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Resum 

Els calçots són un producte hortícola molt important a Catalunya tant per la seva vessant 

cultural com per l’econòmica. Es calcula que durant la temporada 2013-2015 es van 

comercialitzar gairebé 42 milions i mig de calçots a tot Catalunya, dels quals 

aproximadament una quarta part es van vendre sota el segell de la Indicació Geogràfica 

Protegida Calçot de Valls. El fort augment de la oferta en els darrers anys, ha fet que la 

millora genètica, que fins ara s’ha centrat sobretot en aspectes agronòmics, passi 

actualment per la millora sensorial del calçot, amb l’objectiu clar de donar un valor afegit 

al producte comercialitzat sota el segell de la IGP Calçot de Valls. En aquest sentit és de 

vital importància disposar d’eines que permetin avançar de manera més eficient en la 

millora per qualitat sensorial. La determinació de l’efecte ambiental i genotípic sobre 

l’expressió d’aquests caràcters sembla un dels punts claus en aquest procés.  

Així doncs, s’han plantat 4 genotips diferents (3 varietats desenvolupades durant el procés 

de millora genètica efectuat per la Fundació Miquel Agustí i una varietat utilitzada com a 

testimoni), en 8 localitats diferents on s’han efectuat anàlisis de sòl. Durant el període de 

cultiu se n’ha fet un seguiment per tal de fenotipar els principals caràcters agronòmics. 

Amb la collita s’ha completat el fenotipat pels caràcters morfològics i químics, amb 

l’objectiu de determinar l’efecte genotípic i ambiental en aquests caràcters. Alhora es 

pretén determinar possibles correlacions entre aquests caràcters i les característiques del 

sòl i efectuar una avaluació d’una de les noves varietats desenvolupades durant els darrers 

anys (genotip X).  

Els resultats mostren un fort pes en la determinació dels caràcters del factor ambiental i 

un pes del factor genotípic molt restringit als caràcters agronòmics. Pel que fa a les 

correlacions entre els diferents caràcters estudiats i les característiques del sòl, destaca 

una forta correlació entre aspectes texturals del sòl i el desenvolupament del nombre de  

calçots comercials, i pel que fa als caràcters químics destaca la correlació que existeix 

entre els graus Brix i una elevada conductivitat elèctrica del sòl en sentit positiu, i la 

presència de matèria orgànica en sentit negatiu. Finalment, respecte a la varietat X, 

aquesta mostra valors superiors a la resta de varietats pel que fa als caràcters agronòmics 

(pels quals ha estat seleccionada) i valors molt similars a les altres varietats pel que fa a la 

resta de caràcters.  

Paraules clau: Allium cepa L.; Calçots; Millora genètica; Efectes ambientals; Efectes 

genotípics; Agronòmic; Morfològic; Químic. 
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Resumen 

Los calçots son un producto hortícola de mucha importancia en Catalunya tanto por su 

vertiente cultural como por la económica. Se calcula que durante la temporada 2013-2015 

se comercializaron casi 42 millones y medio de calçots en toda Cataluña, 

aproximadamente una cuarta parte de los cuales se vendió con el sello de la ‘Indicació 

Geogràfica Protegida Calçot de Valls’. El fuerte auge de la oferta en los últimos años, ha 

hecho que la mejora genética, que hasta el momento se ha centrado sobre todo en aspectos 

agronómicos, pase actualmente por la mejora sensorial del calçot, con el claro objetivo de 

dar un valor añadido al producto comercializado bajo el sello de la ‘IGP Calçot de Valls’. En 

este sentido es de vital importancia disponer de herramientas que nos permitan avanzar 

de manera más eficiente en la mejora por la calidad sensorial. La determinación del efecto 

ambiental y genotípico sobre la expresión de dichos caracteres parece ser uno de los 

puntos clave de este proceso.  

De este modo, se han plantado 4 genotipos diferentes (3 variedades desarrolladas durante 

el proceso de mejora genética llevado a cabo por la Fundación Miquel Agustí y una 

testimonio), en 8 localidades diferentes en los que se han hecho analíticas de suelo. 

Durante el periodo de cultivo se ha hecho un seguimiento con el fin de fenotipar los 

principales caracteres agronómicos. Con la cosecha, se ha completado el fenotipado de 

caracteres morfológicos y químicos, con el objetivo de determinar el efecto genotípico y 

ambiental en estos caracteres. A su vez, se pretende determinar posibles correlaciones 

entre estos caracteres y las características del suelo y efectuar una evaluación de una de 

las nuevas variedades desarrolladas durante los últimos años (genotipo X).  

Los resultados muestran un peso fuerte en la determinación de los caracteres del factor 

ambiental y un peso restringido del factor genotípico para los caracteres agronómicos. Por 

lo que respecta a las correlaciones, entre los diferentes caracteres estudiados y las 

características del suelo, destaca una fuerte correlación entre aspectos texturales del suelo 

y el desarrollo del nombre de  calçots comerciales, y por lo que respecta a los caracteres 

químicos destaca la correlación que existe entre los grados Brix y una elevada 

conductividad eléctrica del suelo en sentido positivo, y la presencia de materia orgánica en 

sentido negativo. Finalmente, la variedad X muestra valores superiores al resto de 

variedades para los caracteres agronómicos (para los cuales ha sido seleccionada) y 

valores muy similares a las otras variedades para el resto de caracteres.  

Palabras clave: Allium cepa L.; Calçots; Mejora genética; Efectos ambientales; Efectos 
genotípicos; Agronómico; Morfológico; Químico. 
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Abstract 

 

Calçots are a horticultural product of great importance in Catalunya both its cultural 

aspect as economic. It is estimated that during the 2013-2015 season nearly 42 million 

calçots were sold, and about a quarter of them were sold in Catalunya with the ‘Indicació 

Geogràfica Protegida Calçot de Valls’ label. The strong increase in supply in recent years, 

has created the need of improve this crop in quality, especially in sensorial characteristics 

with the clear objective of providing added value to product marketed under the label of 

'IGP Calçot de Valls'. In this sense it is very important to have tools that allow us to move 

on more efficiently in improving the sensory quality. The determination of environmental 

and genotypic effect on the expression of these characters seems to be one of the key 

points of this process. 

So that, 4 different genotypes has been planted (three of them developed during the 

breeding process in Fundació Miquel Agustí and one used as the testimony) in 8 different 

locations. Phenotyping has been made during the growing season for the main agronomic 

characters. Morphological phenotyping and chemical characteristics have been completed 

with harvest in order to determine the genotypic and environmental impact on these 

characters. Addicionally, some correlations has been done between these traits and 

characteristics of the soil and also an evaluation of one of the new varieties developed in 

recent years (X variety). 

The results show a strong weight in determining the character of the environmental factor 

and a restricted weight of genotypic factor for agronomic traits. Regarding the correlations 

between the different characters studied and soil characteristics, there is a strong 

correlation between soil texture and the development of ‘commercial’ calçots, and with the 

electric conductivity and the Brix degree in the positive direction, and with the presence of 

organic matter in the negative. Finally, the variety X shows values higher than other 

varieties for agronomic traits (for which has been selected) and very similar to the other 

varieties for other characters values. 

 

Keywords: Allium cepa L.; ‘Calçots’; Genetic improvement ; Environmental effects ; 
Genotypic effects ; Agriculture ; morphological ; Chemical . 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1   La ceba 

1.1.1 Història 

 

La ceba (Allium cepa L.), és originària provablement d’Àsia (Iran-Afganistan) el cultiu de la 

qual és conegut per l’home des de fa varis mil·lennis, sent una hortalissa molt apreciada 

pels antics pobladors de la costa mediterrània, i en especial, per les civilitzacions egípcia i 

caldea (Maroto i Borrego, 2002). Els Allium comestibles, són de les plantes que fa més anys 

que han estat cultivades per l’home. A Egipte s’han trobat pintures de més de 5.000 anys 

d’antiguitat on es veuen representades bulbs de ceba (Brewster, 2001). 

1.1.2 Descripció botànica i enquadrament taxonòmic 

 

La ceba, és una planta al·lògama i biennal, que en condicions normals es cultiva com a 

anual per recol·lectar els seus bulbs, i com a biennal quan el que es vol és obtenir llavor o 

bé aprofitar els rebrots del segon any (calçots).  

El seu sistema radicular esta constituït per un gran nombre d’arrels fasciculades blanques. 

La tija esta representada per una massa caulinar aixafada anomenada ‘disc’ d’entrenusos 

molt curts, situat entre la base del bulb i que quan ocorren diverses condicions ambientals, 

la planta emet, a través generalment de la seva gemma central, una capsa floral buida, de 

secció cilíndrica que travessant el bulb dóna origen a la inflorescència. Les fulles inserides 

sobre el ‘disc’ estan constituïdes de dos parts fonamentals; una inferior o ‘baina 

embolcant’ i una superior ‘fil·lodi’, buida, arrodonida i amb les vores unides. El conjunt de 

‘baines embolcants’ amplexicaules forma un òrgan inflat anomenat botànicament un bulb 

tunicat. Les baines que pertanyen a les fulles exteriors adquireixen una textura 

membranosa i actuen com túniques protectores, mentre que les baines de les fulles 

interiors s’engrosseixen al acumular substàncies de reserva formant la part comestible del 

bulb. 

En zones amb clima mediterrani, la floració té lloc el segon any del cultiu, donant lloc a una 

inflorescència umbel·liforme amb un gran nombre de flors monoclamídies. És una planta 

de fecundació creuada o al·lògama (Maroto i Borrego, 2002). 
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Enquadrament taxonòmic: 

Classe     Monocotiledoneae 

Superordre     Liliiflorae 

Ordre     Asparagales 

Família     Alliaceae 

Tribu     Alliae 

Gènere     Allium 

Dins el gènere Allium hi ha més de 500 espècies (Brewster, 2001). 
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1.2   El calçot 

 

El calçot és el rebrot d’una ceba (Allium cepa L.) que apareix durant el segon any del seu 

cicle un cop passat el procés de bulbificació i es correspon a les tiges florals immadures 

d’aquesta. Si bé totes les varietats de ceba produeixen calçots, la més utilitzada és la Ceba 

Blanca Tardana de Lleida ja que aquesta varietat pot arribar a produir un gran nombre de 

calçots per ceba. La morfologia dels calçots varia pel que fa a la llargada i al diàmetre, 

existint una correlació negativa entre el número de calçots d’una mota1 i el diàmetre 

d’aquests (Simó et al., 2013). El calçot és una hortalissa típica de l’hivern del Camp de 

Tarragona i se’n diu calçot perquè la ceba es va enterrant o calçant a mesura que creix.  

1.2.1 Història 

 

El consum de calçots, es considera molt més recent en comparació amb el de la ceba. No 

obstant, la utilització de rebrots de ceba per a l’alimentació ja va quedar recollida per 

l’autor romà Apici, al seu llibre L’art de la cuina on hi donava diverses receptes per la 

preparació de porrus capitatus, segurament rebrots de segon any de la ceba, entre les 

quals una d’elles consisteix a fer-los a la brasa. Recentment, a Hongria l’arqueòleg László 

Borhy va identificar una pintura mural romana on s’hi distingeix un home menjant el que 

recorden els calçots actuals (Figura 1).  

Tal i com s’ha vist, el consum de rebrots de ceba ve de lluny, però el consum de calçots tal i 

com el coneixem actualment: fets a la flama dels sarments de vinya amb la salsa de 

romesco d’acompanyament és molt més recent (El Calçot i el seu entorn, 1999). Aquesta 

manera de menjar-los se li atribueix a un pagès de Valls anomenat Xat de Benaiges, que a 

finals del s.XIX va descobrir els calçots tirant a la brasa uns brots de ceba vella. També a 

aquest pagès se li atribueix la creació de la salsa que acompanya els calçots; la salsa 

romesco o salvitxada, elaborada a base d’ametlla, avellana, nyora, tomàquet, all, vinagre i 

oli d’oliva (Lladonosa et al., 2002). No és però fins a mitjans segle passat que el consum de 

calçots es va començar a popularitzar, primer a través de calçotades populars locals a la 

                                                             
1 Conjunt de calçots provinents d’una única ceba. 
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zona de Valls, i posteriorment desplegant-se a la resta de les comarques tarragonines fins 

a estendre’s arreu de Catalunya i de l’Estat (Simó et al., 2013). 

 

Figura 1 Pintura romana del s.III on es pot observar un home menjant el que recorden els calçots 

actuals. Font: www.elpuntavui.cat. 

 

 

1.2.2 El cultiu del calçot en clima mediterrani 

 

El calçot és un cultiu biennal. El primer any, cap a finals de novembre, es sembren les 

llavors de ceba a l’hivernacle en una safata de planter i cap al gener, un cop han germinat, 

es trasplanten al camp. Durant els primers estadis de creixement es desenvolupa el 

sistema aeri, es creen noves fulles i s’enforteix el sistema radicular. A continuació, la planta 

inicia el procés de bulbificació on es desaccelera el creixement aeri i es mobilitzen sucres 

sintetitzats per les fulles que s’acumulen al bulb (engrossiment del bulb). Un cop format el 

bulb, s’asseca la part aèria i durant els mesos de juliol i agost es passa a la recol·lecció i el 

posterior emmagatzematge (Simó et al., 2013). 

Durant els mesos d’agost i setembre es tornen a plantar els bulbs secs al camp amb un 

marc de plantació de 75 cm x 30 cm. La data de plantació dependrà del clima: en zones 

interiors se solen trasplantar abans (durant el mes d’agost) perquè a la planta li doni 

temps suficient a desenvolupar-se abans no arribin els primers freds (Taula 1). A les zones 

més pròximes al mar, es posposa el trasplantament (principis de setembre) per evitar que 
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les altes temperatures i la humitat costera afavoreixin l’aparició de malalties 

criptogàmiques. Un cop la ceba rebrota, produeix tiges florals que esdevindran els calçots 

(Figura 2) (Simó et al., 2013). Aquestes tiges s’aniran calçant o cobrint amb terra durant 

els mesos d’octubre, novembre i desembre per tal de provocar-ne l’etiolació i l’elongament 

de la part comestible (Figura 3). Al calçar, la llum no incideix en la tija de manera que 

l’absència de cloroplasts fa d’aquella part més blanca i més tendre (Maroto i Borrego, 

2002). 

Els calçots més primerencs es cullen cap al novembre i se’n segueixen collint a mesura que 

les motes van tenint els calçots de mida comercial. La temporada s’allarga fins els mesos 

d’abril en funció de la data de sembra de la ceba i finalitza amb la floració d’aquesta  

(Casañas F., et al., 2015). 

 

Taula 1 Feines del cultiu del calçot. Font: Elaboració pròpia. 

Feines Gener Feb. Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des.

Sembra de llavor de ceba en safates planter x x

Control i manteniment planter x x x x

Preparació i abonat de les zones on es farà 

el transplantament x x

Transplantament planter ceba al camp x x x

Tractament amb herbicides x x

Abonat i tractament fitosanitari x x x x x

Collita i assecat de la ceba x x

Plantació de la ceba x x

Calçar x x x

Recol·lecció esglaonada del calçot x x x x x x
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Figura 2 Cebes rebrotades.  Figura 3 Calçots calçats.  

 

1.2.3 Indicació Geogràfica Protegida Calçot de Valls 

 

La Indicació Geogràfica Protegida (IGP) és un distintiu de qualitat, establert per la Unió 

Europea, amb què el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de 

Catalunya distingeix certs productes.  

Aquests productes es diferencien pel seu mètode de producció i d'elaboració de les 

matèries primeres que procedeixen d'una zona geogràfica concreta. Així, el consumidor 

pot gaudir de productes conreats al camp amb unes condicions de clima i sòl que, 

juntament amb l’esforç que fan els pagesos, els donen unes característiques 

organolèptiques d'alta qualitat (IGP Calçot de Valls). 

La IPG Calçot de Valls, està inscrita al Registre Comunitari previst al Reglament (CE) núm. 

905/2002 de la Comissió, des del 30 de maig de 2002 (DO L 142, de 31.5.2002). Els calçots 

protegits per la IGP de Valls corresponen exclusivament als brots dels bulbs de la ceba 

espècie Allium cepa L. procedents de la varietat de ceba Blanca Tardana de Lleida. Aquesta 

varietat destaca especialment per la seva dolçor i pel nombre i mida dels calçots obtinguts 

per ceba. La zona de producció es correspon a les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, 
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el Tarragonès i el Baix Penedès i hi ha inscrites 75 ha entre petites i mitjanes explotacions 

(Federació Catalana DOP-IGP, 2015).  

Segons el reglament, en el moment de comercialitzar-los, els calçots haurien de complir les 

característiques següents: estar sencers, sans, sense humitats exteriors anormals, sense 

olors ni gustos estranys i nets però no rentats. La part blanca haurà de fer de 15 a 25 cm 

de llarg i un diàmetre a 5 cm de l’arrel d’entre 1,7 i 2,5 cm. A més a més, haurà de 

presentar les qualitats organolèptiques que marca el reglament. La comercialització dels 

calçots es realitzarà en feixos de 25 a 50 unitats, etiquetats amb el logotip propi de la IGP 

calçot de Valls i lligats amb la cinta característica que els identifica de color blau 

(Federació Catalana DOP-IGP, 2015) (Figures 4 i 5). 

 

 

Figura 4 Calçots etiquetats amb el segell de la IGP Calçot de Valls. Font: 

http://www.igpcalcotdevalls.cat/ 
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Figura 5 Logotip de la IGP Calçot de Valls. Font: http://www.alimentsdorigen.cat/IGP.html  

  

http://www.alimentsdorigen.cat/IGP.html
http://www.alimentsdorigen.cat/IGP_Calcots de Valls.html
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1.2.4 Importància econòmica 

 

Malgrat no existeix cap registre que reculli la quantitat total de calçots que es produeixen, 

una xifra orientativa és la informació estadística dels productes que es comercialitzen al 

Mercat Central de Fruites i Hortalisses que enregistra Mercabarna. Durant la temporada 

que va d’octubre de 2014 a maig de 2015, van circular pel mercat majorista gairebé 10,6 

milions de calçots (Figura 6). S’estima, segons persones del sector, que els calçots que 

passen per Mercabarna representen aproximadament una quarta part del volum total 

(Simó et al., 2013), de manera que a tot Catalunya es van produir gairebé 42 milions i mig 

de calçots. D’aquests 10,6 milions que van passar per Mercabarna, el 36,4% procedien de 

la demarcació de Tarragona i el 54,4% de Barcelona. En comparació amb la temporada 

anterior, s’ha reduït el pes dels calçots amb origen de la demarcació de Tarragona (un 33% 

menys que la temporada anterior) i ha augmentat els que tenen origen a la demarcació de 

Barcelona (un 20% més) (Figura 7). 

 

Figura 6 Producció i preu al productor de calçots 2006-2015. Font: Elaboració pròpia a partir de 

dades de Mercabarna.  
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Considerant la sèrie històrica de 2006 a 2015, la producció de calçots ha anat a l’alça 

creixent de mitjana un 4,5% anual. No obstant, el creixement no és lineal sinó que ha anat 

oscil·lant entre campanyes, sent la de 2010-2011 la de més producció (gairebé 16 milions 

d’unitats). El preu al productor ha anat fluctuant sent 0,10€/unitat la mitjana del període 

(0,07€/unitat el mínim i 0,14€/unitat el màxim) (Mercabarna, 2015). 

 

Figura 7 Producció segons origen dels calçots que passen per Mercabarna 2006-2015. Font: 

Elaboració pròpia a partir de dades de Mercabarna.  
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1.2.5 La millora genètica del calçot 

 

Els productors de calçots, tradicionalment, havien utilitzat poblacions locals de la varietat 

Ceba Blanca Tardana de Lleida mai sotmeses a processos de millora genètica. Això va anar 

donant lloc a rendiments baixos, és a dir, a una disminució del nombre de calçots per mota, 

i un increment de l’heterogeneïtat degut a que la ceba és una planta al·lògama (Muñoz et 

al., 2003). El fet que la productivitat fos baixa pot estar relacionat amb que els agricultors 

deixaven florir les plantes que no es collien (generalment les menys productives i les 

tardanes), per a obtenir-ne llavor per sembrar la ceba pel calçot de la temporada següent. 

Això va anar donant lloc a un deteriorament de la productivitat ja que la llavor desada per 

la temporada següent provenia de les plantes menys productives o bé de les tardanes.  

La millora genètica del calçot té però l’inconvenient que és una tasca costosa en temps, ja 

que tal i com s’ha esmentat a l’apartat del cicle productiu, el calçot és un cultiu que tarda 

dos anys a tancar el cicle, de manera que per fer la selecció, aquesta s’haurà de fer durant 

el segon any. No obstant, hi ha estudis que demostren que hi ha correlacions entre 

caràcters de la ceba i del calçot, fet que facilita i escurça el procés de millora (Simó et al., 

2012).  

Alhora de millorar genèticament un cultiu, és important saber quina part del fenotip ve 

determinada per factors mediambientals i quina ve determinada per la informació 

genètica de manera que aquest treball pretén acostar-se encara més a la relació d’aquests 

factors per poder seguir progressant amb la millora genètica. 

Com s’ha comentat anteriorment, el calçot és una planta al·lògama. L’estratègia de millora 

genètica que es segueix en espècies tradicionals de plantes al·lògames generalment no 

passa per el desenvolupament d’híbrids per l’elevat cost econòmic que suposaria, i sovint 

la millora es realitza mitjançant varietats sintètiques. Es comença amb poblacions més o 

menys situades dins de l’equilibri de Hardy-Weinberg, i mitjançant selecció artificial 

s’intenta elevar la freqüència d’al·lels favorables en detriment dels desfavorables. La 

població final o varietat sintètica és del mateix tipus que l’inicial, és a dir, individus amb un 

elevat percentatge d’heterozigosi (però menor que l’inicial perquè s’han anat rebutjant els 

al·lels desfavorables), genèticament diferents. Un cop obtinguda la varietat sintètica, es 

multiplica per fecundació a l’atzar espontània evitant la contaminació de pol·len aliè. Així 
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la freqüència gènica i genotípica es mantenen constants així com les mitjanes dels 

caràcters (Allard i Montoya Moreno, 1967).  

En concret, el procés seguit per obtenir les varietats sintètiques de calçot Roquerola i 

Montferri ha estat el següent: 

Durant la tardor del primer any es replanten les cebes que es volen millorar. Durant el 

cicle de cultiu es realitza un seguiment periòdic de cada planta individualment per fer el 

seguiment del nombre de calçots comercials de cada mota. Amb la informació recollida, el 

març de l’any següent es van seleccionen les plantes que més s’apropen a l’idiotip. Els 

calçots de les plantes seleccionades es separen i es trasplanten en camps de multiplicació 

aïllats, un amb les seleccionades com a primerencs i un altre pels tardans. En cada camp es 

permet la pol·linització lliure i un cop formades les llavors, es recol·lecten individualment 

de cada planta mare. A la tardor del segon any, el conjunt de llavors recollides de les 

plantes seleccionades o plantes mare es planten en un únic camp perquè es desenvolupin 

fins la fase de bulb. Aquests bulbs es planten i es fa un estudi de la descendència de cada 

planta mare. Es seleccionen les que més s’apropen a l’idiotip i de cada planta seleccionada 

es separen un determinat nombre de calçots i es planten en camps de multiplicació aïllats. 

Les llavors obtingudes a partir de pol·linització lliure s’agrupen i es constitueix la llavor 

base del nou cultivar (Dossier Tècnic nº75, 2015).  

Després d’haver fet millora pel que fa a temes agronòmics, un dels punts més importants 

per tirar endavant el procés de millora del cultiu és la millora en qualitat. Aquesta passa 

per establir correlacions entre el sòl i clima. Malgrat en calçot no hi ha bibliografia que en 

motivi l’estudi, en ceba si que n’hi ha.  

Hamilton et al. (1997), relaciona efectes ambientals amb determinades característiques de 

la ceba. Un exemple és l’anàlisi de la pungència, el contingut en sucre de la ceba i el pes del 

bulb d’aquesta en funció dels nivells de sofre del sòl. L’estudi determina que a majors 

nivells de fertilització amb sofre major és l’àcid pirúvic de la ceba i menor el contingut en 

sucres d’aquesta. Un altre estudi relaciona la intensitat del gust i la qualitat de la ceba en 

funció de la temperatura ambiental (Coolong i Randle, 2003). També hi ha estudis que 

relacionen les diferències en els nivells de pungència de la ceba, en funció de les varietats, 

de l’efecte ambiental i de la mida dels bulbs (Yoo et al., 2006). Enciso (2009), va estudiar la 

qualitat de la ceba en funció de diferents estratègies de reg, arribant al resultat que la 

pungència i els graus Brix d’aquesta no es veien afectats pels diferents nivells d’aigua 

aplicats al sòl.  
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1.3  Objectius de l’estudi 

 

L’ideotip del calçot de Valls per caràcters morfològics, agronòmics i sensorials es va fixar a 

l’inici del programa de millora d’aquest cultiu dut a terme per la Fundació Miquel Agustí 

(Simó et al., 2012). Aquest idiotip, pel que fa als caràcters morfològics, busca una llargada i 

un diàmetre de cada calçot que es correspon amb la que marca la IGP. Pel que fa als 

caràcters agronòmics, estableix que la mota ha de produir entre 8 i 10 calçots, i que 

aquests es desenvolupin de manera homogènia per tal que en el moment de la collita se’n 

aprofitin els màxims, és a dir, que tots els calçots de la mota siguin comercials al mateix 

moment.  

Des del 2006 s’ha anat treballant en la millora genètica de caràcters, sobretot agronòmics 

(nombre de calçots comercials per mota) d’aquest cultiu, no obstant, davant de l’entrada 

de calçots produïts fora del territori català i tenint en compte l’estacionalitat i la volatilitat 

del preu d’aquests, sorgeix la necessitat de competir en qualitat. Així doncs, per poder 

avançar en els processos de millora de qualitat del calçot, és necessari conèixer quin efecte 

genotípic i ambiental hi ha en els caràcters agronòmics, morfològics i químics d’aquest. 

cultiu.  

 

Així doncs, es proposen els següents objectius d’estudi: 

 
1.  Cercar l’efecte que té el genotip i l’ambient en els diferents caràcters (agronòmics, 

morfològics i químics), així com buscar correlacions entre paràmetres que 

permetin avançar en la millora de la qualitat del cultiu. 

 

2.   Avaluació de la nova varietat X i comparació del comportament d’aquesta respecte 

les varietats Roquerola (A), Montferri (B) i la utilitzada de testimoni (T). 
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2. MATERIALS I MÈTODES 

2.1   Material vegetal 

 

El material vegetal utilitzat en l’estudi han estat cebes de la varietat Blanca Tardana de 

Lleida de quatre genotips diferents: A, B, X, T. Les tres primeres corresponen a varietats 

sintètiques (veure apartat 1.2.5) creades per la FMA els últims anys: A varietat Roquerola 

(primerenca), B varietat Montferri (tardana) i la X és una nova varietat que s’està 

desenvolupant i que pretén cobrir la fase final del cultiu. La quarta (T), correspon a una 

varietat utilitzada com a testimoni els darrers anys d’experimentació. 

 

2.2   Disseny experimental 

El material vegetal es va plantar en camps situats a 8 localitats diferents 6 dels quals a les 

comarques de l’Alt Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès on el calçot té la Indicació 

Geogràfica Protegida, un al Baix Llobregat i un altre al Vallés Occidental (Figura 8). 

 

Figura 8 Mapa de localització dels camps. Font: https://www.google.es/maps 
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Totes les cebes que es van utilitzar per fer l’estudi posterior amb calçot es van cultivar a la 

mateixa parcel·la per tal que les condicions de creixement de les cebes fossin les mateixes 

en tots els genotips. L’estat agronòmic i sanitari de la ceba, alhora de replantar-se per a la 

producció dels calçots, s’ha vist que té una gran importància en el desenvolupament 

posterior dels calçots (Simó et al., 2013), per tant era important igualar les condicions de 

cultiu dels diferents genotips fins aquesta fase de cultiu.  

En total es van plantar 3.200 cebes: 100 cebes per genotip repartides en dos blocs de 50 

cebes a cadascun dels 8 camps amb un marc de plantació de 75 cm x 30 cm (Figura 9).  

El dia de la plantació, es van recollir mostres de sòl de cada camp amb una barrina 

Edelman fent una secció vertical al sòl. Un cop preses les mostres, es va dur a analitzar al 

laboratori una mostra composta de cada camp que provenia del conjunt de mostres 

simples barrejades (veure annex III).  

 

 

Figura 9 Camp amb les cebes plantades dels quatre genotips. 
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Per tal d’identificar cada ceba, es va establir el següent codi alfanumèric per distingir entre 

genotip, ambient o localitat i bloc: 

 

Genotip (A, B, X, T), Ambient (1,2,3,4,5,6,7,8), Bloc (1,2) 

 

Durant la darrera setmana de gener, quan el cultiu ja estava desenvolupat i era plena 

temporada del producte, es va procedir a la collita dels calçots. Aquets es van introduir 

en bosses etiquetades segons el camp de procedència, genotip i bloc. 

 

Finalment, es va decidir eliminar dos camps de l’experiment: el camp 2 i el camp 4. Els 

calçots del camp 2 van quedar malmesos i pel que fa al camp 4, les condicions edàfiques 

del sòl van perjudicar el desenvolupament normal del cultiu, per aquest motiu es van 

descartar aquests dos camps. 
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2.3    Anàlisi agronòmic 

 

Pel que fa a les dades agronòmiques, es va anar fent un seguiment del cultiu des de la 

plantació de la ceba fins a la collita dels calçots. Prèviament, es van pesar i es va enumerar 

cada ceba amb números correlatius de l’1 al 100 per cada genotip. Cada 15 dies es van 

visitar els camps de l’estudi i es va fer un recompte del número de calçots totals, 

comercials i passats2 de cada ceba així com del número de plantes no viables (Figura 10).  

En total es van fer 6 recomptes en les següents dates (Figures 11 i 12): 

16/octubre/2014 

30/octubre/2014 

20/novembre/2014 

11/desembre/2014 

30/desembre/2014 

11/gener/2015 

 

 

Figura 10 Detall de la fitxa de camp. 

 

 

 

                                                             
2 Per calçots passats s’entén aquells que havien sobrepassat el rang de diàmetre establert per la IGP 

Calçot de Valls.  
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Addicionalment, es van anar registrant una sèrie de dades de seguiment del cultiu: plagues 

i malalties, tractaments fitosanitaris, freqüència de reg, nombre de cops que es va calçar i 

presència de males herbes. 

 

  

Figura 11 Camp 3 el dia que es van plantar les 
cebes (18/08/2014).     

Figura 12 Camp 3 un dia de recompte 
(16/10/2014). 

 

Per analitzar el comportament agronòmic de cada genotip es van crear quatre variables: 

Nº calçots totals/ planta: Aquesta variable analitza el nombre total de calçots de cada ceba. 

Per calcular aquest paràmetre no es van tenir en compte les cebes que no havien resultat 

viables. 

Nº calçots comercials/ planta: Aquesta variable analitza el nombre de calçots comercials 

en el moment de la collita de cada ceba. Per calcular aquest paràmetre no es van tenir en 

compte les cebes que no havien resultat viables. 

Nº calçots comercials/ ceba plantada: Aquesta variable analitza el nombre de calçots 

comercials en el moment de collita respecte del total de cebes plantades. En aquest cas es 

van incloure totes les cebes, les viables i les no viables. 

% comercials / planta: Fa referència al nombre total de calçots comercials el moment de la 

collita respecte del total de calçots d’aquella ceba. Aquesta variable és important atès que 

quan es cullen els calçots es cull la planta sencera o mota. 
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2.3.1 Caracterització dels camps 

 

Si bé com ja s’ha comentat amb anterioritat a l’apartat 2.2, es va iniciar l’estudi amb 8 

camps però finalment només es van processar les mostres de 6 d’ells, és per aquest motiu 

que la numeració dels camps no segueix un ordre correlatiu. 

Camp 1  

Localització: La Masó    

41°13'40.9"N 1°13'32.6"E 

Alçada sobre nivell mar: 103m 

Pluviometria*: 318,2 mm  

Aportació aigua reg: Sí 

Temperatura mitjana*:  14,8ºC 

Data de plantació: 18/08/2014 

Data de collita: 26/01/2015 

Textura del sòl: franca 

 

 

 

Camp 3 

Localització: Valls   

41°15'13.4"N 1°13'45.8"E 

Alçada sobre nivell mar: 133m 

Pluviometria*: 318,2 mm  

Aportació aigua reg: Sí 

Temperatura mitjana*:  14,8ºC 

Data de plantació: 18/08/2014 

Data de collita: 26/01/2015 

Textura del sòl: franca 
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Camp 5 

Localització: La Juncosa del 

Montmell 
41°18'59.51"N  1°27'7.64"E 

Alçada sobre nivell mar: 427m 

Pluviometria*: 464,6 mm  

Aportació aigua reg: Sí 

Temperatura mitjana*:  13,6ºC 

Data de plantació: 18/08/2014 

Data de collita: 26/01/2015 

Textura del sòl: franco-argilosa 

 

 

 

 

Camp 6 

Localització: Altafulla  

41° 8'58.11"N 1°22'39.29"E 

Alçada sobre nivell mar: 47m 

Pluviometria*: 320,6 mm  

Aportació aigua reg: Sí 

Temperatura mitjana*:  17,2ºC 

Data de plantació: 18/08/2014 

Data de collita: 26/01/2015 

Textura del sòl: franco-arenosa 
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Camp 7 

Localització: Viladecans  

41°17'21.67"N  2° 2'42.54"E 

Alçada sobre nivell mar: 1m 

Pluviometria*: 360,7 mm  

Aportació aigua reg: Sí 

Temperatura mitjana*:  16,5ºC 

Data de plantació: 18/08/2014 

Data de collita: 26/01/2015 

Textura del sòl: franca 

 

 

 

Camp 8 

Localització: Rubí  

41°30'08.2"N 2°01'04.7"E 

Alçada sobre nivell mar: 182m 

Pluviometria*: 351 mm  

Aportació aigua reg: Sí 

Temperatura mitjana*:  15,2ºC 

Data de plantació: 18/08/2014 

Data de collita: 26/01/2015 

Textura del sòl: franca 

 

 

 

*Període agost 2014 – gener 2015 
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2.4   Anàlisi morfològic 

 
Per obtenir les dades morfològiques, es va agafar una mostra de 15 calçots a l’atzar de 

cada genotip, bloc i camp. Al laboratori de preparacions vegetals es van netejar per 

treure’ls la terra (Figura 13). A continuació, es van prendre les següents mesures: pes, 

longitud de la part blanca i diàmetre gran i petit a 5 cm de l’arrel (Taula 2). 

 

Taula 2 Resum de les mesures morfològiques, unitats i material emprat.  

 

 

 

 

Figura 13 Anàlisi morfològic de les mostres al laboratori de preparacions vegetals de l’ESAB. 

 

 

Mesura Unitats Material Observacions

Pes g

Balança elèctrica de 

precisió (COBOS 

precisió G-6000)
Calçot sencer

Longitud de la part blanca cm
Cinta mètrica precisió 

de mm

Des de l'arrel fins que 

vira a color verd

Diàmetre gran mm

Peu de rei digital 

(CALIPTER Comecta 

cc0.150)
A 5cm de l'arrel

Diàmetre petit mm

Peu de rei digital  

(CALIPTER Comecta 

cc0.150)
A 5cm de l'arrel
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A partir de les dades de la taula anterior, es van crear dues noves variables: el diàmetre 

mitjà i l’índex morfològic. El diàmetre mitjà es correspon a la mitja entre el diàmetre petit i 

el diàmetre gran. L’índex morfològic fa referència al quocient entre el diàmetre gran i el 

diàmetre petit. Com més proper a 1 aquest índex més cilíndrica és la morfologia del calçot. 
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2.5 Tractament de les mostres 

 

El protocol de preparació de mostres que es va seguir és el desenvolupat per Joan Simó et 

al. l’any 2012. 

En primer lloc es va extreure, amb paper, l’excés de terra que podien presentar les 

mostres. A continuació, es van tallar les fulles a 1cm de la lígula i es van col·locar els 

calçots en una safata de forn per coure’ls 18min a 270oC (forn SALVA Kwik‐co) (Figura 

14). Un cop cuits, es van deixar refredar i es va procedir a pelar-los. Un cop extreta la part 

blanca comestible, es va processar la mostra amb una trituradora elèctrica (Taurus Bapi 

850) (Figura 15) durant 1min fins a obtenir un puré homogeni. Els purés es van introduir 

en recipients degudament codificats amb la mostra que contenien i es varen posar a 

congelar a una temperatura de -18oC.  

  

Figura 14 Forn SALVA Kwik‐co.       Figura 15 Puré de calçot cuit.  
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2.6  Anàlisi químic 

 

2.6.1 Acidesa, sòlids solubles i sobrenedant 

 

El puré de calçot es va separar en dues fases, la sòlida i la líquida, mitjançant la tècnica de 

la centrifugació. Aquest procés és important ja que per determinar el pH de la mostra es va 

utilitzar un pH-metre de manera que es necessitava una dissolució (sobrenedant).  

Es van pesar entre 30-35g de puré prèviament descongelat (METTLER AE 166) i es van 

anotar els pesos. Després es van col·locar les mostres a la centrifugadora (HETTICH 

Rotanta 460R) a 471 rad/s durant 15 minuts i a 4oC de temperatura. Un cop centrifugades 

les mostres, amb l’ajuda d’una pipeta es va separar el sobrenedant de la part sòlida i es va 

anotar el pes d’aquest (Figura 16). Amb el sobrenedant es van realitzar tres analítiques: 

l’acidesa titulable, el contingut en sòlids solubles i el pH. Per determinar l’acidesa es va fer 

un anàlisi volumètric on el valorant era NaOH 0,1M i l’indicador fenolftaleïna. En aquest 

procés es va utilitzar un pH-metre (pH i Ion-Meter GLP 22) (Figura 17). Per obtenir els 

sòlids solubles, es va fer una lectura directa del sobrenedant amb un refractòmetre 

(Shibuya Optical CO. LDT.), sabent que 1°Bx equival a 1 g de sacarosa en 100 g de líquid. 

 

 

Figura 16 Pots després del centrifugat 

on s’hi aprecia el sobrenedant.  

Figura 17 Determinació del pH i valoració àcid 

titulable.  
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2.6.2 Matèria seca i cendres 

 

Per realitzar la matèria seca i les cendres es va extreure una mostra de 70 g de puré 

congelat per cada genotip, ambient, i bloc. Un cop descongelada la mostra a temperatura 

ambient, es van pesar entre 30 i 35 g de puré (balança analítica METTLER AE 166) i es va 

escampar al fons de safates d’alumini de manera uniforme. Les safates prèviament 

s’havien introduït a l’estufa per extreure’n la humitat. 

Les mostres es van introduir a l’estufa (SELECTA 295-B 3000W) a 65°C durant 72 hores 

per tal d’extreure’n el contingut d’aigua (Figura 18). A continuació, es van treure les 

mostres de l’estufa i es van deixar refredar al dessecador fins a temperatura ambient i un 

cop refredades es van tornar a pesar. Amb un molinet elèctric (MOULINEX 180W) es van 

molturar les mostres fins a obtenir-ne una farina (Figura 19). 

Per l’avaluació del contingut en cendres es van calcinar en una mufla els gresols durant 30 

minuts a 450°C. A continuació es van pesar (METLLER AE 166) els gresols i es va introduir 

1 g de la mostra seca i molturada a cadascun. A continuació es va precalcinar el gresol en 

un bany de sorra (SELECTA Combiplac) al 100% de potència fins que les mostres van 

deixar de fumejar (Figura 20). El següent pas va ser col·locar els gresols durant 4h a la 

mufla a 450°C. Quan es van treure els gresols de la mufla es van col·locar al dessecador 

perquè no agafessin humitat i arribessin a temperatura ambient i un cop temperats, es van 

pesar.  

 

  

Figura 18 Mostra de puré de calçot  
un cop treta de l’estufa.  

Figura 19 Mostra molturada.  
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Figura 20 Mostres precalcinant-se al bany de sorra. 
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2.7   Tractament estadístic 

 

Pel tractament estadístic de les dades s’ha utilitzat el software lliure de programació R 

(versió 3.1.2) desenvolupat per R Development Core Team. Aquest software proporciona 

un gran ventall d’eines estadístiques però se li han carregat diversos paquets que amplien 

la seva configuració bàsica. Aquests paquets són: Agricolae (Felipe de Mendiburu, 2010), 

Car (John Fox, 2011) i doBy (Søren Højsgaard, 2010). Pel tractament estadístic de les 

dades s’ha utilitzat el software per realitzar anàlisis de la variància amb un factor (ANOVA) 

i en el cas d’obtenir variables significatives, es va realitzar la prova de la mínima diferència 

significativa (Least Significant Difference). L’LSD permet fer comparacions múltiples de les 

mitjanes d’un factor després d’haver rebutjat la hipòtesi nul·la d’igualtat de mitjanes 

mitjançant l’ANOVA. 

L’anàlisi de la variància permet contrastar la hipòtesi nul·la de que les mitjanes de N 

poblacions (N ˃ 2) són iguals enfront de a hipòtesi alternativa de que almenys una de les 

poblacions difereix de la resta pel que fa al seu valor esperat.  

 H0: µ1 = µ2 = µ3...... µj = µ 

HA: ɜ µj ≠ µ     j=1,2,......k 
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3 RESULTATS I DISCUSSIÓ 

3.1  Influència genotípica i ambiental 

3.1.1  Caràcters agronòmics 

 

Quan s’analitzen les dades agronòmiques segons la interacció de l’ambient i el genotip 

totes les variables surten significatives. Això indica que l’efecte ambient no es comporta de 

la mateixa manera en tots els genotips i al revés, que no tots els genotips reaccionen de la 

mateixa manera en tots els ambients. És a dir, una determinada ceba, plantada a un 

determinat camp, produirà de mitjana un nombre de calçots diferent de si es plantés el 

mateix genotip en un camp diferent. Per exemple, el genotip X produeix 6,75 calçots totals 

per planta si es planta a l’ambient 1, mentre que si es planta a l’ambient 7 produeix 9,40 

calçots per planta (Taula 3).  
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Taula 3 Taula resum de resultats dels caràcters agronòmics. Mitjana ± error estàndard.  

 

 
Sig.: Significació al 0,05 “*”; 0,01“**”; 0,001 “***”. 
LSD: Prova de la mínima diferència significativa (Least Significant Difference).  

Atenent a la significació de les variables del model segons el genotip, s’observen 

diferències significatives entre genotips per tots els caràcters. El genotip X destaca, amb 

diferència, per ser el més productiu (5,01 calçots de mitjana per planta), i el T, el que en 

produeix menys (3,65 calçots comercials per planta). La X apart de ser el genotip més 

productiu per planta, és el que més produeix per ceba plantada (2,49 calçots comercials 

per ceba plantada). Pel que fa al percentatge de calçots comercials per planta, el genotip T 

és el que presenta un major aprofitament comercial de la mota ja que el 62% de calçots 

d’aquesta són comercials. Per contra, és el genotip menys productiu (Taula 4).   

 

Genotip Camp Pes ceba (g)
nº calçots 

totals/planta

nº calçots 

comercials/     

planta

nº calçots 

comercials/ceba 

plantada

% comercials/      

planta

A 1 58,90 ± 4,69 7,81 ± 0,89 3,90 ± 0,52 0,87 ± 0,20 18,44 ± 4,08

A 3 52,77 ± 2,16 6,80 ± 0,31 5,06 ± 0,37 3,15 ± 0,33 56,34 ± 4,49

A 5 74,92 ± 3,15 7,04 ± 0,64 5,00 ± 0,48 1,25 ± 0,24 22,74 ± 4,26

A 6 81,08 ± 3,68 8,29 ± 0,54 4,18 ± 0,41 2,17 ± 0,29 35,63 ± 4,50

A 7 74,85 ± 2,90 7,85 ± 0,36 5,89 ± 0,30 4,52 ± 0,34 73,11 ± 3,79

A 8 76,92 ± 2,85 6,94 ± 0,40 3,19 ± 0,26 1,66 ± 0,21 32,03 ± 3,88

B 1 93,04 ± 5,34 7,16 ± 0,58 3,12 ± 0,48 0,78 ± 0,18 18,24 ± 3,92

B 3 75,75 ± 4,04 8,15 ± 0,39 5,13 ± 0,29 3,34 ± 0,31 53,21 ± 4,11

B 5 102,66 ± 12,05 5,33 ± 0,64 5,22 ± 0,66 0,47 ± 0,16 11,89 ± 3,74

B 6 73,93 ± 5,37 8,29 ± 0,52 4,53 ± 0,39 2,38 ± 0,30 39,33 ± 4,77

B 7 103,77 ± 6,45 8,96 ± 0,50 5,98 ± 0,40 3,53 ± 0,38 69,18 ± 4,18

B 8 90,79 ± 5,35 7,36 ± 0,42 3,75 ± 0,28 1,65 ± 0,22 32,12 ± 4,04

T 1 95,80 ± 4,35 5,04 ± 0,33 3,53 ± 0,29 1,63 ± 0,22 65,85 ± 5,42

T 3 76,66 ± 4,69 4,66 ± 0,35 3,82 ± 0,22 2,14 ± 0,22 68,62 ± 4,98

T 5 95,18 ± 6,07 4,63 ± 0,33 4,06 ± 0,33 1,35 ± 0,22 51,12 ± 6,40

T 6 67,53 ± 4,36 4,23 ± 0,41 3,67 ± 0,36 1,94 ± 0,26 75,38 ± 4,08

T 7 81,77 ± 5,24 4,16 ± 0,31 3,87 ± 0,28 1,90 ± 0,24 79,03 ± 5,09

T 8 88,41 ± 5,77 4,58 ± 0,40 2,92 ± 0,24 1,36 ± 0,18 54,14 ± 5,54

X 1 91,40 ± 5,12 6,75 ± 0,41 3,72 ± 0,37 1,64 ± 0,24 29,87 ± 4,03

X 3 88,29 ± 5,15 7,50 ± 0,36 5,52 ± 0,30 4,00 ± 0,33 64,19 ± 4,18

X 5 105,78 ± 5,38 7,46 ± 0,51 4,64 ± 0,36 1,52 ± 0,23 26,87 ± 4,67

X 6 71,45 ± 3,13 8,77 ± 0,62 3,97 ± 0,47 1,48 ± 0,26 18,89 ± 3,09

X 7 87,35 ± 4,14 9,40 ± 0,43 6,80 ± 0,37 4,76 ± 0,40 64,06 ± 4,06

X 8 80,46 ± 4,33 7,97 ± 0,43 3,65 ± 0,37 1,60 ± 0,24 24,66 ± 3,42

Sig. *** *** *** *** ***

LSD 2,72 0,25 0,21 0,13 2,46
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Taula 4 Taula resum de resultats dels caràcters agronòmics segons genotip. Mitjana ± error 

estàndard. 

 

Lletres iguals dins d’una mateixa columna, no són significativament diferents segons la prova de 
LSD.  
Sig.: Significació al 0,05 “*”; 0,01“**”; 0,001 “***”. 

 

També pel que fa a l’ambient s’obté que totes les variables són significatives. L’ambient 7 

és on s’obté una major producció (5,77 calçots comercials per planta de mitjana), mentre 

que en l’extrem oposat hi ha el camp 8 (3,37 calçots comercials/planta).  

Taula 5 Taula resum de resultats dels caràcters agronòmics segons camp. Mitjana ± error 

estàndard. 

 

Lletres iguals dins d’una mateixa columna, no són significativament diferents segons la prova de 
LSD.  
Sig.: Significació al 0,05 “*”; 0,01“**”; 0,001 “***”. 

 

Pel que fa a l’evolució dels calçots comercials en el temps, s’observa com el genotip T és el 

que comença a produir calçots comercials de manera més primerenca. No obstant, passats 

dos mesos i escaig de la plantació, el genotip X passa a ser el que més comercials produeix 

fins al moment de collita, quedant la T en l’extrem oposat. Així doncs el genotip X actua bé 

cobrint la fase final del cultiu pel que fa a la producció, però també és un genotip de 

qualitat si el que es vol és fer una collita mitja-primerenca. Els genotips A i B queden entre 

mig dels valors de T i X. Ambdós produeixen un nombre de calçots comercials similar fins 

Genotip Pes ceba (g)
nº calçots 

totals/planta

nº calçots 

comercials/p

lanta

nº calçots 

comercials/ceba 

plantada

% 

comercials/

planta

A 70,31 ± 1,43 b 7,46 ± 0,19 b 4,70 ± 0,16 ab 2,27 ± 0,12 b 40,12 ± 1,91 b

B 87,41 ± 2,51 a 8,03 ± 0,21 b 4,77 ± 0,17 b 2,02 ± 0,12 b 36,96 ± 1,91 b

T 82,93 ± 2,12 a 4,53 ± 0,15 c 3,65 ± 0,12 c 1,72 ± 0,09 a 62,49 ± 2,29 a

X 87,04 ± 2,04 a 8,06 ± 0,19 a 5,01 ± 0,17 a 2,49 ± 0,13 b 38,17 ± 1,79 b

Sig. *** *** *** *** ***

Camp Pes ceba (g)
nº calçots 

totals/planta

nº calçots 

comercials/

planta

nº calçots 

comercials/ceba 

plantada

% 

comercials/

planta

1 87,90 ± 2,73 ab 6,43 ± 0,26 b 3,58 ± 0,19 de 1,23 ± 0,10 de 30,92 ± 2,38 c

3 73,93 ± 2,26 ab 6,87 ± 0,19 b 4,93 ± 0,15 b 3,15 ± 0,15 b 61,07 ± 2,25 a

5 93,68 ± 3,19 b 6,16 ± 0,28 b 4,58 ± 0,21 bc 1,14 ± 0,11 bc 26,67 ± 2,46 c

6 73,51 ± 2,20 ab 7,22 ± 0,29 a 4,08 ± 0,20 cd 1,99 ± 0,14 cd 41,01 ± 2,45 b

7 86,35 ± 2,39 ab 7,82 ± 0,23 a 5,77 ± 0,18 a 3,67 ± 0,18 a 63,61 ± 2,16 a

8 83,77 ± 2,30 a 6,75 ± 0,22 b 3,37 ± 0,14 e 1,56 ± 0,10 e 34,10 ± 2,12 bc

Sig. *** *** *** *** ***
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a gairebé la meitat del cultiu. A partir d’aleshores la diferència de producció fins al final del 

cultiu es manté constant sent la varietat A la que produeix un volum superior (Figura 21).  

 

Figura 21 Evolució del nombre de calçots comercials per genotip. 

 

Relacionant aquestes dades amb les de la Taula 4, on el genotip B era superior a l’A en 

producció de calçots comercials, es dedueix que el genotip B té més nombre de cebes que 

passen a ser no viables i això fa que de mitjana final la producció d’aquest genotip sigui 

més baixa. El genotip T és que registra més cebes no viables durant tot el cultiu (Taula 6). 

 

Taula 6 Cebes no viables en funció del genotip. Mitjana ± error estàndard. 
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3.1.2  Caràcters morfològics 

 

Analitzant la interacció de genotip i ambient, totes les variables morfològiques del model 

són significatives tret de l’índex morfològic, que no ho és. Així doncs, d’entrada no es pot 

parlar d’un genotip morfològicament superior en tots els camps, si no que determinats 

genotips es comportaran millor que altres si es planten en determinats ambients. 

Un dels caràcters més interessants a nivell morfològic és la longitud de la part blanca 

comestible. En aquest cas, els resultats mostren com aquest caràcter ve determinat per 

l’ambient i per la interacció genotip i ambient. Aquesta informació és molt útil de cara a la 

millora del calçot ja que la millora d’aquest caràcter passa per una millora del factor 

ambiental, en aquest cas, les pràctiques de l’agricultor (calçar) seran determinants alhora 

d’aconseguir les longituds objectiu.  

Atenent a la normativa de la IGP Calçot de Valls, hi ha genotips que plantats a determinats 

ambients no arriben als 15 cm de llargada de la part blanca que estableix com a mínim la 

normativa. Els resultats mostren com el genotip X a l’ambient 5 és el que ha produït 

calçots de major longitud (19,96 cm de mitjana). A l’altre extrem es troba el genotip A al 

l’ambient 6, per ser el que registra longituds de la part blanca més reduïdes (6,48 cm) 

(Taula 7). 

Pel que fa al diàmetre, la normativa de la IGP estableix que a 5 cm de l’arrel el gruix del 

calçot ha de mesurar entre 1,7 i 2,5 cm. En aquest aspecte, tots els genotips 

independentment del camp on s’hagin plantat arriben als diàmetres mínims establerts per 

la normativa. 

Pel que fa a l’índex morfològic no hi ha gaires diferències entre mostres. Els resultats 

oscil·len entre l’1,10 i l’1,27, de manera que tots ells són molt propers al valor òptim (1) 

(Taula 7). Com més propers a la unitat, més atractius visualment i més adients per a una 

cocció uniforme.  
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Taula 7 Taula resum de resultats dels caràcters morfològics. Mitjana ± error estàndard. 

 

Sig.: Significació al 0,05 “*”; 0,01“**”; 0,001 “***”. 
LSD: Prova de la mínima diferència significativa (Least Significant Difference).  
 

L’anàlisi de les dades segons el genotip mostren com la longitud i l’índex morfològic del 

calçot no són significatives, si ho és, en canvi, el diàmetre i el pes d’aquest. Aquest resultat 

indica que per avançar en millora del pes del calçot i del diàmetre d’aquest hi ha un factor 

genotípic amb el qual es pot treballar, però pel cas de la longitud, l’ambient serà qui el 

determini.  

La mitjana de la longitud de la part blanca no arriba al mínim establert per la IGP en cap 

genotip. El T és el que presenta una longitud major, tot i que malgrat ser el de més llargada 

(12,31 cm) no arriba al mínim que estableix la normativa de la IGP (15 cm).  

Genotip Camp Pes calçot (g) Longitud (cm)
Diàmetre mitjà 

(mm)

Índex 

morfològic

A 1 86,69 ± 5,04 15,56 ± 0,51 20,57 ± 0,76 1,19 ± 0,02

A 3 83,16 ± 4,83 10,16 ± 0,32 20,06 ± 0,57 1,18 ± 0,02

A 5 81,63 ± 3,37 18,68 ± 0,25 19,90 ± 0,53 1,27 ± 0,02

A 6 94,60 ± 3,97 6,48 ± 0,23 21,44 ± 0,41 1,12 ± 0,01

A 7 81,76 ± 5,84 8,70 ± 0,30 22,47 ± 0,54 1,23 ± 0,03

A 8 93,06 ± 4,01 11,18 ± 0,26 22,01 ± 0,52 1,11 ± 0,01

B 1 71,28 ± 3,95 14,53 ± 0,48 20,70 ± 0,67 1,23 ± 0,02

B 3 93,51 ± 3,09 7,65 ± 0,20 21,55 ± 0,46 1,19 ± 0,04

B 5 80,16 ± 3,21 19,50 ± 0,42 19,42 ± 0,44 1,17 ± 0,02

B 6 86,73 ± 4,08 7,15 ± 0,24 21,53 ± 0,42 1,19 ± 0,02

B 7 88,03 ± 4,41 9,38 ± 0,43 22,95 ± 0,62 1,22 ± 0,02

B 8 100,73 ± 7,78 9,46 ± 0,53 22,57 ± 0,83 1,10 ± 0,01

T 1 103,40 ± 4,78 14,78 ± 0,44 23,99 ± 0,73 1,18 ± 0,02

T 3 90,50 ± 4,95 9,65 ± 0,42 22,46 ± 0,54 1,25 ± 0,03

T 5 91,68 ± 2,95 19,07 ± 0,21 21,75 ± 0,38 1,21 ± 0,02

T 6 88,93 ± 4,28 6,91 ± 0,26 22,49 ± 0,51 1,15 ± 0,02

T 7 83,30 ± 4,04 10,21 ± 0,32 23,20 ± 0,60 1,22 ± 0,02

T 8 101,9 ± 4,86 10,78 ± 0,39 24,33 ± 0,40 1,15 ± 0,02

X 1 94,05 ± 3,86 14,38 ± 0,30 21,79 ± 0,37 1,20 ± 0,02

X 3 91,40 ± 3,74 8,40 ± 0,21 20,53 ± 0,38 1,16 ± 0,01

X 5 86,06 ± 3,71 19,96 ± 0,30 19,81 ± 0,51 1,19 ± 0,02

X 6 89,82 ± 4,51 7,27 ± 0,35 20,08 ± 0,48 1,15 ± 0,01

X 7 99,46 ± 5,86 9,70 ± 0,30 23,71 ± 0,50 1,24 ± 0,03

X 8 87,23 ± 4,09 9,80 ± 0,30 21,44 ± 0,56 1,11 ± 0,01

Sig. *** *** *** ***

LSD 2,51 0,19 0,30 0,09
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Pel que fa al diàmetre, es poden establir dos grups: un format pels genotips A,B,X, amb 

diàmetres més o menys uniformes i l’altre amb el genotip T, que presenta un diàmetre 

mitjà superior (Taula 8). 

Taula 8 Taula resum de resultats dels caràcters morfològics segons el genotip. Mitjana ± error 

estàndard.  

 

Lletres iguals dins d’una mateixa columna, no són significativament diferents.  
Sig.: Significació al 0,05 “*”; 0,01“**”; 0,001 “***”. 

 

Pel que fa a l’ambient, totes les variables són significatives tret del pes que no ho és. La 

separació de mitjanes indica com no hi ha cap camp amb longituds mitjanes iguals. Només 

els calçots que han estat plantats a l’ambient 5 (19,28 cm) i gairebé els de l’ambient 1 

(14,82 cm) arriben al mínim de longitud establerta per la IGP. A l’altre extrem hi ha els 

calçots de l’ambient 6 amb una longitud de la part blanca que no arriba als 7 cm. Aquest 

camp és l’únic on no es van calçar les cebes, i el camp 7 on s’assoleixen les longituds més 

elevades es va calçar més d’un cop, de manera que es confirma la importància del factor 

ambiental de la longitud del calçot (Taula 9).  

Considerant que el factor ambient recull les tècniques de cultiu emprades per l’agricultor, 

la pràctica de calçar el calçot tindrà una implicació directa amb la llargada d’aquest. En 

conseqüència, si en un camp s’ha calçat un o més d’un cop i en un altre no s’ha calçat això 

tindrà un efecte directe en la longitud de la part blanca. Sabent que el camp 6 no es va 

calçar, coincideix amb el camp on les mesures de longitud són menors i, al contrari, camps 

on es va calçar més d’un cop presenten longituds de la part blanca superiors (Figura 22). 

 

Genotip Pes calçot (g) Longitud (cm)
Diàmetre 

mitjà (mm)

Índex 

morfològic

A 87,02 ± 1,88 b 11,71 ± 0,33 21,08 ± 0,24 b 1,18 ± 0,01

B 86,79 ± 1,92 b 11,18 ± 0,36 21,44 ± 0,24 b 1,18 ± 0,01

T 93,03 ± 1,79 a 12,31 ± 0,32 22,91 ± 0,22 a 1,19 ± 0,01

X 91,33 ± 1,77 ab 11,29 ± 0,32 21,15 ± 0,20 b 1,17 ± 0,00

Sig. * ***
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Figura 22 Longitud dels calçots en funció del camp.  

 

En relació amb el diàmetre, hi ha tres grans grups: un amb els camps 7 i 8 on es registren 

els diàmetres mitjans més grans (entre 22,59 i 23,08 mm), un amb els camps 1,3,6 amb 

diàmetres intermitjos (21,21 i 21,75 mm) i finalment un amb el camp 5 amb els diàmetres 

més baixos (20,39 mm) (Taula 9). 

Per l’índex morfològic es poden establir dues agrupacions: la dels camps 1, 3, 5, 7 d’una 

banda amb índex més allunyats de la unitat i la dels camps 6 i 8 amb valors més propers a 

la unitat (Taula 9). 
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Taula 9 Taula resum de resultats dels caràcters morfològics segons el camp. Mitjana ± error 

estàndard. 

 

Lletres iguals dins d’una mateixa columna, no són significativament diferents.  
Significació al 0,05 “*”, 0,01“**”, 0,001 “***”. 

 

 

  

Camp Pes calçot (g) Longitud (cm)
Diàmetre 

mitjà (mm)

Índex 

morfològic

1 89,29 ± 2,42 14,82 ± 0,22 b 21,75 ± 0,34 b 1,20 ± 0,01 a

3 89,95 ± 2,11 8,93 ± 0,17 e 21,21 ± 0,25 b 1,19 ± 0,01 a

5 85,64 ± 1,68 19,28 ± 0,15 a 20,39 ± 0,24 c 1,21 ± 0,01 a

6 90,17 ± 2,13 6,96 ± 0,14 f 21,29 ± 0,24 b 1,15 ± 0,01 b

7 88,14 ± 2,60 9,50 ± 0,17 d 23,08 ± 0,28 a 1,23 ± 0,01 a

8 95,56 ± 2,63 10,33 ± 0,19 c 22,59 ± 0,30 a 1,12 ± 0,00 b

Sig. *** *** ***
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3.1.3 Caràcters químics 

 

Pel que fa als caràcters químics, la interacció genotip i ambient surt significativa per totes 

les variables menys pel pH. De cara a treballar per la millora de la qualitat de les 

característiques químiques la combinació del genotip i de l’ambient jugarà un paper 

fonamental.  

Els graus Brix del calçot és una variable important des del punt de vista sensorial ja que 

alguns estudis que demostren que hi ha una elevada correlació entre els °Bx i la dolçor 

(Sans, 2013). La dolçor és un dels paràmetres que es busca en l’idiotip sensorial de calçot: 

dolçor, baix nivell de fibres i absència de gustos estranys (Simó et al., 2013).  

Els resultats per l’anàlisi de les dades segons genotip i camp, el genotip A plantat al camp 3 

expressa els nivells de dolçor més elevats (17,1°Bx). A l’altre extrem trobem el genotip T al 

camp 5 amb la mitjana de graus Brix més baixa (11,60°Bx) (Taula 10). 

El pH de les mostres es troba en valors que oscil·len entre el 5,94 (genotip T al camp 3) i el 

6,28 (genotip B al camp 8) (Taula 10). 

Pel que fa a l’àcid cítric, el genotip B al camp 1 és el que obté de mitjana valors més elevats 

per aquest caràcter, i el genotip X al camp 7 el que n’obté de més baixos (Taula 10). 

El contingut en matèria seca dels Alliums es sol trobar entre el 7 i el 15% (Brewster, 2001), 

no obstant, els resultats obtinguts per aquest paràmetre són més elevats (oscil·len entre el 

15,34% i el 20,15% de mitjana) (Taula 10), aquests valors ens porten a pensar que els 

calçots presenten una valors en matèria seca més elevats que la resta d’Alliums. 

El percentatge de cendres acostuma a ser un bon estimador del contingut en minerals ja 

que aquests no es cremen ni s’evaporen. L’anàlisi de cendres dels aliments és un 

paràmetre important des del el punt de vista econòmic i de qualitat organolèptica i 

nutricional. El genotip B al camp 1, registra el valor més elevat de cendres de mitjana i en 

l’extrem oposat es troba el genotip X al camp 7 (Taula 10).  
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Taula 10 Taula resum de resultats dels caràcters químics segons genotip i camp. Mitjana ± error 

estàndard. 

 
Acidesa total: g àcid cítric/100g de puré a pH 8,1 Matèria seca: g de matèria seca/100g de puré 
Cendres: g cendres/100g de matèria seca 
Sig.: Significació al 0,05 “*”; 0,01“**”; 0,001 “***”. 
LSD: Least Significant Difference. Significació de diferència de mitjanes. 
 

L’únic paràmetre significatiu en funció del genotip és l’àcid cítric. Així doncs per la resta de 

variables la millora passa per l’ambient (Taula 11).  

 

 

 

Genotip Camp ºBrix pH Acidesa total Matèria seca Cendres

A 1 14,80 ± 0,10 6,00 ± 0,01 2,85 ± 0,35 18,20 ± 0,00 0,94 ± 0,02

A 3 17,10 ± 0,10 6,04 ± 0,00 3,10 ± 0,25 20,15 ± 0,04 0,96 ± 0,00

A 5 13,95 ± 0,05 6,01 ± 0,01 2,02 ± 0,02 17,37 ± 0,05 0,92 ± 0,00

A 6 14,35 ± 0,05 6,10 ± 0,03 2,42 ± 0,07 16,41 ± 0,04 0,89 ± 0,00

A 7 15,75 ± 0,15 6,19 ± 0,02 2,60 ± 0,10 19,20 ± 0,03 0,82 ± 0,01

A 8 12,50 ± 0,10 6,22 ± 0,09 3,32 ± 0,02 15,51 ± 0,01 0,90 ± 0,01

B 1 14,30 ± 0,00 6,13 ± 0,02 3,72 ± 0,22 17,33 ± 0,16 1,00 ± 0,02

B 3 15,45 ± 0,15 5,98 ± 0,01 2,90 ± 0,50 18,47 ± 0,02 0,87 ± 0,00

B 5 13,15 ± 0,15 5,96 ± 0,00 2,42 ± 0,02 16,35 ± 0,08 0,90 ± 0,00

B 6 12,95 ± 0,05 6,07 ± 0,04 3,20 ± 0,05 16,19 ± 0,02 0,86 ± 0,01

B 7 16,05 ± 0,05 6,18 ± 0,07 2,25 ± 0,35 18,90 ± 0,13 0,78 ± 0,01

B 8 12,15 ± 0,05 6,27 ± 0,00 3,62 ± 0,07 15,34 ± 0,05 0,81 ± 0,00

T 1 13,10 ± 0,10 6,09 ± 0,01 2,30 ± 0,20 17,35 ± 0,05 0,85 ± 0,00

T 3 13,85 ± 0,15 5,94 ± 0,05 3,42 ± 0,27 16,92 ± 0,02 0,98 ± 0,00

T 5 11,60 ± 0,10 5,99 ± 0,05 2,22 ± 0,02 15,48 ± 0,00 0,87 ± 0,03

T 6 14,00 ± 0,10 6,00 ± 0,04 3,05 ± 0,25 17,71 ± 0,04 0,92 ± 0,01

T 7 16,40 ± 0,00 6,21 ± 0,01 2,42 ± 0,02 19,64 ± 0,09 0,84 ± 0,01

T 8 13,40 ± 0,10 6,26 ± 0,15 2,32 ± 0,12 16,04 ± 0,03 0,73 ± 0,02

X 1 14,75 ± 0,05 6,05 ± 0,02 2,50 ± 0,25 18,50 ± 0,37 0,88 ± 0,05

X 3 15,00 ± 0,00 6,14 ± 0,02 2,55 ± 0,20 18,41 ± 0,10 0,99 ± 0,00

X 5 12,65 ± 0,15 6,03 ± 0,01 2,95 ± 0,10 15,40 ± 0,00 0,91 ± 0,02

X 6 13,95 ± 0,05 6,01 ± 0,00 2,10 ± 0,00 17,30 ± 0,28 0,89 ± 0,05

X 7 14,85 ± 0,15 6,04 ± 0,05 1,57 ± 0,07 17,98 ± 0,02 0,72 ± 0,00

X 8 12,75 ± 0,05 6,22 ± 0,01 2,50 ± 0,10 15,63 ± 0,17 0,87 ± 0,04

Sig. *** *** *** *** ***

LSD 0,28 0,13 0,58 0,35 0,07
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Taula 11 Taula resum de resultats dels caràcters químics segons genotip. Mitjana ± error 

estàndard. 

 

Acidesa total: g àcid cítric/100g de puré a pH 8,1 Matèria seca: g de matèria seca/100g de puré 
Cendres: g cendres/100g de matèria seca 
Lletres iguals dins d’una mateixa columna, no són significativament diferents.  
Sig.: Significació al 0,05 “*”; 0,01“**”; 0,001 “***”. 

 

Pel que fa als resultats segons el camp, totes les variables són significatives. Es poden 

establir tres grups en funció del valor obtingut pels graus Brix. El primer amb els camps 3 i 

7 amb una mitjana de graus Brix més elevat, el segon amb els camps 1 i 6 amb un nivell 

entremig i finalment els camps 5 i 8 on es registren els valors més baixos. Pel que fa al pH 

hi ha un grup que engloba els camps 1, 3, 5, i 6 amb valors similars de pH i d’una banda el 

camp 7 i de l’altra el 8 que presenten valors més elevats que el grup anterior. Per l’àcid 

cítric, la matèria seca i el percentatge de cendres, s’obtenen mitjanes ben diferents segons 

el camp (Taula 12). 

 

Taula 12 Taula resum de resultats dels caràcters químics segons camp. Mitjana ± error estàndard. 

 

Acidesa total: g àcid cítric/100g de puré a pH 8,1 Matèria seca: g de matèria seca/100g de puré 
Cendres: g cendres/100g de matèria seca 
Lletres iguals dins d’una mateixa columna, no són significativament diferents.  
Sig.: Significació al 0,05 “*”; 0,01“**”; 0,001 “***”. 

 

 

Genotip ºBrix pH Acidesa total Matèria seca Cendres

A 14,74 ± 0,43 6,09 ± 0,02 2,72 ± 0,14 ab 17,81 ± 0,47 0,91 ± 0,15

B 14,00 ± 0,42 6,10 ± 0,03 3,02 ± 0,18 a 17,10 ± 0,38 0,87 ± 0,16

T 13,72 ± 0,43 6,08 ± 0,04 2,62 ± 0,14 ab 17,19 ± 0,40 0,87 ± 0,16

X 13,99 ± 0,29 6,08 ± 0,02 2,36 ± 0,13 b 17,20 ± 0,38 0,88 ± 0,19

Sig. *

Camp ºBrix pH Acidesa total Matèria seca Cendres

1 14,23 ± 0,26 b 6,06 ± 0,01 c 2,84 ± 0,22 ab 17,85 ± 0,21 b 0,92 ± 0,15 ab

3 15,35 ± 0,44 a 6,02 ± 0,03 c 2,99 ± 0,17 a 18,49 ± 0,43 ab 0,95 ± 0,17 a

5 12,83 ± 0,32 c 6,00 ± 0,01 c 2,40 ± 0,13 bc 16,15 ± 0,30 cd 0,92 ± 0,09 ab

6 13,81 ± 0,19 b 6,04 ± 0,02 c 2,69 ± 0,17 abc 16,90 ± 0,24 c 0,89 ± 0,06 b

7 15,76 ± 0,22 a 6,15 ± 0,03 b 2,21 ± 0,16 c 18,93 ± 0,23 a 0,79 ± 0,05 c

8 12,70 ± 0,17 c 6,24 ± 0,03 a 2,94 ± 0,20 a 15,63 ± 0,10 d 0,83 ± 0,19 c

Sig. *** *** * *** ***
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3.2  Correlacions 

 

La importància d’analitzar correlacions entre paràmetres rau en que quan es detecta una 

correlació significativa i d’un valor elevat entre dues variables, al obtenir el valor d’una 

d’elles podem predir el valor de l’altra. Aquest fet, és especialment interessant quan la 

relació s’estableix entre una variable, la determinació de la qual és relativament senzilla i 

una altra, que presenta una major dificultat en la determinació però que resulta d’especial 

interès. D’aquesta manera s’han correlacionat els caràcters agronòmics, químics i 

morfològics amb les dades del sòl obtingudes de les analítiques de sòl de cada camp. 

Rodrigues et al. (2013), correlaciona paràmetres de sòl amb paràmetres de qualitat del 

cultiu obté resultats significatius on la composició i la textura del sòl afecten diferents 

paràmetres de qualitat del cultiu. 

Cal aclarir però, que la correlació entre dues variables no implica, per si mateixa, una 

relació directa de causalitat, de manera que per contrastar les correlacions significatives 

caldria fer un experiment concret que expliqui aquell parell de variables correlacionades. 

Per exemple, si la correlació entre el nivell de matèria orgànica del sòl i el nivell de graus 

Brix de la ceba és elevada i alhora significativa, no per això s’afirma que modificant la 

variable matèria orgànica es pugui aconseguir modificar els graus Brix d’aquesta. Caldrà, 

de forma paral·lela, fer un experiment que ho ratifiqui, no obstant és una bona 

aproximació de les directrius a seguir per avançar amb la millora del calçot. 

  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Causalitat
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3.2.1 Correlacions entre caràcters agronòmics i caràcters del sòl 

 

En termes generals, la variable agronòmica del nombre de calçots comercials es troba 

correlacionada amb un gran nombre de paràmetres del sòl. En concret, destaca l’elevada 

correlació amb les fraccions texturals del sòl, sobretot la fracció de llim gros del sòl i el 

nombre de calçots comercials per planta (Taula 13). Cal pensar doncs, que la classe 

textural del sòl té influència en el numero de calçots comercials per planta, sent la més 

favorable aquella que presenta una proporció de llims grossos superior i una proporció 

d’arena inferior (correlació negativa amb l’arena). Així doncs, els propers experiments 

poden anar encaminats a comprovar si sòls franc-llimosos i llimosos faciliten més el 

creixement dels calçots fins a ser comercials que sòls amb textures més arenoses.   

Les correlacions del pes de la ceba amb paràmetres del sòl, malgrat ser en molts casos 

significatives, presenten valors molt baixos. 

El nombre de calçots comercials per planta no presenta correlacions significatives fortes 

amb cap paràmetre del sòl. 

Taula 13 Correlacions entre caràcters agronòmics i caràcters del sòl. 

 
 
Sig.: Significació al 0,05 “*”; 0,01“**”; 0,001 “***”. 
Cond: Conductivitat elèctrica a 25ºC MO: Matèria orgànica 
Carb.cal eq: Carbonat càlcic equivalent  

  

Pes ceba (g)
nº calçots 

totals/planta

nº calçots 

comercials/     

planta

pH sòl 0.07*** 0.03 0.17***

Cond 0.01 0.06** 0.37***

MO -0.06** -0.03 -0.5***

Carb.cal eq -0.1*** -0.01 -0.15***

N -0.12*** 0.03 -0.35***

P 0.05** -0.04* 0.1***

K 0.1*** -0.04* 0.42***

Ca 0 0.01 0.14***

Mg -0.01 0 -0.26***

Na 0.05** 0.05* 0.21***

Arena -0.06** 0.04 -0.4***

Llim gros 0.07*** -0.03 0.89***

Llim fi 0.02 -0.04* 0.15***

Argila 0.03 0.01 -0.23***
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3.2.2 Correlacions entre caràcters morfològics i caràcters del sòl 

 
El caràcter morfològic que més correlacions presenta amb paràmetres del sòl és la 

longitud del calçot. Com ja s’ha vist a l’apartat 3.1.2, aquest caràcter depèn dels factors 

ambientals i si s’observen els resultats, correlaciona amb gairebé totes les fraccions 

texturals del sòl, en especial amb el llim fi. La longitud també correlaciona bé amb els 

minerals nitrogen, fòsfor i potassi, de manera que a més fertilització amb fòsfor i potassi 

més longitud del calçot. Aquests resultats s’han d’agafar amb especial cautela ja que s’ha 

demostrat que la longitud sobretot ve condicionada per aspectes agronòmics, com el fet de 

calçar o no, de manera que aquestes correlacions poden venir per coincidències, com per 

exemple, que els camps on s’ha calçat presenten més fòsfor i més potassi (Taula 14).  

A l’apartat anterior s’ha vist com les fraccions de llim correlacionen amb el nombre de 

calçots comercials de manera positiva i amb l’arena de manera negativa. En aquest apartat 

s’observa com la longitud, presenta un comportament similar al d’aquesta variable. Així 

doncs, cal pensar que les fraccions de llim són importants de cara a caràcters agronòmics i 

morfològics. Val a dir que caldria fer un experiment fora sòl igualant les condicions 

ambientals i modificant els substrats per tal de confirmar els resultats. Aquests, com ja 

s’ha comentat en apartats anteriors pretenen ser una aproximació a les primeres passes 

del camí a seguir de la millora qualitativa d’aquest cultiu.  

Taula 14 Correlacions entre caràcters morfològics i caràcters del sòl. 

 
Sig.: Significació al 0,05 “*”; 0,01“**”; 0,001 “***”. 
Cond: Conductivitat elèctrica a 25ºC MO: Matèria orgànica  
Carb.cal eq: Carbonat càlcic equivalent  
 

Pes calçot (g) Longitud (cm)
Diàmetre 

mitjà (mm)

Índex 

morfològic

pH sòl -0,02 -0,06 0,08* 0,01

Cond 0,01 -0,66*** 0,19*** 0,02

MO 0,03 0,22*** -0,17*** -0,11**

Carb.cal eq -0,04 0,06 -0,19*** 0,06

N 0,04 -0,48*** -0,04 -0,04

P -0,01 0,47*** -0,06 -0,05

K -0,07* 0,64*** 0 0,16***

Ca -0,06 0,06 -0,01 0,16***

Mg -0,07* 0,41*** -0,22*** 0,04

Na 0,04 -0,48*** 0,23*** -0,04

Arena 0,07* -0,48*** 0,01 -0,19***

Llim gros -0,04 0,17*** 0,12*** 0,16***

Llim fi -0,06 0,52*** -0,09* 0,16***

Argila -0,04 0,26*** -0,03 0,06
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3.2.3 Correlacions entre caràcters químics i caràcters del sòl 

 

Els graus Brix correlacionen amb la conductivitat elèctrica del sòl, el nivell de fòsfor, la 

matèria orgànica, el calci i amb la fracció de llims grossos. Diversos estudis correlacionen 

els paràmetres químics del cultiu amb paràmetres químics del sòl amb resultats 

significatius. Un exemple és el de Rodrigues et al. (2013), on estima la qualitat del sucre de 

canya (graus Brix i fibra) en funció dels atributs del sòl. Els principals resultats indiquen 

fortes correlacions negatives entre els continguts de sucre del cultiu i els nivells al sòl de P, 

Ca, Mg i capacitat d’intercanvi catiònic. En aquest sentit, el mateix autor fa un altre estudi 

on crea un model matemàtic que expliqui els graus Brix utilitzant com a predictors les 

propietats físiques i químiques del sòl, i el nivell de nitrogen de la fulla. La PCA (Anàlisi de 

Components Principals) dóna com a resultat que els nivells de matèria orgànica, fòsfor i 

potassi són els atributs del sòl que millor expliquen les variacions dels graus Brix. 

El pH del calçot correlaciona negativament amb el nivell de carbonat càlcic equivalent, el 

nivell de magnesi i positivament, amb el de sodi. L’àcid cítric correlaciona negativament 

amb el pH i el potassi del sòl, i positivament, amb la matèria orgànica i amb el nitrogen. La 

matèria seca correlaciona positivament amb la conductivitat elèctrica i el llim gros, i 

negativament, amb el fòsfor. Les cendres correlacionen negativament amb el pH del sòl la 

conductivitat elèctrica i el sodi, i positivament, amb la matèria orgànica i el carbonat càlcic 

equivalent (Taula 15).  
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Taula 15 Correlacions entre caràcters químics i caràcters del sòl. 
 

  
Sig.: Significació al 0,05 “*”; 0,01“**”; 0,001 “***”. 
Cond: Conductivitat elèctrica a 25ºC MO: Matèria orgànica 
Carb.cal eq: Carbonat càlcic equivalent 
 
 
 
 
 
  

ºBrix pH calçot Àcid cítric Matèria seca Cendres

pH sòl -0,07 0,19 -0,39** -0,1 -0,53***

Cond 0,56*** 0,27 -0,19 0,52*** -0,41**

MO -0,47*** -0,23 0,41** -0,45** 0,54***

Carb.cal eq 0,2 -0,63*** 0,22 0,25 0,68***

N 0,31* -0,16 0,36* 0,27 0,42**

P -0,55*** -0,07 0,03 -0,47*** 0,09

K 0,01 -0,03 -0,4** 0,05 -0,27

Ca 0,46** -0,15 -0,27 0,43** -0,09

Mg -0,34* -0,57*** -0,18 -0,31* 0,26

Na 0,19 0,57*** -0,21 0,12 -0,66***

Arena -0,28 0,13 0,3* -0,32* 0,1

Llim gros 0,49*** 0,03 -0,21 0,58*** -0,15

Llim fi 0,17 -0,28 -0,14 0,21 0,17

Argila -0,09 0,03 -0,28 -0,15 -0,25
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4.  CONCLUSIONS 

 
 

La determinació dels caràcters ve determinada per l’ambient o pel genotip de manera 

clarament diferent segons la tipologia de caràcter estudiada. Pel que fa als caràcters 

agronòmics s’observa com tant l’ambient com el genotip tenen un pes important en la 

determinació del caràcter, alhora existeix una forta interacció entre els dos factors. Pel que 

fa als caràcters morfològics, el factor genotip perd molt de pes, i sembla ser l’ambient el 

factor clau en la determinació d’aquests caràcters. Tot sembla indicar que la determinació 

d’un dels caràcters més importants, com és la longitud, ve clarament influenciada per 

aspectes relacionats amb el maneig del cultiu, com pot ser el fet de calçar o no calçar. De 

manera similar es comporten els caràcters químics, on l’efecte ambiental és el responsable 

de gran part de la variabilitat observada. Així doncs, per tal d’iniciar un procés de millora 

per qualitat, la millora per caràcters químics s’ha d’efectuar tenint molt en compte els 

factors ambientals i alhora buscant noves fonts de variabilitat ja que si es parteix dels 

genotips estudiats aquesta és molt reduïda.  

Pel que fa a les correlacions entre els diferents caràcters estudiats, cal destacar la forta 

correlació que existeix entre els factors relacionats amb al textura del sòl i el 

desenvolupament de calçots comercials. Caldria efectuar estudis amb més de detall sobre 

aquesta correlació però si finalment es confirma, tenint en compte que amb el treball 

actual s’arriba a valors de la R de 0,89, un bon consell que es podria donar als agricultors 

seria que treballessin la textura del sòl de cultiu. Pel que fa als aspectes químics, destaca la 

forta correlació entre el paràmetre graus Brix (molt relacionat amb la percepció de la 

dolçor per part dels consumidors) i una elevada conductivitat elèctrica i altra vegada la 

textura del sòl en sentit positiu i la presència de matèria orgànica al sòl en sentit negatiu.  

El genotip X destaca, amb diferència, per ser el més productiu, i el T, el que produeix 

menys. El genotip X actua bé cobrint la fase final del cultiu pel que fa a la producció, però 

també és un genotip de qualitat si el que es vol és fer una collita mitja-primerenca. El 

gentotip A es comporta bé com a varietat primerenca ja que comença a produir calçots 

comercials abans que el B. El genotip T és el que registra més cebes no viables durant tot el 

cultiu. Així doncs, agronòmicament parlant, el genotip X es mostra superior a la resta. Pel 

que fa als caràcters morfològics i químics no hi ha grans diferències entre els diferents 

genotips estudiats.  
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Protocol per determinar els graus Brix i l’acidesa titulable 

 

Aquest protocol es basa en el mètode oficial 942.15 (AOAC, 1995). 

 

Material: 

 pH-metre 

 Agitador magnètic 

 Bureta de 10ml 

 Fenolftaleïna 1% 

 Biftalat potàssic 0,1 M (Solució Valorant) 

 Centrifuga 

 Tubs de centrifuga (100 ml) 

 Vasos de precipitats (40 ml relació alçada/amplada=3/1) 

 Balança de precisió 1mg 

 Refractòmetre 

 

Procediment: 

 

1. Tarar un tub de centrifuga i afegir-hi entre 30 i 35g de puré i anotar el pes exacte. 

2. Centrifugar a 471 rad/s durant 15 minuts. 

3. Amb una pipeta, agafar una gota de sobrenedant, col·locar-la al refractòmetre i anotar la 

lectura dels °Bx. 

4. Tarar un vas de precipitats i afegir-hi el sobrenedant que la centrifuga ha separat de la 

part sòlida del puré, evitant que hi caiguin sòlids i pesar-ho (Paliquota). 

5. Posar-hi l’agitador magnètic, mesurar i anotar el pH inicial del sobrenedant, afegir aigua 

destil·lada fins assegurar que el líquid mulla l’elèctrode. Amb una bureta de 5ml afegir 

NaOH 0,1M fins arribar a pH 8,1 i anotar el volum. Tornar afegir NaOH fins arribar a pH 8,5 

i anotar el volum. 
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Càlculs:  

Determinació del factor de la solució de NaOH. 

Cada cop que es fa la valoració s’ha de valorar l’hidròxid sòdic 0,1M amb biftalat potàssic 

0,1M. Afegir 20ml de solució de biftalat potàssic a un erlenmeyer mitjançant una pipeta 

aforada, unes gotes de fenolftaleïna i valorar amb NaOH 0,1M. Vira d’incolor a rosa. 

Determinar el factor fNaOH: 

 

 

On: 

Vbif Volum de biftalat a valorar (20ml) 

Nbif Concentració del biftalat (0,1M) 

Fbif Factor de correcció del biftalat (pes pesat/pes calculat) 

VNaOH Volum d’hidròxid de sodi utilitzat en la valoració (ml) 

NNaOH Concentració teòrica de la dissolució d’hidròxid de sodi (0,1M) 

 

Càlcul de l’àcid titulable: 

Càlculs expressats sobre àcid cítric sobre grams de puré fresc: 

 

On: 

PM AC  Pes molecular de l’àcid cítric (192 g/mol) 

Vp.sobrenedant Pes del volum del sobrenedant 

Puré inicial Pes del puré inicialment 

Vp.líquid  Pes del volum de líquid 
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Protocol de matèria seca 

 

Materials: 

 Safates d’Alumini 

 Balança de precisió 0.1mg (METTLER AE 166) 

 Dessecador 

 Paper d’Alumini 

 Estufa 

 Molí elèctric (MOULINEX 180W) 

 

Procediment: 

 

Etiquetar les safates d’Alumini. Tarar la safata amb un tros de paper d’Alumini que 

cobreixi tot el fons. Anotar el pes de la safata (P1) i el numero d’aquesta. Pesar 30g de puré 

a la safata i amb l’ajuda d’una espàtula estendre’l per tota la superfície d’aquesta anotar el 

pes exacte del puré (P2). Col·locar la safata a l’estufa durant 72h a 65°C. Un cop passades 

les 72h, el puré tindrà l’aspecte d’una crosta dura de color bronze, tornar a pesar la safata 

(P3). Desenganxar la crosta de puré del paper d’alumini amb cura que no hi quedi cap 

resta i posar-ho al molinet per fer-ne farina. 

Càlculs: 
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Protocol de cendres 

 
Materials: 

 Gresols de porcellana 

 Dessecador 

 Manta calefactora amb bany de sorra (SELECTA Combiplac) 

 Mufla (SELECTA 367 PE) 

 Balança de precisió 0,1mg (METTLER AE 166) 

 

Procediment: 

1. Precalcinar els gresols a la mufla durant mitja hora. 

2. Posar-los al dessecador fins que arribin a temperatura ambient. 

3. Tarar els gresols i anotar-ne el pes (P4). 

4. Pesar 1g amb una precisió de 0,1mg de mostra seca i molturada (P5). 

5. Posar a calcinar a la manta calefactora fins que deixi de fer fum. 

6. Posar els gresols a la mufla durant 4 hores a 450°C. 

8. Treure els gresols de la mufla i es deixar-los aproximadament 5 minuts fins que baixin 

de temperatura. 

9. Colocar-los  al dessecador fins que arribin a temperatura ambient. 

10. Pesar-los per determinar el contingut en cendres (P6). 

 

Càlculs: 
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Analítiques de sòls 
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