi (Hm) 

8.1 BC2S5 sw5 (Hm) 

8.5 BC2S5 sw5 (Hm) 

9.2 BC2S5 sw5 (Hm) 

10.3 BC2S5 sw5 (Hm) 

10.5 BC2S5 sw5 (Hm) 

11.2 BC2S5 sw5 (Hm) 

12.7 BC2S4 sw5 (Hm) 

14.1 BC2S4 sw5 (Hm) 

  sw5 (Hz), Tm2a (Hz), 

  
17.20 

 
BC1S3 

Ty (Hz), Mi (Hz) 

- 

18.15 BC1S3 Sw5 (Hm), Ty-3 (Hz) 

18.16 BC1S3 Sw5 (Hm), Ty-3 (Hm) 

18.17 BC1S3 - 

18.24 BC1S3 - 

19.1 BC1S2 - 

19.2 BC1S2 - 
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“major percepció de la pell”. El genotip 6752-82 presenta un 
perfil sensorial “fat”, motiu pel qual no és interessant per 
produccions comercials. 

03.04. Disponibilitat dels materials 
 

Els materials que s’estan generant en aquest programa de 
millora s’han desenvolupat en el marc dels ajuts per incentivar 
la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària 

ecològica del DACC. Tots els materials es troben a la 
disposició de pagesos i pageses interessats en el seu 
cultiu, o en el seu ús com a materials de millora pels 
seus propis programes. La disponibilitat dels 
materials ve determinada per la quantitat de llavor 
que es disposi. 

 

 

 
Figura 4. Rendiment (kg/planta) de les línies de millora en comparació amb la línia original (LC192) (per una descripció dels 
materials veure apartat 02.04), obtingudes a l’assaig fet en condicions de cultiu ecològic a la finca de Can Poc Oli (l’ERA, 
Manresa). El rendiment es va calcular en un assaig amb 10 plantes per parcel·la elemental. A la part superior dels diagrames de 
caixes es presenten els grups de significació (procediment de Tukey, p<0.05; lletres diferents indiquen diferències significatives). 
Els punts dels diagrames de caixes representen els valors de rendiment de plantes individuals. Els punts senyalats en color groc, 
blau i vermell identifiquen plantes individuals que van ser seleccionades per 1, 2 o 3 persones, respectivament, en la jornada de 
selecció participativa. 

 

Figura 5. (ESQUERRA) Resultats del tast de preferència (n=16 persones) realitzat en 4 genotips experimentals i el control LC192. 
Escala d’avaluació: 0, no m’agrada; 10, m’agrada molt. A la part superior dels diagrames de caixes es presenten els grups de 
significació (procediment de Tukey, p<0.05; lletres diferents indiquen diferències significatives). (DRETA) Anàlisi clúster dels 
atributs identificats pels panelistes en cada genotip en la prova CATA. L’escala de color indica el número de respostes positives 
rebudes per cada varietat en un atribut (dades normalitzades). Els números dins de cada genotip/atribut indiquen la posició 
relativa del valor dins de columna. 
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04. Conclusions 

Els programes de millora de varietats tradicionals per introduir 
gens de resistència reclamen la realització de 
retroencreuaments successius per tal d’introgressar els gens 
de resistència i recuperar el fons genètic original. En aquest 
programa estem començant a generar materials que es poden 
avaluar en condicions pre-comercials i que, pel fet de ser 
resultat d’autofecundacions successives, poden ser 
incorporades com a patrimoni propi de les explotacions que les 
vulguin adoptar. A més a més, es continua avançant en la 
introgressió dels gens de resistència i neteja del fons genètic, 
situant-nos actualment a la generació BC4 del programa de 
millora. 
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