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Resum: 
 

Els beneficis obtinguts pels pagesos del Baix Llobregat són, en la majoria dels 

casos, insuficients per a garantir, a llarg termini, la viabilitat econòmica de les 

seves explotacions. Donat que un dels cultius de major  èxit a la zona és el de la 

carxofa, qualsevol avenç en el tipus de germoplasma, pot millorar la situació. A 

la zona coexisteixen alguns pocs presumptes clons seleccionats pels productors, 

amb una gran diversitat d'altres presumptes clons procedents de la zona de 

Tudela. Això es podria millorar confegint un ideotip i fent selecció, començant  

primer, per explorar la variabilitat existent. A partir d’un ideotip proposat pels 

productors basat en plantes amb tres cardets (tiges) i tres fillols (branques 

principals) per cardet s’ha fet una prospecció per identificar les plantes que més 

s’hi acosten, comparant-les amb les que no presenten aquesta morfologia. A més, 

s’han identificat diversos presumptes clons que presenten aspectes interessants 

de la carxofa i s’ha constatar que a part d’aquestes característiques no tenen 

altres aspectes morfològics diferencials respecte a les plantes estàndard. Queda 

per estudiar si realment les diferències que presenten els suposats clons diferents 

respecte a la mitjana de la població són degudes a efectes genètics o a efectes 

ambientals.  
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Resum: 
 

Los beneficios obtenidos por los agricultores del Baix Llobregat son, en la 

mayoría de los casos, insuficientes para garantizar, a largo plazo, la viabilidad 

económica de sus explotaciones. Puesto que uno de los cultivos de mayor  éxito 

en la zona es el de la alcachofa, cualquier avance en el tipo de germoplasma, 

puede mejorar la situación. En la zona coexisten algunos pocos presuntos clones 

seleccionados por los productores, con una gran diversidad de presuntos clones 

procedentes de la zona de Tudela. Esto se podría mejorar elaborando un ideotipo 

y haciendo selección, empezando primero, por explorar la variabilidad existente. 

A partir de un ideotipo propuesto por los productores basado en plantas con tres 

“cardets” (tallo o pie) i tres “fillols” (ramas) por “cardet” se ha hecho una 

prospección para identificar las plantas que más se  acercan, comparándolas con  

las que no presentan esta morfología. Además, se han identificado diversos 

presuntos clones que presentan aspectos interesantes de la alcachofa y se ha 

constatado que a parte de estas características no tienen otros aspectos 

morfológicos diferenciales respecto a las plantas estándar. Queda por estudiar si 

realmente las diferencias que presentan los supuestos clones de la población son 

debidas a efectos genéticos o a efectos ambientales.  

 

Palabras clave: Cynara scolymus, clon, “cardets”, “fillols”, “refillols”, ideotipo. 
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Author: 
Xavier Pla Villanueva 
 
Supervisor:  
Lluís Bosch Roura 
 
Ponent:  
Francesc Casañas Artigas 
 
 
Abstract: 
 

The benefits obtained by the Baix Llobregat farmers are, in most cases, 

insufficient to guarantee, in the long term, the economic viability of their 

exploitations. Since one of the major crops in the area is artichoke, any advances 

in the type of germoplasma used, can improve the situation. In the area there 

coexist some few supposed clones selected by the producers, with a great 

diversity of supposed clones coming from Tudela's area. This situation could be 

improved drawing an ideotype and making selection, after surveying the existing 

variability. From an ideotype proposed by the producers based on plants with 

three “cardets” (stems) and three “fillols” (branches) per “cardet” a survey has 

been performed to identify the plants that more approached the ideotype. 

Afterwards these plants have been compared with those not presenting this 

morphology. In addition, there have identified a number of supposed clones who 

present interesting commercial aspects in the artichoke and it has been stated that 

they have not  other morphological differences with regard to the standard plants. 

Next step will be to assess if the differences found in the identified supposed 

clones are due to genetic or to environmental factors. 

  

Key words: Cynara scolymus, clone, “cardets”, “fillols”, “refillols”, ideotip 
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1. INTRODUCCIÓ 

 
A Catalunya, els espais agraris productors d’hortalisses es localitzen 

principalment a les comarques del litoral mediterrani. La producció d’hortalisses, 

i de carxofes en particular, ha estat vinculada tradicionalment al delta del riu 

Llobregat, especialment al municipi del Prat de Llobregat. De fet, Codina (1971)  

ha documentat el conreu de la carxofa al delta del Llobregat des del segle XVI 

fins als nostres dies. Així, al conjunt del delta i a la seva horta des de la ciutat de 

Barcelona i de la resta de Catalunya se l’ha anomenat popularment “horta del 

Prat”. Aquest territori, juntament amb la vall baixa del riu Llobregat es tracta 

d’un espai periurbà, ja que està situat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La 

proximitat de grans nuclis urbans i de nombroses indústries repercuteix sobre la 

dimensió física i econòmica de les explotacions i sobre les estratègies 

productives i comercialitzadores de les empreses agràries del territori. 

Són conegudes les dificultats que tenen els pagesos catalans per a cobrir 

els costos de producció de les seves explotacions. Els pagesos del Baix Llobregat 

no són una excepció i les seves empreses presenten, en els darrers anys, una 

pèrdua de competitivitat respecte empreses d’altres territoris. Els preus dels 

productes que perceben els pagesos són doncs, en la majoria dels casos, 

insuficients per a garantir, a llarg termini, la viabilitat econòmica de les seves 

explotacions. 

Una possible millora de la competitivitat de les empreses agràries de la 

comarca seria la conversió cap a produccions amb valor afegit. Donat que un 

dels cultius de major tradició i èxit a la zona és el de la carxofa, qualsevol 

millora en el tipus de germoplasma utilitzat, les tècniques de producció o 

processos de transformació que es puguin implementar, ajudaran a apropar-nos 

al objectiu del valor afegit. 
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Des del punt de vista del germoplasma, la carxofa és un dels conreus on 

l’estudi de la variabilitat i la millora genètica ha estat més escassa. Habitualment 

es tracta de programes fets a mida per varietats locals. Així, Nisini et al. (2005), 

varen realitzar una caracterització de dues varietats del terròs “Campagnano” i 

“Castellammare” dins del tipus “Romanesco” a Itàlia, on es varen prendre dades 

morfo-fisiològiques (alçada i amplada de la planta, precocitats, nombre, 

grandària, pes i forma dels capítols). Mauro et al. (2005) va realitzar també una 

caracterització morfològica (nombre de capítols per planta, pes fresc, longitud i 

diàmetre de capítols, etc.) a Itàlia amb els ecotips “Giarratana” “Chiaramonte 

spinoso”, “Vizzini”, “Caltagirone” “Bellocozzo”, “S. Giacomo 1”, “S.Giacomo 

2” “S. Giacomo 4”, “Donnafugata”, “Modica Mauto” “S Giacomo 3” 

“Monterosso Almo”, “Santa Domenica Vittoria”, “Feminello di Marsala”, 

“Domestica di Castelvetrano”, “Chiaramonte inerme” “Cimiciusa di Mazzarino 

1” “Cimiciusa di Mazzarino 2”, “Cimiciusa di Mazzarino 3”. 

En l’àmbit de la millora, Pisanu et al (2005) varen dur a terme, a Itàlia, 

una selecció clonal de la varietat de carxofa “Spinoso sardo” mentre que a 

Espanya, López Anido et al.(2005) varen obtenir noves varietats a partir 

d’encreuaments intervarietals per generar variabilitat i posterior selecció per 

característiques agronòmiques (pes de la carxofa principal, pes mitjà de les 

carxofes secundàries i dies per a la primera collita, alçada i diàmetre de la 

carxofa principal, etc). Altres milloradors han obtingut noves varietats, fruit dels 

encreuaments entre dues varietats del terròs i un cultivar (Papalini i Ercolani, 

2005), tenint cura d’aspectes organolèptics entre d’altres.  Finalment indiquem 

que Zuccherelli et al. (2005) varen obtenir el cultivar “Apollo” a partir de 

varietats tradicionals, a Itàlia, destacant la seva aptitud per a les receptes típiques 

de l’àrea d’origen. 

En funció de les condicions ambientals (que inclouen òbviament el 

maneig que fem de la plantació) un genotip pot expressar diversos fenotips. Les 
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carxoferes semblen molt sensibles als efectes ambientals. Així, en alguns estudis 

com ara el de García et al. (2004) es pot comprovar la variació en el 

comportament agronòmic d’un mateix genotip conreat en diferents ambients.  

            Les carxoferes del Baix Llobregat s’han obtingut, suposem que gairebé 

en la seva totalitat, mitjançant multiplicació vegetativa o asexual. El conjunt 

d’individus que deriven d’un altre per multiplicació vegetativa reben el nom de 

clon. Tots els individus d’un clon són genèticament idèntics i en general solen 

ser altament heterozigòtics. 

            Al Baix Llobregat, alguns cultivadors han dut a terme una selecció 

consistent en no reproduir les plantes que eren menys favorables als interessos de 

l’agricultor. Aquest tipus de selecció condueix a una disminució de la variabilitat 

genètica - sempre que a l’inici aquesta hi sigui-. Aquesta intensitat de selecció 

(no escollint les millors, si no eliminant les pitjors) sol conduir a una barreja de 

clons (població), tot i que no es pot descartar que en algun cas dugui a un sol 

clon. La selecció de que parlem és efectiva en la mesura que el criteri de selecció 

sigui adequat i que les diferències entre plantes sigui d’origen genètic.  

En tenir constància de la variabilitat fenotípica que presentaven les 

poblacions i que alguns intents de selecció realitzats de manera particular per 

productors havien aparentment modificat poblacions, es va assumir que estàvem  

al davant d’ una barreja de clons. Suposàvem, per tant, que partíem de 

poblacions formades per barreges més o menys nombroses de clons diferents. Es 

tracta, és clar, d’una suposició, doncs, per tal de comprovar si les diferències 

entre els suposats clons són genètiques i que, per tant, estem davant de autèntics 

clons, cal multiplicar vegetativament els diversos fenotips identificats i veure si 

realment els descendents mantenen les característiques dels pares.  

Aquesta situació de barreja de clons, típica de poblacions no millorades 

genèticament, es creu que es podria modificar favorablement simplement 

confegint un ideotip i explorant la variabilitat existent, per apropar-nos al ideotip. 
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Concretament, s’ha de buscar un genotip (clon) que compleixi les expectatives 

en el màxim grau possible. Amb aquest esquema s’aconseguiria homogeneïtat 

del material, millorar el promig productiu i la tipologia del producte comercial. 

Amb les informacions recollides dels productors es va determinar que l’ 

ideotip que desitjaven  corresponia a una planta amb tres cardets i amb tres fillols 

per cardet. Amb aquesta imatge com a referència es va iniciar un programa 

d’estudi de la variabilitat i  selecció de les plantes que més s’acostaven al ideotip, 

del qual aquest treball en recull una part. Es tractaria d’obtenir un clon que superi 

la producció dels conreats actualment a partir de l’aproximació a una 

determinada arquitectura que els productors associen a l’excel·lència 

(fonamentalment nombre de cardets i la distribució dels capítols). A la vegada, 

aprofitant que alguns agricultors han seleccionat els seus propis materials, es pot 

veure, comparant les poblacions seleccionades amb les poblacions de partida, en 

quina mesura la variabilitat observada és genètica o ambiental. 

En aquest sentit, els objectius han estat: i) Selecció de clons superiors en 

producció (selecció de 3 fillols en el primer cardet seguint la hipòtesi dels 

productors)  ii) Avaluació d’aptituds agronòmiques (arquitectura) de suposats 

clons identificats per la morfologia del fruit. iii) Avaluació d’aptituds 

agronòmiques (producció) d’un presumpte clon identificat obtingut per els 

productors per tal de valorar la resposta a la selecció de les poblacions del Baix 

Llobregat. 
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2. MATERIAL I MÈTODES  

 

2.1 Material vegetal 

 

Les carxoferes de l’estudi, plantades sempre a partir d’estaques, 

pertanyien a la varietat Blanca de Tudela (també anomenada Blanca del Prat). 

L’origen de les carxofes correspon a diferents pagesos de la zona, que, 

majoritàriament compren les soques a la zona de Tudela. En alguns casos, com 

ara les parcel·les 1, 2, 3, 5, 7 i les parcel·les de la 12 a la 20 (Taula 1)  tenien 

plantades carxoferes procedents de poblacions seleccionades i cultivades, en 

alguns casos any rere any, per productors locals. L’edat de les plantes és d’1, 2 o 

3 anys, essent majoritàries les de 1 i 2 anys. 

 

Taula 1. Ubicació, origen, nombre de plantes controlades, característiques 

generals  i  superfícies  de 18  parcel·les de Cynara scolymus  seleccionades per 

a l’estudi i situaades al Baix Llobregat.  

 

Núm de parcel·la Origen Nombre de plantes avaluades
Nombre de plantes 

seleccionades clons 
foratipus

Nombre de 
plantes amb 3 
fillols en el 1er 

cardet

Edat de plantació Superfície (ha) Ubicació

Parcel·la 1 Selecc. pròpia 386 36 19 1er any 0.36 Delta
Parcel·la 2 Selecc. pròpia 601 41 18 3r any 0.6 Delta
Parcel·la 3 Selecc. pròpia 1128 35 33 2n any 1.66 Delta
Parcel·la 4 Tudela 580 38 10 3r any 0.33 Delta
Parcel·la 5 Selecc. pròpia 101 0 4 2n any 0.37 Delta
Parcel·la 6 Tudela 183 0 15 1er any 0.41 Vall baixa
Parcel·la 7 Selecció pròpia 268 0 16  1er any 1.58 Delta
Parcel·la 8 Tudela 62 0 2  2n any 0.93 Delta
Parcel·la 9 Tudela 95 0 8 2n any 0.86 Delta
Parcel·la 10 Tudela 119 0 7  1er any 0.38 Delta
Parcel·la 11 Tudela 279 0 14 1er any 0.42 Delta
Parcel·la 12 Selecció pròpia 114 0 5 1er any 0.39 Delta
Parcel·la 13 Selecció pròpia 250 0 11 2n any 1.36 Delta
Parcel·la 14 Selecció pròpia 21 0 0 1er any 0.26 Vall baixa
Parcel·la 15 Selecció pròpia 36 0 1 4rt any 0.48 Delta
Parcel·la 16 Selecció pròpia 270 0 50 2n any 0.33  Delta
Parcel·la 17 Selecció pròpia 771 0 12  1er any 1.31 Delta
Parcel·la 18 Selecció pròpia 253 0 12 1er any 0.75 Delta
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2.2.  Maneig de les parcel·les 

 

La selecció es va dur a terme en parcel·les comercials de la comarca del 

Baix Llobregat (Barcelona), ubicades als termes municipals de Sant Boi de 

Llobregat, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Viladecans i Santa 

Coloma de Cervelló; durant l’ hivern de l’any 2007 i la primavera de l’any 2008. 

El maneig agronòmic de les diferents plantacions de l’estudi es practicava segons 

l’ús i costum de la zona, amb regs fonamentalment per gravetat. La densitat de 

plantació era similar en gairebé totes les parcel·les amb un marc de plantació 

comprès entre (1,10-1,40 x 0,6 -0,8 m).  

A partir d’uns camps de selecció que reunien unes 194.000 plantes, se’n 

van seleccionar en primera instància 5.517 plantes que es van controlar fins 

seleccionar-ne finalment 387 a les que es va fer un seguiment exhaustiu. Les 

recol·leccions de carxofes per part dels productors solien tenir una periodicitat 

setmanal i al final de la campanya s’incrementaren fins arribar a 2-3 

recol·leccions setmanals. El seguiment dels caràcters d’interès tenia lloc 

setmanalment sobre les plantes seleccionades a cada camp. 

 

2.3. Procés de selecció 

2.3.1. Recerca de l’ideotip de tres cardets amb tres fillols per cardet 

 

  En el mes de novembre del 2007 s’iniciava la identificació de les 

plantes amb característiques properes a l’ideotip que ens havíem formulat, 

plantes amb característiques especials que no estaven incloses en l’ideotip però 

que varem considerar potencialment interessants de cara a obtenir  clons 

comercials que obrissin  nous mercats, o plantes representatives de la població 

que es van utilitzar com a testimoni. Es triaven sempre per a controlar plantes  
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amb competència (amb plantes al seu costat). De cada una de les seleccionades 

se’n controlaven: nombre de cardets, nombre de fillols a cada cardet, nombre de 

refillols i nombre total de carxofes produïdes.  

En relació a la forma de les carxofes per confegir l’ideotip es va establir 

com a forma preferencial la ovalada, amb clot apical, i no gaire allargada. A més, 

la carxofa havia de presentar certa duresa, evitant carxofes excessivament toves 

en el moment de collita. Altres criteris de selecció que es van utilitzar per 

confegir l’ ideotip varen ser  l’absència de punxes a les puntes de les bràctees i 

resistència al fong Ascochyta hortorum o bé a la fisiopatia del “Rovell de cap”.  

Sobre les plantes seleccionades a la tardor es va realitzar, en alguns dels 

casos, una segona re-selecció durant la primavera.  

A més de la selecció de plantes que s’apropaven a l’ideotip per tal de 

clonar-les posteriorment, les dades recollides s’han utilitzat per comprovar la 

hipòtesis dels agricultors sobre la bondat de l’ideotip basat en tres fillols per 

cardet, i per intentar començar a estimar la influència ambiental en la 

manifestació d’aquest caràcter. 

 

2.3.2. Selecció de presumptes clons que apareixen fenotípicament diferenciats  

 

Com ja s’ha comentat, a més de l’ideotip, es varen cercar plantes fora 

tipus repetides amb certa freqüència i amb característiques d’interès comercial. 

Aquestes plantes, donada la seva presència repetida dins d’una mateixa parcel·la,  

es va assumir, en principi, que pertanyien a clons específics. Les característiques 

diferencials d’aquests presumptes clons afectaven al fruit i a vegades també a la 

fulla. 

Els presumptes clons es trobaven en diferents parcel·les que formaven 

part de l’estudi. En cada camp en que es trobava un presumpte clon se’n feia una 

descripció acurada i es comparava amb algun altre clon no estàndard aparegut en 

 11



 
 
Prospecció i selecció de 1er any de la carxofera (Cynara scolymus) Blanca del 
Prat, a la comarca del Baix Llobregat. 
 
 
la mateix parcel·la o amb l’alternativa, en certa manera, estàndard de la població. 

Els clons identificats i on es van identificar són:  

a) Parcel·la 1. Les carxoferes es van classificar en  2 tipus: i) “Clon de 

carxofa sense clot”, (Foto 1) i ii)  “Clon de carxofa amb clot profund”(Foto 2)  

La carxofa amb clot profund destaca especialment per aquest atribut, 

bastant accentuat, presentant per a la resta de caràcters (absència de punxes, 

duresa etc.) valors bastant estàndards. Aquest possible clon pot tenir un gran 

interès comercial atès el reconegut valor del clot entre els consumidors, estant 

associat a una connotació de frescor de la carxofa. 

Per contra la carxofa sense clot es caracteritza, com el seu nom indica 

per l’absència de clot. Aquesta carxofa, pot ser comercialment interessant per a 

consumidors a qui els agrada carxofes del tipus “Madrilenya” o fins i tot “Camus 

de Bretanya”, ja que presentaria certa similitud amb aquestes. 

 

 
 
Foto 1: Carxofa sense clot. 
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Foto 2: Carxofa amb clot profund. 
 
 

b) Parcel·la 2. Les carxoferes de les parcel·la 2 es van classificar en 2 

tipus: i) “Clon de carxofa arrodonida sense corona.” (Foto 3) ii)  “Clon de 

carxofa allargada amb corona  de bràctees dretes.” (Foto 4). 

El clon de carxofa arrodonida  sense corona, presenta un clot marcat i 

les puntes de les bràctees no sobresurten de l’extrem superior. Es tracta d’una de 

les carxofes que pot tenir èxit entre els consumidors de les carxofes amb formes 

arrodonides. 

El clon de carxofes allargades amb corona de bràctees dretes, també 

presenta cert clot i pot tenir interès entre consumidors a qui els agradin carxofes 

del tipus “Violeta de Provença” ja que presenta certes similituds respecte 

aquesta. 
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Foto 3: Carxofa arrodonida sense corona 
 

 

 
 
Foto 4: Carxofa allargada amb corona de bràctees dretes. 
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c) Parcel·la 3. Les carxoferes de les parcel·la 3 presenten de manera 

bastant general un fruit amb poca pilositat en el cor de la carxofa i amb els pèls 

blancs,  clot, una baixa duresa, i absència de punxes, amb un color lluent i verdós 

sense tenir cap taca/xapa morada.  Presenten, a més, una notable homogeneïtat, 

no obstant això, s’han distingit 2 tipus : i) “Clon de carxofa arrodonida” (Foto 5) 

ii) “Clon de carxofa allargada” (Foto 6).  

El clon de carxofa arrodonida és el clon que s’acosta més a l’ ideotip,  

presentant a més de les característiques generals descrites inicialment, un clot 

bastant marcat. Per tant, pot tenir un notable èxit comercial entre els 

consumidors afins al tipus més tradicional de la zona, i per tant, seria un dels 

clon més valorats. 

El clon de carxofa allargada presentaria alguna similitud amb el clon 

comercial tipus de la varietat “Blanca de Tudela”. L’interès comercial seria per 

aquells consumidors a qui els agraden els tipus actuals d’aquesta varietat.  

 

 

   Foto 5: Carxofa arrodonida. 
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  Foto 6: Carxofa allargada. 
 

                   d) Parcel·la 4. Les carxoferes s’han classificat en 2 tipus de clons: i) 

“Clon de carxofa arrodonida sense corona” (Foto 7) ii) “Clon de carxofa 

allargada amb corona de bràctees girades” (Foto 8). 

El clon de la carxofa arrodonida sense corona presenta unes 

característiques semblants a la carxofa arrodonida de la parcel·la 2. El clon de la 

carxofa allargada amb corona de bràctees girades pot tenir interès pels 

consumidors com a carxofa singular degut a la peculiar forma de les bràctees. 
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Foto 7: Carxofa arrodonida sense corona.  

 

Foto 8 : Carxofa amb clot i puntes de bràctees girades. 
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2.3.3. Caràcters avaluats  

 

Per a tots els experiments de selecció es varen controlar els següents 

caràcters  

a) Nombre de cardets: Nombre total de cardets presents a la mata al final 

de la temporada. 

b) Nombre de fillols: Nombre total de fillols presents a la mata al final de 

la temporada. 

c) Nombre de fillols en el primer cardet: Nombre total de fillols en el 

cardet més primerenc. 

d) Nombre de refillols: Nombre de refillols presents a la mata al final de la 

temporada. 

e) Nombre de carxofes: Estimació del nombre de carxofes collides al final 

de la temporada. 

 

2.4. Comparació de la població seleccionat pel productor Sr. Albert Bou amb la 

població Tudela 

 

Per a poder tenir una primera impressió de la resposta a la selecció per 

producció, és va fer un assaig de comparació entre la població seleccionada i 

conservada per el productor Sr. Albert Bou i una població acabada d’arribar de la 

zona de Tudela (Navarra) (suposadament similar a la població d’on havia partit 

el productor per fer la selecció del clon).  

 

2.4.1. Característiques de l’assaig 

 

La densitat de plantació era parcialment diferent respecte les parcel·les 

comercials amb un marc de plantació comprès entre (1 x 0,6 m). El nombre de 
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plantes de selecció pròpia era de 660 i el nombre de plantes amb origen Tudela 

era de 180. El reg que es va dur a terme era per gravetat, les recol·leccions que 

s’efectuaven eren setmanals. 

 

    2.4.2. Caràcters avaluats 

 

a) Interval de producció: Nombre de dies comprès des de la primera collita 

fins la darrera. 

b) Nombre de carxoferes. 

c) Nombre de cardets per carxofera. 

d) Nombre de fillols per carxofera. 

e) Nombre de carxofes per carxofera. 

f) Producció mitjana per dia i carxofera. 

g) Pes mitjà de cada carxofa. 

h) Producció mitjana per carxofera. 

i) Nombre mitjà de carxofes collides per dia i carxofera. 

 

2.5. Anàlisi estadística de les dades 

 

 Les dades referents a la selecció de clons amb 3 fillols en el primer 

cardet varen ser analitzades  mitjançant el procediment ANOVA amb el paquet 

estadístic SAS (SAS System v.8 software. (SAS Institute, 1999).  

Per l’estudi de l’efecte del nombre de fillols en el primer cardet sobre 

els caràcters agronòmics es va considerar un model mixt amb factors fixes (αi= 

nº fillols en el primer cardet) i aleatoris (βj= camp experimental): 

                              jiX βαμ ++=  
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La separació de les mitjanes es va fer mitjançant el procediment de la 

mínima diferència significativa (mds). 

En relació a l’assaig de selecció per producció es va dur a terme un 

anàlisi estadístic descriptiu per a poder detectar diferències significatives entre 

mitjanes, tant del clon seleccionat respecte al clon acabat de portar de Tudela, 

com entre les carxoferes candidates a fundar nous tipus comercials. Per tal de 

comparar les mitjanes es va construir un interval de confiança  (IC). 

 

 

3. RESULTATS I DISCUSSIÓ 
 

3.1. Selecció per 3 fillols en el cardet més primerenc 

3.1.1. Comprovació de la hipòtesi dels productors 

 

Els productors ens havien indicat que segons les seves observacions les plantes 

que tenien tres fillols en el primer cardet tendien a ser les que produïen més 

carxofes. Per tal de comprovar això es van utilitzar les dades de les plantes 

seleccionades per a aquest caràcter, juntament amb les plantes testimoni. Va 

resultar que, les plantes amb tres fillols en el primer cardet, tendien a donar 

finalment 5 cardets amb un nombre mitjà de aproximadament dos fillols per 

cardet (Taula 2). Estem una mica lluny doncs del supòsit ideal que plantejaven 

els productors de tres cardets amb tres fillols cada un, encara que sí estem a prop 

dels 9 fillols totals. 

 

 

 

 

 20



 
 
Prospecció i selecció de 1er any de la carxofera (Cynara scolymus) Blanca del 
Prat, a la comarca del Baix Llobregat. 
 
 
Taula 2. Mitjana, signifcació i m.d.s (p≤0.05) pels caràcters nombre de cardets, 

nombre de fillols, nombre de refillols i nombre de carxofes en funció del nombre 

de fillols en el primer cardet. 

 

N fillols en el 1r cardet      N de plantes N cardets N fillols N refillols N carxofes
1 27 2.81 1 0.1
2 182 4.29 6.3 0.37 11
3 260 5.51 8.44 1.79 15.7
4 22 4.82 8.45 1.9 15.18

Significació de F 0 0.0122     < 0,001 < 0,001  < 0,001
m.d.s 0 3.93 5.01 3 9.36

0.1

 

3.1.2. Efectes ambientals sobre el nombre de cardets i nombre de fillols per 

cardet  

 

Es va partir de la hipòtesi que les diferències (la variació) que presentaven les 

plantes que tenien tres fillols en el primer cardet, serien menors dins d’un mateix 

camp que entre camps. Es tractava de veure com evolucionaven en el temps les 

plantes amb tres fillols en el primer cardet i comparar l’efecte camp sobre 

l’evolució dels caràcters nombre final de cardets, nombre mitjà de fillols per 

cardet, nombre de refillols i nombre total de carxofes.  
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Taula 3. Mitjana, signifcació i m.d.s (p≤0.05) pels caràcters nombre de cardets, 

nombre de fillols, nombre de refillols i nombre de carxofes en funció del camp. 

 

Camp N de plantes  N cardets    N fillols  N refillols  N carxofes
30 12 8.909 12.455 1.1818 22.545
10 3 8 10 2 20
13 12 7.667 11 2 20.667
11 5 7.2 9.6 3.4 20.2
20 15 6.6 9.867 2.2667 18.733
14 7 6.5 9.5 0.8333 16.833
31 46 6.5 10 1 17.5
5 36 6.429 9.857 0.7143 17
9 12 6.308 9.308 2.6154 18.231
3 45 5.667 8.333 0 14
7 10 5.4 6.1 0.6 12.1
8 17 5.143 8.643 1.5 15.286

21 2 5 10.5 1.5 17
22 53 4.444 6.97 0.5051 11.919
2 16 4.429 6.143 0.5714 11.143

12 8 4.2 7.2 1 12.4
4 44 4 6 0.5 10.5
6 36 4 8.333 0 12.333

Significació 0 0.0021 0.0005    <0,0001 <0,0001
     m.d.s 0 3.6 4.2 1.5 7.67  

 

Es van presentar diferències significatives entre camps per a tots els 

caràcters estudiats (Taula 3). Com que les nostres observacions són fenotípiques 

l’únic que podem afirmar és que la suma dels efectes genètics i ambientals dóna 

resultats diferents entre camps. No disposem de la història genètica del material 

plantat a cada camp, per tant no tenim estimacions de la variabilitat genètica. Pel 

que fa als camps, la zona de cultiu controlada és bastant homogènia, per tant 

podríem pensar que hi ha diferències genètiques importants entre poblacions. De 

fet, veiem que en els camps extrems una planta que té tres fillols en el primer 

cardet pot acabar tenint 9 cardets i un total de 12.5 fillols, mentre que en l’altre 

extrem hi ha camps on de promig una  planta amb tres fillols en el primer cardet 

pot acabar tenint únicament 3,6 cardets i 4,2 fillols de promig. Els resultats 

disponibles no ens aclareixen gaire, doncs hi ha camps amb plantes de primer 

any, de segon i de tercer. No sabem si l’evolució fenològica de les plantes de tres 
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fillols en el primer cardet és diferent segons l’any de cultiu. Donat que la 

variabilitat genètica esperable en les poblacions de clons és baixa, més aviat ens 

inclinem a pensar en una forta component ambiental en l’evolució de les plantes 

amb tres fillols en el primer cardet, i probablement en la mateixa expressió de 

tres fillols en el primer cardet. Així doncs, és cert que les plantes que tenen tres 

fillols en el primer cardet són plantes interessants des del punt de vista productiu 

per la seva distribució de la producció primària en les diverses carxofes. Donat 

però que molt probablement l’expressió d’aquest caràcter te una  forta 

component ambiental potser és més fàcil assolir els tres fillols per cardet jugant 

amb les tècniques de conreu que no pas per selecció. En tot cas, la prova 

definitiva dels efectes genètics i ambientals la tindrem aquest any en veure les 

característiques que tenen els descendents clonats d’aquestes plantes.  

 

3.2. Avaluació de caràcters productius (nombre de cardets, fillols i refillols) de 

diferents clons identificats com a candidats per a futures alternatives comercials    

 

El clon anomenat “clon de carxofa sense clot” no va presentar diferències 

significatives respecte al clon anomenat “clon de carxofa amb clot” per cap dels 

caràcters productius estudiats (nombre de cardets, nombre de fillols, nombre de 

refillols.) (Taula 4).  Tampoc es van observar diferències en relació a les mides i 

formes de les fulles. 

 

 

 

 

 

 23



 
 
Prospecció i selecció de 1er any de la carxofera (Cynara scolymus) Blanca del 
Prat, a la comarca del Baix Llobregat. 
 
 
Taula 4. Mitjana i interval de confiança dels caràcters nombre de cardets/mata, 

fillols/mata i refillols/mata. 

                  

Productor Clon   Mitjana  Interval de confiança   Mitjana Interval de confiança     Mitjana  Interval de confiança
N cardets/mata N fillols/mata N refillols/mata

Parcel·la 1
Clon de carxofa sense clot 3,1±0,46 (2,18-4,02) 5,5±0,80 (3,9-7,1) 0,10±0,068             (1,26-1,46)
Clon de carxofa amb clot 3,04±0,38 (2,28-3,8) 4,52±0,58 (3,36-5,68) 0,16±0,08 (0-0,32)
Clon de carxofa arrodonida (sense corona ) 4,61±0,52 (3,57-5,65) 6,61±0,70 (5,21-8,01) 0,33±0,14 (0,05-0,61)
Clon de carxofa allargada amb corona  de bràctees dretes 6±0,66 (4,68-7,32) 7,47±0,72 (6,03-8,91) 0,20±0,14            (0,08-0,48)
Clon de carxofa arrodonida 6,18±0,60 (4,98-7,38) 9±0,86 (7,28-10,72) 0,88±0,30 (0,28-1,48)
Clon de carxofa allargada. 4,94± 0,64 (3,66-6,22) 8,59±0,90 (6,79-10,39) 0,82±0,27 (0,28-1,36)
Clon de carxofa arrodonida (sense corona ) 5,82±0,92 (3,98-7,66) 9,73±1,4 (6,93-12,53) 1,91±0,61 (0,69-3,13)
Clon de carxofa allargada amb corona  de bràctees girades 5,5±0,76 (3,98-7,02) 8,43±1,18 (6,07-10,79) 0,57±0,25 (0,07-1,07)

Parcel·la 1

Parcel·la 2

Parcel·la 3 

Parcel·la 4 

                                                                                                                                                                                      

Pel que fa al  clon anomenat “Clon de carxofa arrodonida sense corona” 

no va presentar diferències significatives respecte el clon denominat  “Clon de 

carxofa allargada i corona de bràctees dretes”  per cap dels caràcters estudiats 

(nombre de cardets, nombre de fillols, nombre de refillols) (Taula 4). A banda 

d’aquests caràcters no s’observaven diferències en relació a les mides i formes 

de les fulles. 

El clon anomenat “Clon de carxofa arrodonida” no va presentar 

diferències significatives respecte el  “Clon de carxofa allargada”  per cap dels 

caràcters estudiats (nombre de cardets, nombre de fillols, nombre de refillols) 

(Taula 4). A banda d’aquests caràcters no s’observaven diferències en relació a 

les mides i formes de les fulles. 

Finalment, el clon anomenat “Clon de carxofa arrodonida II sense 

corona”  tampoc va presentar diferències significatives respecte el  “Clon de 

carxofa allargada amb corona de bràctees girades”  per cap dels caràcters 

estudiats (nombre de cardets, nombre de fillols,  nombre de refillols) (Taula 4). 

A banda d’aquests caràcters no s’observaven diferències en relació a les mides i 

formes de les fulles. 
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Sembla doncs que els clons detectats presenten diferències 

morfològiques de la carxofa, interessants respecte al clon estàndard,  però que 

aquestes diferències no afecten a la arquitectura de la planta i presumiblement 

tampoc a la producció. 

 

3.3. Comparació del clon seleccionat pel productor Sr. Albert Bou i un clon de 

Tudela 

 

            Solament es presenten diferencies significatives (p<0.05) entre les dues 

poblacions en el caràcter nombre de carxofes per carxofera, a on la població 

Tudela supera a la Bou (Taula 5). Cal dir que pels caràcters pes mitjà de cada 

carxofa i nombre mitjà de carxofes collides per dia i carxofera, la significació 

està al límit (p≤0.05), a on Bou supera a Tudela en el primer caràcter i Tudela a 

Bou en el segon.  

 

Taula 5 . Mitjana i interval de confiança en la comparació del  població Bou i el  
població Tudela   
 
  

Caràcter  Mitjana IC*** Mitjana  IC***
Interval de produccio* 139 94
N de carxoferes 660 180
N cardets per carxofera 2.84 (2,58-3,1) 2.94 (2,72-3,16)
N fillols per carxofera 5.4 (5-5,8) 5.37 (5,05-5,69)
N de carxofes 7158 2396
N carxofes per carxofera 10.85   (10,73-10,96) 13.31  (13,11 - 13,51)
Producció mitjana per dia i carxofera** 15.6 (11,7-19,5) 21.12 (15,8-26,4)
Pes mitja de cada carxofa** 198.7 (162,9-234,5) 149.53 (134,4-164,7)
Producció mitjana per carxofera** 2018.18 (1998,8-2037,5) 1977.78 (1948,18-2007,38)
N.mitjà de carxofes collides per dia i carxofera 0.090 (0,07-0,11) 0.14 (0,1-0,180)

Clon Bou Clon Tudela

 
* Interval de producció expressat en dies. 
** La producció i el pes s’expressen en grams. 

*** La probabilitat és ≤ 0,05 
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Aquesta diferència de nombre de carxofes collides per dia i carxofera es 

pot atribuir al diferent cicle productiu d’ambdues poblacions, doncs la població 

seleccionada per Bou inicia el període productiu abans que la població Tudela 

(Gràfica 1) i acaba de produir el mateix dia. Com que la producció total per 

carxofera no és significativament diferent (Taula 5) podríem pensar que la 

capacitat productiva de les dues poblacions és similar, però que la producció de 

la població Bou s’inicia abans (és més primerenca) i que després no té una 

producció tan elevada a la part mitja del període de producció, en relació a la 

població Tudela (Gràfica 1).  
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Gràfica 1. Producció per carxofera i dia segons els dies acumulats de collita 

comptats a partir del dia 1/1/2008, diferenciant les produccions del clon Bou i 

del clon Tudela.  
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Pel que fa al pes de cada carxofa és interessant observar que els valor 

superior de la població Bou es dóna en el període anterior a la primera collita de 

la població Tudela, on aquesta destaca per l’alt pes de cada carxofa, i això és el 

que fa pujar el pes mitjà de cada carxofa, amb un límit de la significació que 

s’acosta al 5%. El resultat és que la producció per carxofera és pràcticament la 

mateixa (Gràfica 2). És sabut pels pagesos de la comarca que les carxofes es 

cullen més petites quan la temperatura ambiental augmenta; com que la població 

Bou és més primerenca té una part important de la producció en període fred, la 

qual cosa fa pujar la mitjana del pes per carxofa (Taula 5 i Gràfica 2). En canvi, 

si comparem l’evolució dels pesos per carxofa en el període que els dos clons 

estan en producció simultània, les diferències són inexistents (Gràfica 2). 
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Gràfica 2. Pes de carxofa segons els dies acumulats de collita comptats a partir 

del dia 1/1/2008, diferenciant les produccions del clon Bou i del clon Tudela. 
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La producció mitjana per carxofera no resulta diferent (Bou: 2018g i 

Tudela: 1977g), ja que el superior nombre de carxofes per carxofera en Tudela es 

compensat pel seu inferior pes mitjà de cada carxofa (Taula 5). Pel caràcter 

producció mitjana per carxofera, la Gràfica 1 mostra que Tudela, en el període 

central de producció (50 dies, entre 15 de març i 30 de maig), supera clarament 

Bou, recuperant l’avantatge que aquesta població li duia degut a la seva 

precocitat. L’existència de diferències entre la població seleccionada pel Sr. Bou 

i la població Tudela de la qual presumiblement ha partit la selecció ens fa pensar 

que, al menys per a alguns caràcters com ara la precocitat, hi ha variabilitat 

genètica que es pot seleccionar. 

 

 

3. CONCLUSIONS  

 

El nombre de fillols en el primer cardet sembla ser un factor que mostra 

una influència significativa en l’arquitectura posterior de la planta. La hipòtesi 

dels agricultors de que a partir de plantes d’aquest tipus es desenvolupen plantes 

amb tres cardets i tres fillols per cardet no sembla que sigui certa. Si és veritat 

que les plantes amb tres fillols en el primer cardet tenen un nombre màxim de 

fillols totals i produeixen un màxim nombre de carxofes.   

La influència genètica i ambiental en aquest caràcter és difícil d’esbrinar 

amb només els resultats descriptius de la variabilitat fenotípica. Donat l’enorme 

variació fenotípica trobada entre camps diferents i assumint que la variabilitat 

genètica entre camps en una espècie que es multiplica per clonació no hauria de 

ser molt gran, ens inclinem a pensar que la component ambiental és més 

important que la genètica.  
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Els nous clons identificats com a candidats a convertir-se en materials 

comercials no han mostrat arquitectures de la planta diferents, malgrat les 

característiques ben diferenciades de les carxofes que produeixen. Això 

indicaria, al menys a partir de la informació preliminar disponible, que les 

produccions dels clons fora-tipus no haurien de ser gaire diferents entre si. En 

general hi ha uns intervals de confiança molt amplis i pot ser que en un 

experiment ad hoc les valoracions siguin diferents i que les significacions 

estadístiques pugin. 

La selecció efectuada pel productor Bou ha afectat fonamentalment a la 

precocitat de la planta. Això ens indicaria que per aquest caràcter almenys part 

de la variabilitat existent és genètica i que es pot detectar i seleccionar.  Les 

modificacions de pes aconseguides semblen un efecte correlacionat amb la 

selecció per precocitat.  
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