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Presentació

PRESENTACIÓ
La publicació que teniu a les mans és el novè títol de la col·lecció Quaderns
d’Investigació, elaborada per l’Institut de Recerca i Formació Agrària de les
Illes Balears (IRFAP), l’organisme autonòmic que es dedica a la investigació
en matèria agropesquera. L’estudi ha estat elaborat per un nodrit grup
d’investigadors, principalment de la Universitat de les Illes Balears i del
propi IRFAP, amb la finalitat de conèixer millor un producte tan nostrat
com la tomàtiga de ramellet. Tot i que sembli mentida, hi havia un buit
important en el coneixement d’aquest producte, que ara, en part, queda
cobert amb la publicació d’aquest treball.
L’experimentació i la recerca agrària són elements cabdals dels sistemes
agraris dels països desenvolupats. Amb estudis com el que aquí es
presenta es posa a l’abast de la ciutadania un cos de coneixements
important per poder prendre les decisions tècniques més adequades
davant cada circumstància. Aquest fet és especialment important en
un producte alimentari propi i característic —gairebé exclusiu— de la
cuina de les Illes Balears. En aquest estudi s’ajuda a respondre, si més
no parcialment, moltes de les qüestions que cal contestar a l’hora de
cultivar aquesta saborosa hortalissa: on sembrar, quina varietat triar,
com millorar-ne el rendiment, com fer front a plagues i malalties, com
millorar-ne les qualitats organolèptiques, etc. En definitiva, ajuda els
productors agraris, però també els gastrònoms, a desenvolupar la seva
tasca quotidiana amb garantia d’èxit.
L’objectiu de la recerca i l’experimentació agrària sempre és la
modernització i la millora tècnica del saber fer agrari. A vegades, com
és en aquest cas, també és una contribució cabdal al coneixement del
patrimoni natural i alimentari del país, un coneixement capaç de garantir
la protecció i la conservació necessàries del ric patrimoni fitogenètic i
alimentari de les Illes Balears.
Àrea d’Agricultura i Pesca
Conselleria de Presidència
Govern de les Illes Balears
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Introducció

1. INTRODUCCIÓ
1.1. Descripció i procedència de la tomàtiga de ramellet
La tomàtiga (Solanum lycopersicum L.) pertany a la família de les
solanàcies i presenta un gran nombre de varietats entre les quals es
troba la tomàtiga de ramellet. Es tracta d’un cultiu herbaci perenne de
vida curta que, tot i cultivar-se com a anual, pot viure diversos anys si les
condicions climàtiques són favorables (Maroto, 2002).
Les arrels de la tomatiguera de ramellet poden arribar fins a 1,5 metres
de profunditat en condicions de secà, tot i que el més habitual és trobarles als 50 primers centímetres, com a la resta de tomatigueres (Chamarro,
2001). De la mateixa manera, la tija i les fulles estan recobertes de pèls
glandulars que donen a la planta l’olor tan característica que té.
La floració és tardana en relació amb la majoria de varietats de tomàtiga
que es poden trobar en el mercat i en ramells d’unes 5 flors que donen
lloc a fruits que maduren més o manco a la vegada, i això fa possible la
collita sencera d’aquests ramells (d’aquí el nom de “ramellet”) (Rosselló
et al., 2002).
El fruit (la tomàtiga de ramellet) és normalment de mida petita i de
color entre taronja i vermell per la presència de licopè (carotenoide amb
propietats antioxidants) (foto 0). No obstant això, se’n poden trobar de
formes molt diverses (foto 1).
No es coneix exactament l’origen de la tomàtiga de ramellet, tot i que
sembla que podria ser el resultat de l’encreuament de diverses varietats
introduïdes a les Illes Balears al llarg de la història del cultiu (Bota et al.,
2008; Conesa et al., 2010). Aquestes introduccions van anar en paral·lel
amb els processos de selecció antròpica basats especialment en els caràcters típics que reconeixem de la tomàtiga de ramellet, com són la perdurabilitat del fruit al llarg del temps i la possibilitat de conreu “a la seca”.
Això va donar lloc a una varietat de tomàtiga molt variable pel que fa als
caràcters menys importants per aquesta selecció (forma, mida, coloració... del fruit), però amb unes marcades característiques comunes (els
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Foto 0. Morfologia de fruit típica de tomàtiga de ramellet
(estesa sobre canyís i enfilada)

Foto 1. Formes diferents de tomàtiga de ramellet

caràcters típics). Amb el temps, cada productor ha anat seleccionant els
caràcters de fruit més interessants per a ell, i avui dia es troba l’esmentada variabilitat a nivell de fruit, que no respon a patrons geogràfics.
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1.2. Qualitat, sistemes de producció i consum de la tomàtiga
de ramellet
En general, la tomàtiga de ramellet es destina a consum en fresc (fregada sobre
el pa), a la cuina tradicional i, amb menys freqüència, al consum de fruits
dessecats. Així, avui dia, els aspectes de qualitat que més es valoren del fruit
són l’homogeneïtat de color, textura, forma i mida, l’alt contingut en suc i molt
especialment la conservació prolongada al llarg del temps. Els sistemes de
producció estan molt vinculats al tipus de consum que es fa dels fruits:
- Cultiu extensiu: fet a l’aire lliure, amb marcs de plantació més amples i
plantes sense entutorar, amb possibilitat de cultiu a la seca, durant els
mesos de primavera i estiu. Aquest sistema duu associat un consum
“retardat” del producte, ja que durant els mesos que es cultiva la tomàtiga de ramellet el consumidor sol preferir altres varietats de tomàtiga.
D’aquesta manera es conserva la tomàtiga de ramellet per consumir-la
durant els mesos següents, fins a un any després de la collita. Aquest és
el sistema de cultiu tradicional amb el qual se seleccionà la tomàtiga de
ramellet. Gràcies a aquest sistema de conreu, avui dia la tomàtiga de
ramellet és capaç de créixer a la seca.
- Cultiu intensiu: fet dins hivernacle, amb marcs de plantació molt estrets
i amb plantes entutorades, amb grans aportaments hídrics, durant els
mesos en què les condicions climàtiques són desfavorables. Aquest sistema de producció duu associat un consum en fresc del producte (els
consumidors l’adquireixen a mesura que el van consumint).

1.3. Formes possibles de conservació dels fruits
Hi ha 4 formes possibles de conservar la tomàtiga de ramellet:
- Posant les tomàtigues sobre una superfície llisa que permeti el pas de
l’aire: és recomanable disposar-les amb el peduncle per avall (Serra,
2007). Tradicionalment, com a superfície on disposar les tomàtigues
se solien utilitzar canyissos, tot i que s’empren altres suports. També
es poden utilitzar substrats de base com el serradís per absorbir líquid
de les tomàtigues que es van podrint.
- Enfilant-les pel peduncle en ramells d’uns 40 cm de llargada i de fins a
2,5 kg de pes (foto 2A). Les tomàtigues més petites se solen ubicar a la
part alta de l’enfilall. El fet de guardar les tomàtigues d’aquesta forma
11
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més laboriosa radica en el fet que aguanten millor el pas del temps:
es pengen prop del sòtil, s’evita la humitat procedent del sòl i totes
les tomàtigues queden ben airejades. Actualment, és una manera de
donar un valor afegit al producte.
Una variant d’aquest sistema consisteix a penjar una branca d’ullastre amb
la mateixa orientació que té a l’arbre (foto 2B). A mesura que les tomàtigues
van madurant al camp es cullen a ramells i es pengen de les rametes
secundàries de la branca d’ullastre penjada. És una variant ràpida de l’enfilat
en ramells, tot i que, en ocasions, suposa el desaprofitament d’algun fruit per
diferències en el grau de maduresa, respecte a la resta de fruits del ramell.
- Seccionant-les per la meitat i disposant-les sobre canyissos a l’acció
del sol. Amb l’ajuda d’una mica de sal i amb el pas del temps les
tomàtigues acaben per dessecar-se (foto 3).
- Empotant-les tal i com es fa amb la tomàtiga de tipus “pera” (menys
habitual). Sobretot es fa per aprofitar la part sana dels fruits que
presenten alguna anomalia.

Foto 2A. Ramell de tomàtigues de ramellet

Foto 2B. Tomàtigues de ramellet penjades
d’una branca d’ullastre

12
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Foto 3. Canyís amb tomàtigues assecades al sol

1.4. Importància i caràcters exclusius de la tomàtiga
de ramellet
La importància d’aquesta varietat deriva dels caràcters exclusius següents:
- Degut al seu caràcter autòcton està molt ben adaptada als sòls calcaris
i al període de sequera estival que típicament hi ha a les Illes Balears
(Espallardo et al., 2006), la qual cosa permet el cultiu “a la seca” i un
engreix del fruit a l’estiu, quan menys aigua disponible té la planta.
- La seva capacitat per conservar-se durant tot l’any fa que no sigui
necessari sembrar-la a èpoques desfavorables amb l’increment de
despeses de producció que això comporta.
- Contribueix a enriquir la gastronomia i cultura de les Illes Balears.
- A part de les característiques comunes que caracteritzen la tomàtiga de
ramellet (perdurabilitat del fruit i resistència a la sequera), presenta una
gran diversitat morfològica i de característiques de cultiu. Això és degut
al fet que, de manera tradicional, els productors han anat seleccionant
la seva pròpia llavor a partir d’unes determinades característiques que
consideraven interessants. En ocasions, aquestes característiques feien
referència al tipus de fruit (color, mida, conservació, quantitat de suc...),
i en altres a característiques de cultiu (resistència a la sequera, a plagues
i malalties, tolerància a determinats tipus de sòls...).
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2. JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS
Vista la importància de la tomàtiga de ramellet a les Illes Balears i la seva
relativa desconeixença, es fa necessari el seu estudi, com també la seva
conservació. Aquesta necessitat cobra importància si es té en compte el
fet que estam davant un sector amb una mitjana d’edat avançada, amb
tendències al cultiu de materials híbrids o millorats, amb entrada de
varietats externes amb característiques similars, etc.
Així, els objectius perseguits amb aquest estudi són els següents:
1. Recollida de la variabilitat existent i creació d’un banc de llavors amb
totes les accessions (mostres).
2. Caracterització de la varietat a partir de paràmetres relacionats amb la
morfometria de planta i fruit, fenologia, producció, anomalies a planta
i fruit, qualitat i conservació de fruit.
3. Comparació de paràmetres productius, afectacions, qualitat, conservació
i pèrdua d’aigua del fruit, com també fisiologia de planta, anatomia
i histologia de fulla, entre accessions de tomàtiga de ramellet i en
comparació amb dues varietats de referència cultivades en reg i a la seca.
4. Anàlisi de les relacions entre els paràmetres caracteritzats.
5. Agrupació de les diferents accessions estudiades a partir dels
paràmetres mesurats i la seva procedència.

14
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3. METODOLOGIA I RESULTATS OBTINGUTS
3.1. Prospecció de la variabilitat i creació d’un banc de
llavors de la tomàtiga de ramellet de les Illes Balears
La recollida de tomàtiga es va fer amb 2 objectius diferents: conservar la
variabilitat de tomàtiga de ramellet existent en el moment de la recollida
i obtenir la planta per dur a terme la part experimental plantejada en els
objectius.
La recollida d’accessions es va fer durant els anys 2007 i 2008 arreu de les Illes
Balears amb la col·laboració del personal de la Universitat de les Illes Balears,
productors particulars i professionals de tomàtiga de ramellet, com també a
partir de les col·leccions del Jardí Botànic de Sóller, l’Associació de Productors
d’Agricultura Ecològica de Menorca i la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
Els criteris que se seguiren a l’hora de recol·lectar les accessions foren els
següents:
- Dirigir la recollida per tal de tenir accessions del màxim nombre
d’indrets possibles de les Illes Balears.
- Recollir unes 6 tomàtigues per productor, per tal de tenir un nombre
de llavors suficient per poder crear un reservori genètic i comprovar
(visualment i amb el posterior conreu de les llavors) si l’accessió de
cada productor era o no homogènia.
- Prioritzar la recollida d’accessions d’aquells productors que cultivessin
la seva pròpia llavor des d’anys enrere, especialment mantenint la
llavor dels seus pares o avis. Aquest darrer criteri es va aplicar per tal
de cercar la variabilitat original de les accessions.
Les diferents accessions es varen anomenar a partir del lloc de procedència
i l’any de recollida. L’extracció de les llavors es va fer segons un protocol
estàndard (Carrillo, 1985), a mesura que es recollien les accessions.
Les llavors extretes es varen guardar de les dues maneres següents:
- Reservori genètic a curt termini: llavors guardades dins sobres de
paper per obtenir planta per als estudis dels anys següents.

15
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- Reservori genètic a llarga durada: llavors segellades dins tubs de vidre
i conservades a una temperatura de -18ºC (foto 4).

Foto 4. Llavors de tomàtiga de ramellet per a conservació a llarga durada

Durant el mostreig es recolliren un total de 171 accessions diferents
de tomàtiga de ramellet, a més de 27 accessions d’altres varietats que
s’inclogueren en el banc de germoplasma, però no en aquest estudi. En
total, es varen recollir accessions de tomàtiga de ramellet de 38 pobles de
Mallorca i accessions de Menorca, Eivissa i Formentera (taula 1).
A la figura 1 es pot veure gràficament el resultat del pla de recollida de
tomàtiga de ramellet. Es pot observar que no s’aconseguiren accessions
de la zona sud de la Serra de Tramuntana (Andratx, Calvià, Deià, Esporles,
Puigpunyent i Valldemossa). Tampoc no se n’aconseguiren d’Alcúdia,
Algaida, Búger, Consell, Costitx, Fornalutx, Mancor de la Vall, Marratxí
i Santa Eugènia. Tot i que ja no es puguin incloure accessions d’aquests
municipis a l’estudi, és interessant obtenir-ne alguna per a completar el
reservori genètic.
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Procedència de
l’accessió
Alaró
Ariany
Artà
Banyalbufar
Binissalem
Bunyola
Campanet
Campos
Capdepera
Eivissa
Escorca
Estellencs
Felanitx
Formentera
Inca
Lloret
Lloseta
Llubí
Llucmajor
Manacor
Maria de la Salut
Menorca

i resultats obtinguts

Nombre
d’accessions
1
5
12
7
1
1
3
4
4
3
2
1
6
4
2
1
1
2
5
8
3
3

Procedència de
l’accessió
Montuïri
Muro
Palma
Petra
Pollença
Porreres
Sa Pobla
Sant Joan
Sant Llorenç
Santa Margalida
Santa Maria
Santanyí
Selva
Sencelles
Ses Salines
Sineu
Sóller
Son Servera
Vilafranca
Barcelona
Desconeguda
Híbrid comercial
Total

Taula 1. Nombre d’accessions de tomàtiga de ramellet, segons procedència
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Nombre
d’accessions
3
1
5
2
9
10
5
6
17
4
1
3
1
1
1
1
1
1
5
1
13
1
171
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Figura 1. Mapa de la procedència de les accessions de tomàtiga de ramellet recollides

3.2. Genètica de la tomàtiga de ramellet
En comparació amb altres varietats de tomàtiga, la tomàtiga de ramellet
mostra una elevada variabilitat morfològica, especialment a nivell de
fruit. Aquest fet pot ser, d’una banda, un reflex de l’elevada variabilitat
genètica associada a la varietat; almenys dels caràcters que regulen la
formació del fruit. I d’altra banda, també pot ser indicatiu de l’elevada
plasticitat que poden presentar els caràcters morfològics del fruit.
Com s’ha vist a les anàlisis agronòmiques i fisiològiques (vegeu els
següents apartats), hi ha caràcters de la tomàtiga de ramellet que resulten
prou plàstics, especialment depenent de la dosi de reg en què es cultivi.
Tot i això, les anàlisis per avaluar la variabilitat genètica del conjunt de les
accessions balears va mostrar que, efectivament, hi ha major variabilitat
genètica que dins altres varietats.
Les anàlisis genètiques poblacionals (Bota et al., 2008; Conesa et al., 2010;
Francis et al., dades no publicades) permeten hipotetitzar que l’origen de
18
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la tomàtiga de ramellet s’ha de relacionar amb 3-5 grups de tomàtigues
arribades a les Illes Balears, i que és fruit de la hibridació entre aquestes
tomatigueres, molt probablement en distints moments de la història, i la
selecció dels caràcters específics que se’n va fer des de temps ancestrals.
Del conjunt de mostres recol·lectades pel banc de germoplasma,
algunes (marcades amb “+” a la figura 2) presenten clarament genotips
relacionats amb altres tipus de tomàtigues que no són de ramellet, i són
doncs d’origen híbrid relativament recent.
Per contra, per l’exclusivitat de determinats al·lels, també és una població
prou diferenciada dins dels grans grups de tomàtiga a nivell mundial
(Bota et al., 2008). A la figura 2 es pot observar com la gran majoria de
les accessions de tomàtiga de ramellet presenten un genotip exclusiu,
i prou constant entre les diferents mostres, pel que fa als 36 marcadors
moleculars avaluats. Si més no, tenint en compte altres tomàtigues de la
conca mediterrània i de la Península ibèrica, moltes amb característiques
morfològiques i fisiològiques similars a les que presenta la tomàtiga de
ramellet, la diferenciació no és tan evident.
El fet que la tomàtiga de ramellet comparteixi característiques tan típiques
com la resistència a la sequera i la perdurabilitat del fruit pot indicar
un origen relacionat amb la resta de tomàtigues que presenten aquests
caràcters, com puguin ser altres varietats com les anomenades “tomàtigues
de penjar” presents a diferents indrets de la geografia espanyola. De fet, a la
figura 2 (marcades amb “*”), s’indiquen algunes de les mostres obtingudes
de les Illes Balears amb característiques que feren pensar que eren
tomàtigues de ramellet, i que presenten genotips molt diferents a la majoria
de les mostres de tomàtiga de ramellet. S’ha de pensar, doncs, que es tracta
de línies relacionades amb varietats diferents, però amb característiques
morfològiques i/o fisiològiques similars a les que presenten les tomàtigues
de ramellet, i això dóna peu a la confusió.
Així doncs, la millora de línies de tomatiguera que s’està duent a terme
actualment, que respon en part a la demanda del mercat, pot canviar
el concepte popular que es té de “tomàtiga de ramellet” o, si més no,
confondre al consumidor. Així, es poden trobar en el mercat tomàtigues
morfològicament similars a la tomàtiga de ramellet, però que no
presenten les esmentades característiques típiques com la resistència
a la sequera o la llarga perdurabilitat del fruit. A vegades, corresponen
19
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a línies creuades amb varietats més adients per al cultiu en hivernacle,
o que permeten una major producció per planta que la tomàtiga de
ramellet. En aquests casos, el producte va adreçat a un consumidor
que compra petites quantitats de tomàtiga i que la consumeix en un
breu període de temps, i no valora, doncs, que la tomàtiga tingui una
perdurabilitat inferior a la que s’espera d’una tomàtiga de ramellet. De
la mateixa manera, el conreu “a la seca” és substituït per un sistema
de reg no limitant, moltes vegades dins l’hivernacle, la qual cosa dóna
lloc a tomàtigues amb característiques morfològiques, i segurament
organolèptiques, també diferents a les esperades.
La detecció de gens responsables (o lligats) als esmentats caràcters típics
de la tomàtiga de ramellet permetrà en bona part destriar, dins aquest
conjunt de tomàtigues que es troben en el mercat, les que realment
presenten els caràcters que feren seleccionar ancestralment la tomàtiga
de ramellet. A més, el fet que algunes de les tomàtigues presentin
aquests gens en heterozigosi és indicatiu del seu origen híbrid i, per
tant, diagnòstic que no presenten els caràcters desitjats per a la tomàtiga
de ramellet. Per exemple, heterozigosi en gens responsables de la
perdurabilitat del fruit es tradueix en tomàtigues que no solen aguantar
més enllà dels 4 o 5 mesos. Igualment, els gens responsables de la
resistència a la sequera en heterozigosi poden donar lloc a tomatigueres
que necessitin una major dosi de reg per donar una producció adequada
i, per tant, que això repercuteixi en les característiques morfològiques i
organolèptiques del fruit.
A més, sembla haver-hi una forta relació entre el sistema de reg i
l’expressió de les característiques de perdurabilitat del fruit (vegeu-ho
més endavant). Així doncs, tomàtigues de ramellet homozigotes per gens
de perdurabilitat del fruit poden veure desvirtuada aquesta propietat, si
es cultiven en una dosi de reg important. Això demostraria que no es pot
deslligar el sistema de cultiu de la resta de característiques, per tal de
mantenir els caràcters típics de la tomàtiga de ramellet i, per tant, que
si es desvirtuen les característiques i capacitats de la varietat balear per
créixer en les condicions en què va ser seleccionada, molt probablement
s’estan afectant igualment les característiques del fruit.
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Figura 2. Diagrama de barres d’Structure (Pritchart et al., 2000) per 36 marcadors moleculars (inclou SNP, InDel i SSR) i per
mostres dels principals tipus de tomatigueres. Del conjunt, l’anàlisi indica que el nombre més probable de poblacions o grups
diferencials seria de 7 (K=7), majorment corresponent als distints tipus de tomatigueres analitzades. Així, les barres vermelles i
les taronja corresponen a dues poblacions diferenciades de varietats antigues (heirloom), les verdes a la població de tomàtigues
per consum en fresc, les blau-fosc a línies relacionades amb Solanum lycopersicum var. cerasiformae i varietats tradicionals
(land-races), les grogues i les morades a dues poblacions diferenciades de tomàtigues per processament industrial i les blau-clar
a la població de tomàtigues de ramellet de les Illes Balears. El símbol + indica les accessions de tomàtiga de ramellet amb genotip
indicatiu d’origen híbrid relativament recent. El símbol * indica les accessions amb genotip no corresponent a tomàtiga de ramellet
de les Illes Balears, però mostrejades a les Balears i amb característiques similars a les que presenten les tomàtigues de ramellet.
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3.3. Caracterització agronòmica de la tomàtiga
de ramellet
Les dades que s’exposaran més endavant s’obtingueren d’un experiment
dut a terme en el camp experimental de la UIB durant l’any 2008. El camp
experimental està situat en el campus de la UIB (Ctra. Valldemossa, Km
7,5), Polígon 15, parcel·la 9108. Es tracta d’un camp experimental amb
unes condicions meteorològiques típiques del clima mediterrani (taula 2)
que duen associades un període de sequera estival que es pot observar e el
diagrama ombrotèrmic de la figura 3.
A la taula 3 es resumeixen tota una sèrie de tasques generals dutes a
terme durant l’experiment. Les tasques específiques relacionades amb
l’estudi de cada un dels paràmetres s’explicaran posteriorment.
Gen Feb Mar Abr
T. mitjana (ºC)
T. Màx. (ºC)
T. mín. (ºC)
Humitat mitjana (%)
ET (mm)
Precipitació (mm)

11,2
20,4

11,0
18,6

12,2
21,3

14,8
26,2

Mg Jun

Jul

Ag

17,6
26,1

24,1
33,2

24,7
34,8

25,1
34,4

21,9
33,7

Set Oct Nov Des
19,2
26,4

13,4
21,9

11,2
18,2

0,8

1,9

2,5

4,3

7,6

14,9

16,7

16,0

12,8

10,6

3,6

3,2

90,1

91,0

73,7

51,9

84,7

64,7

63,2

64,1

82,1

97,2

98,0

96,8

44,0

52,5

95,4 110,9 109,4 138,5 167,1 138,0

57,3

30,3

10,7

18,8

50,6

16,0

20,0

94,6 131,2 119,6 178,2

8,2 192,8

31,0

0,6

5,6

Taula 2. Dades meteorològiques per al camp experimental de la UIB durant l’any 2008 obtingudes
del Sistema d’Informació Agroclimàtica per al Regadiu (SIAR)

Precipitació
Temperatura

Figura 3. Diagrama ombrotèrmic del camp experimental de la UIB durant l’any 2008
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Tasca

Descripció

Elaboració planter

Fet a la segona setmana de març*, dins safates multipot, amb
turba + perleta de substrat, sota hivernacle (foto 5).

Aclareig planter

Fet als 15 dies de la sembra.

Aclimatació planter

Del dia 30 al 55 després de la germinació. Treta de safates fora de
l’hivernacle i reducció progressiva dels aportaments hídrics.

Laboreig previ a
plantació

1 passada de cultivadors i 2 passades creuades de fresadora 2
mesos abans de plantació per esponjar i homogeneïtzar el sòl.

Sistema reg

Instal·lat abans de plantació, línies amb degoteigs inundadors.

Plantació**

29 de maig, manual, marc de plantació de 0,8 x 0,8 m
(condicionat per la disponibilitat d’espai). 2 rèpliques per
accessió separades en 2 blocs i distribuïdes de manera que s’evités
un possible efecte d’heterogeneïtat del sòl.

Replantació

Reposició de baixes (molt poques) durant el mes de juny.

Regs

Cabdal de degoteig ajustat a 5,6 l/h (bona homogeneïtat del reg).
Regs menys espaiats i curts al principi, regs més espaiats i llargs a
mesura que creixien les plantes. No obstant això, els regs s’anaven
ajustant en base a les condicions meteorològiques.

Adobs

Només s’aplicà Nitrofosca + Nitrat de calç per corregir la necrosi
apical (principis de juny).

Tractaments
fitosanitaris

S’aplicaren els tractaments necessaris per prevenir/corregir els
problemes fitosanitaris següents:
- Aranya roja i altres atacs fúngics (sofre mullable).
- Pugons i mosca blanca (Imidacloprid 20%).
- Erugues de lepidòpters (Bacillus thuringiensis var. Kurstaki 32%).

Vegetació espontània

Controlada manualment (marc de plantació no permetia control
mecànic) durant els 2 primers mesos de cultiu (resta del temps, no
necessari).

Collita

Collita manual a mesura que maduraven les tomàtigues. Les
tomàtigues de cada planta (rèplica) es guardaren dins caixons
independents a una porxada de la UIB (foto 6).

Taula 3. Resum de les tasques generals dutes a terme en el camp experimental de la UIB
* Totes les dates que apareixen són de l’any 2008
** Només es plantaren 163 accessions de tomàtiga de ramellet. La resta d’accessions que
manquen per arribar a les 171 accessions recollides no es plantaren (pel fet d’arribar fora de
temps o per problemes de germinació)
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Foto 5. Safata multipot amb plançons de tomàtiga de ramellet

Foto 6. Porxada amb caixons que contenen la tomàtiga de ramellet en conservació
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Els paràmetres agronòmics que es mesuraren per tomàtiga de ramellet
figuren tot seguit:

3.3.1. Morfometria de planta
A mitjans de juliol es dugueren a terme una sèrie de mesures per tal de
determinar la morfometria de cada una de les plantes presents en el
camp experimental. Tot seguit es descriuran els paràmetres mesurats i
s’exposaran els resultats obtinguts:
Grandària de la planta
Paràmetre que deriva de la mesura de 3 eixos assignats per igual a totes les
plantes: x, y, z, que corresponen, respectivament, a la direcció paral·lela a
la línia de reg, la direcció perpendicular a aquesta, i l’alçada. De la mesura
d’aquests eixos, s’obtenen 2 paràmetres que fan referència a la grandària
de la planta: volum ocupat per la planta (resultat de multiplicar la mida
dels seus tres eixos, figura 4) i marc de plantació/superfície ocupada per
les plantes (resultat de multiplicar x per y, figura 5).

Figura 4. Percentatge d’accessions
que s’inclouen dins cada una de les
mides de planta
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L’agrupació de les diferents mides es va fer a partir dels valors següents:
· Planta molt petita: volum inferior a 100 dm3.
· Planta petita: volum entre 100 i 200 dm3.
· Planta mitjana: volum entre 200 i 400 dm3.
· Planta gran: volum entre 400 i 500 dm3.
· Planta molt gran: volum major de 500 dm3.

Figura 5. Percentatge d’accessions
que s’inclouen dins cada un dels
marcs de plantació

L’agrupació dels diferents marcs es va fer a partir dels valors següents:
· Marc petit: superfície inferior a 0,3 m2.
· Marc mitjà: superfície compresa entre 0,3 i 0,6 m2.
· Marc gran: superfície superior a 0,6 m2.
Aquestes dues mesures de grandària de planta, per si mateixes, no ens
donen una informació molt rellevant a l’hora de descriure la planta de la
tomàtiga de ramellet. No obstant això, a l’apartat 3.3.8 s’estudiarà si tenen
una relació amb els altres paràmetres estudiats.
Estructura de la planta
Per tal de tenir una mesura qualitativa de la morfologia de les plantes, es
va assignar un tipus d’estructura a cada una d’elles (figura 6).

26

Metodologia

i resultats obtinguts

Figura 6. Percentatge d’accessions
que s’inclouen dins cada tipus
d’estructura de planta

Els tipus d’estructura de planta que s’observen a la figura 6 es descriuen
tot seguit:
- Mata baixa: planta molt compacte, amb moltes ramificacions, baixa i
dimensions dels eixos equilibrada.
- Normal: tomatiguera típica.
- Enfiladissa: poques ramificacions però llargues i erectes.
- Rastrera: planta semblant a l’enfiladissa, però amb branques que
descansen sobre el sòl.
A la foto 7 s’observen els 4 tipus d’estructura de planta esmentats:

Foto 7. Diferents tipus
d’estructura de planta
de tomàtiga de ramellet.
D’esquerra a dreta i de dalt
a baix: mata baixa, planta
normal, planta enfiladissa i
planta rastrera
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S’ha de remarcar que, de manera general, no hi ha un tipus d’estructura
de planta millor que un altre sinó que, en funció de les característiques
de cultiu que es persegueixin, unes són més idònies que unes altres:
- La planta en mata baixa (per la seva densitat de fullatge) podria ser
interessant per cultivar a zones on, per mor de la influència del sol, hi
hagi problemes de planxat del fruit.
- La planta enfiladissa seria interessant (encanyada) per a cultivar sota
hivernacle, ja que s’optimitzaria la superfície de cultiu utilitzada (molt
important sota hivernacle, ja que les despeses de producció són elevades).
- La planta rastrera té l’avantatge de no haver de ser encanyada a zones
on, a causa de les fortes ventades, està sotmesa contínuament a possibles
rompudes.
- La planta “normal” té característiques intermèdies de les altres. Per
tant, si no hi ha cap requeriment de cultiu molt marcat, pot ésser l’opció
més desitjable.
Nombre de branques principals per planta
Una tercera mesura de la morfometria de la planta consistia a comptar
el nombre principal de branques que tenien les diferents accessions. A la
figura 7 s’exposa el resultat obtingut.

Figura 7. Percentatge d’accessions segons el nombre de branques
principals per planta
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A la figura 7 es pot observar que el 64% de les accessions presentaren
entre 5 i 8 branques principals. De manera general, les plantes que
presenten un alt grau d’esbrancament són les que abans s’han anomenat
com a plantes de mata baixa, mentre que les plantes amb menys grau
d’esbrancament són les anomenades enfiladisses i rastreres.
Morfologia de fulla
Es tracta de la darrera mesura de caracterització de la planta que es va fer.
Durant la fase experimental, es va notar que les plantes tenien dos tipus
de fulla clarament diferenciades: la típica fulla de tomatiguera (entre
5 i 9 folíols dentats i amb molta pilositat) i una fulla de tipus patatera
o pebrer (pocs folíols sencers i amb poca pilositat) (foto 8). Per tal de
plasmar aquesta característica, es colliren fulles adultes de cada planta
i s’escanejaren. Una vegada escanejades se’ls assignà una d’aquestes
dues etiquetes: fulla normal o fulla de patatera. El resultat s’expressa a
la figura 8.

Foto 8. Fulla normal
de tomatiguera (esquerra)
i fulla tipus patatera (dreta)

Es pot observar que el caràcter “fulla de patatera” només el presenten un
8% de totes les accessions estudiades (13 accessions amb el caràcter ben
marcat i 3 amb morfologies de fulla difícils de definir). Curiosament, 6
d’aquestes accessions procedeixen de Banyalbufar. És interessant destacar
que aquest caràcter no s’ha observat a les altres varietats de tomàtiga
incloses a l’estudi. No obstant això, es té constància de l’existència d’una
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Figura 8. Percentatge d’accessions
que presenten cada tipus de fulla

varietat de tomàtiga de penjar procedent de Castelló que també presenta
aquesta fulla tan característica. Aquesta accessió presenta un tipus de
fruit molt semblant a la tomàtiga de ramellet (foto 9), per la qual cosa no
es pot descartar que, en el fons, es tracti d’una varietat molt relacionada
amb la balear. D’aquesta manera podríem estar davant un caràcter (fulla
tipus patatera) exclusiu de la tomàtiga de ramellet i varietats estretament
relacionades. S’ha de destacar la importància d’aquest caràcter ja que, tot i
que no sembla tenir una relació directa amb el tipus de fruit, estructura de la

Foto 9. Fruits de tomàtiga de penjar de Castelló
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planta, etc., serveix per identificar visualment el tipus d’accessió d’una
manera molt senzilla.

3.3.2. Fenologia
Per tal de caracteritzar les diferents accessions des d’un punt de vista
fenològic, es va procedir a fer un recompte a cada planta del nombre de
ramells de poncelles, flors, fruits acabats de quallar, fruits desenvolupats
i fruits madurs en un moment determinat del cicle. Com que els ramells
tenien més d’un estat fenològic en el moment del recompte, s’atribuïa
al ramell l’estat fenològic més avançat. Es va decidir fer el recompte a
mitjans juliol, perquè era un moment en què ja es tenien els primers
fruits, a la vegada que encara es formaven poncelles. D’aquesta manera,
a més de tenir informació de la precocitat productiva de cada accessió,
s’obtenia informació dels pics de producció que presentaven. El resultat
del recompte es pot observar a la taula 4.
Patró fenològic

% Accessions

1- Plantes de fructificació primerenca i gradual
2- Plantes primerenques amb 2 períodes de fructificació

12,8
3,2

3- Plantes de fructificació normal

37,0

4- Plantes de fructificació tardana

45,9

5- Plantes no florides

1,1

Taula 4. Percentatge d’accessions que segueixen cada un dels patrons fenològics més habituals

Els patrons fenològics s’establiren a partir de les característiques següents:
1. Plantes de fructificació primerenca i gradual: les que presentaven valors
aproximats de 70% de ramells de fruits acabats de quallar i de fruits
desenvolupats (entre els dos) i la resta de ramells en diferents estats.
2. Plantes primerenques amb 2 períodes de fructificació: plantes amb 70% de
ramells de fruits acabats de quallar, juntament amb fruits desenvolupats
però amb la majoria de ramells restants en estat de poncella.
3. Plantes de fructificació normal: plantes amb valors aproximats de
70% de ramells de flors i fruits acabats de quallar. La resta, ramells de
poncelles i fruits desenvolupats.

31

Caracterització

de les poblacions de tomàtiga de ramellet de les Illes

Balears

4. Plantes de fructificació tardana: 70% de ramells de poncelles i flors i la
resta de ramells amb altres estats fenològics.
5. Plantes no florides: plantes que encara no havien fet la primera floració.
De la taula 4 podem concloure que no hi ha un únic patró fenològic que
segueixin totes les accessions de tomàtiga de ramellet estudiades sinó
que, globalment, es presenten 3 patrons ben diferenciats i formats per un
nombre important d’accessions.

3.3.3. Producció
Per tal de determinar els paràmetres de producció es feren 7 collites
entre l’11 d’agost i el 26 de setembre. La collita fou individualitzada: els
fruits de cada planta eren collits, comptats i pesats per separat. Només
es colliren fruits de 161, de les 163 accessions de tomàtiga de ramellet
plantades. Tot seguit s’exposen els resultats de producció a partir dels 3
paràmetres següents: pes total de producció, nombre de fruits per planta,
i pes mitjà dels fruits.
Pes total de la producció
El valor mitjà de pes total de collita per planta fou de 1269,5 ± 42,3 g amb
un mínim de 92,0 ± 65 g/planta i un màxim de 2805,0 ± 152 g/planta.
A la figura 9 es presenta la distribució de les accessions segons el valor
d’aquest paràmetre.

Figura 9. Agrupació de les accessions segons
el valor del pes total de fruits/planta
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Tal com es pot observar a la figura 9, prop del 70% de les accessions de
tomàtiga de ramellet estudiades presenta valors de producció compresos
entre 600 i 1700 g/planta. Cal recordar que aquests valors s’obtengueren
a partir d’unes condicions de cultiu concretes, de manera que, amb unes
altres condicions de cultiu, probablement s’obtendrien valors considerablement diferents (especialment pel que fa al marc de plantació).
Per caracteritzar el paràmetre de producció total, respecte a la tomàtiga de
ramellet no només interessa el valor mitjà de producció per planta, sinó que
també interessa la manera en què s’esglaona aquesta producció al llarg del
temps. Per això, es presenta la figura 10 on s’observen els quilograms de tomàtiga collits a tota la plantació en cada una de les 7 collites dutes a terme.

Dies després de la plantació
Figura 10. Distribució temporal dels pesos de les collites

Com es pot observar a la figura 10, la distribució temporal dels valors de les collites dóna com a resultat un increment progressiu des de l’inici fins a un màxim
de producció tres mesos després de la plantació (1 de setembre). Seguidament,
els valors de les collites comencen a minvar, a mesura que la planta va envellint.
Al principi de la corba s’observa un màxim relatiu, causat molt probablement
pel poc espaiament que hi hagué entre les collites (només 3 dies de diferència).
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Nombre de fruits per planta
De la mateixa manera que es va fer amb el pes total de fruits per planta,
es contaren el nombre de fruits collits a cada planta. La mitjana global
de fruits per planta, tenint en compte la suma de totes les collites, fou de
29,6 ± 1,1 mentre que es va obtenir un mínim de 4,0 ± 2,8 fruits/planta i
un màxim de 99,0 ± 38,9 fruits/planta.
L’agrupació de les accessions en funció del nombre de fruits/planta
produïts es presenta a la figura 11.

Figura 11. Agrupació de les accessions
segons el nombre de fruits per planta

Observant la figura 11 es pot concloure que més de la meitat de les
accessions de tomàtiga de ramellet estudiades produeixen entre 25 i 50
tomàtigues per planta.
Pes mitjà dels fruits
Es tracta d’un paràmetre directament relacionat amb els altres dos
paràmetres de producció. No es va haver de fer cap tipus de mesura
addicional, ja que s’obtenia de dividir el pes de collita d’una planta entre
el nombre de fruits d’aquesta. Així, el valor mitjà del pes d’una tomàtiga
de ramellet fou de 55,4 ± 1,1 g. El valor mínim del pes del fruit se situà en
8,3 ± 0,3 g, mentre que el màxim en 93,0 g.
La classificació del pes mitjà dels fruits queda repartida com es mostra a
la figura 12.
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Figura 12. Agrupació de les accessions
segons el pes mitjà dels fruits

3.3.4. Anomalies a planta i fruit
S’entenen per anomalies de planta o fruit tots aquells agents que causen
un perjudici a la planta o al fruit (plagues, malalties i fisiopaties). Les
anomalies a planta s’anotaren quan es feren les mesures de morfometria
de planta (mitjans juliol), mentre que les anomalies de fruit s’anotaren
a mesura que aquests s’anaren recol·lectant. Els resultats obtinguts
s’expressen a les figures 13 i 14.

Figura 13. Percentatge d’accessions amb cada una de les plagues i malalties detectades a
planta
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Els casos de virosis detectats foren del virus de la cullera (TYLCV) que
deixava la planta amb els folíols enrodillats, petits i grocs i el virus del
mosaic de la tomàtiga (ToMV) que donava com a resultat plantes petites
i amb taques a les fulles.

Figura 14. Percentatge d’accessions amb més del 10% de les tomàtigues produïdes afectades
per algun tipus d’anomalia de fruit

Per tal de conèixer millor els 4 defectes que més presentaren els fruits es
presenta la foto 10.

Foto 10. 4 Defectes de
fruit més abundants a la
tomàtiga de ramellet durant
l’experiment. D’esquerra a
dreta i de dalt a baix: fruit
planxat, fruits amb cul de
sac (necrosi apical), fruits
crivellats i fruit podrit (que
en el seu moment tenia el
defecte de cul de sac)
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A la foto 11 es poden veure els fruits d’una accessió en concret, que sembla
estar completament virotitzada, ja que el defecte el presentaren totes les
tomàtigues de les dues rèpliques estudiades de la mateixa accessió.

Foto 11. Fruits d’una
accessió probablement
virotitzada

Els 4 defectes de fruit que menys es presentaren apareixen a la foto 12.

Foto 12. 4 Defectes de
fruit menys abundants a
tomàtiga de ramellet durant
l’experiment. D’esquerra a
dreta i de dalt a baix: atac
d’aranya roja, atac d’eruga
de lepidòpter, fruits arrugats
i fruits picats per xinxes
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3.3.5. Morfometria de fruit
Per mesurar aquest paràmetre es colliren 12 tomàtigues representatives
de cada accessió. La meitat de les tomàtigues se seccionaren per l’eix
horitzontal i l’altre meitat, per l’eix vertical. Una vegada fetes les seccions
s’escanejaren les tomàtigues amb un escàner. Un cop escanejades totes
les accessions, es tractaren amb un programa d’anàlisi d’imatges específic
per tomàtiga (Tomato Analyzer 2.2.0.0, Van der Knaap et al., 2005) (foto 13).
Amb aquest programa es mesuraren 32 paràmetres relacionats amb la
morfometria del fruit.

Foto 13. Accessió de
tomàtiga de ramellet
tractada amb el programa
d’anàlisi d’imatges

Per tal de comparar les diferències de morfometria de fruit entre la tomàtiga de ramellet i altres varietats de tomàtiga, es varen elegir les varietats
que figuren a la taula 5.
Varietat

Abreviació

Varietat

Abreviació

Varietat

Abreviació

Principe Burgués

PB

Colgar Castelló

CT

3 Cantos

3C
CbV

Marglobe

MA

Rio Grande

RG

Cor de bou
Valencià

Minibel

MI

Tomeu Grossa

TG

Muchamiel

MU

Colgar Càceres

CC

Felanitx

FE

Coraçao de Boi

CçB
TC
AG

Colgar Alacant

CA

Raf

RF

Tomaca de
Castelló

Colgar Barcelona

CB

Quarantena

QU

Alacant Grossa

Taula 5. Varietats de tomàtiga diferent de ramellet utilitzades per a l’estudi de morfometria de fruit
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Per fer aquest estudi morfològic només s’utilitzaren les 75 accessions
de tomàtiga de ramellet capaces de mantenir més del 50% dels fruits
produïts en bon estat durant 5 mesos. Això es va fer per simplificar
l’anàlisi i evitar la intrusió d’accessions de ramellet poc clares.
Per estudiar la variabilitat de morfometria de fruit que presenta la tomàtiga de
ramellet i la diferència morfològica amb altres varietats es presenta la figura 15,
resultat de l’Anàlisi de Components Principals (PCA), a partir de les dades extretes
del Tomato Analyzer 2.2.0.0. Per fer aquesta anàlisi estadística només es tingueren
en compte les seccions per l’eix vertical, ja que les horitzontals no ajuden tant a
distingir diferents morfometries de fruit.

Figura 15. Distribució de les accessions estudiades segons els valors de les Components
Principals 1 i 2 extretes del PCA amb les variables de morfometria de fruit
*Tomàtiga de ramellet
*Varietats de penjar peninsulars *Tomàtiga d’ensalada
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A la figura 15 es pot observar com les accessions de tomàtiga de ramellet
formen un grup distingit de la resta de varietats pels paràmetres de morfometria de fruit estudiats. Tan sols una varietat d’ensalada (Marglobe,
MA) s’integra dins del grup de la tomàtiga de ramellet (si bé a la perifèria
del grup de tomàtigues de ramellet). A la figura també es pot observar
com les tomàtigues de penjar peninsulars (CC, CB, CA i CT), habitualment confoses amb la tomàtiga de ramellet, formen 2 grups una mica
separats d’aquesta.

3.3.6. Qualitat de fruit
Una vegada recol·lectats els fruits es feren una sèrie d’analítiques per tal
de determinar diferents paràmetres de qualitat de fruit. Aquestes es feren
en tres moments:
- En fresc: 03/09/08 → 24/09/08
- Inici de conservació: 27/10/08 → 14/11/08
- Final de conservació: 17/02/09 → 23/02/09
Les analítiques es feren a partir de 10 ml de suc de més d’una tomàtiga
de ramellet. Es feren tantes analítiques com rèpliques d’accessions hi
havia sembrades al camp. Els resultats que s’exposaran s’han obtingut
fent la mitjana dels valors de totes les accessions de tomàtiga de ramellet.
Només es va fer una mesura per rèplica (2 mesures per accessió) per a
tots els paràmetres excepte per la duresa (4 mesures per accessió).
Els paràmetres mesurats foren els següents:
Duresa
Paràmetre mesurat amb un penetròmetre digital (PCE-PTR 200 Albacete,
Espanya) que calcula la pressió que s’ha d’exercir en una tomàtiga a la
que prèviament se li ha tallat un tros de pell per a perforar la seva polpa.
Tenint en compte els valors de les tres analítiques, la tomàtiga de ramellet
presenta un valor mitjà de duresa d’1,48 ± 0,02 kg/cm2. A la figura 16 es
mostra la variació d’aquest paràmetre amb el temps.
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Figura 16. Variació de la duresa del fruit i el seu error estàndard amb el temps

pH
Lectura en agitació del valor del pH del suc de tomàtiga de ramellet amb
un pH-metre. Aquest aparell mesura la diferència de potencial entre un
elèctrode de referència i un altre elèctrode sensible a l’ió d’hidrogen.
El valor mitjà de pH obtingut durant les analítiques fou de 4,17 ± 0,02.
A la figura 17 s’observen els canvis a nivell general de pH soferts per la
tomàtiga de ramellet durant els mesos de conservació.

Figura 17. Variació del valor del pH del fruit i el seu error estàndard amb el temps
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Acidesa
L’acidesa del fruit es va avaluar mitjançant una valoració utilitzant NaOH
0,1N com a base. Els resultats es convertiren en grams d’àcid cítric/100
mil·lilitres de suc de tomàtiga (López, 2009).
La tomàtiga de ramellet va presentar un valor mitjà d’acidesa de 0,07 ±
0,001 g àcid cítric/100 ml suc. Els canvis que sofreix aquest paràmetre
amb el temps s’expressen a la figura 18.

Figura 18. Variació de l’acidesa del fruit i el seu error estàndard amb el temps

Sucres
La quantitat de sucres es va mesurar amb el mètode de refractometria que
permet calcular l’índex de refracció. Els valors obtinguts s’expressen en
ºBrix (unitat més utilitzada per determinar quantitat de sucres a fruits).
Els ºBrix es llegiren directament després de posar 2 gotes de mostra sobre
el prisma del refractòmetre.
El valor mitjà d’aquest paràmetre durant les 3 analítiques fou de 5,57 ± 0,04
ºBrix. Però tal com s’ha observat amb els altres paràmetres, els valors no
romanen constants al llarg del temps. Per tal d’observar aquests canvis al
llarg de les analítiques es presenta la figura 19.
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Figura 19. Variació del valor de la quantitat de sucres del fruit i el seu error estàndard amb el temps

De la mateixa manera que es va fer amb les tomàtigues de ramellet, també
es feren analítiques de qualitat de les altres varietats de tomàtiga incloses
a l’estudi. D’aquestes altres varietats només es va fer una analítica en fresc,
a causa de la seva mala conservació presentada en el temps. A la taula 6 es
comparen els resultats obtinguts, per a aquesta primera analítica després
de la collita.
Duresa1

pH

Acidesa2

ºBrix

No Ramellet

1,06 ± 0,06a*

4,02 ± 0,04a

0,07 ± 0,004b

5,78 ± 0,19a

Ramellet

1,15 ± 0,03a

3,85 ± 0,01b

0,09 ± 0,002a

5,91 ± 0,06a

Taula 6. Comparació dels valors dels paràmetres de qualitat de fruit en fresc entre tomàtiga
de ramellet i la resta de varietats
1: kg/cm2; 2: g ac. cítric/100 ml suc tomàtiga
*Lletres diferents indiquen diferències significatives (p < 0,05)

Tal i com es pot observar a la taula 6, els únics paràmetres significativament
diferents entre la tomàtiga de ramellet i la resta de varietats estudiades
són el pH i l’acidesa.
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3.3.7. Conservació
Per estudiar la capacitat de conservació dels fruits de tomàtiga de ramellet en el temps de les diferents accessions es va fer el següent: s’agafaren
10 tomàtigues de ramellet sanes per a cada rèplica estudiada i es posaren
dins un caixó amb paper a la seva base (principis d’octubre). Durant els
140 dies que es tengueren les tomàtigues dins els caixons es feren passades programades per anotar i retirar la quantitat de fruits perduts de
cada rèplica.
Amb les condicions en què es guardaven les tomàtigues (una porxada
ventilada a la cara oest), un 49% aguantaren des de l’octubre fins a mitjans febrer (darrera data de l’experiment de conservació). A la figura 20
s’observen els percentatges d’accessions que resisteixen un determinat
període de temps (entenent-se per resistir a tenir un 50% o més de tomàtigues destinades a conservació en bon estat en el moment de la revisió).

Figura 20. Percentatge d’accessions amb 50% o més dels seus fruits en bon estat al llarg del
temps
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Tal com s’observa a la figura 20, un 55% de totes les accessions de
tomàtiga de ramellet estudiades conserven la majoria dels seus fruits en
bon estat fins a mitjans febrer.
Els valors dels diferents paràmetres de caracterització avaluats per a la
tomàtiga de ramellet en aquest apartat es resumeixen a la taula 7.

3.3.8 Relació entre els paràmetres estudiats
Per estudiar les relacions entre els paràmetres de planta i de fruit es va fer
un PCA (Anàlisi de Components Principals).
Com es pot suposar, no es disposa de les dades de tots els paràmetres mesurats per a totes les rèpliques (falta de mostra en el moment de mesura).
Així, com que l’experiment s’ha fet a partir de diferents rèpliques d’una
mateixa accessió i repetint determinades mesures al llarg del temps, s’ha
prescindit d’aquestes dades parcials de rèpliques incompletes a l’hora de
fer determinades mitjanes i de la rèplica o accessió completa, en cas que
no s’hagi pogut arribar a una mitjana final.
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Paràmetre

Interval de valors
experimentals

Valor més comú

Superfície ocupada

0,12 - 1,69 m2

0,44 m2

Volum ocupat

40 - 832 dm3

285 dm3

Estructura

Mata baixa Normal
Enfiladissa Rastrera

Normal
Enfiladissa

Nº Branques

3 - 11

5-8

Morfologia de fulla

Normal - Patatera

Normal

Patró fenològic

Primerenca i Gradual
Primerenca+2 pics
Normal Tardana

Tardana

Pes total de producció

280 - 2585 g

1269 g

Nº fruits/planta

7 - 99

30

Pes mitjà fruit

8 - 101 g

55 g

Planta

Virosi
Aranya roja
Oïdi

Virosi

Fruit

Varis

Duresa

0,13 - 2,86 kg/cm

1,48 kg/cm2

pH

3,27 - 5,01

4,17

Acidesa

0,013 - 0,176 g àcid
cítric/100 ml suc

0,07 g àcid
cítric/100 ml suc

Sucres

1,62 - 9,25 ºBrix

5,57 ºBrix

Crivellat
2

% de tomàtigues en bon estat al mes de febrer

49%

% d’accessions amb mes del 50% dels fruits
en bon estat a mitjans febrer

55%

Taula 7. Resum dels valors de caracterització de la tomàtiga de ramellet
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A la taula 8 es descriuen les 6 primeres components principals que expliquen prop del 80% de la variabilitat total que presenta la tomàtiga de
ramellet.
Matriu de components principals
Component principal
Paràmetres originals

1

2

3

4

5

6

Superfície

0,658

0,361

-0,380

0,367

0,238

-0,147

Volum

0,644

0,411

-0,376

0,385

0,174

-0,177

Tipus de fulla

0,037

0,148

-0,357

-0,564

0,335

0,005

Tipus de fruit*

0,150

-0,064

0,010

0,151

-0,278

0,760

Data primera collita

-0,405

-0,382

-0,189

0,217

0,532

0,096

nº fruits/planta

0,746

0,279

0,097

-0,232

-0,267

0,150

Pes/planta

0,728

-0,312

0,000

0,194

-0,262

-0,078

Pes mitjà/fruit

-0,278

-0,764

-0,162

0,389

0,073

-0,205

Duresa

0,243

-0,251

-0,178

0,285

0,332

0,570

ºBrix

-0,202

0,646

0,099

-0,140

0,454

0,212

pH

0,558

-0,327

-0,220

-0,494

0,209

0,002

Acidesa

-0,308

0,618

0,297

0,505

-0,022

-0,033

% fruits conservats
26/11/2008

0,491

-0,147

0,720

-0,076

0,303

-0,077

% fruits conservats
7/02/2009

0,335

-0,170

0,797

0,086

0,332

-0,015

Taula 8. Resum de les 6 components principals que expliquen prop del 80%
de la variabilitat total de la tomàtiga de ramellet
*Tipus de fruit: Designació a simple vista

Tot seguit, basant-se en els valors de la taula que apareixen en negreta,
es resumeix el caràcter de cadascuna de les components principals (Cp).
Entre parèntesi apareixen els percentatges de la variància total que explica
cada Cp.
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- Cp1: producció i arquitectura de planta (21,3%).
- Cp2: qualitat de fruit (incloent-hi el pes mitjà del fruit com a paràmetre
de qualitat mentre estigui relacionat amb la mida d’aquest) (16,07%).
- Cp3: conservació dels fruits (12,98%).
- Cp4: qualitat de fruit i tipus de fulla (10,91%).
- Cp5: heterogeni, tot i que cal destacar la precocitat productiva i
els ºBrix (7,77%).
- Cp6: duresa i morfologia de fruit (5,89%).
A la taula 9 es presenten els coeficients de correlació dels paràmetres
estudiats.
El primer que cal destacar és que no hi ha una relació forta entre les
diferents variables estudiades durant l’experiment, ja que la majoria
de correlacions són molt febles o, almanco, aquestes relacions no són
lineals. Partint d’aquesta observació es prendran les relacions superiors
a 0,25 i s’intentarà donar-los una explicació raonable.
Només es comentaran els valors que apareixen en negreta a la matriu de
correlacions, ja que els que figuren en blau, tot i tenir valors superiors
a 0,25, són (en general) bastant obvis: un pH elevat implica una menor
acidesa, una major superfície de cultiu ocupada és normal que impliqui
(amb excepcions) un volum de planta més gran, etc.
- Nre. fruits/planta i pes/planta x superfície i volum: relació directa.
Així, a més grandària de planta, més capacitat productiva. Es tracta d’una
relació bastant intuïtiva.
- Nre. fruits/planta x data primera collita: relació inversa. Això indica que les plantes amb producció primerenca tendeixen a produir més
fruits/planta. S’ha de tenir en compte que aquestes mateixes plantes
produeixen més pes total de collita (tot i que la relació sigui feble a la
taula 9). D’aquesta manera, l’explicació d’aquest fet possiblement sigui
que les plantes que produeixen abans poden repartir millor la producció
al llarg del temps i poden produir més, abans que arribin les condicions
atmosfèriques desfavorables (arribada de les precipitacions, poca radiació solar...).
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pH

Acidesa

% fruits conservats
26/11/2008

% fruits conservats
7/02/2009

,071

,033 -,144 ,309 ,327 -,091 ,163

,048

,208

,045

,080

-,012

-

,050

,011 -,212 ,310 ,320 -,114 ,138

,050

,174

,107

,036

-,032

,211 -,188

-,064

-,190

,154 -,077 -,008 -,018

-,004

,029

,184

,010 -,098 -,038

-,109

-,080

,287 -,107

,308

,105

,340

,169 -,378 ,265 -,223

,284

,195

-

,144 -,423 ,045 -,249

-,030

-,039

,012

,081

-,039

,005

-,644

,219

,100

-

-,073

,050

-

,789

-

Pes mitjà/fruit

,931

Pes/planta

-

Nº fruits/planta

ºBrix

Nº fruits/
planta

Duresa

Data
primera
collita

Tipus de fruit

Tipus de
fruit

Tipus de fulla

Tipus de
fulla

Volum

Volum

i resultats obtinguts

Superfície
Superfície

Data primera collita

Metodologia

-,046 ,060 -,076 -,076 -,129 -,094 ,209

-

-,054 ,126

-

,124

,006

-,430 -,189 ,377

-

,589 -,447 ,066

Pes/planta

-

Pes mitjà/
fruit
Duresa

-

,013

-,031 ,163 -,165

ºBrix

-

pH

-,153 ,372
-

Acidesa
% fruits
conservats
26/11/2008
% fruits
conservats
7/02/2009

-

Taula 9. Matriu de correlació entre els diferents paràmetres estudiats
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- Pes mitjà/fruit x data primera collita: relació directa. Així, les mateixes
plantes de producció primerenca esmentades abans produeixen fruits
més petits. Una possible explicació que es pot donar a aquest fet és que
una planta primerenca té més temps de fer diverses floracions, la qual
cosa li permet produir un nombre de fruits més elevat. El fet de tenir els
fruits de mida petita és conseqüència de tenir-ne molts i, possiblement, de
no tenir una planta ben desenvolupada en el moment de la fructificació.
- ºBrix x pes/planta i pes mitjà/fruit: relació inversa. Això indica que els
fruits tendeixen a tenir més contingut de sucres com menys pes total de
collita tingui la planta i com més petits siguin (més lleugers).
Ambdues relacions semblen bastant generals. En la primera, sembla
lògic pensar que una planta que tingui més producció ha de “repartir”
els mateixos sucres entre més pes de fruits, i obtingui fruits amb una
concentració de sucres menor. La segona relació confirma el que es coneix
per a molts altres cultius: la ràtio “superfície del fruit/pes del fruit” (que
augmenta com més petits són els fruits) està en relació directa amb el seu
contingut de sucres.
- pH x nre. fruits/planta i pes/planta: relació directa, la qual indica que
plantes més productives tendeixen a tenir fruits menys àcids (amb valors
de pH més alts).
- Acidesa x ºBrix: relació directa, cosa que indica que com més elevat sigui
el contingut dels sucres més acidesa presenta el fruit. Aquesta relació no
sembla gaire lògica, ja que durant el procés de maduració són dos paràmetres que evolucionen de manera inversa: els ºBrix augmenten mentre
l’acidesa disminueix, si bé cal notar que el coeficient de correlació és tan
sols de 0,37, la qual cosa indica una relació molt feble.
- Percentatge de fruits conservats a 26 de novembre x nre. fruits/planta
i pes/planta: relació directa, la qual cosa indica que plantes més productives tendeixen a tenir fruits amb bona conservació. No obstant això, aquesta relació pot resultar enganyosa, ja que com més fruits es tenen a l’hora de
començar l’experiment de conservació en postcollita millor es poden seleccionar els fruits sans que es destinaran a l’experiment. A més, seria lògic
que aquesta relació es mantingués (en major o menor grau) fins al final de
l’experiment de conservació, i això no sembla ser així (valors molt baixos).
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3.3.9. Agrupació d’accessions de tomàtiga de ramellet
3.3.9.1. Agrupació per paràmetres
Per tal d’agrupar les accessions de tomàtiga de ramellet a partir dels paràmetres estudiats es farà una anàlisi de classificació multivariant tipus
clúster (figura 21). L’interès principal d’aquest tipus d’anàlisis és conèixer
un poc més la variabilitat interna existent dins les poblacions de tomàtiga de ramellet a les Illes Balears, a través de l’agrupació de les accessions
estudiades per la seva similitud global, tenint en compte tots els paràmetres avaluats a la vegada. Aquesta agrupació serveix amb vista al planteig
de futurs experiments molt més precisos (mesurant més rèpliques i més
paràmetres), ja que s’aconsegueix reduir el nombre d’accessions (estudiar
només una accessió representativa de cada grup).
Tal i com es pot observar al dendrograma de la figura 21, hi ha 10 grups
d’accessions diferenciats a un primer nivell. Sembla que hi ha 3 grups ben
diferenciats al tercer nivell formats per 86, 71 i 3 accessions. Els 2 grups
grans s’uneixen en el quart nivell deixant tres accessions aïllades en un sol
grup. A la majoria dels casos es pot observar que les accessions procedents
d’un mateix indret estan distribuïdes a diferents grups (tot i que es repeteixin dins dels grups). Per això, s’ha de descartar la hipòtesi que, en el fons,
es tracti d’una mateixa accessió. Només en 2 casos s’han detectat que totes les accessions procedents del mateix lloc es troben dins un únic grup,
les accessions de Llubí (2) i Petra (2). En aquests casos hi ha la possibilitat
d’estar davant accessions homòlogues.
De la mateixa manera que s’ha fet a la morfometria del fruit (apartat 3.3.5),
es reprendrà l’Anàlisi de Components Principals descrita anteriorment
per expressar d’una manera diferent les agrupacions de les accessions ja
comentades a l’anàlisi clúster.
Així, a la figura 22, es representen les 2 primeres components principals,
que expliquen un 37,4% de la variabilitat de la tomàtiga de ramellet.
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accessions de tomàtiga de ramellet
extret a partir de l’anàlisi clúster
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Figura 22. Distribució
de les accessions de
tomàtiga de ramellet
segons els valors de les
Components Principals
1 i 2 extretes del PCA
amb les variables de la
taula 8

A la figura 23 es representen les components principals 1 i 3
que expliquen un 34,3% de la variabilitat de la tomàtiga de ramellet.

Figura 23. Distribució
de les accessions de
tomàtiga de ramellet
segons els valors de les
Components Principals
1 i 3 extretes del PCA
amb les variables de la
taula 8
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Tant a la figura 22 com a la 23, es pot observar com la majoria d’accessions
de tomàtiga de ramellet formen un bloc compacte, quan s’analitzen
conjuntament totes les variables mesurades. No obstant això, queden
una sèrie d’accessions (sobretot quan s’introdueix la tercera CP) una
mica distants de la resta. Aquestes accessions figuren a la taula 10.
CP1 x CP2
Accessió

CP1 x CP3

Procedència

Accessió

Procedència Accessió Procedència

1.21

Ariany

1.21

Ariany

2.15

San Llorenç

2.54

Campos

4.17

Desconeguda

1.13

Artà

2.62

Banyalbufar

3.2

Campos

4.11

Llucmajor

2.47

Pollença

2.16

Sant Llorenç

4.13

Formentera

2.32

Maria de la Salut

2.49

Desconeguda

2.83

Artà

4.40

Son Ferriol

2.67

Petra

1.44

Menorca

4.26

Binissalem

M.4

Menorca

2.62

Banyalbufar

2.52

Villafranca

2.32

Maria de la Salut

1.30

Estellencs

2.47

Pollença

4.33

Desconeguda

Taula 10. Resum de les accessions més distants al nigul de punts central de les figures 22 i 23

Pel que fa a aquest darrer aspecte, seria interessant comprovar si la
diferència d’aquestes accessions “estranyes” es pot apreciar a simple
vista, fet que facilitaria la seva identificació per part de productors,
consumidors, etc. Així, es va repetir l’anàlisi de morfometria de fruit de
la figura 15, només tenint en compte les accessions incloses al PCA. El
resultat es pot comprovar a les figures 24 i 25.
A la taula 11 apareixen les accessions amb morfometria de fruit més
diferent a la resta, extretes de les figures 24 i 25. Es ressalten en colors
les accessions coincidents amb les més diferents, a partir de la resta de
paràmetres estudiats.
Analitzant la coincidència d’aquestes accessions es pot afirmar que la
diferenciació a simple vista (morfometria de fruit) de les accessions més
diferents de tomàtiga de ramellet basant-se en els paràmetres estudiats
no sembla possible.
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Figura 24. Distribució
de les accessions de
tomàtiga de ramellet
segons els valors de les
Components Principals
1 i 2 extretes del PCA de
morfometria de fruit

3.3.9.2. Agrupació per procedències

Figura 25. Distribució
de les accessions de
tomàtiga de ramellet
segons els valors de les
Components Principals
1 i 3 extretes del PCA de
morfometria de fruit
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CP1 x CP2
Accessió

Procedència

Accessió

4.21
5.7
2.73
2.41
3.7
4.36
4.40
1.13
2.1
5.8
1.6
1.3

Eivissa
Formentera
Campanet
Sant Llorenç
Eivissa
Desconeguda
Son Ferriol
Banyalbufar
Palma
Desconeguda
Sa Pobla
Pollença

2.54
2.26
2.7
2.11.1
2.33
4.15
2.47
2.61
2.49
2.70
2.90

Balears

CP1 x CP3
Procedència Accessió Procedència
Campos
Muro
Sant Llorenç
Artà
Sant Llorenç
Llucmajor
Pollença
Banyalbufar
Desconeguda
Petra
Manacor

2.15
3.2
2.47
2.41
4.15
2.33
1.15
3.7
2.73
5.7
4.21

San Llorenç
Campos
Pollença
Sant Llorenç
Llucmajor
Sant Llorenç
Felanitx
Eivissa
Campanet
Formentera
Eivissa

Taula 11. Resum de les accessions més distants al nigul de punts central de les figures 24 i 25
Coincidents amb accessions de la figura 22
Coincidents amb accessions de la figura 23
Coincidents amb accessions de la figura 22 i 23

Tornant a la taula 10 s’observa que la procedència de les accessions més distants
del grup central de tomàtiga de ramellet és molt diversa. Així, es pot interpretar
que no hi ha massa relació entre la procedència de les accessions i les seves
característiques. Per comprovar aquest fet de manera més fiable, es presenta la
figura 26 que resulta d’una anàlisi clúster com el de la figura 21, amb prèvia
agrupació de les accessions segons la seva procedència. Cada procedència
representa les seves accessions a partir d’una mitjana dels paràmetres mesurats.
Aquells paràmetres qualitatius que no permeten realitzar una mitjana aritmètica
(tipus de fulla i tipus de fruit) s’han suprimit de l’anàlisi.
Per tal de tenir una visió geogràfica del que es pot observar a la figura 26
es representen els grups formats sobre un mapa (figura 27). En lloc de
representar els 11 grups observats a un primer nivell (distància estadística
= 0), es representaran els 4 grups que es formen a una distància estadística
de 5, per tal de poder fer una interpretació més senzilla i, perquè és una
forma d’agrupar que deixa molta distància entre els grups formats.
A la figura 27 es veu com cada una de les illes presenta un tipus de tomàtiga de
ramellet diferent a la resta (Menorca, Eivissa i Formentera). En el cas de Mallorca s’observa (amb alguna excepció) que els municipis costaners tenen un
tipus d’accessió de tomàtiga de ramellet semblant entre ells (grup 1). La resta
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0
5
10
15
20
25
+ --------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
Llucmajor
Sóller
Ariany
Eivissa
Banyalbufar
Llubí
Campos
Santa Margalida
Lloret
Maria de la Salut
Capdepera
Montuïri
Pollença
Sant Joan
Santanyí
Vilafranca
Escorca
Artà
Manacor
Sant Llorenç
Felanitx
Son Servera
Palma
Petra
Sencelles
Binissalem
Sineu
Menorca
Santa Maria
Bunyola
Muro
Selva
Campanet
Inca
Estellencs
Formentera
Sa Pobla
Porreres
Alaró

Figura 26. Dendrograma extret a
partir de l’anàlisi clúster agrupant
mostres segons la seva procedència

de municipis no segueixen un patró tan clar, tot i que s’observen 2 franges interessants: aquella que formen els municipis del grup 4 (Raiguer, amb excepció
de Porreres i Estellencs) i aquella que formen els municipis del grup 2 (Pla de
Mallorca). També s’ha de mencionar el cas de Santa Maria, que té un tipus
d’accessió de tomàtiga de ramellet semblant a la de Menorca.
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Figura 27. Representació dels grups formats a partir de l’anàlisi clúster de les accessions
agrupades segons la seva procedència

3.4. Caracterització productiva i fisiològica de la tomàtiga
de ramellet sota diferents règims hídrics
Aquest experiment es va dur a terme durant l’any 2009 en el camp
experimental de la UIB. Se sembraren 6 accessions de tomàtiga de
ramellet representatives a nivell morfològic i genètic de totes les
accessions recollides per l’experiment de 2008. D’aquestes 6 accessions, 3
presentaven la típica fulla de tomatiguera, mentre les altres 3 presentaven
la “fulla de patatera” (vegeu foto 8). Tot i que a nivell de població només
un 8% d’accessions presentava el tipus de fulla de patatera, es van
incloure amb una proporció més elevada a aquest experiment per la seva
importància històrica: la majoria d’accessions procedents de Banyalbufar
(localitat històricament important en el cultiu de la tomàtiga de ramellet)
tenen fulles semblants a les d’una patatera. Les varietats de referència
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se seleccionaren de manera que s’inclogués una accessió procedent de
la regió mediterrània i una altra de fora. Així, s’inclogué una accessió
de Menorca de tipus pera petita i una accessió d’Ohio de recol·lecció
mecanitzada utilitzada per elaborar salsa (foto 14). A la taula 12 figuren
les 8 accessions amb la seva nomenclatura.

Foto 14. Accessions de referència: tomàtiga tipus pera petita de Menorca (esquerra) i de
recol·lecció mecànica d’Ohio (dreta)

Accessió

Nomenclatura

Tomàtiga de ramellet amb fulla normal (1)

TN1

Tomàtiga de ramellet amb fulla normal (2)

TN2

Tomàtiga de ramellet amb fulla normal (3)

TN3

Tomàtiga de ramellet amb fulla tipus patatera (1)

TP1

Tomàtiga de ramellet amb fulla tipus patatera (2)

TP2

Tomàtiga de ramellet amb fulla tipus patatera (3)

TP3

Tomàtiga control de Menorca

CM

Tomàtiga control d’Ohio

CO

Taula 12. Nomenclatura de les accessions sembrades per a l’experiment de 2009
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Tal com s’ha fet per a l’experiment de 2008, es presenta la taula 13 amb les
condicions meteorològiques del camp experimental i la figura 28 amb el
diagrama ombrotèrmic corresponent.

T. mitjana (ºC)
T. Màx. (ºC)
T. min. (ºC)
Humitat mitjana (%)
ET (mm)
Precipitació (mm)

Gen Feb Mar Abr

Mg

Jun

Jul

Ag

Set

Oct Nov Des

10,9
20,8

20,0
32,7

22,8
37,0

26,2
38,6

26,7
36,1

24,5
62,4

22,8
31,4

20,0
28,8

10,4
18,1

12,0
20,8

14,2
24,0

12,1
20,5

2,6

1,9

3,3

6,8

9,9

12,0

15,7

19,3

16,7

11,3

10,5

-2,4

78,8

75,8

76,8

77,8

67,5

61,1

59,8

69,4

80,9

84,5

77,7

81,8

32,1

41,0

68,4

81,0

132,1 166,0 176,5 148,1

95,4

67,1

39,1

28,9

66,2

45,4

36,4

54,8

21,0

141,8

47,8

63,5

96,0

2,8

0,0

0,0

Taula 13. Dades meteorològiques per al camp experimental de la UIB durant l’any 2009 obtingudes del Sistema d’Informació Agroclimàtica per al Regadiu (SIAR)

Precipitació
Temperatura

Figura 28. Diagrama ombrotèrmic del camp experimental de la UIB durant l’any 2009

Les tasques generals de l’experiment es descriuen a la taula 14. Les tasques específiques relacionades amb l’estudi de cadascun dels paràmetres s’explicaran posteriorment.
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Tasca

Descripció

Elaboració planter

Fet a la tercera setmana de març, dins safates multipot, amb
turba + perleta de substrat, sota hivernacle.

Aclareig planter

Fet als 15 dies de la sembra.

Aclimatació planter

Del dia 32 al 50 després de la germinació. Treta de safates fora de
l’hivernacle i reducció progressiva dels aportaments hídrics.

Laboreig previ a
plantació

Passada profunda de xísel seguida de passada de cultivadors per
soterrar les esmenes aportades en l’adobat de fons un mes abans
de plantació.

Sistema reg

Instal·lat abans de plantació, línies amb degoteigs inundadors.

Plantació*

7 de maig amb un marc de plantació de 1 x 1,2 m. 10 rèpliques
per accessió separades en 2 blocs (reg i sequera).

Regs

Cabdal de degoteig de 2,3 l/h, autocompensats.
Establiment de 2 tractaments de reg:
- Bloc de reg: humitat del sòl propera al 30%.
- Bloc de sequera: humitat del sòl propera al 10%.

Adobs

Adobat de fons previ a la plantació amb esmenes orgàniques i
adobs minerals rics en N,P,K,S i Ca.
Adob foliar ric en calci per a la correcció del cul de sac.

Tractaments
fitosanitaris

- Clorpirifos granulat contra grills i altres insectes que
seccionaven la tija de tomatigueres acabades de plantar.
- Sofre en pols: prevenció d’atacs fúngics i d’aranya roja.
- Bacillus thuringiensis var. Kurstaki 32%: prevenció de l’atac de
Tuta absoluta.

Alliberació de fauna
auxiliar

A mitjans mes d’agost previ mostreig de la fauna insectívora:
- Encarsia formosa: parasitoide de mosca blanca (3 individus/m2)
- Nesidiocoris tenuis: depredador polífag (de tuta absoluta, entre
d’altres) (0,5 individus/m2).
- Orius laevigatus: depredador de trips (0,5 individus/m2).
Les densitats d’amollada són preventives.

Vegetació espontània

Controlada manualment a 3 moments del cultiu.

Collita

Collita manual a mesura que maduraven les tomàtigues. Les
tomàtigues de cada planta (rèplica) es guardaren dins caixons
independents a una porxada de la UIB.

Taula 14. Resum de les tasques generals dutes a terme en el camp experimental de la UIB
* Es plantaren un total de 8 accessions (6 de ramellet i 2 controls)
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Els paràmetres mesurats figuren tot seguit:

3.4.1. Producció
Es feren un total de 9 collites entre el 13 de juliol i el 14 de novembre, per
tal de determinar els paràmetres de producció. Es colliren tots els fruits
produïts i es dividiren en fruits de mala qualitat i fruits comercials. Es
va anotar la quantitat de fruits de cada classe, com també el seu pes. Els
fruits collits de cada planta foren guardats dins del seu respectiu caixó
dins una porxada. Les condicions de temperatura i humitat relativa es
varen enregistrar durant el temps en què les tomàtigues recol·lectades
romangueren dins la porxada. Els resultats dels paràmetres de producció
avaluats s’exposen tot seguit:
Pes total de la producció
El pes total de producció s’ha determinat a partir de la mitjana del pes de
totes les tomàtigues produïdes per les 5 rèpliques que tenia cada una de
les accessions de cada tractament (figura 29). No s’ha fet distinció entre
fruits sans i fruits depreciats, ja que es tractarà aquest punt a l’apartat
3.4.2 d’afectacions.
Producció total per planta

Reg
Sequera

Figura 29. Producció total per planta de cada accessió per a cada tractament.
Valors obtinguts a partir de la mitjana de 5 plantes per accessió i tractament i el seu error estàndard
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S’observa un efecte clar del tractament, ja que gairebé totes les accessions
disminueixen el pes total de collita més del 50% en sequera respecte del
reg. Cal destacar el valor tan baix en sequera de l’accessió TN1. Probablement presenti un valor molt baix, a causa de la seva ubicació a camp en
una zona un poc ombrívola.
Comparant les diferents accessions es pot veure com els dos controls
(CM i CO) presenten valors molt elevats de producció comparats amb
la resta d’accessions. Això segurament es produeix perquè les varietats
han estat seleccionades, principalment, per tenir una producció elevada.
Sorprenentment, els valors en sequera d’aquestes accessions també són
elevats. Probablement es tracta d’accessions que, tot i cultivar-se normalment en condicions hídriques elevades, tenen un potencial productiu
tan elevat que no disminueixen la seva producció tant com seria d’esperar si se sotmetessin a règims hídrics baixos.
Un punt interessant de la producció total d’una planta és la manera en què
es reparteix en el temps. Per a les varietats de consum en fresc, interessa
una distribució de la producció que garanteixi fruits per a molt de temps,
amb vista a satisfer les necessitats del mercat. En canvi, per a altres varietats, aquest fet no és tan important. En el cas de la tomàtiga de ramellet,
que se sol consumir durant els mesos d’hivern en què la presència de varietats d’ensalada (en el propi hort o en el mercat) és escassa o de poca
qualitat, no té especial interès la manera en què es distribueix la producció: d’una banda, interessen produccions concentrades en poc temps per
estalviar recursos, però, de l’altra, interessa repartir la producció al llarg del
temps per poder obtenir més fruits. En qualsevol cas, a les figures 30 i 31
es representa la distribució de la producció al llarg del temps.
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Figura 30. Distribució de la producció al llarg del temps de cada accessió del bloc de reg

Figura 31. Distribució de la producció al llarg del temps de cada accessió del bloc de sequera
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Comparant les figures 30 i 31 es pot observar que, independentment
del tractament, el control d’Ohio (CO) presenta un màxim de producció
molt marcat (comprensible, tenint en compte que es tracta d’una varietat
recol·lectada a màquina, la qual cosa implica que s’hagin de produir molts
fruits a la vegada, ja que la recol·lecció suposa l’eliminació de la planta). No
s’observa cap diferència gran entre les accessions de tomàtiga de ramellet
amb fulla típica de tomatiguera (TN) i amb fulla tipus patatera (TP). No
obstant això, sí que s’observa una tendència entre tractaments: el màxim
productiu de les accessions cultivades en sequera sembla donar-se abans
que en reg. Això es produeix perquè les plantes, en situació d’estrès, volen
assegurar-se la descendència (garantir la producció), tot i que sigui en
detriment del creixement vegetatiu. Tot i així, es pot comprovar com la
majoria d’aquestes tomatigueres tornen a presentar un segon màxim de
producció, si les condicions són favorables (pluges de finals d’estiu).
Nombre de fruits per planta
Tal i com s’ha fet amb la producció total per planta, s’ha avaluat la producció
en relació amb el nombre de fruits produïts per planta (figura 32).
Producció en nombre de fruits per planta

Reg
Sequera

Figura 32. Nombre de fruits per planta produïts en cada tractament i accessió durant tot el
cultiu (mitjana i error estàndard)
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La davallada productiva en sequera respecte al reg observada a la
figura 32 no és tan marcada com la que s’observa a la figura 29. Això
es produeix perquè el paràmetre “nombre de fruits per planta” està
molt marcat genèticament i poc afectat per l’ambient.
No es mostra la figura de distribució de la producció al llarg del
temps en relació amb el nombre de fruits, ja que és molt semblant a
les figures 30 i 31.
Pes mitjà dels fruits
Aquest paràmetre està directament relacionat amb els altres dos
paràmetres de producció i s’obté de dividir el pes de collita d’una
planta entre el nombre de fruits d’aquesta. Els resultats s’expressen
a la figura 33.
Producció en pes mitjà del fruit
Reg
Sequera

Figura 33. Pes mitjà dels fruits produïts en cada tractament i accessió (mitjana i error
estàndard)

A la figura 33 es torna a observar la diferència productiva entre
tractaments.
Així, repassant les 3 figures de comparació dels paràmetres
productius entre tractaments, es pot concloure que el fet que
una planta produeixi més en reg que en sequera és perquè, quasi
exclusivament, produeix fruits més grans.
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Pes del fruit (g)

En relació amb l’evolució d’aquest paràmetre amb el temps, s’ha de
comentar que s’observen diferències en funció del tractament, però
no se n’observen entre les diferents accessions: en règim de sequera
s’observa com, a mesura que avança l’edat del cultiu, es van obtenint
fruits de cada cop més petits (figura 34), mentre que en reg aquesta
tendència no és tan acusada (figura 35).

Pes del fruit (g)

Figura 34. Evolució de la mida dels fruits de les accessions en sequera al llarg del temps

Figura 35. Evolució de la mida dels fruits de les accessions en reg al llarg del temps
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3.4.2. Afectacions dels fruits
Per tal d’analitzar la influència del tractament i del tipus d’accessió de
tomàtiga amb les afectacions de fruit presentades, s’exposa la figura 36.

Producció total
Producció comercial

Figura 36. Producció total i comercial per a les diferents accessions estudiades en reg i sequera
(mitjana i error estàndard)

A la figura 36 es pot veure com les accessions en tractament de reg
proporcionalment es veuen més afectades per defectes al fruit, que les
mateixes accessions en sequera (diferència de valors totals i comercials
més gran a reg, que a sequera). Concretament, totes les accessions de
tomàtiga de ramellet en reg veuen disminuïda la seva producció per
sobre del 35%, a causa d’afectacions de fruit. En canvi, en sequera,
cap accessió de tomàtiga de ramellet ha arribat a pèrdues del 33% a
causa d’aquestes afectacions. No obstant això, amb excepció de TP2 i
TP3, les accessions sotmeses a un règim hídric elevat segueixen essent
comercialment més productives que sotmeses al tractament de sequera.
No s’observa cap patró que segueixin els dos grups d’accessions de
tomàtiga de ramellet (les de fulla normal i les de fulla tipus patatera). Cal
destacar el cas de la tomàtiga control procedent d’Ohio que no presenta
gaires afectacions a fruit sotmesa al tractament de reg. Probablement es
tracti d’una varietat molt adaptada a grans dosis de reg i resistent a les
afectacions de fruit, ja que presenta una pell molt gruixada (necessària
per a la recol·lecció mecànica).
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Una vegada vista la influència del tipus d’accessió i del tractament
sobre el grau d’afectació del fruit, s’analitzarà el tipus d’afectacions
que proporcionalment més han afectat a cada accessió per a cada
tractament (figura 37).
Grau d’importància de les afectacions a cada accessió

Picada xinxa

Mossegada

Aranya roja

Podridura

Cul de sac

Tuta absoluta

Crivellat

Planxat

Figura 37. Importància relativa de les afectacions a fruit per a cada accessió i tractament

S’ha de remarcar que les columnes expressen la importància relativa
de cada afectació. Així, dues accessions amb diferents valors per a
una mateixa afectació no indiquen que la pateixin en diferent grau,
sinó que, de totes les afectacions que presenta cada una d’elles,
l’afectació en concret suposa un percentatge diferent en cada cas.
S’analitzaran els tipus d’afectacions que més s’han presentat des
del punt de vista del conjunt d’accessions, deixant de banda les
peculiaritats que puguin presentar cada una d’elles. Així, cal destacar:
-

Els fruits afectats de les accessions de tomàtiga de ramellet amb el tipus
de fulla normal (TN) ho estan majoritàriament a causa del planxat (1)
(amb l’excepció de TN1 en sequera). En canvi, en les accessions de
tomàtiga de ramellet amb el tipus de fulla de patatera (TP) aquesta
fisiopatia no afecta la majoria de fruits defectuosos. En aquest cas, la
fisiopatia que cobra importància respecte a les TN és el crivellat.
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-

Analitzant l’efecte que té el tractament sobre les 4 afectacions
principals, es pot observar com en reg (amb l’excepció de
l’accessió CM) totes les accessions tenen una afectació relativa
major de planxat (1) i crivellat (2) que les mateixes accessions
cultivades a la seca. Contràriament, a la seca, les afectacions
per Tuta absoluta (3) (amb excepció de CO) i per cul de sac (4)
(amb excepció de TP3) són les que tenen una major importància
relativa, comparades amb les mateixes accessions del bloc de reg.
(1) El planxat es produeix per un excés de radiació solar rebuda per les
tomàtigues. Així, el fet que les accessions amb fulla tipus patatera
estiguin menys afectades pel planxat pot ser a causa d’aquest tipus
de morfologia de fulla que protegeix millor els fruits del cop de sol. No
està tan clara l’explicació si comparem tractaments, ja que en reg, per
mor del millor desenvolupament de la planta, sembla que els fruits
hagin d’estar més protegits del cop de sol, però a la pràctica això no ha
estat així. Una possible explicació seria que la disposició de les fulles
o la morfometria de la planta canviï entre tractaments, o que els fruits
en condicions de reg, en esser més grossos, siguin més sensibles.
(2) El crivellat és una fisiopatia causada per desajustaments hídrics
causats, en la majoria de casos, per regs abundats que impliquen
el creixement massa ràpid del fruit. Així, té lògica pensar que
en reg, tal com mostren els resultats d’aquest experiment, es
manifesta més aquesta fisiopatia que en el cultiu a la seca.
(3) Tot i tornar estar davant una relació poc clara des del punt de
vista teòric, es podrien explicar els atacs per Tuta absoluta més
importants a sequera que a reg, com a la preferència del lepidòpter
per atacar els fruits de les plantes més dèbils. Tenint en compte que
les característiques del fruit també canvien considerablement en
funció del tractament (mida del fruit i altres paràmetres de qualitat
que es veuran tot seguit), podria tenir més sentit aquesta relació.
(4) A priori, no sembla haver-hi cap relació teòrica entre l’afectació
del cul de sac i les relacions hídriques de la planta, tal com s’ha
donat en aquest experiment.

3.4.3. Qualitat del fruit
Els paràmetres de qualitat mesurats varen ser els mateixos que els
descrits a l’apartat 3.3.6. del primer experiment: duresa, pH, acidesa
i contingut en sucres.
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Es feren analítiques de 5 rèpliques per a cada accessió i tractament
durant 5 moments:
- En fresc: 15/09/09
- Inici de conservació: 26/10/09
- Mitjans conservació 1: 16/12/09
- Mitjans conservació 2: 08/02/2010
- Final de conservació: 12/04/2010
Els resultats de les analítiques s’exposen de manera visual a les
figures que es mostren tot seguit. Cada paràmetre es representa amb
dues figures (una per a cada tractament). Les accessions TP3 i CO no
presenten valors per a les 2 darreres mesures, ja que no es disposava de
mostra suficient en el moment de l’analítica (per pèrdua de tots els fruits
o per guardar-los per l’experiment de conservació). Els fruits destinats
a l’experiment de conservació s’aprofitaren per fer la darrera analítica.

Duresa (kg/cm2)

Duresa del fruit

Figura 38. Evolució de la duresa dels fruits de les accessions en reg durant la conservació
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Figura 39. Evolució de la duresa dels fruits de les accessions en sequera durant la conservació

Observant les figures 38 i 39 es pot deduir que hi ha una certa relació
entre el tipus d’accessió i la duresa del seu fruit. Tant en reg com en
sequera s’observa com l’accessió amb més duresa de fruit és la control
d’Ohio (CO), seguida de les tomàtigues de ramellet amb tipus de fulla
normal (TN1, 2 i 3); tot seguit, les tomàtigues de ramellet amb tipus
de fulla de patatera (TP1, 2 i 3) i, en darrer terme, la tomàtiga control
de Menorca (CM). Aquesta tendència s’aprecia millor en sequera que
en reg. Té sentit aquesta relació, ja que la CO, com ja s’ha comentat
anteriorment, està seleccionada per a la recol·lecció mecànica, per la
qual cosa interessa que tingui una duresa elevada. A més, aquesta duresa
no es manté durant el temps perquè no es tracta d’una accessió que es
conservi d’allò més bé, sinó que es comercialitza en forma de salsa. És
curiosa la relació entre el tipus de fulla de la tomatiguera i la duresa dels
fruits de tomàtiga de ramellet. Segons aquesta relació, tomatigueres
amb la fulla tipus patatera indicarien la producció de fruits més blans.
El fet que CM es trobi en darrer lloc també té una explicació: es tracta
d’un tipus de tomàtiga que no es destina a conservació en fresc, sinó
que es conserva una vegada processada (embotellada).
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Hi ha una tendència de davallada de duresa del fruit amb el temps,
tot i que varia segons el tipus d’accessió. Aquesta davallada s’observa
tant en reg com en sequera.
Si a tot allò que s’ha exposat fins ara s’afegeix que el rang de valors
en què es mou la duresa del fruit és pràcticament el mateix entre
tractaments, es pot deduir que la duresa del fruit és un paràmetre
molt marcat genèticament i poc influenciat per les condicions
hídriques del cultiu.

Brix

Contingut en sucres del fruit

Figura 40. Evolució del contingut en sucres dels fruits de les accessions en reg durant la
conservació
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Figura 41. Evolució del contingut en sucres dels fruits de les accessions en sequera durant la
conservació

Les relacions per aquest paràmetre no són tan clares com les del
paràmetre anterior. Allò que cal destacar és el baix contingut en sucres
del fruit de l’accessió d’Ohio (CO) en els dos tractaments, comparat
amb els valors de les altres accessions (sobretot en el tractament de
sequera). Possiblement això estigui causat pel fet de ser una accessió
molt productiva comparada amb la resta (figura 29).
Aquest paràmetre sí que sembla influenciat per les condicions
de cultiu, ja que en sequera s’obtenen fruits, de mitjana, amb un
40% més de contingut en sucres que en reg. En canvi, la influència
genètica no sembla molt important, ja que la situació relativa de les
accessions en les 2 figures anteriors no es manté.
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pH

pH del fruit

pH

Figura 42. Evolució del pH dels fruits de les accessions en reg durant la conservació

Figura 43. Evolució del pH dels fruits de les accessions en sequera durant la conservació
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El pH sembla un paràmetre més marcat per la genètica que per
l’ambient, ja que no hi ha gaire diferència entre els valors de les
accessions entre tractaments. En canvi, es torna a detectar com la
posició d’algunes accessions es manté més o manco si comparem
les 2 figures: les accessions control (CM i CO) presenten valors de
pH més elevats que les accessions de tomàtiga de ramellet. A més,
a la figura 43 es torna observar certa diferència entre les accessions
de tomàtiga de ramellet amb fulla normal (TN) que presenten valors
més baixos i les accessions de tomàtiga de ramellet amb fulles tipus
patatera (TP). L’evolució del paràmetre sembla ser ascendent al llarg
del temps.

Acidesa (g àcit cítric/100mg suc)

Acidesa del fruit

Figura 44. Evolució de l’acidesa dels fruits de les accessions en reg durant la conservació
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Figura 45. Evolució de l’acidesa dels fruits de les accessions en sequera durant la conservació

Com era d’esperar, per aquest paràmetre s’obtenen 2 figures gairebé
inverses a les vistes pel paràmetre del pH. En aquest cas se segueixen
mantenint les diferències entre controls, ramellet amb fulla normal i
ramellet amb fulla tipus patatera (invertits respecte al pH). En canvi,
l’evolució amb el temps passa a ser descendent (disminució de l’acidesa).
Sí que s’observa una diferència en els valors de l’acidesa entre
tractaments: en el tractament de sequera s’obtenen fruits amb un
30% més d’acidesa que en tractament de reg.
Repassant els valors dels diferents paràmetres de qualitat es pot observar
com les diferències més significatives entre tractaments apareixen pel
contingut en sucres i acidesa del fruit. En els dos casos, els valors més
elevats s’obtenen en el tractament de sequera. Curiosament, l’elevada
acidesa i la gran quantitat de sucres solubles són els responsables
que una tomàtiga tengui el gust equilibrat (Rosselló et. al. 2002). Així,
les tomàtigues de ramellet cultivades a la seca semblen tenir millors
propietats organolèptiques que cultivades en reg.
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3.4.4. Conservació del fruit

% fruits conservats

El mes de setembre es va iniciar l’experiment de conservació. Aquest
experiment va consistir en agafar 12 tomàtigues produïdes fins
aleshores per a cada una de les rèpliques de l’experiment i deixarles en caixons independents en una porxada, per estudiar-ne la seva
conservació. S’acumularen un total de 80 caixons (8 accessions x 5
rèpliques x 2 tractaments). Es feren recomptes de fruits conservats
cada 2 setmanes fins al final de conservació, passat tot el mes de març.
El resultat d’aquest experiment es pot observar a les figures 46 i 47.

Figura 46. Conservació dels fruits per accessió del bloc de reg
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Figura 47. Conservació dels fruits per accessió del bloc de sequera

El primer que cal destacar és la gran diferència entre tractaments: durant
el primer període de conservació (2 primers mesos) no es va perdre cap
tomàtiga del tractament de sequera, mentre que del tractament de reg
algunes accessions perderen el 50% de les seves tomàtigues. Durant
els 2 mesos següents, totes les accessions del tractament de sequera
conservaren més d’un 70% de les seves tomàtigues en bon estat,
mentre que en el tractament de reg la meitat de les accessions només
disposaven entre un 20-60% de les tomàtigues en bon estat. Al final
del període de conservació (7 mesos després de l’inici), les accessions
en tractament de reg perderen una mitjana del 70% de les tomàtigues,
mentre que en sequera aquest valor fou del 50%. Si es deixen de banda
les 2 accessions de referència, la pèrdua de tomàtiga de ramellet en reg
fou del 60%, comparat amb el 35% de pèrdua de tomàtiga en sequera.
No es veuen diferències entre els grups de tomàtiga de ramellet
basades en el tipus de fulla a cap dels dos tractaments. A més, el
tractament pareix tenir una influència diferent sobre cada una de les
accessions, ja que la posició relativa de cada una d’elles canvia a les
figures 46 i 47. Cal destacar la previsible mala conservació que han
presentat les 2 accessions control en els dos tractaments (CM i CO).
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No s’ha d’oblidar que aquests percentatges de pèrdua de fruits s’han
obtingut partint del mateix nombre de fruits en els dos tractaments,
tot i que, en realitat, les accessions del bloc de reg, com ja s’ha vist,
tenen una producció superior a les accessions del bloc de sequera.
Arribats a aquest punt, es fa imprescindible plantejar la pregunta
següent: si es vol produir tomàtiga de ramellet per guardar, quin sistema
garanteix la major producció, el cultiu en reg o el cultiu a la seca?

Pes de collita comercial (g)

Per poder comprovar gràficament la conveniència d’un o altre
tractament, es presenta la figura 48 on s’han tengut en compte les
plagues, malalties i fisiopaties del fruit (pes de collita comercial) i el
percentatge de pèrdues per a cada accessió i tractament.

Figura 48. Evolució de les pèrdues de fruits en postcollita per a cada accessió i tractament
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Observant la figura anterior es pot comprovar com no hi ha un
sistema de cultiu que garanteixi la màxima producció de tomàtiga
de ramellet per a conservar al llarg del temps. Així, en funció de
cada accessió, serà més convenient un sistema de cultiu o l’altre.
Les accessions que més s’han beneficiat de cada tractament (a 3 i a
7 mesos de postcollita) es resumeixen tot seguit:
- Tractament de reg: TN1, TN2, TP1, CM i CO (aquesta darrera
només a 3 mesos).
- Tractament de sequera: TN3, TP2, TP3 i CO (aquesta darrera només
a 7 mesos).

3.4.5. Pèrdua d’aigua del fruit durant el procés de conservació

% del pes inicial

Per avaluar aquest paràmetre, s’enumeraren 4 de les 12 tomàtigues
de cada caixó destinades a l’experiment de conservació i se’ls va
anar pesant al llarg del temps. Es començaren les mesures el mes
de setembre i s’acabaren a finals de març. A les figures 49 i 50 es pot
observar el resultat d’aquest experiment.

Figura 49. Pèrdua de pes dels fruits del bloc de reg (valors relatius per a cada accessió)

81

de les poblacions de tomàtiga de ramellet de les Illes

Balears

% del pes inicial

Caracterització

Figura 50. Pèrdua de pes dels fruits del bloc de sequera (valors relatius per a cada accessió)

El primer que s’ha d’explicar és la recuperació que sofreixen
algunes accessions en moments puntuals. Aquest fet és causat per
la diferent mida dels fruits emprats per aquest experiment dins una
mateixa accessió. A mesura que els fruits es deterioren (podridures,
dessecacions, etc.), es van retirant de l’experiment i ja no proporcionen
més valors de pèrdua de pes per fer mitjana amb la resta. Si els fruits
“perduts” són bastant més petits que els que romanen a l’experiment,
el resultat és un increment del percentatge de pes inicial.
No obstant aquest fet, es pot notar com la majoria d’accessions
presenten tomàtigues amb una pèrdua de pes progressiva fins al
final de l’experiment. No s’observen diferències significatives entre
tractaments, la qual cosa probablement indiqui que les característiques
de la pell del fruit, que condicionen la pèrdua de pes (aigua), estan
marcades genèticament. Les úniques accessions que semblen tenir un
comportament de pèrdua de pes diferent a la resta són els controls (CM
i CO), que presenten pèrdues de pes superiors a la resta d’accessions
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(sobretot en reg). Probablement es tracti d’un paràmetre relacionat amb
la conservació del fruit, ja que aquestes dues accessions ja presentaven
valors de conservació inferiors a la resta.

3.4.6. Fisiologia de planta
Durant l’experiment es mesuraren diferents variables fisiològiques
per investigar el funcionament a nivell de planta de la tomàtiga de
ramellet en reg i a la seca, com també les diferències entre les distintes
accessions i en referència a les dues varietats externes “control”.
Durant la fotosíntesi, les plantes utilitzen l’energia lumínica per
convertir el CO2 atmosfèric en energia química, carbohidrats,
alliberant com a producte secundari oxigen a l’atmosfera. La
importància de la fotosíntesi és que la producció de carbohidrats
marca els mínims de producció d’un cultiu, de manera que a major
taxa de fotosíntesi, major producció potencial.
•

CO2: la planta incorpora el CO2 a través dels estomes, unes
discontinuïtats en l’epidermis de les fulles en forma de porus (foto 15),
que s’obren i es tanquen mitjançant un mecanisme regulat per
la planta que respon principalment al seu estat d’hidratació. La
facilitat en què el CO2 entra a través dels estomes es coneix com
a conductància estomàtica. A major conductància estomàtica,
major obertura dels
porus i, per tant, major
facilitat d’entrada de
CO2 cap a l’interior
de la fulla, però a la
vegada major facilitat
de sortida d’aigua des
de l’interior de la fulla
cap a l’atmosfera.
Foto 15. Detall d’estomes
presents a la cara inferior de la
fulla de tomàtiga de ramellet
en diferent grau d’obertura
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Una vegada dins la fulla, el CO2 ha de travessar el mesòfil (vegeu
fotos 18-22) fins arribar al cloroplast (lloc on es fa la fotosíntesi). La
facilitat en què el CO2 difon a través del mesòfil foliar es coneix com a
conductància del mesòfil. A major conductància del mesòfil, major
facilitat de transport de CO2 a través del mesòfil foliar.
•

•

Aigua: la planta l’absorbeix a través de les arrels gràcies al gradient
de pressió que s’origina quan aquesta perd aigua en forma de
vapor a la part aèria a través dels estomes (transpiració). La
transpiració, a part de suposar una gran despesa hídrica, serveix
perquè la planta es pugui refrigerar. Durant tot el seu recorregut
per l’interior de la planta, l’aigua entra i surt constantment de les
cèl·lules. Per això és important que aquestes tenguin facilitat per
expandir-se i contreure’s. Relacionat amb aquest fet es va estudiar
la variable mòdul d’elasticitat cel·lular.
Energia lluminosa: els fotons de llum necessaris per fer la
fotosíntesi són captats per les clorofil·les, uns pigments situats
als 2 fotosistemes que es troben al cloroplast cel·lular.

Un dels elements indispensables perquè es pugui dur a terme la
fotosíntesi és la Rubisco: la proteïna més abundant de la biosfera i
representant del 50% del total de proteïna soluble de la planta. La
Rubisco és l’enzim responsable de la carboxilació del CO2 atmosfèric
i la conseqüent producció de carbohidrats.
Tenint en compte que l’aigua és, en condicions mediterrànies,
l’element limitant de la fotosíntesi, és de vital importància que la
planta en faci un bon ús (sobretot en el cas del cultiu a la seca). Així,
la variable estudiada en aquesta direcció fou l’eficiència intrínseca
en l’ús de l’aigua. Aquesta variable es calcula com el quocient entre
la taxa fotosintètica neta i la conductància estomàtica.
Per tal d’investigar el funcionament de la tomàtiga de ramellet,
s’estudiaren tota una sèrie de paràmetres relacionats amb l’activitat
fotosintètica acabada de descriure. A més, s’avaluaren també, les 3
variables següents:
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Respiració nocturna: consisteix en un conjunt de reaccions que
duu a terme la planta que permeten transformar els carbohidrats
obtinguts durant la fotosíntesi en energia que s’utilitzarà per al
creixement, manteniment d’estructures, transport d’ions, etc. Es
coneix bé que una major taxa de respiració està relacionada amb un
major creixement del cultiu.
Conductància estomàtica nocturna: és una mesura de l’obertura
estomàtica durant la nit. A dia d’avui es desconeix de ciència certa
el motiu pel qual les plantes mantenen els estomes oberts per la nit,
ja que en condicions d’obscuritat els cultius no realitzen fotosíntesi.
Sigui quina sigui la causa, sí que es coneix l’efecte: una obertura
estomàtica excessiva durant la nit implicarà unes pèrdues d’aigua
des de la planta cap a l’atmosfera. Per tant, es tracta d’un component
que afecta negativament el balanç d’aigua del cultiu. En aquest
sentit, les tomatigueres de ramellet destaquen per presentar uns
valors de conductància estomàtica nocturna baixos, si es comparen
amb altres tomàtigues i amb altres cultius d’importància econòmica.
Relació C/N: és important conèixer la proporció en què es troben
aquests dos elements dins la planta, ja que proporcions inadequades
són indicatives de falta de nitrogen. La carència de nitrogen provoca
problemes de creixement, clorosi, mala fructificació, etc.
A partir dels valors de les variables estudiades es va fer una anàlisi
de variància univariant per a cada una de les variables esmentades
(ANOVA), que incloïa com a factors de variació el tractament de reg,
el tipus genètic (accessió), com també la seva interacció. A les taules
15, 16 i 17 apareixen els principals resultats que s’obtingueren en
aquestes anàlisis.
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Tractament Accessió Tractament
x Accessió

R2

Clorofil·la total (Chl) (mg/m2)

0,00

NS

NS

[Rubisco] (μmol llocs/m2)

NS

NS

NS

0,44

[Proteïna total soluble] (mg/m2)

0,00

NS

NS

0,48

0,57

Conductància estomàtica(gs) (mol H2O/m2s)

0,00

NS

NS

0,74

Eficiència del fotosistema II (Fv/Fm)

0,00

0,00

0,00

0,90

Respiració nocturna (Rnoct) (μmol CO2/m2s)

0,00

NS

NS

0,51

Taxa fotosintètica neta (AN) (μmol CO2/m2s)

0,00

NS

NS

0,76

Conductància del mesòfil (gm) (mol CO2/m2s)

0,00

NS

NS

0,72

[CO2] al cloroplast (Cc) (μmol CO2/mol aire)
Eficiència en l’ús de l’aigua (AN/gs)
(μmol CO2/mol H2O)
Cond. mesòfil/Cond. estomàtica (gm/gs)

0,00

NS

0,04

0,79

0,00

0,01

NS

0,71

0,01

NS

NS

0,39

Cond. estomàtica nocturna (gs,noct) (mol H2O/m2s)

0,01

NS

NS

0,40

Producció (kg/planta)

0,00

0,02

NS

0,56

Mòdul d’elasticitat cel·lular (3) (MPa)

NS

NS

NS

0,45

Relació Carboni/Nitrogen (C/N)
Velocitat màx. de carboxilació
(Vcmax) (μmol CO2/m2s)
Transpiració cuticular (TRc) (mmol H2O/m2s)

0,00

NS

NS

0,47

NS

0,04

0,02

0,56

0,00

0,00

NS

0,59

Taula 15. Taula ANOVA de significacions per les variables fisiològiques estudiades
NS: factor sense influència significativa sobre la variable estudiada (p < 0,05)
R2: coeficient de determinació del model ANOVA per a aquesta variable (valors entre 0 i 1)

Foto 16. Cambra
de pressió
d’Scholander
utilitzada per
obtenir diferents
variables
fisiològiques
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Foto 17. Fulla de tomàtiga
de ramellet a punt per
introduir a la cambra de
pressió

El primer que es pot extreure de la taula 15 és que la majoria de variables
tenen valors significativament diferents en funció del tractament. Això
indica que el comportament de la planta és molt diferent quan està
sotmesa a reg de quan està en condicions de sequera. Únicament
3 de les variables estudiades no mostren valors significativament
diferents entre tractaments. En canvi, quan la comparació es fa entre
les distintes accessions, només 5 d’aquestes variables presenten valors
significativament diferents. Per analitzar millor la influència de les
variables sobre les accessions es presenta la taula 16 (per al tractament
de reg) i la taula 17 (per al tractament de sequera), on s’observen els
valors mitjans de cada accessió i la forma en què s’agrupen en funció
de la variable analitzada. A les taules 16 i 17 no apareixen les variables
[Rubisco] i mòdul d’elasticitat cel·lular, ja que no presenten diferències
significatives per cap dels factors estudiats.

87

Caracterització

Variables/Accessions
Chl
[Proteïna total soluble]
gs
Fv/Fm
Rnoct
AN
gmes
Cc
AN/gs
gm/gs
gs noct
Producció
C/N
Vcmax
TRc

de les poblacions de tomàtiga de ramellet de les Illes

Balears

TN1

TN2

TN3

TP1

TP2

TP3

CM

278

301

328

337

318

10,2a

8,0a

10,2a

9,3a

9,7a

0,33a

0,32a

0,32a

0,31a

0,82a

0,83a

0,80a

0,83a

-2,5

b

-2,1

-1,9

ab

19,9

ab

ab

ab

ab

ab

299

190

411a

10,2a

8,8a

10,8a

0,25ab

0,20b

0,32a

0,29ab

0,80a

0,80a

0,82a

0,81a

b

-2,5

-2,2

-1,9

a

18,9

ab

16,8

ab

-1,8ab

14,3

19,2

ab

16,7ab

0,18

0,16

b

ab

0,23

0,19ab

181ab

162b

174b

179ab

67,3a

74,2a

63,8a

59,4a

0,88a

0,71a

0,78a

0,70a

0,64a

0,08

0,10

ab

0,05

0,11

0,12

0,10ab

4,9

3,3

c

5,0

2,6

c

5,3

7,2a

ab

ab

19,7

0,26

a

0,28

0,29

0,26

197a

189a

196a

195a

61,8a

65,2a

64,9a

62,4a

0,83a

0,89a

0,93a

0,12

0,13

5,4

4,4

ab

6,7

bc

ab

-1,7

20,0

a

ab

b

ab

a

a

CO

b

ab

ab
a

ab

bc

ab
ab
b

b

bc

ab

a

a

abc

5,2

5,1

6,2

5,6

6,2

6,2

4,9b

191a

176a

200a

177a

186a

204a

177a

191a

0,34a

0,32a

0,34a

0,29b

0,30a

0,39a

0,37a

a

b

b

ab

ab

Taula 16. Valors de les variables fisiològiques estudiades per a cada accessió en tractament de reg
* Lletres diferents dintre de fila indiquen diferències significatives entre accessions (p < 0,05)

Variables/Accessions
TN1
491ab
Chl
[Proteïna total soluble] 16,3a
0,02a
gs
a
0,83
Fv/Fm
-1,1a
Rnoct
2,1b
AN
0,02b
gmes
85c
Cc
112,2ab
AN/gs
1,05b
gm/gs
0,04a
gs noct
0,36b
Producció
6,1b
C/N
104bc
Vcmax
0,20ab
TRc

TN2

TN3

TP1

TP2

TP3

CM

CO

427b

358b

422b

557ab

514ab

578a

330b

9,6c

10,8bc

9,9bc

15,5a

12,7b

12,8b

11,0bc

a

0,02

0,08

0,06

0,08

0,09

0,05

0,04a

0,83a

0,68b

0,81a

0,72b

0,68b

0,81a

0,81a

-1,4a

-0,95a

-2,2b

-1,5ab

-1,4a

-1,5ab

-1,1a

2,0b

8,7a

5,8ab

8,3a

9,5a

5,2b

3,6b

0,03b

0,10ab

0,07ab

0,13a

0,15a

0,09ab

0,03b

92c

118b

122b

145a

148a

131ab

107bc

124,8

108,1

100,9

105,4

1,58ab

1,22b

0,06a
1,38a

a

a

a

ab

a

bc

a

ab

1,26b

1,58ab

0,06a

0,06a

0,03a

1,58a

1,18a

2,00a

7,1ab

5,7b

7,4a

7,5a

89

c

169

145

213

0,22

0,17

ab

a
b

b

0,30

a

a

0,17

b

a

99,1

107,2

82,5c

1,87a

0,66b

0,08a

0,04a

0,04a

1,68a

2,18a

2,91a

7,4a

6,2b

7,2ab

209

194

179ab

bc

1,53ab

a

ab

ab

0,26

ab

Taula 17. Valors de les variables fisiològiques estudiades per a cada accessió en tractament de sequera
* Lletres diferents dintre de fila indiquen diferències significatives entre accessions (p < 0,05)
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A la taula 16 es pot observar com 5 de les variables fisiològiques estudiades
([Proteïna total soluble], Fv/Fm, AN/gs, gm/gs i Vcmax) no permeten
diferenciar accessions sota tractament de reg. Les úniques agrupacions
que val la pena comentar són les que es formen per les variables de
conductància (gs i gm). Aquestes variables semblen diferenciar el grup
de tomàtiga de ramellet amb fulla normal (TN) del grup de tomàtiga de
ramellet amb fulla de patatera (TP). Això no es compleix per a TP1 que
s’agrupa amb les TN, tot i que sempre ho fa amb valors molt baixos.
A la taula 17 només hi ha 2 variables que no permeten fer cap tipus
d’agrupació de les accessions (gs i gs noct). Això segurament és perquè
en sequera les accessions deixen de tenir el comportament típic
d’una planta ben hidratada i s’adapten de manera diferent a la resta
per sobreviure. En aquest cas, però, només la variable C/N sembla
poder distingir les accessions segons el tipus de fulla (TN de TP).
Per tal de veure com s’agrupen les accessions en cada tractament,
tenint en compte tot el conjunt de les variables fisiològiques
estudiades a la vegada, s’ha fet una anàlisi de classificació multivariant
tipus Clúster. Per fer aquesta anàlisi s’han afegit les variables d’àrea
foliar (mm2), contingut hídric relatiu (%) i pes específic foliar (g/m2).
A la figura 51 es presenta el dendrograma corresponent al tractament
de reg i a la figura 52, el corresponent a sequera.
0
5
10
15
20
25
+ ------------------- + ------------------- + ------------------- +------------------- +------------------- +

Figura 51. Dendrograma per a les accessions de reg a partir de les variables fisiològiques estudiades
0
5
10
15
20
25
+ ------------------- + ------------------- + ------------------- +------------------- +------------------- +

Figura 52. Dendrograma per a les accessions de sequera a partir de les variables fisiològiques estudiades
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Comparant les figures 51 i 52, es pot comprovar com les variables
fisiològiques estudiades permeten diferenciar perfectament el tipus
de fulla que té l’accessió independentment del tractament hídric que
se li apliqui. A les 2 figures es formen 2 grups molt distants: un primer
grup format per les tomàtigues de ramellet amb fulla tipus patatera
(TP) i un segon grup format per les tomàtigues de ramellet de tipus
normal (TN) i les varietats control (CM i CO), que també presenten
el tipus de fulla normal. La diferència entre els dos dendrogrames
radica en el fet que en el tractament de reg no es fa cap distinció a
nivell de tomàtiga de ramellet respecte a la tomàtiga control, mentre
que a sequera sí que s’observa aquesta distinció a un primer nivell.

3.4.7. Anatomia i histologia de fulla
Per completar la caracterització de la tomàtiga de ramellet sota diferents
règims hídrics, s’estudiaren una sèrie de paràmetres relacionats amb
l’anatomia i la histologia de la fulla. Per això, s’agafaren mostres de fulla de
cada accessió i es feren talls histològics que, amb l’ajuda d’un microscopi
(a 200x i 500x) i un programa de mesura (Autocad 2007), permeteren
avaluar una sèrie de variables histològiques (vegeu taula 18 i fotos 18-22).
Tal com s’ha explicat a l’apartat anterior, la planta agafa el CO2 (un dels
substrats emprats durant la fotosíntesi) de l’atmosfera a través dels
estomes de la fulla. Aquest CO2 es desplaça per l’interior de la fulla fins
arribar als cloroplasts, on es fa la fotosíntesi. Precisament, la majoria de
variables histològiques mesurades donen informació de la facilitat que té
aquest CO2 per difondre per dins la fulla: gruixes i porositats dels mesòfils,
longituds de cèl·lules en contacte amb l’aire intercel·lular (Lmes), etc.
També es mesuraren variables que donen informació sobre els feixos
conductors que transporten l’aigua (l’altre substrat per a la fotosíntesi)
per l’interior de la fulla i variables que informen del grau de protecció
davant la pèrdua d’aigua (gruixes de cutícules).
Els 3 primers paràmetres que apareixen a la taula 18 no es mesuraren
mitjançant talls histològics. Aquestes variables donen informació sobre
la superfície que ocupen les fulles de la planta, el seu grau d’hidratació i
el seu pes específic (pes de matèria seca/unitat d’àrea foliar).

90

Metodologia

i resultats obtinguts

Anàlogament al que s’ha presentat per a les variables fisiològiques,
es presenten les taules 18, 19 i 20 fruit de l’anàlisi de variància
univariant (ANOVA) de les dades anatòmiques i histològiques
obtingudes. El model ANOVA emprat és el mateix que per a les
variables fisiològiques, amb els mateixos factors de variació. Entre
parèntesi figura l’enumeració corresponent a l’esquema de les
mesures que es pot observar a les fotos 18-22.
Variables
Àrea foliar (mm2)
Contingut Hídric Relatiu (%)
Pes específic foliar (g/m2)
Gruix cutícula superior (mm) (1)
Gruix cutícula inferior (mm) (2)
Gruix mesòfil empallissada (mm) (3)
Gruix mesòfil esponjós (mm) (4)
Gruix de la fulla (mm) (5)
Porositat mesòfil esponjós (%) (6)
Porositat mesòfil empallissada (%) (7)
Nº capes de cèl·lules en empallissada (8)
Nº de feixos/mm lineal
Superfície total feixos (mm2/mm lineals de fulla) (9)
Nº de cèl·lules en empallissada/ 0,01 mm2
Lmes a nivell subestomàtic (mm) (10)
Lmes a nivell esponjós (mm)
Lmes a nivell d’empallissada (mm)

Tractament

Accessió

0,00
0,00
0,00
NS
NS
0,00
0,00
0,00
NS
NS
0,00
NS
NS
0,00
NS
NS
NS

0,00
0,00
0,02
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
NS
NS
0,00
0,00
0,04
0,00
0,00
NS
NS

Tractament x
Accessió
NS
NS
0,02
0,03
NS
0,00
0,00
0,00
NS
NS
0,00
NS
0,03
0,00
NS
NS
NS

R2
0,68
0,71
0,67
0,42
0,49
0,79
0,89
0,89
0,27
0,17
0,87
0,39
0,37
0,81
0,39
0,26
0,29

Taula 18. Grau de significació dels factors de tractament, accessió i la seva interacció per a cada una
de les variables estudiades
NS: factor sense influència significativa sobre la variable estudiada (p < 0,05)
R2: coeficient de determinació del model ANOVA per a aquesta variable (valors entre 0 i 1)

Foto 18. Esquema general de mesures sobre un
tall histològic de fulla de
tomàtiga de ramellet
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Foto 19. Esquema A de mesures sobre
un tall histològic de fulla de tomàtiga
de ramellet

Foto 21. Esquema C d’una mesura
sobre un tall histològic de fulla de
tomàtiga de ramellet

Balears

Foto 20. Esquema B de mesures sobre
un tall histològic de fulla de tomàtiga
de ramellet

Foto 22. Esquema D de mesura sobre
un tall histològic de fulla de tomàtiga
de ramellet

A la taula 18 es pot observar com 9 de les 17 variables estudiades
no presenten valors significativament diferents entre tractaments.
Això significa que la tomàtiga de ramellet no introdueix canvis en
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aquestes variables, quan passa d’estar cultivada en reg a estar-hi en
sequera. A la foto 23 es poden comparar els efectes que va tenir el
tractament en 2 de les 8 variables restants: gruix de la fulla i nombre
de capes de cèl·lules en empallissada. Com es pot observar, els valors
d’ambdues variables augmentaren en condicions de sequera (B)
davant de reg (A).

Foto 23. Comparació dels talls histològics d’una accessió de tomàtiga de ramellet sotmesa a tractament de reg (A) i sequera (B)

Quan el que es compara són les diferents accessions estudiades,
la taula 18 només mostra 4 variables (porositat mesòfil esponjós,
porositat mesòfil empallissada, Lmes a nivell esponjós i Lmes a
nivell d’empallissada) que no serveixen per distingir les accessions.
Tal i com s’ha fet a l’apartat de fisiologia, es presenta la taula 19 (per
al tractament de reg) i la taula 20 (per al tractament de sequera)
per poder analitzar millor la influència de les variables sobre
les accessions. A les taules 19 i 20 no s’han inclòs les 4 variables
mencionades, ja que no presenten diferències significatives per cap
dels tractaments que conformen la taula 18.
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Taula 19. Valors de les variables histològiques estudiades per a cada accessió en tractament de reg
* Lletres diferents dintre de fila indiquen diferències significatives entre accessions (p < 0,05)

Variables

TN1

TN2

TN3

TP1

TP2

TP3

CM

CO

Àrea foliar (mm2)
Contingut Hídric Relatiu (%)
Pes específic foliar (g/m2)
Gruix cutícula superior (mm)
Gruix cutícula inferior (mm)
Gruix mesòfil empallissada (mm)
Gruix mesòfil esponjós (mm)
Gruix de la fulla (mm)
Nº capes de cèl·lules en empallissada
Nº de feixos/mm lineal
Superfície total feixos
(mm2/mm lineals de fulla)
Nº de cèl·lules en
empallissada/ 0,01 mm2
Lmes a nivell subestomàtic (mm)

2914b
81,6ab
44,2a
0,002b
0,002b
0,06c
0,11d
0,22d
1,8a
6,6b

2455b
79,9b
39,7ab
0,002b
0,002b
0,09b
0,16b
0,29b
1,8a
5,4bc

2463b
80,4ab
37,1b
0,003a
0,002b
0,07c
0,11d
0,21d
1,2a
9,1a

6061a
80,4ab
37,1b
0,002b
0,002b
0,07c
0,10d
0,21d
1,0a
5,3bc

5358a
83,8ab
36,6b
0,001c
0,002b
0,06c
0,16b
0,26c
1,0a
6,8ab

5256a
85,2a
41,8ab
0,002b
0,003a
0,11a
0,20a
0,35a
1,4a
5,4bc

1470b
78,8b
39,1ab
0,002b
0,003a
0,11a
0,13c
0,29b
1,8a
4,6bc

2502b
84,5a
40,7ab
0,002b
0,002b
0,12a
0,12cd
0,28bc
1,6a
3,9c

6,6b

5,4bc

9,1a

5,3bc

6,8ab

5,4bc

4,6bc

3,8c

23,1a

13,8bc

16,9ab

11,7bc

17,2ab

7,8c

10,3c

8,5c

0,19

0,17

0,26

0,20

0,21

0,45

0,32

0,26b

b

b

b

b

b

a

ab

Taula 20. Valors de les variables histològiques estudiades per a cada accessió en tractament de sequera
* Lletres diferents dintre de fila indiquen diferències significatives entre accessions (p < 0,05)

Variables

TN1

TN2

TN3

TP1

TP2

TP3

CM

CO

Àrea foliar (mm2)
Contingut Hídric Relatiu (%)
Pes específic foliar (g/m2)
Gruix cutícula superior (mm)
Gruix cutícula inferior (mm)
Gruix mesòfil empallissada (mm)
Gruix mesòfil esponjós (mm)
Gruixa de la Fulla (mm)
Nº capes de cèl·lules en empallissada
Nº de feixos/mm lineal
Superfície total feixos
(mm2/mm lineals de fulla)
Nº de cèl·lules en
empallissada/ 0,01 mm2
Lmes a nivell subestomàtic (mm)

1962ab
71,0bc
51,4bc
0,002b
0,002b
0,09c
0,18b
0,32c
2,6b
5,8ab

2304ab
70,8bc
45,5c
0,001b
0,001c
0,09c
0,13c
0,26d
1,8bc
5,4ab

2119ab
74,7ab
46,5c
0,003a
0,002b
0,06d
0,10d
0,20f
1,6bc
7,6a

3799a
69,5c
54,7ab
0,002b
0,002b
0,09c
0,11d
0,23e
1,0c
5,2b

2947ab
77,0a
58,6a
0,002b
0,002b
0,15a
0,17b
0,37b
7,0a
4,1b

3495a
75,4ab
53,5ab
0,003a
0,002b
0,13b
0,17b
0,34c
2,2b
5,9ab

1018c
70,7bc
48,2bc
0,002b
0,003a
0,15a
0,21a
0,40a
7,0a
5,0b

1691bc
75,8a
45,6c
0,002b
0,003a
0,10c
0,12cd
0,26d
1,8bc
4,8b

5,7ab

5,4ab

7,6a

5,2b

5,2b

5,8ab

5,0b

4,8b

21,7c

14,1d

16,5c

10,2d

29,3b

10,0d

39,0a

9,3d

0,32

0,27

0,16

0,30

0,20

0,36

0,33

0,19b

ab

ab
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A les taules 19 i 20 es pot observar com 2 de les variables estudiades
(àrea foliar en reg i pes específic foliar en sequera) agrupen molt
bé les accessions segons el tipus de fulla, sobretot la d’àrea foliar.
Així, segons aquestes dues variables es forma un grup on es troba la
tomàtiga de ramellet amb fulla tipus patatera (valors més alts) i un
grup mixt entre accessions de tomàtiga de ramellet amb fulla normal
i les varietats control, que també tenen aquest tipus de fulla. Per tant,
tot i agrupar bé les accessions pel tipus de fulla, no serveixen per
diferenciar la tomàtiga de ramellet de la resta. Una variable que sí
permet fer això és el gruix de la cutícula inferior (en sequera) que
agrupa de forma aïllada les 2 accessions control.
La variable que probablement més es diferencia entre les accessions
als 2 tractaments és el gruix total de la fulla. Aquesta diferència es pot
apreciar a la foto 24 on s’observen 2 talls de fulla de 2 accessions de
tomàtiga de ramellet sotmeses al mateix tractament (reg).

Foto 24. Talls histològics de les accessions TP3 (A) i TP1 (B) en condicions de reg

De la mateixa manera que s’ha fet amb les variables fisiològiques,
s’ha fet una anàlisi de classificació multivariant tipus Clúster amb les
variables histològiques, per tal de veure la manera en què s’agrupen
les accessions. No es presenten els dendrogrames derivats d’aquesta
anàlisi, ja que són idèntics als presentats a l’apartat anterior. Això és
causat per la gran influència que tenen a l’hora de fer agrupacions les
tres variables que s’han repetit a les 2 anàlisis: àrea foliar, contingut
hídric relatiu i pes específic foliar.
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3.4.8. Agrupació d’accessions a partir de tots
els paràmetres estudiats
Finalment, i com a mètode integrador, s’ha tornat a fer una anàlisi
estadística de tipus Clúster per intentar agrupar les accessions a partir
de la majoria de variables estudiades durant l’experiment: producció,
qualitat, conservació i pèrdua d’aigua del fruit, fisiologia de planta i
histologia de fulla. Sorprenentment, els dendrogrames obtinguts han
estat els mateixos que els ja presentats a l’apartat de fisiologia de planta.
Això es produeix perquè a les 3 anàlisis s’han inclòs els paràmetres d’àrea
foliar, contingut hídric relatiu i pes específic foliar. De totes maneres, no
deixa de ser curiós que 3 variables soles (probablement 2, tal i com s’ha
deduït de les taules 19 i 20) tinguin la capacitat d’agrupar les accessions
de la mateixa manera i sigui quin sigui el nombre de variables que
intervenen en la classificació com també la seva naturalesa. El fet que
aquestes variables siguin tant condicionants a l’hora d’agrupar les
accessions probablement signifiqui que tenen un caràcter integrador
de molts altres paràmetres que afecten el funcionament de la planta.
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4. CONCLUSIONS
1. Les poblacions de tomàtiga de ramellet de les Illes Balears presenten
un elevat grau d’heterogeneïtat per a la majoria dels paràmetres
estudiats: estructura i esbrancament de la planta, tipus de fulla, patró
fenològic, paràmetres de producció, qualitat i morfologia de fruit.
2. Tot i no haver-hi una única morfologia de fruit que representi totes
les tomàtigues de ramellet de les Illes Balears, aquestes formen un
grup clarament diferenciat d’altres varietats de tomàtiga pel que fa
a aquest paràmetre. Fins i tot es pot distingir la tomàtiga de ramellet
d’altres varietats de penjar que es cultiven a la Península Ibèrica.
3. S’ha comprovat que durant el període de conservació la tomàtiga
de ramellet sofreix una sèrie de canvis en la seva qualitat. A mesura
que passa el temps, el conjunt de la població tendeix a augmentar la
duresa i el pH dels seus fruits, mentre davalla l’acidesa i el contingut
en sòlids solubles d’aquests. També es produeix una davallada del
pes del fruit causada per la pèrdua d’aigua. Aquesta pèrdua d’aigua
no és tan acusada com la que presenten les varietats control que,
precisament, tenen menys capacitat de conservació.
4. De tots els paràmetres de qualitat de fruit estudiats, els únics que
mostren una diferència significativa entre la tomàtiga de ramellet i
altres varietats de tomàtiga d’ensalada són el pH i l’acidesa.
5. En general, plantes més primerenques tendeixen a produir més
nombre de fruits en detriment de la mida d’aquests. Les plantes més
productives solen presentar fruits amb baix contingut en sòlids solubles,
baixa acidesa, pH elevat i una bona conservació dels fruits en postcollita.
6. El conjunt de tomàtiga de ramellet estudiat sembla estar dividit en 3
grups ben diferenciats formats per 86, 71 i 3 accessions. La diferenciació
d’aquests grups no és possible a simple vista (forma de les tomàtigues),
sinó que és fruit de totes les característiques estudiades.
7. Hi ha certa correspondència entre el tipus de tomàtiga de ramellet
i la zona d’allà on procedeix. Així, cada illa presenta un tipus concret
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de tomàtiga de ramellet, tret de Mallorca, que en presenta 3. Aquests
tres tipus de tomàtiga estan més o manco agrupats en tres zones:
municipis costaners, Raiguer i Pla de Mallorca.
8. La tomàtiga de ramellet veu disminuïda la seva producció quan es
cultiva en condicions de sequera (10% d’humitat del sòl), respecte de
quan es cultiva en condicions de reg (30% d’humitat del sòl). Aquesta
davallada de producció és deguda a l’obtenció de fruits més petits (el
nombre de fruits no canvia de manera significativa). No obstant això,
en sequera, s’obté una producció més primerenca. En qualsevol cas,
les varietats control tenen una major producció que la mitjana de la
tomàtiga de ramellet, sigui quin sigui el tractament.
9. La tomàtiga de ramellet es veu molt més afectada per anomalies
a fruit, quan es cultiva en reg que quan es cultiva a la seca. Les
afectacions que més es pateixen a reg són el planxat i el crivellat,
mentre que en sequera, el cul de sac i els atacs de Tuta absoluta. Les
accessions de tomàtiga de ramellet amb tipus de fulla normal solen
estar més afectades pel planxat que per altres anomalies, mentre que
les accessions amb tipus de fulla de patatera ho estan pel crivellat.
10. La tomàtiga de ramellet cultivada en sequera té millors propietats
organolèptiques que cultivades en reg (40% més de sucres solubles
i 30% més d’acidesa). A més, només té unes pèrdues del 35% dels
fruits durant els 7 mesos de conservació, comparat amb el 60% de
pèrdues de la mateixa tomàtiga cultivada en reg.
11. En general, no hi ha un sistema de cultiu (reg/sequera) que
garanteixi més producció en bon estat, transcorregut un determinat
període de temps des de la collita. Així, unes accessions es veuen
beneficiades per un tractament, i les altres, per un altre.
12. No hi ha gaire diferència entre les característiques fisiològiques
de la tomàtiga de ramellet i les de les varietats control. En canvi,
sí que s’observen diferències entre tractaments: en sequera, la
tomàtiga de ramellet tendeix a disminuir la conductància del mesòfil
i estomàtica (diürna i nocturna), la taxa fotosintètica, la concentració
del CO2 als cloroplasts i la transpiració cuticular. D’altra banda,
augmenta la quantitat de clorofil·la total, la concentració de proteïna
98

Conclusions

total soluble, la respiració nocturna, l’eficiència intrínseca en l’ús de
l’aigua i la ràtio entre conductàncies (mesòfil/–estomàtica).
13. Tampoc no s’observa un comportament molt diferent entre la tomàtiga
de ramellet i les altres varietats, pel que fa a morfologia i histologia de
fulla. En canvi, es tornen a manifestar diferències quan es compara
el tractament: en sequera, la tomàtiga de ramellet produeix fulles amb
menys superfície, menys hidratades però més denses, gruixudes i amb
més nombre de cèl·lules conformant el mesòfil en empallissada.
14. Quan es tenen en compte totes les variables estudiades a la
vegada (producció, qualitat, conservació i pèrdua d’aigua del fruit,
fisiologia de planta i anatomia i histologia de fulla), independentment
del tractament, es formen 2 grups de tomàtiga ben diferenciats:
accessions amb fulla típica de tomatiguera i accessions amb fulla
tipus patatera. D’aquesta manera, semblen ésser més diferents
2 tomatigueres amb distint tipus de fulla, que 2 tomatigueres de
diferent varietat.
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