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Resum 

Els calçots són cadascun dels brots d'una ceba (Allium cepa L.) en el seu segon any de cultiu un cop 

passat el procés de bulbificació, i és actualment un dels cultius que més ha crescut a Catalunya en els 

darrers anys, tant per la seva qualitat organolèptica com per la particular forma de consumir-los. Les 

calçotades són una font molt important d’ingressos a Catalunya i especialment a les comarques 

tarragonines. Després d’una temporada de cultiu de ceba, concretament de la varietat Blanca 

Tardana de Lleida (CBTL), a partir d’agost, i fins a setembre, els pagesos es dediquen a plantar 

aquestes cebes en solcs. De cada ceba en sortiran una nombre de brots, que a mesura vagin creixent 

se’ls hi aportarà terra amb l’objectiu de que s’allarguin i perdin el color verd; tasca que en català 

s’anomena calçar, derivant-ne així el nom de “calçot”. Un cop aquest brots arriben a una mida 

comercial, al voltant del novembre i fins l’abril aproximadament, es procedirà a collir-los i a presentar-

los en manats, per a la posterior venda. Fins al moment, la millora genètica del calçot, s’ ha concentrat 

bàsicament en aspectes agronòmics, i poc a poc es comença a treballar amb la recerca d’una millora 

sensorial del producte. El segell de la IGP Calçot de Valls, és una garantia de qualitat que dóna un valor 

afegit al calçot, i un dels objectius d’aquesta certificació i del col·lectiu de pagesos dedicats al cultiu, 

és la de mantenir i augmentar el valor organolèptic d’aquest producte. Se’n sap molt del cultiu de la 

ceba, però molt poc del conreu del calçot i molt menys de l’efecte que té la fase de cultiu de la ceba 

sobre els caràcters agronòmics i químics del calçot. L’objectiu d’aquest treball és determinar l’efecte 

(ambiental i/o genotípic) del cultiu de la ceba sobre els caràcters agronòmics, morfològics i químics 

dels calçots.  

El material vegetal utilitzat en l’experiment ha constat de cebes cultivades en 3 ambients diferents i 

corresponents a 2 genotips, 1 genotip de la varietat tardana Montferri (una varietat millorada 

desenvolupada per la Fundació Miquel Agustí) i 1 genotip testimoni de ceba de calçot. Un cop collides 

van ser posteriorment replantades a un mateix camp. Una recollida exhaustiva de dades 

agronòmiques al llarg del cultiu de calçot i morfològiques i químiques posteriorment a la collita, ens 

ha permès fer inferència estadística i determinar si l’ambient d’origen de la ceba i/o el seu genotip 

afecten als caràcters dels calçots.  

Els resultats mostren un fort pes del genotip de la ceba en els caràcters agronòmics i morfològics però 

no en els químics dels calçots. L’ambient d’origen de la ceba també té una gran influència en els 

caràcters agronòmics i morfològics, però tampoc sembla tenir efecte sobre els caràcters químics.  

 

Paraules clau: Allium cepa L.; Calçot; Millora genètica; Efectes ambientals; Efectes genotípics; Agronòmic; Morfològic; Químic  
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Resumen 

Los “calçots” son cada uno de los brotes de una cebolla (Allium cepa L.) en su segundo año de cultivo 

una vez pasado el proceso de bulbificación y es actualmente uno de los cultivos que más ha crecido 

en Cataluña en los últimos años, tanto por su calidad organoléptica como por la particular forma de 

consumirlos. Las “calçotades” son una fuente muy importante de ingresos para Cataluña y 

especialmente para las comarcas tarraconenses. Después de una temporada de cultivo de cebolla, 

concretamente de la variedad Blanca Tardana de Lleida (CBTL), a partir de agosto y hasta setiembre, 

los agricultores se dedican a plantar estas cebollas en surcos. De cada cebolla saldrán un número de 

brotes, que a medida que vayan creciendo se les irá aportando tierra con el objetivo de que se 

alarguen y pierdan el color verde; tarea que en catalán se denomina “calçar”, derivando así el nombre 

de “calçot”. Una vez estos brotes llegan a una medida comercial, a partir de noviembre y hasta abril 

aproximadamente, se procederá a cosecharlos y a presentarlos en manojos, para la posterior venta. 

Hasta el momento, la mejora genética del “calçot”, se ha concentrado básicamente en aspectos 

agronómicos y poco a poco se empieza a trabajar con la investigación focalizada en una mejora 

sensorial del producto. El sello de la IGP Calçot de Valls, es una garantía de calidad que da un valor 

añadido al “calçot” y uno de los objetivo de esta certificación y del colectivo de agricultores dedicados 

al cultivo, es la de mantener y aumentar el valor organoléptico del producto. Se sabe mucho del 

cultivo de cebolla, pero muy poco del cultivo de “calçot” y mucho menos del efecto que tiene la fase 

de cultivo de la cebolla sobre los caracteres agronómicos i químicos del “calçot”. El objetivo de este 

trabajo es el de determinar el efecto (ambiental y/o genotípico) del cultivo de la cebolla sobre los 

caracteres agronómicos, morfológicos y químicos de los “calçot”. 

El material vegetal del experimento ha constado de cebollas cultivadas en 3 ambientes diferentes y 

de 2 genotipos, 1 genotipo de la variedad tardana Montferri (una variedad mejorada desarrollada por 

la Fundación Miquel Agustí) y 1 genotipo testimonio de cebolla de “calçot”. Una vez cosechadas 

fueron posteriormente replantadas en un mismo campo. Una recogida exhaustiva de datos 

agronómicos a lo largo del cultivo y morfológicos y químicos posteriormente a la cosecha, nos ha 

permitido hacer inferencia estadística y determinar si el ambiente de origen de la cebolla y/o su 

genotipo afectan a los caracteres de los “calçot”.  

Los resultados muestran un fuerte peso del genotipo de la cebolla en los caracteres agronómicos, 

morfológicos pero no en los químicos de los “calçot”. El ambiente de origen de la cebolla también 

tiene una gran influencia en los caracteres agronómicos y morfológicos, pero tampoco parece tener 

efecto sobre los caracteres químicos.  

Palabras clave: Allium cepa L.; Calçot; Mejora genética; Efectos ambientales; Efectos genotípicos; Agronòmico; Morfològico; Químico 



3 
 

Abstract 

The "Calçots" are one of each resprouts of an onion (Allium cepa L.) in its second year of cultivation, 

once past the bulb formation process, and nowadays it is one of the fastest growing crops in Catalonia 

in the past few years, all for its organoleptic quality and also for the particular way of eating them. 

The "calçotades" are a very important source of incomes for Catalonia and especially for the 

Tarragona area. After a season of growing onions, specifically the Ceba Blanca Tardana de Lleida 

(CBTL) strain, from August to September, the farmers come to replant these onions in rows. Each 

onion will develop a number of outbreaks, as they grow the farmers will add land on the onions, with 

the aim of giving them an elongated form and to lose their green colour; task, that in Catalan is called 

“calçar”, thus deriving the name "calçot". Once these outbreaks come to a commercial measure, from 

about November to April, the farmers proceed to harvest and to present them in bundles for the 

market sale. Until now, genetic improvement of the "calçot" cultivation has focused basically on 

agronomic traits and gradually begins to work on a sensory improvement research for the product. 

The seal of the IGP Calçot de Valls, is a guarantee of quality that adds value to the "calçots" and one 

of the objective of this certification and of the collective dedicated to this crop, is to maintain and 

enhance the organoleptic value of the product. Much is known about onion crop, but not so much 

about "calçot" crop and much less about the effect of the phase of growing onions on agronomic and 

chemicals traits in the "calçots". The objective of this study is to determine the (environmental and / 

or genotypic) effect of growing onions on agronomic, morphological and chemical traits of the 

"calçot". 

The plant material of this experiment has consisted of onions cultivated in 3 different locations and 2 

genotypes, 1 genotype of a Late-Season strain Montferri (a developed strain, improved by Miquel 

Agustí Foundation) and 1 testimony genotype of "calçot’s onion ". Once harvested were subsequently 

replanted in the same field. A thorough breeding of agronomic data along the growing process and 

morphological and chemical afterwards the harvest, has allowed us to make statistical inference and 

determine whether the environment of origin of the onions and / or its genotype have effect on the 

traits of the "calçot". 

The results show a strong weight of the onion’s genotype in agronomic, morphological but not in the 

chemicals traits of the "calçot". The environment of origin of the onion also has a great influence on 

agronomic and morphological traits, but does seem not to have any effect on chemical traits neither. 

 

 

Key words: Allium cepa L.; Calçot; Genetic breeding; Environmental effects; Genotypic effects; Agronomic; Morphological; Chemical 
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1) Els calçots 

El territori català engloba una llarga llista de costums i de tradicions: els castellers, les sardanes, el pa 

amb tomàquet, i les calçotades. Aquesta darrera ha fet que una de les hortalisses que cada cop es 

cultiva més a Catalunya sigui el calçot. La producció dels calçots comporta repercussions econòmiques 

rellevants principalment a les comarques productores més importants: el Tarragonès, el Baix Camp, 

l’Alt Camp i el Baix Penedès. La major part dels ingressos derivats dels calçots provenen de la 

restauració; la comarca de l’Alt Camp és sens dubte la més beneficiada, amb un elevat nombre de 

visitants d’arreu de Catalunya i fins i tot de fora de l’Estat Espanyol.  

Allium cepa L. és una planta herbàcia biennal, que és cultivada àmpliament com a anual per a la 

recol·lecció dels seus bulbs, i com a biennal quan l’objectiu principal és deixar-ne florir i obtenir-ne 

llavor. Els calçots, no obstant són els rebrots de la ceba que sorgeixen el segon any del seu cicle, un 

cop passat el procés de bulbificació i abans de que la ceba floreixi, i serà el conreu en el que ens 

centrarem en aquest estudi.  

No podem oblidar que els calçots 

provenen de la ceba i per tant s’ha de 

tenir en compte una sèrie de paràmetres 

en quant al material vegetal. Tal i com es 

veu a la figura 1 existeix una gran 

variabilitat de varietats de ceba, que 

expressen diferències clares en els 

aspectes morfològics, com ara el color de 

la pell o la grandària i també en 

característiques organolèptiques. Pel 

que fa als cultivars d’Allium cepa L. dels 

que disposem al mercat actualment, trobem per una banda varietats tradicionals de pol·linització 

oberta o varietats sintètiques i per una altra banda híbrids. Aquests últims, disponibles més 

recentment al mercat, impliquen un preu superior de la llavor, que es veu compensat per un 

increment relatiu de la producció (Sans, 2014).  

Figura 1: Diferents varietats de ceba (Allium cepa L.) 
Font: www.saludymedicinas.com.mx 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_herb%C3%A1cea
http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/nutricion/consejos-alimenticios/cebolla-nada-mejor-para-sazonar-su-salud.html


8 
 

Generalment el cultivar de ceba utilitzat per conrear calçots 

es la Ceba Blanca Tardana de Lleida (CBTL) (figura 2). Cada 

ceba és capaç de produir des d’1 sol calçot fins a més de 40, 

el seu diàmetre pot arribar a mesurar des de 3 mm fins a 8 

cm. Segons la IGP per a que un calçot sigui comercial a de fer 

entre 1,7 i 2,5 cm de diàmetre i entre 15 i 25 centímetres la 

part blanca. (Simó, 2013).  

L’origen del nom del calçot prové de la forma de cultivar-lo, 

on la ceba, un cop brota queda enterrada degut a l’aportació 

de terra realitzada per l’agricultor al llarg del cultiu, tasca que 

en català es coneix com a “calçar”. Aquests brots, “ben 

calçats” resultaran en uns calçots elongats, ben blancs i tendres, fet que afavorirà un consum 

posterior més agradable. Els calçots es cuinen habitualment en forma de calçotada, es a dir, coent-

los a la flama feta de llenya i poda de vinya vella (figura 3). Posteriorment es degusten menjant-se de 

peu i sucats amb salsa salvitxada (tipus romesco), tot seguits de botifarra amb “seques” (mongetes) 

o alguna altra mena de carn que pugui amanir-se amb aquesta deliciosa salsa (figura 4). Encara que, 

avui dia, es poden trobar cuinats de formes moltes diferents, com per exemple en purés, croquetes, 

truites, etc. (Agència Catalana de Turisme, 2011). 

 

 

 

 

  

Figura 2: Sac de cebes de la varietat CBTL. 
Font: www.calsots.com 

Figura 3: Calçots al foc. Font: www.masboronat.es 

Figura 4: Menjant calçots de forma amb salsa salvitxada.  
Font: www.tarragonaturisme.cat 
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a) Descripció botànica 

Allium cepa L. pertany a la família de les al·liàcies. És la espècie més àmpliament cultivada del gènere 

Allium, el qual conté diverses espècies més que també es denominen cebes i que es cultiven com a 

aliment. Exemples de les mateixes en són el cebollí gal·lès (Allium fistulosum L.), el ciboulette (Allium 

schoenoprasum L.), o la ceba escal·lònia o “chalota” (Allium escalonium L.) (Fritsch i Friesen, 2002; 

Brewster, 2008). La gran majoria de cultivars d’Allium cepa L. pertanyen al grup typicum (“ceba comú”) 

i una minoria al grup viviparum. El grup viviparum, està composat per cebes que formen 

conjuntament bulbs petits i flors en inflorescències; aquest tipus de ceba es coneix com a “ceba 

perenne o egípcia” i s’utilitzen majoritàriament com a ornamentals (Rothman i Dondo, 2006). 

La ceba, és una planta de fecundació creuada o al·lògama i en zones de clima mediterrani, la floració 

té lloc el segon any de cultiu, donant lloc a una inflorescència umbel·liforme amb un gran nombre de 

flors (Maroto i Borrego, 2002). El seu sistema radicular està constituït per un gran nombre d’arrels 

fasciculades blanques, arribant fins uns 60 cm de profunditat, encara que normalment no passa dels 

20 cm. La tija està representada per una massa caulinar aixafada anomenada “disc” caulinar subcònic, 

composat 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 dues parts fonamentals; una basal o “beina embolcant” 

i una terminal o “fil·lodi”, buida, arrodonida i amb les vores unides. El conjunt de beines amplexicaules 

formen un òrgan inflat anomenat botànicament bulb tunicat. Els fil·lodis presenten marges foliars 

soldats, donant una aparença de fulla buida. Les fulles es disposen de manera alterna, les beines que 

pertanyen a les fulles exteriors adquireixen una textura membranosa i actuen com a túniques 

protectores, no obstant les beines de les fulles interiors s’engrosseixen al acumular substàncies de 

reserva formant la part comestible del bulb. Les beines foliars engruixides que formen les “túniques” 

del bulb, li donen a aquest el color característic de la varietat. La tija floral es desenvolupa en el segon 

any del cicle vegetatiu de la planta, després d’un període de latència del bulb. L’emergència de la tija 

floral arriba a mesurar al voltant d’1 m d’alçada, buida en el seu interior i bombada en la seva part 

basal. Aquesta tija culmina en una caputxa formada per tres bràctees que, en el moment de la floració, 

s’obren deixant al descobert la inflorescència. Aquesta es caracteritza per ser de tipus umbel·la i 

presentar nombroses flors monoclamídies de color blanc-verdós. Aquestes estan formades per 6 

tèpals, 6 estams i un gineceu tri-carpel·lar sincàrpic amb ovari súper i trilocular, amb dos primordis 

seminals per cada lòcul. La pol·linització és entomòfila. La inflorescència de la ceba es caracteritza per 

la seva fertilitat ja que el número de flors de la umbel·la varia de 50 a 2000 flors. El fruit és de tipus 
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càpsula, contenint petites llavors (1g =250 llavors), de color negre, que presenten una cara plana i 

l’altra convexa. La seva viabilitat descendeix un 30 % el 2on any i un 100 % el 3er any de latència. 

(Brewster,  2008). 

Encara que els calçots que habitualment són al mercat es produeixen a partir únicament de la varietat 

CBTL, totes les varietats de ceba produeixen calçots, oscil·lant en nombre, morfologia i coloració 

exterior. Com s’ha citat anteriorment, existeixen varietats que només són capaces de produir 1 calçot 

i d’altres que arriben a 40 calçots. En quant a la seva morfologia, aquesta varia, tant en diàmetre com 

en longitud existint una clara correlació negativa entre la quantitat de calçots i el seu radi. A més a 

més el color de la pell del bulb de la ceba en el primer any, ens pot indicar clarament el color exterior 

dels calçots que sortiran l’any següent (Simó, 2013). A la figura 5 es pot observar un petit resum del 

procés del cicle dels calçots, que quedarà esmentat als següents apartats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5: Diferents etapes del cicle de desenvolupament del calçot (varietat CBTL). De dreta a esquerra i de 
d’alt a baix: 1) Germinació, 2) Ceba seca després de la collita, 3) rebrots de la ceba (calçots) i 4) calçots amb 
etiqueta IGP a punt de comercialitzar-se. Font: www.calsots.com 
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b) Història   

Allium cepa L. ha estat coneguda per l’home des de ja mil·lennis enrere, sent un dels cultius més antics 

que es coneixen. Al contrari que la gran part de les espècies hortícoles cultivades, a l’actualitat encara 

no se sap quin és l’origen silvestre del qual procedeix la ceba actualment cultivada. Hanelt, va 

proposar la hipòtesi de que Allium vavilovii L. podria ser l’espècie silvestre actual més propera a la 

ceba (Hanelt, 1990). Els estudis disponibles a l’actualitat, realitzats a nivell molecular apunten a que 

aquesta teoria podria ser perfectament certa (Fritsch i Friesen, 2002). Hi ha hipòtesis que apunten a 

que es va domesticar a les regions muntanyoses dels actuals Turkmenistan, Uzbekistan, Tadjikistan, 

al nord d’Iran, Afganistan i del nord de Pakistan. A Egipte, per exemple trobem representacions de 

bulbs de ceba i figuretes de bulbs d’alls que daten de fa més de 5000 anys d’antiguitat (Brewster, 

2008). Aquí, a l’antic Egipte apareixen els primers elements gràfics del seu consum en gravats a 

tombes de les Dinasties III i IV (2700 aC). Són aquestes evidències, cites bíbliques al llibre de l’Èxode i 

diverses proves del consum a l’antiga Mesopotàmia, el que apunta a que, en efecte, el consum de la 

ceba va començar uns 5000 anys, probablement de forma simultània a les diverses zones comentades 

(Jones i Mann, 1963; Hanelt, 1990; Havey, 1995). Els Minoics (2000-1400 aC), civilització amb gran 

capacitat de transport oceànic , la van fer arribar a Europa a través del mar. Romans i Grecs la van 

utilitzar durant segles, essent abundant el nombre d’escriptors que n’hi fan referència. Posteriorment, 

també va ser utilitzada a l’Edat mitjana per les seves 3 grans virtuts, aliment nutritiu, condiment 

gustós i medicina efectiva, esdevenint aquesta de gran importància arreu d’Europa (Carravedo i 

Mallor, 2007). 

No se sap exactament l’origen del calçot existint diverses versions al respecte, però nombroses teories 

apunten a que aquest el trobem a la ciutat de Valls a finals del segle XIX, moment en que un camperol 

de la zona, en Xat de Benaiges va llençar a les brases per pur atzar uns rebrots de ceba vella de l’any 

anterior. Aquests es van cremar per fora però van quedar tendres per dintre i al menjar-se’ls va 

descobrir sorprenentment un plat intensament bo (Costa, 2008). És a ell a qui també se li atribueix la 

invenció de la típica salsa que va associada a aquest plat (salsa salvitxada o romesco), elaborada a 

base d’ametlla, avellana, nyora, tomàquet, all, vinagre i oli d’oliva (Lladonosa, 2005). 

No obstant, la utilització dels rebrots de la ceba no es redueix a un fet local ni recent, sinó que, segons 

apunten autors romans com Apicius, ja es realitzaven receptes a la brasa de Porrus capitatus. 

Recentment l’arqueòleg Lasló Borhy va descobrir una pintura romana del segle III a l’actual Hongria, 

concretament a la ciutat de Brigetio durant l’Imperi Romà. En aquesta s’observa clarament una 

persona menjant el que es pot interpretar com a un aliment similar als calçots, que en aquella època 

era anomenat com a Porrus capitatus (figura 6) (Simó et al., 2015).  
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Va ser ja a principis del segle següent XX 

que aquest ja havia esdevingut un àpat 

típic a llars de Valls, particularment en 

dies de festa. No va ser però, fins a 

mitjans del segle XX (1946 aprox.) que 

aquest plat va fer-se fortament conegut 

no només a Valls i a la comarca de l’Alt 

Camp, sinó a tota Catalunya. Fet 

provocat majoritàriament per la Colla 

artística i humorística “l’Olla”, que 

convidava personalitats del món artístic i 

cultural barceloní a les seves calçotades. 

És a partir dels anys 60 que es comencen 

a servir calçots en restaurants, 

convertint Valls en la Capital del Calçot, 

on a cada diumenge del mes de Gener 

s’hi celebra la Gran festa de la Calçot de 

Valls, que l'any 1996 ja va complir 100 anys. En aquesta s'hi celebren 3 concursos: el concurs de 

cultivadors de calçots, el concurs de “salsa de calçot” i el concurs de menjadors de calçots 

(www.igpcalcotdevalls.cat, 2016).  

A l’actualitat el consum dels rebrots del segon any de la ceba no només es redueix al que en aquest 

treball, anomenem calçots, sinó que aquests rebrots de segon any també es destinen habitualment, 

amb evidents diferències en el conreu, a la producció de ceba tendre amb l’avantatge de disposar 

d’aquesta tot l’any. Conseqüentment hem de diferenciar clarament el consum dels rebrots com a 

ceba tendre i el consum com a calçots (calçats), fet que ens porta a aclarir que malgrat no ser el Xat 

de Benaiges l’inventor directe del consum dels rebrots de la ceba, si que probablement ho és de la 

particular forma de cultivar-los i de consumir-los. Per tant podem atribuir l’origen d’aquest cultiu a la 

comarca de l’Alt Camp i concretament a la zona de Valls, doncs és únicament en aquesta localització 

on el consum de la hortalissa es converteix no només en un plat típic per la seva forma de consumir-

se sinó per l’associació a les celebracions i al menjar en família i amics (Simó, 2013). 

 

  

Figura 6: Pintura romana del segle III descoberta a Szony (Hongria) 
on podem veure un home menjant el que sembla ser calçots. Font: 
El Punt Avui (2010) 
 

http://www.igpcalcotdevalls.cat/
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c) El cicle  

i. La ceba (1er any) 

És en el primer any del cicle de la ceba quan té lloc la bulbificació o formació del bulb, aquesta es 

produeix per un augment directe del fotoperíode acompanyat d’un increment de les temperatures, i 

és per aquesta raó que diem que pertany a les plantes de dia llarg (Brewster, 2008).  

La sembra de la llavor per fer planter d’Allium cepa L. s’acostuma a realitzar, en climes mediterranis, 

al voltant de finals de novembre i principis de desembre (figura 7), majoritàriament en hivernacles. A 

partir d’aquestes dates i depenent de les condicions ambientals, aquesta llavor germinarà i es durà a 

terme la emergència de la planta, desenvolupant fulles fins al mes de Gener en el que serà 

trasplantada al camp de cultiu definitiu. En el cas de fer una sembra de la llavor directament al camp, 

es pot realitzar en dates lleugerament posteriors per tal de no agafar gelades en els estadis primerencs 

de la ceba.  

En els primer estadis la plàntula produirà bàsicament massa foliar i radicular, per deixar pas al 

posterior procés de bulbificació que comportarà una disminució del creixement vegetatiu aeri i la 

mobilització de components de reserva cap a la base de les fulles interiors que s’engrossiran i 

esdevindran el bulb. Amb aquest ja desenvolupat, la fracció vegetativa aèria entrarà en fase 

d’estancament, fins al punt que s’assecarà completament; la durada d’aquest procés dependrà de la 

varietat i de l’ambient en que el procés es realitzi.  

Si el producte es destina a la venda de ceba tendre, és recollirà el bulb en el moment en el que la part 

aèria encara no s’hagi assecat (març-juny) i es conservarà junt amb una fracció de fulles en cambres 

frigorífiques. Pel contrari, si l’objectiu de la venda és el de ceba seca, es retiraran els bulbs del camp 

un cop la planta ja és totalment seca i s’emmagatzemaran en sacs o caixes per a la posterior venda, 

amb una conservació post-collita relativament alta depenent molt del cultivar utilitzat i de les 

condicions de cultiu. En el cas de cultivar la varietat CBTL, per a la posterior producció de calçot l’any 

vinent, la collita tindrà lloc en els mesos de juliol i agost (figura 7). 
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ii. El calçots (2n any)  

És al segon any, quan s’inicia la fase reproductiva de la planta. Dins de l’espècie, hi ha una gran 

variabilitat respecte a adaptacions a fotoperíode, a temperatura, etc. A la figura 7 es pot veure les 

diferents fases dels dos anys de cicle d’Allium cepa L. 

Com s’ha comentat anteriorment, és en el moment de la recol·lecció de l’òrgan de reserva i de la seva 

posterior plantació al camp que comença específicament el cultiu del calçot (figura 7). A partir de la 

primera quinzena d’agost fins a la primera de setembre els bulbs es replanten de nou al camp de 

cultiu definitiu, en el que es produirà el desenvolupament de la hortalissa. La data en la que es plantin 

variarà depenent del clima: en zones interiors de Valls per exemple se solen plantar les cebes el més 

aviat possible per tal de deixar que la planta es desenvolupi suficientment per a poder aguantar les 

gelades d’hivern, i per la banda oposada en zones més properes a la costa s’acostuma a plantar les 

cebes relativament més tard degut a que un excés de calor i humitat a part d’afavorir excessivament 

el creixement de la planta també afavoreix l’aparició de fito-patògens (Simó, 2013) que poden arribar 

a causar molt de dany; un exemple n’és el míldiu.  

El conreu del calçot és habitual a les terres de Tarragona, per ésser aquesta propera a la costa amb 

temperatures hivernals suaus. Però aquest cultiu es pot dur a terme a tota mena de zones de clima 

mediterrani on les glaçades hivernals no siguin excessivament permanents. En el cas de fer una 

temporada a climes excessivament freds la collita pot patir un endarreriment considerable que pot 

anar des de poques setmanes a mesos.  

Els bulbs de ceba es plantaran en solcs amb un marc de plantació de 75 cm entre línies i de 25-30 cm 

entre cebes, derivant-ne unes densitats de població d’entorn a les 32.000 cebes / ha. Els primers brots 

de la ceba comencen a emergir amb les primeres precipitacions o en el seu defecte els regs. Aquests 

rebrots que emergeixen del disc caulinar són fulles, que aprofitant les reserves acumulades al bulb es 

desenvoluparan enèrgicament esdevenint els futurs calçots. A partir de la brotada i just en el moment 

Figura 7: Cicle sencer d’Allium cepa L. Font: Adaptació de Simó, 2013. 
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en el que els brots ja tenen una sèrie de fulles i mida suficient es procedirà a la tasca de calçar, que 

consistirà en aportar terra a la mota (conjunt de calçots provinents d’una única ceba) per tal 

d’enterrar els calçots, que aquests s’allarguin i que la part inferior del calçot quedi blanquejada, amb 

l’objectiu de que aquesta sigui més agradable a l’hora de consumir-los. Esdevenint aquesta tasca 

obligatòria per tal de produir calçots de forma comercial, aquesta hortalissa ha adoptat aquest 

particular nom. Des de novembre i fins a abril, els calçots comencen a obtenir una mida suficient 

(diàmetre i llargada) per tal de ser consumits i és en aquest moment que té lloc el procés de la collita. 

La recol·lecció és la majoria de les vegades un procés totalment manual que consisteix en passar pel 

camp identificant les motes que contenen calçots de mida comercial adequats pel consum per 

posteriorment arrancar-les. Resulta una característica completament favorable que tots els calçots 

d’una mateixa mota tinguin la mateixa grandària en el mateix moment de recol·lecció, doncs aquesta 

es recol·lecta sencera i conseqüentment els calçots que no esdevinguin comercials s’hauran 

d’arrancar igualment i no es podran vendre al mercat. El conreu arriba a la fi amb l’elongació de l’escap 

i l’emergència de les tiges florals en forma d’umbel·la (figura 8), just coincidint amb el 

desenvolupament a la part interior del calçot de textures fibroses, havent-hi una conseqüent 

davallada de la qualitat del producte i un rebuig per part del consumidor; estadi que mai s’arribarà a 

assolir si es cullen totes les motes del camp abans de florir (març-abril). Si l’objectiu és el d’obtenir la 

llavor, es deixarien créixer les tiges florals, donant lloc a l’apertura de la poncella a finals de maig, 

situada a la part terminal de les inflorescències amb centenars de flors (figura 8). Concloent amb 

pol·linització entomòfila de la població i la posterior recol·lecció de la llavor a partir dels mesos de 

juny i juliol (Simó, 2013).  

 

 

  

Figura 8: Flor d’Allium cepa L.  
Font: www.pantinesdistinto.wordpress.com 
 

https://pantinesdistinto.wordpress.com/2008/07/03/mosca-sobre-la-flor-de-la-cebolla/
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d) Importància econòmica  

i. La ceba  

En l’àmbit econòmic, la ceba és un dels cultius hortícoles més rellevants a nivell nacional i 

internacional. Tenint en compte les dades de la FAO (Food and Agriculture Organization), l’any 2013 

es comptava amb més de 4.38 milions d’hectàrees cultivades de ceba a nivell mundial, representant 

una producció de més de 84.75 milions de tones (figura 9). 

 

 

 

 

 

 

En els últims 50 anys aquesta producció ha augmentat gairebé 6 vegades, al contrari que la superfície 

destinada al conreu, que augmenta únicament 3 vegades. Aquest augment del rendiment implica una 

producció de ceba 2 vegades més eficient que la de fa 50 anys (figura 9). Rendiment que augmenta a 

la vegada que ho fan la resta d’hortalisses, mantenint la tendència de creixement de la producció des 

de 1961 fins a l’actualitat (FAOSTAT, 2016). 

Tal i com veiem a la figura 10, la Xina és 

el productor mundial principal, amb 

22.30 milions de tones. En quant a la 

producció nacional de ceba, segons la 

FAO, a nivell mundial l’Estat Espanyol se 

situa en 14ª posició. En quant a 

rendiment, Espanya ha incrementat la 

seva capacitat productiva fins a situar-se 

entre els millors rendiments mundials, 

en 5ena posició (FAOSTAT, 2016).  

Figura 9: Evolució de la producció i de rendiment de ceba seca des de 1961 fins a 2013. Elaboració pròpia. Font: FAOSTAT 

 

Figura 10: 5 principals productors de ceba seca a nivell mundial a 2013.  
Elaboració pròpia. Font: FAOSTAT 
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La FAO estima que a nivell mundial el percentatge de producció de ceba respecte de la resta 

d’hortalisses s’ha mantingut al voltant del 7 % de mitjana durant els darrers 50 anys, augmentant a 8 

% a la última dècada. A nivell global, els continents on predomina el conreu de ceba respecte la resta 

d’hortalisses són Àfrica i Amèrica. A la resta de continents els valors percentuals són molt variables 

(Simó, 2013). 

L’increment de la producció a nivell espanyol en 50 anys ha estat molt alta però amb inestabilitat amb 

0.80 milions de tones produïdes el 1961 arribant a 1.18 milions de tones l’any 2013, un augment 

relativament inferior que a nivell internacional, que tot i així representa un fort increment del 

rendiment i de la demanda, tal i com es pot veure a la figura 11 (FAOSTAT, 2016).  
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Figura 11: Evolució de la producció i rendiment de ceba seca a nivell espanyol des de l’any 1961 fins a 2013. Elaboració 
pròpia. Font: FAOSTAT 
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ii. El calçot 

Cada any es calcula que es produeixen al voltant de 55 milions de calçots, entre un 10 i un 25 % sota 

l’etiqueta de la denominació d’origen de la “IGP Calçot de Valls”, fundada l’any 2001 per la Generalitat 

de Catalunya (Simó, 2013). A l’actualitat no es disposa de registres oficials respecte superfícies de 

cultiu de calçots, ja que les estadístiques oficials recullen únicament les hectàrees destinades a ceba 

incloent-hi el calçot a la categoria. Conseqüentment és molt difícil desxifrar exactament quanta 

producció és de calçot i quanta de ceba. No obstant, les dades més fiables de les que es disposa són 

les facilitades per Mercabarna, indicant el nombre de calçots que es venen dins el Mercat Central de 

Fruites i Hortalisses (MCFH). Tot hi així, aquest calçots, representen una petita part del total de calçots 

produïts dins el territori català, doncs no tots els calçots que es comercialitzen han de passar per 

Mercabarna ni tots els que passen per Mercabarna passen pel MCFH. Segons les dades de Mercabarna 

l’any 2015 , els calçots que es venien al MCFH representaven aproximadament el 25 % de la producció 

total de calçots (MERCABARNA, 2016). A la figura 12 es pot veure l’evolució de la producció de calçots 

i del preu des de la temporada 2006-2007 fins a l’actualitat: 

 

A la campanya 2015-2016, es van comercialitzar un total de 11.4 milions de calçots dins el MCFH, 

procedint-ne un 99.9 % de Catalunya, majoritàriament de la província de Barcelona i Tarragona amb 

una producció del 43% i del 55% respectivament. Progressivament la producció de calçots ha anat en 

augment, incrementant-se en un 42.5%, des dels 8 milions la temporada 2006 – 2007 fins als actuals 

11.4 milions; la temporada amb la producció més alta va ser la de 2010-2011 amb quasi bé 16 milions 
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de calçots produïts (figura 12). Existeix doncs una tendència a l’augment de la producció i la demanda 

de calçots, que en els últims anys comença a estabilitzar-se i que també ha presentat inestabilitat en 

els preus, des dels 7 cèntims la unitat a 2010-2011 fins a arribar als 14 cèntims la temporada 2008-

2009 (figura 12). Finalment, encara que la producció fora de Catalunya d’aquesta hortalissa s’ha 

incrementat en els últims anys, aquesta es podria continuar considerant com a residual, doncs no 

representa més del 5 % de la producció total de calçots en cap any (MERCABARNA, 2016). 

iii. Indicació Geogràfica Protegida Calçot de Valls 

La Indicació Geogràfica Protegida i la Denominació d’Origen Protegida (IGP i DOP), que reconeixen a 

les produccions agroalimentàries procedents d’una zona geogràfica en concret, propietats 

qualitatives positives precisament degudes a aquest origen, són etiquetes creades per la Unió 

Europea i un símbol de qualitat a nivell internacional. A Catalunya es compta amb 9 IGPs concedides 

que diferencien una quantitat molt gran de productes, com ara l’oli d’oliva (Siurana, Terra Alta, 

Garrigues, Baix Ebre- Montsià o Empordà), la mongeta (Ganxet i Santa Pau), l’Arròs del Delta de l’Ebre, 

la Pera de Lleida, la Poma de Girona, el Torró d’Agramunt o la Llonganissa de Vic (Comissió Europea, 

2006). Un exemple d’aquestes n’és la Indicació Geogràfica Protegida Calçot de Valls (figura 13). 

 

 

 

Figura 13: Mapa comarcal de Catalunya on estan assenyalades en taronja les comarques que compten amb Indicació 
Geogràfica Protegida Calçot de Valls. Font: www.igpcalçotdevalls.com  

 

http://www.mercabarna.es/
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La IGP Calçot de Valls existeix des de l’any 2001, no sent fins al 2009 que s’aprovés el seu reglament 

(Simó, 2013):  

 El reglament distingeix clarament les zones en les que la producció quedi segellada sota el 

distintiu i queda restringit únicament a 4 comarques: Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès i Baix 

Penedès.  

 La varietat obligatòria per a produir sota el segell de la IGP es la Ceba Blanca Tardana de Lleida 

(CBTL).  

 La normativa marca que els calçots comercials han de mesurar de la part blanca d’entre 15 i 

25 cm i han de tenir un diàmetre d’entre 1,7 i 2,5 cm, mesurat a 5 cm de l’arrel.  

 Els calçots sota el segell IGP Calçot de Valls s’han de vendre en manats de 50 o 25, lligats amb 

fil blau i amb una etiqueta identificativa i numerada. 

Partint d’estimacions realitzades la campanya 2012-2013 a partir de vendes de calçots IGP Calçot de 

Valls, es pot dir que es van vendre uns 7 milions de calçots de 2010 a 2013 sota el segell, representant 

una clara tendència a l’increment respecte de campanyes anteriors. Considerant els calçots produïts 

i el nombre de socis comercialitzadors de la IGP, durant la campanya 2012-2013 cada soci va produir 

de mitjana 231.500 calçots. Tenint en compte les estimacions de la producció de la hortalissa a 

Catalunya realitzades a partir de les dades proporcionades per Mercabarna, es pot dir que la 

producció de calçots sota segell de la IGP Calçot de valls, aproximadament representa un percentatge 

d’un 15% respecte la producció total de Catalunya (Simó, 2013). Tot plegat ha fet que hi hagi un clar 

interés en un producte diferenciat i econòmicament viable, i és en aquest punt on els programes de 

millora genética es presenten com a una de les estratègies a seguir per tal de mantenir un dels simbols 

més genuins de la gastronomia catalana.  
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2) La relació entre la ceba i el calçot 

Com ja s’ha comentat en els apartats anteriors, el conreu del calçot comença a esdevenir un dels més 

importants a Catalunya, veient-se incrementat el seu consum en els últims anys. A partir de l’any 2003 

i fins al 2013 aproximadament, els agricultors es van trobar amb el problema de que el material 

vegetal majoritàriament utilitzat dins els cercle de productors de la IGP els últims anys havia sofert 

una davallada molt forta en quant a nombre de calçots comercials per mota. Respecte la possible 

millora genètica del material vegetal s’han de considerar els estudis previs realitzats referents a 

qüestions específiques dels calçots, publicats per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària 

(IRTA) (Muñoz et al., 2003 i 2006) i més recentment, per la Fundació Miquel Agustí (FMA) (Simó et al., 

2015). 

Les proves dels estudis de l’IRTA mostraven que una de les creences de que la ceba produeix més 

calçots si es talla per la meitat abans de plantar-la al camp és totalment errònia i a més a més 

incrementa la possibilitat de contraure malalties fitopatògenes. Un següent estudi amb diferents 

poblacions de calçots evidenciava una alta variabilitat entre caràcters productius (nombre de 

calçots/mota) i qualitatius (morfologia del calçot) amb varietats provinents de diferents planteristes 

que realitzaven les seves pròpies seleccions. Posteriorment, un dels estudis més recents, duts a terme 

per la FMA, se centrava en la caracterització de la ceba en el primer any de conreu i els resultats 

d’aquest mostraven que el pes de la ceba estava totalment correlacionat positivament amb el nombre 

comercial de calçots per ceba. Finalment, un dels últims estudis demostrava que al tallar una ceba per 

la meitat, fotografiar-la i invertir-hi la tonalitat dels colors es podia observar el nombre d’ulls 

(gemmes) de dita ceba, podent utilitzar-ho com a predictor del nombre de calçots finals que 

s’obtindria d’aquella ceba, doncs hi havia una clara correlació R= 0.80 entre els dos caràcters. 

D’aquesta manera es podia seleccionar aquelles cebes més pesades o amb un nombre superior d’ulls 

per al conreu de calçot, amb l’increment productiu que això suposava (Simó et al., 2015). 

Per tant es podia dir, que el conreu de calçot presentava una gran variabilitat en quant a expressió de 

caràcters ja fos per factors genotípics com ambientals i també que existia una clara relació, tal i com 

demostraven els treballs esmentats, entre paràmetres de la ceba i característiques 

agromorfològiques dels calçots . 

Era present, doncs una certa preocupació dels productors sota el segell IGP Calçot de Valls respecte 

el nombre de calçots per mota que produïen, entre d’altres caràcters, i malgrat haver descobert 

l’efecte de tallar la ceba, l’existència de factors genètics o ambientals que podien influir en el conreu 

o l’existència de correlacions entre caràcters, encara faltava inferir estadísticament sobre l’efecte del 
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conreu de la ceba en les característiques del calçots. Conseqüentment, un inici en processos eficients 

de millora genètica del calçot es va veure obligatori i per tal de poder començar, calia dur a terme 

diversos estudis respecte diferents característiques del cultiu. Des de l’any 2013 i fins a l’actualitat, la 

Fundació Miquel Agustí amb el suport de la IGP Calçot de Valls, ha realitzat una sèrie d’experiments i 

assajos amb l’objectiu de determinar les possibles influències ambientals i/o genètiques que es 

puguin desenvolupar en el conreu de calçots així com el de caracteritzar diferents genotips de calçots.  

Un exemple precedent d’un plantejament similar a l’hora de fer millora genètica de la ceba, podria 

ser el de la millora pels seus anells, la qual ha tingut com a objectiu principal la recerca de la presència 

d’un únic anell de formació interior, idoni per el “slicing de ceba”, és a dir que totes les anelles de la 

ceba siguin concèntriques. De forma totalment oposada, tal i com indiquen els estudis anteriors, 

l’objectiu de la selecció de la ceba per a la millora del calçot, se centraria en la selecció de cebes amb 

la major quantitat d’anelles possibles. Una selecció de bulbs amb gran quantitat “d’aros”, ja al primer 

any, podria suposar un augment de la producció de calçots considerable. Fenomen que estalviaria 

haver d’esperar-se al segon any a seleccionar les motes més productives (Simó et al., 2015).  

Aquest conjunt d’assajos previs han permès visualitzar precedents d’estratègies concretes per tal 

d’enfocar un suposat programa de millora genètica i a la vegada fa considerar aspectes importants 

del conreu que s’han de tenir en compte. Podem intuir, doncs que les condicions del conreu de primer 

any, així com les característiques finals de la ceba en el moment de la plantació poden produir un fort 

efecte en el nostre resultat en quant a la producció de calçots. Es per aquest motiu que s’ha decidit 

realitzar aquest projecte, en el que ens centrarem en l’efecte que el conreu de la ceba pugui tenir en 

les característiques agronòmiques, morfològiques i químiques dels calçots en l’any següent. 
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3) L’efecte ambiental sobre el cultiu de la ceba  

Com ja s’ha explicat als punts anteriors, els calçots provenen de la ceba i les característiques 

morfològiques d’aquesta, és a dir el pes i l’estat sanitari, entre d’altres, poden afectar 

considerablement els resultats productius en el conreu de calçots. És per aquest motiu que en aquest 

apartat ens centrarem en estudis precedents que fan referència a característiques ambientals que 

afectin significativament al rendiment i sobretot a la morfologia de la ceba, per tal de poder intuir de 

forma adient, els possibles resultats a obtenir en el nostre estudi. A l’apartat anterior s’ha comentat 

que el pes de la ceba és un dels factors més importants a l’hora de correlacionar-lo amb el nombre 

de calçots comercials, per tant es veu totalment necessari tenir en compte les característiques 

ambientals (temperatura, reg, sòl, etc) que afectin sobretot al pes de la ceba. 

Per obtenir bulbs grans es molt important comptar amb una bona fertilització. Amb una mitjana 

espanyola de rendiment de 53.69 tones/ha, cada tona de ceba conté aproximadament 1.67 kg de N, 

0.30 kg de P, 2.23 kg de K2O i 0.60 kg de calci, sobre matèria seca, el qual confirma clarament que és 

una planta amb elevades necessitats nutricionals. La absorció de N és elevada, encara que no s’hauria 

de sobrepassar els 25 kg/ha, com a orientació. Aquest té influència clara sobre el creixement de la 

planta i la grandària del bulb. Les necessitats de P són relativament limitades en comparació al N i s’ha 

de tenir en compte que aquest està molt relacionat amb la qualitat dels bulbs, la resistència al 

transport i una correcte conservació post-collita. El K representa el nutrient més important per a la 

ceba, doncs és un factor crucial en la relació planta-aigua, en la formació de la paret cel·lular i en les 

reaccions d’energia de la planta, estant molt correlacionat amb el desenvolupament del bulb i amb la 

riquesa en sucres d’aquest (Horneck, 2004). Un dels paràmetres més importants en un sòl, i més 

encara si parlem del conreu de ceba, és la relació existent entre les concentracions de Na i de Mg en 

el complex d’intercanvi catiònic, doncs la absorció de K està negativament correlacionada amb les de 

Mg i Na. El subministrament de calci no es per norma necessari si el terreny respon a las exigències 

naturals de la planta (Horneck, 2004) i tenint en compte que a Catalunya, bàsicament el % de calci 

respecte el complex de canvi ronda el 90%, no és un paràmetre important a tenir en compte.  

La ceba és una planta de dia llarg i requereix d’una bona quantitat d’hores de llum per a arribar a 

completar correctament el seu cicle de 1er any (Brewster, 2008). Pot arribar a créixer des dels 0 m 

d’alçada fins als 2800 m (Benacchio, 1982). En quant a les necessitats de precipitació o d’aportació de 

reg, un dada orientativa podria ser la de 450-800 mm per temporada. És relativament tolerant a la 

sequera, malgrat això, no hauria de faltar agua en las etapes de germinació, la formació de la arrel i 

desenvolupament del bulb. No obstant, la ceba és molt sensible a la humitat, i un excés d’aquesta al 
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final del cultiu pot repercutir negativament en la seva conservació. Al voltant de la maduració s’hauria 

de comptar amb un període sec (Benacchio, 1982). Referent a la humitat ambiental requereix d’una 

atmosfera seca amb una humitat relativa inferior al 70%, per a la obtenció de màxims rendiments 

(Santibáñez, 1994). La ceba és una planta de climes temperats, encara que les primeres fases de cultiu 

tolera temperatures sota zero, per a la formació i maduració del bulb, però requereix temperatures 

més altes i dies llargs (Brewster, 2008). Prefereix sòls solts, sans, profunds, rics en matèria orgànica i 

de textura mitjana (Doorenbos i Kassam, 1979), com ara sòls franco-arenosos o franco-argilo-llimosos, 

a terrenys pedregosos, poc profunds o mal llaurats; en arenosos pobres, els bulbs no es desenvolupen 

correctament. No requereix sòls profunds (Benacchio, 1982). Es considera un cultiu sensible a la 

salinitat, essent la disminució del rendiment per a diferents nivells de salinitat, la següent: 0% per a 

una conductivitat elèctrica de 1.2 mmhos/cm; 10% per a 1.8 mmhos/cm; 25% per a 2.8 mmhos/cm; 

50% per a 4.3 mmhos/cm i 100% per a 7.5 mmhos/cm (Doorenbos y Kassam, 1979). Un estudi realitzat 

per la universitat de Bogotà, va demostrar que el rendiment i la qualitat del bulb van ser reduïts 

significativament amb l’increment dels nivells de la salinitat de l’aigua de reg. Es va observar una 

reducció del pes fresc del bulb, així com una reducció del diàmetre per efectes directes d’aquesta. Es 

veia evident que la reducció presentada d’àrea foliar i la precocitat en el desenvolupament, van 

generar una menor capacitat fotosintètica tenint efectes directes en l’òrgan d’interès, el bulb. 

Concordant amb diverses investigacions que reporten reduccions a les components del rendiment del 

pes i del diàmetre del bulb amb l’increment de la salinitat, les quals van ser atribuïdes a les reduccions 

generades en el creixement vegetatiu i l’àrea fotosintètica (Al-Harbi et al., 2002). La ceba no tolera 

acidesa i es desenvolupa correctament en un rang de pH de 6.0 a 7.5 (Benacchio, 1982). Requereix de 

sòls ben drenats (Doorenbos i Kassam, 1979). És una planta que suporta molt malament la 

competència d’herbes adventícies, degut a la morfologia d’aquesta, de fulles estretes i verticals. La 

seva àrea foliar ocupa molt poc espai, impedint així la capacitat de competir amb altres plantes 

limítrofes. És per aquest motiu, que és un paràmetre molt influent a tenir en compte en el rendiment 

del conreu de ceba (Horneck, 2004). 
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4) Objectius de l’estudi  

Tenint en compte la clara relació entre el calçot i la ceba i la gran influència ambiental en el conreu 

d’aquesta, s’escau procedir a la realització d’aquest estudi en el que s’han recollit dades, únicament, 

a partir del començament del conreu de calçot. Conseqüentment l’objectiu d’aquest Projecte Final de 

Grau ha sigut el de determinar experimentalment l’efecte ambiental i genotípic, que pot tenir el 

cultiu de la ceba en la producció de calçots en quant a característiques: 

 Agronòmiques 

 Morfològiques  

 Químiques 
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Avaluació 
agronòmica

Avaluació 
morfològica

Avaluació 
química

1) Disseny experimental 

El disseny experimental del present treball consta de diverses parts, que en els següents apartats 

quedaran explicades en profunditat, però que en resum es poden dividir en dos grans blocs: 1er i 2n 

any de cultiu. Tenint en compte que les dades d’aquest TFG només s’han recollit en el segon any, és 

a dir, en el conreu dels calçots, el procediment al 1er any seria el que s’explica a figura 14. 

1er ANY 

 

Un cop collides les cebes seques, es va procedir a pesar-les i enumerar-les per a posteriorment 

ser replantades al camp definitiu, a Figuerola del camp. A partir de la primera brotada dels calçots 

i fins a la seva collita es va procedir a caracteritzar les poblacions objecte d’estudi. Aquestes 

caracteritzacions s’han composat de les 3 següents avaluacions: 

1. Avaluació agronòmica  

2. Avaluació morfològica 

3. Avaluació química 

Aquestes es realitzaran al llarg del desenvolupament del conreu del calçot tal i com s’explica a la 

figura 15:  

2n ANY  
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Figura 14: Resum del procés de l’experiment el 1er any del cicle de la ceba. Font: Elaboració pròpia.  

 

Figura 15: Resum del procés de l’experiment el 2n any del cicle de la ceba, és a dir en el creixement dels calçots. Font: 
Elaboració pròpia. 
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a) Material vegetal 

En quant al material vegetal es van emprar dos genotips diferents de Ceba Blanca Tardana de Lleida: 

la varietat Montferri (B), tardana i una varietat comercial, usada com a testimoni (T). La primera 

varietat ha estat seleccionada per la FMA aquest darrers anys per la seva producció, entre d’altres 

caràcters positius; la segona és una varietat habitual en planteristes de la zona de Valls i ens servirà 

de control per comparar els resultats i determinar si existeixen efectes a considerar pels caràcters 

agro-morfològics i químics.  

b) Camps d’origen de les cebes 

Com s’ha comentat anteriorment, encara que no va ser presencial, una primera fase del treball va 

consistir en el conreu de la ceba. Aquest primer any del cicle es va realitzar a 3 localitzacions diferents: 

Altafulla (Tarragonès), La Masó (Alt camp) i Figuerola del camp (Alt camp), on el calçot compta amb 

Indicació Geogràfica Protegida, obtenint-ne tres camps d’origen de la ceba. A la figura 16 es pot 

observar la situació al mapa dels camps d’origen on es van plantar les cebes el 1er any, així com una 

petita imatge descriptiva dels mateixos: 

 

Figura 16: Mapa de localització dels camps d’origen. 1: Altafulla; 2: Figuerola del Camp; 3: La Masó. Imatges dels 3 
camps d’origen, d’a dalt a baix: Altafulla (1), Figuerola del Camp (2) i La Masó (3). Elaboració pròpia.  
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i. Caracterització dels camps d’origen de les cebes 

En aquest apartat ens centrem en les característiques agronòmiques dels camps d’origen de les cebes, 

és a dir les dades climàtiques (temperatura i precipitació) i sobretot edàfiques. Com que no disposem 

de dades fiables respecte aportacions de reg, ús de fertilitzants o fitosanitaris, ens limitarem a 

presentar un resum de les característiques de les parcel·les sense entrar en detalls (taula 1). 

Posteriorment queden exposades les dades referents als anàlisis de sòl amb les que es podrà veure 

les diferències i similituds entre els 3 camps d’origen de les cebes. 

Per tal d’obtenir els anàlisis de sòl, en el moment de plantar les cebes de planter el primer any, es van 

prendre mostres del sòl mitjançant una barrina Edelman amb una volum vertical de sòl. Aquestes 

mostres es van barrejar per tal homegeïnitzar-les, obtenint-ne 3 mostres estàndard, una de cada 

camp d’origen, que posteriorment es van portar a analitzar al laboratori eurofins. Aquestes permeten 

fer-se una idea de la estructura del sòl de cada camp, facilitant-ne així una possible interpretació dels 

resultats agronòmics, morfològics i químics. Per tal de poder contrastar els diferents paràmetres que 

considerem importants, s’ha procedit a presentar a la següent figura els resultats dels anàlisis de cada 

camp (taula 2)  

 Camp 1: Altafulla Camp 2: Figuerola Camp 3: La Masó 

Localització: 41° 8'58.11"N 1°22'39.29"E 41°22'00.9"N 1°16'03.8"E 41°13'40.9"N 1°13'32.6"E 

Alçada sobre nivell mar: 47m 474m 103m 
Pluviometria*: 320,6 mm  330,4 mm 318,2 mm  
Aportació aigua reg:   Sí Sí  Sí 
Temperatura mitjana*: 17,2 oC   13,7 oC 14,8  oC 
Textura del sòl (USDA): franca franco-arenosa franca 

Paràmetres Camp 1: Altafulla Camp 2: Figuerola Camp 3: La Masó 

pH 8.61 mod. alcalí 7.94 mod. bàsic 8.37 mod. bàsic 
C.E (dS/m) 0.212 baix 0.248 Baix 0.223 baix 
M.O (% sms) 1.12 baix 1.28 Baix 1.34 baix 
Cca eq. (%sms) 42 extra calcari 21 calcari 38 molt calcari 
N-NO3 (mg/kg sms) 22 normal-alt 69 molt alt 23 normal-alt 
P (mg/kg sms) 37 alt 168 molt alt 95 molt alt 
K (mg/kg sms) 155 normal 205 normal 340 alt 
Ca (mg/kg sms) 5989 alt 6066 Alt 6032 alt 
Mg (mg/kg sms) 499 molt alt 300 normal 344 alt 
Na (mg/kg sms) 157 normal-alt 41 normal 35 normal-alt 
CIC (meq/100g sms) 6.3 baix 11.8 Alt 7.5 baix 

Taula 1: Resum general de les principals característiques edafo-climàtiques dels 3 camps d’origen de la ceba. Elaboració 

pròpia. Font: Meteocat.*Període agost 2014 – gener 2015, referent al cultiu de la ceba.  

 

 

Taula 2: Resultats anàlisi de sòl dels diferents camps d’origen realitzats per eurofins. Elaboració pròpia. 
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Com podem veure als anàlisis del sòl (taula 2) comptem amb uns sòl típics de camps de conreus 

catalans, doncs els 3 mostren certes similituds en una gran quantitat de caràcters: sòl calcari, pH bàsic, 

%MO molt baix i excés de N i de P (probablement per la típica aplicació de purins). Com es comentava 

en els 3 casos veiem un pH bàsic (> 7.5) degut a la gran quantitat de carbonat càlcic en el sòl (>20%), 

i a més a més el camp d’origen d’Altafulla presenta uns valors elevats en Na i Mg que agreugen el 

problema amb un pH de 8.61. Pel que fa a la conductivitat elèctrica no trobem cap problema en cap 

dels camps, doncs els 3 mantenen nivells per sota dels 0.25 dS/m. Respecte els nivells de %MO de 

tots 3 presenten valors que es troben per sota de l’1%, és a dir, que no compten amb un sòl d’excessiva 

fertilitat biològica. Ara bé, encara que en el camp 1 i en el 3 la CIC mostra valors relativament baixos 

tal i com s’observa a la taula 2, la CIC del camp 2 se situa en valors de 11.8, presentant 

sorprenentment, una alta fertilitat química. Com s’esmentava abans, tant els nivells de P i com de N 

són més que suficients i fins i tot excessius pel conreu de la ceba.  

Per tant, la fertilitat dels sòls no és excessivament alta i no és la idònia per fer conreu de ceba, tal i 

com esmentaven els autors mencionats a l’apartat 3) de la Introducció, però tot i així no són factors 

limitants ni molt menys. El rendiment de la ceba, tal i comentaven altres autors, també depèn molt 

del maneig (Horneck, 2004), com per exemple l’aportació de reg, el control d’herbes adventícies, la 

fertilització, etc. Per tant, com s’ha dit, en aquest estudi, pel fet de no disposar de dades fiables al 

respecte, ens hem limitat a la descripció de les característiques dels camps i és als resultats on 

quedarà constància de si els camps d’origen han tingut un efecte en els paràmetres d’estudi. 

D’altra banda, en quant a anions, com s’ha dit hi ha nivells alts, però respecte als cations, com ha 

quedat explicat a l’apartat 3 de la introducció, no ens hem de fixar en la quantitat únicament sinó 

també en les proporcions, per les clares competències d’absorció entre ells. Pel que fa al calci, el 

complex de canvi en els 3 camps d’origen conté al voltant del 90 % d’aquest catió, el qual mostra una 

gran similitud entre camps. Però, en quant es veuen les proporcions dels cations restants s’observen 

clares diferències. A la figura 17 es pot observar un dels paràmetres més importants a tenir en compte 

com és la relació K/Mg i K/Na en els sòls, pel fet que el K és probablement el nutrient més important 

per a la ceba, tal i com es comentava l’apartat 3 de la introducció (Horneck, 2004). 

Com es pot veure a la figura 17 la relació de K/Na del camp 1 no arriba ni a 1, és a dir, que en aquest 

sòl hi ha més Na que K; als altres dos camps la relació es millor, obtenint el camp 3 la millor situació 

amb una relació de 6. Pel que fa a la relació Mg/K, un altre cop el camp d’origen que surt pitjor parat 

és el camp 1, amb una proporció altíssima; també un altre vegada el camp 3 obté el millor resultat 

amb una relació molt més baixa de 3. Per tant podem concloure que el camp 1 és el camp d’origen 
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amb els pitjors resultats respecte a les proporcions d’aquests cations, el camp 2 es manté al mig, i el 

camp 3 és el que mostra millors resultats.  

 

Finalment, per concloure aquest apartat, resumint els resultats dels camps d’origen de les cebes, 

aquests mostren unes condicions físiques i biològiques similars entre ells i no limitants pel conreu de 

ceba. Pel que fa a les característiques químiques del sòl, veiem que en quant a anions hi ha valors alts 

als 3 camps d’origen però, pels cations obtenim diferències força significatives, precisament amb un 

dels nutrients més importants per la ceba com és el K, factor que pot ser influent en el conreu de la 

ceba.  
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Figura 17: Proporcions de cations en el complex de canvi dels diferents camps d’origen de la ceba. En blau proporció 

de K respecte Na i en taronja proporció de Mg respecte K, en meq./kg sòl s.m.s. De esquerra a dreta: Altafulla (camp 

1); Figuerola del camp (camp 2) i la Masó (camp 3). Elaboració pròpia. 
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c) Procediment de l’assaig 

El primer any cultiu es va realitzar a 3 localitats diferents (figura 18) i és a partir de que es cullen les 

cebes que comença la recollida de dades amb la que s’han realitzat les anàlisis dels resultats d’aquest 

estudi. Les cebes collides en els mesos d’estiu van ser pesades i replantades a la primera quinzena de 

Setembre en un únic camp definitiu, a Figuerola del camp, de forma intercalada (figura 18). El marc 

de plantació utilitzat, tal i com s’indica a la descripció del cicle de la introducció va ser de 75cm x 30 

cm. Resultant-ne 2 genotips, amb 3 ambients d’origen diferents, dos blocs per cada combinació de 

genotip i de camp origen, de 50 cebes cada bloc, obtenint-ne com a resultat 12 blocs, amb un total 

de 600 cebes plantades que van donar origen a 600 motes (2*3*2*50 = 600).  
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Figura 18: Esquema del 1er i el 2n any de cultiu de l’experiment. A l’esquerra la distribució dels genotips als diferents camps 
d’origen de la ceba. A la dreta el conreu dels calçots al camp definitiu a Figuerola del Camp amb la distribució de les diferents 
combinacions de genotip i camp d’origen. Font: Elaboració pròpia. 
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L’objectiu d’aquest disseny experimental és el de tenir de partida ambients característicament 

diferents amb diverses condicions de creixement, que hagin pogut determinar certes condicions de 

cada genotip de ceba i posteriorment un sol camp amb unes condicions uniformes en el que creixin 

els calçots que es caracteritzaran. Aquesta estratègia, elimina la variació ambiental en el camp de 

calçots, i conseqüentment es ha permès contrastar els resultats, comparant-ne les possibles 

diferències entre caràcters i determinant si hi hagut efectes en les característiques d’aquest conreu. 

Com s’ha dit al principi d’aquest apartat, les cebes, abans de ser trasplantades van ser pesades 

prèviament una a una. Amb la finalitat d’identificar cada ceba es va establir un codi alfanumèric per 

poder diferenciar cada genotip, camp d’origen i bloc: Genotip (B, T), Camp d’origen (1,2,3), Bloc (1,2).  

Les descripcions de les avaluacions quedaran explicades en detall en els apartats següents, però abans 

de fer-ho, s’ha procedit a realitzar un resum dels paràmetres que es van tindre en compte a l’hora de 

realitzar-ho. L’avaluació agronòmica es va realitzar durant el cultiu, la morfològica i la química 

posteriorment a la collita. A la figura 19 es pot veure un resum al llarg del calendari del procés de 

recollida de dades. 

 

Figura 19: Calendari del procés de recollida de dades al llarg del creixement del cultiu de calçots durant l’experiment. A 
sota avaluacions agronòmica, morfològica i química, corresponents al moment del calendari en el que es van realitzar. 
Font: Elaboració pròpia. 
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En quant al procediment de l’avaluació química, sense entrar en detalls, tal i com s’ha dit, es va partir 

de dos blocs per cada combinació de genotip i de camp d’origen. Per tant, com a resultat es van 

analitzar 12 mostres corresponents a cada combinació i bloc, tal i com es pot observar a la figura 20, 

aquestes quedaran totalment homogeneïtzades doncs la seva procedència correspondrà a una gran 

quantitat de calçots de cada combinació, tal i com s’explica en l’apartat 2)c) de Materials i Mètodes. 
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Figura 20: Distribució de les 12 mostres a obtenir per a 
l’avaluació química. Font: Elaboració pròpia. 
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2) Avaluacions 

a) Avaluació agronòmica  

En quant a la caracterització agronòmica de les diferents combinacions de genotip i ambient es van 

realitzar recomptes quinzenals des del primer moment en que els calçots comencen a tenir una mida 

comercial fins a la collita. Aquests consisteixen en anar al camp cada quinze dies a fer un recompte 

del número de calçots, comercials, passats i totals per mota, ceba a ceba, a l’hora que s’identifiquen 

les plantes mortes. En total es van fer 8 recomptes en les següents dates: 09/11/2015; 23/11/2015; 

07/12/2015; 21/12/2015; 05/01/2016; 22/01/2016 ; 04/02/2016; 17/02/2016; 16/03/2016 (collita).  

 

Així doncs les variables agronòmiques registrades al llarg del cicle han sigut:  

 Pes de cada ceba: Aquest caràcter, el tenim ja en un inici, és a dir només s’haurà de mesurar 

una vegada i ens servirà per correlacionar-lo amb els diferents caràcters entre d’altres. 

 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 passats / planta: Aquesta variable analitza el nombre de calçots passats per planta. 

Per calçots passats entenem que són els calçots que sobrepassen el rang de diàmetre 

establert per la IGP Calçot de Valls. 

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

Per calcular aquest paràmetre no es tenen 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 mortes. 

 % calçots comercials / planta: Indica el nombre total de calçots comercials en el moment de 

la collita respecte del total de calçots d’aquella ceba. Tenint en compte que quan es cullen els 

calçots es cull la planta sencera aquesta variable resulta de vital importància. 
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la ceba

• Dades 
agronòmiques

Plantació de 
les cebes

• Recomptes 
quinzenals

Avaluació 
agronòmica

• Dades 
agronòmiques
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En les següents figures es poden veure, primer les cebes en el moment de assecar-les, abans de 

pesar-les esteses a terra (figura 21), aquestes el dia en el que es van plantar al camp (figura 22), 

els primers calçots brotant d’una mota (figura 23) i més avall un dia de recompte dels paràmetres 

agronòmics (figura 24). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Camp el dia que es van plantar les cebes (Figuerola del camp). Font: 

FMA. 

 

Figura 21: Cebes seques de calçot abans de ser replantades. Font: FMA. 
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Figura 24: Camp un dia de recompte (Figuerola del camp). Font: FMA. 

 

Figura 23: Camp un dia de recompte (Figuerola del camp). Font: FMA. 
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b) Avaluació morfològica  

Un cop s’han finalitzat els recomptes quinzenals de calçots, es va procedir a la collita de les motes, 

habitualment, al voltant de gener i fins a març-abril, però en el nostre cas es va realitzar una única 

collita el dia 16/03/2016. Aquestes s’introdueixen en bosses etiquetades segons genotip, camp 

d’origen de la ceba i bloc, per a la posterior avaluació morfològica. 

 

Per tal d’obtenir les dades morfològiques, es va agafar una mostra de 20 calçots a l’atzar, de cada 

genotip, bloc i camp d’origen. Cada calçot es va pesar, es va mesurar el diàmetre gran i el petit a 5 cm 

de l’arrel, la longitud de la part blanca i la longitud total del calçot fins a la primera fulla ( part blanca 

+ part verda), que anomenarem longitud gran, tal i com es veu a la figura 25.  

 

 

 

Collita dels 
calçots

• Dades agronòmiques finals

Avaluació 
morfològica

• Dades morfològiques (pes, diàmetre, etc)

Preparació 
de les 

mostres
• Obtenció de puré

Figura 25: Procediment d’anàlisi morfològic de les mostres al laboratori de preparacions vegetals de l’ESAB. Font: FMA. 
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A la taula 3 es pot observar un resum dels paràmetres analitzats i dels aparells utilitzats en el 

procediment de mesura: 

Partint de les dades morfològiques esmentades a l’anterior taula es va procedir a crear dues variables 

noves: el diàmetre mitjà i l’índex morfològic. El diàmetre mitjà es forma a patir de la mitjana del 

diàmetre petit i el diàmetre gran. L’índex morfològic correspon al quocient entre el diàmetre gran i el 

diàmetre petit. Com més proper a 1 aquest índex més cilíndrica serà la morfologia del calçot. No 

obstant, per raons de complexitat, en el nostre cas, no s’han tingut en compte per a comparar els 

resultats estadístics.  

 

 
 

  

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 

Des de l'arrel fins que vira a color 

verd 

Longitud de la 

part verda 
cm Cinta mètrica precisió 

Des que vira a color verd fins a la 

primera fulla 

Diàmetre gran mm 
Peu de rei digital (CALIPTER Comecta 

cc0.150) 
A 5 cm de l'arrel 

Diàmetre petit mm 
Peu de rei digital (CALIPTER Comecta 

cc0.150) 
A 5 cm de l'arrel 

Taula 3: Taula resum dels paràmetres morfològics avaluats. Elaboració pròpia. 
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c) Avaluació química  

Un cop es va finalitzar l’avaluació morfològica es va procedir a l’avaluació química que l’hem dividit 

en dos subapartats, doncs per a poder analitzar químicament les mostres primer s’ha de preparar el 

puré de calçot, tal i com queda explicat a continuació. En el cas de voler repetir les analítiques, 

consultar els annexes on queden explicats tots els càlculs al respecte. 

 

i. Procediment de preparació de les mostres  

Per a la preparació de les mostres es va seguir el protocol standard utilitzat en estudis anteriors (Simó, 

2013). El primer pas va ser extreure amb paper l’excés de terra que podien presentar els calçots per 

tal de que no contaminar les mostres. Es va tallar les fulles dels calçots a uns pocs cm de la lígula, per 

tal de poder pelar-los correctament i es van col·locar en safates de forn a sobre de paper de plata 

prèviament adherit a la base de la safata; es va utilitzar un forn (forn SALVA Kwik‐co) (figura 26). Un 

cop preparades les safates es va procedir a col·locar-les al forn, prèviament pre-escalfat a 270 oC, 

durant 18 minuts. Un cop els calçots cuits, es va procedir a pelar-los i seguidament a tallar-ne la part 

blanca, és a dir la part comestible. Amb totes les parts blanques de tots els calçots es va procedir a 

realitzar el puré, amb una batedora elèctrica (Taurus Bapi 850), triturant durant uns minuts per tal 

d’obtenir un resultat suficientment homogeni (figura 27). Els purés són dipositats metòdicament dins 

de potets de plàstic degudament codificats amb l’identificatiu de cada combinació de genotip, camp 

d’origen de la ceba i bloc, per a la posterior congelació a una temperatura de -18oC (figura 28). 

S’obtenen, tal i com s’ha explicat a l’apartat 1)c) de Materials i Mètodes, un total de 12 mostres (2 

genotips x 3 camps d’origen x 2 blocs).  
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Figura 26: Forn SALVA Kwik‐co. Elaboració pròpia. 

 

Figura 27: Puré de calçot cuit a la batedora. Elaboració pròpia. 

Figura 28: Puré de calçot cuit. Elaboració pròpia. 
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ii. Paràmetres a analitzar 

Matèria seca 

En el cas de veure els càlculs de l’anàlisi consultar l’annex I. Per tal de realitzar l’anàlisi de matèria 

seca es va partir d’una mostra per cada combinació de 35 g. de puré fresc congelat, que un cop 

descongelada a temperatura ambient, va ser col·locada i escampada de forma homogènia (figura 29), 

en el fons de safates d’alumini prèviament assecades a 60 oC. Un cop anotat el nombre i pes de les 

safates i el pes de la mostra fresca (amb una balança analítica METTLER AE 166), es van introduir a 

l’estufa (SELECTA 295-B 3000 W) a 60 oC. Després de 72 hores a l’estufa les mostres estan totalment 

seques, es van deixar refredar al dessecador fins a temperatura ambient i es van tornar a pesar i a 

anotar els pesos de les mostres ja seques (figura 30).. Finalment amb un molinet elèctric (MOULINEX 

180 W) es van molturar les mostres fins a obtenir-ne una farina per tal de realitzar la següent anàlisi, 

la del contingut de cendres (figura 31). 

 

            

 

  

Figura 30: Mostra de puré de calçot sec. 

Elaboració pròpia. 

Figura 31: Mostra de puré de calçot molturada. Elaboració pròpia. 

Figura 29: Les 12 mostres de puré de calçot fresc a les safates. 

Elaboració pròpia. 
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Cendres 

En el cas de veure els càlculs de l’anàlisi consultar l’annex II. En quant a l’anàlisi del contingut de 

cendres es van pre-calcinar a la mufla 12 gresols durant 30 minuts a 450 °C. Seguidament es van 

anotar els pesos (amb una balança analítica METTLER AE 166) dels gresols i a cada un d’ells se’ls hi va 

afegir 1 g de mostra seca i molturada. A continuació es va procedir a col·locar els gresols amb les 

mostres d’1 g en un bany de sorra al 100% de potència (SELECTA Combiplac) fins que les mostres van 

deixar de fumejar (figura 32). Posteriorment al bany es va passar a introduir els gresols a la mufla i es 

van deixar durant 4 h a 450 oC (figura 33). Un cop passades les 4 h es van col·locar els gresols al 

dessecador fins arribar a temperatura ambient, amb l’objectiu que de no agafar humitat. En el 

moment que s’han refredat es va procedir a pesar i anotar els pesos. 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 32: Mostres pre-calcinant-se al bany de sorra. 

Elaboració pròpia. 

Figura 33: Mostres col·locades a la mufla. Elaboració 

pròpia. 
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Acidesa 

En el cas de veure els càlculs de l’anàlisi consultar l’annex III. Per tal de realitzar aquest anàlisi es va 

partir d’uns 30-35 g de puré de calçot cuit i fresc, prèviament descongelat. En primer lloc es van pesar 

els tubs de centrífuga, es va anotar el pes i seguidament es va afegir el puré fins a arribar a un pes mig 

de 67-67,5 g de sumatori del pes tub i de la mostra per tal de que la centrífuga girés correctament 

(figura 34). Després, es van col·locar les mostres a la centrifuga (HETTICH Rotanta 460R) a 9000 rpm 

durant 15 minuts i a 4 oC de temperatura (figura 35). Mitjançant aquesta es va separar la part líquida 

i la sòlida d’aquest, per tal d’extreure i analitzar posteriorment el líquid sobrenedant (figura 36). Un 

cop separada la part líquida i sòlida es va extreure la primera amb una pipeta i es van mesurar els 

graus Brix amb una gota d’aquest. El líquid sobrant es va recollir en vasos de precipitat i es va anotar 

el pes. Els graus Brix es van mesurar directament mitjançant un refractòmetre (Shibuya Optical CO. 

LDT.), amb la possibilitat de calcular posteriorment els Sòlids solubles totals sabent que 1°Bx equival 

a 1 g de sacarosa en 100 g de líquid. Un cop ja mesurats els graus Brix i recollit el sobrenedant, es va 

mesurar el pH mitjançant un pH-metre (pH i Ion-Meter GLP 22) amb una dilució (+10ml). Finalment, 

per poder determinar l’acidesa, es dir els g/l d’àcid cítric, es va fer realitzar una valoració volumètrica 

on el valorant era NaOH 0,1M, sabent que la quantitat de sosa afegida a la dilució de líquid 

sobrenedant i aigua destil·lada fins a arribar a pH 8,1 (utilitzant el pH-metre) , correspon a la quantitat 

d’àcid cítric titulable del puré (figura 37).  

 

 

   

Figura 34: Tubs de centrífuga amb mostres de puré a 

l’interior. Elaboració pròpia.  

Figura 35: Centrifugadora (HETTICH Rotanta 460R). 

Elaboració pròpia.  
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Figura 36: Pots després del centrifugat on s’hi aprecia el 

sobrenedant, a la part esquerra. Elaboració pròpia.  

Figura 37: Determinació del pH i valoració de l’àcid titulable 

mitjançant el ph-metre i una bureta amb NaOH. Elaboració pròpia. 
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3) Procediment estadístic  

Un cop realitzades les 3 avaluacions, es va obtenir una matriu de resultats agronòmics, una de 

morfològics i una de químics, amb les quals es va analitzar les diferents variables i els diferents factors. 

Per tal de treure’n conclusions al respecte i determinar si hi ha hagut factors ambientals o genètics en 

el cultiu de la ceba que puguin haver afectat a les característiques del calçots, s’haurà de dur a terme 

un procediment estadístic adient a un estudi com el nostre. El procediment estadístic a l’hora de 

tractar les dades obtingudes en aquest estudi, consistirà en una anàlisi mitjançant el software R, 

desenvolupat per R Development Core Team, que proporciona un gran ventall d’eines estadístiques. 

En el nostre cas s’han hagut de carregar diferents paquets amb l’objectiu d’ampliar la seva 

configuració bàsica. Aquests paquets són: Agricolae (Felipe de Mendiburu, 2010), Car (John Fox, 2011) 

i doBy (Søren Højsgaard, 2010). Les proves estadístiques adequades en un estudi com el nostre 

correspondran a l’Anàlisi de la Variància per un factor (ANOVA) i a una posterior prova HSD de Tukey, 

en el cas d’obtenir variables significatives pels factors. Aquesta primera ens ha permès contrastar la 

hipòtesi nul·la H0 , de si les mitjanes de n poblacions són iguals respecte de la hipòtesi alternativa HA, 

que proposa que com a mínim una de les poblacions difereix de la resta, per l’efecte d’un o més 

factors (figura 38). La prova HSD permet fer comparacions múltiples de les mitjanes d’una variable, 

en el cas d’haver rebutjat la hipòtesi nul·la d’igualtat de mitjanes mitjançant l’ANOVA, entenent que 

aquestes són diferents entre sí. L’objectiu d’aquesta prova es la d’estudiar-ne aquestes diferències. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H0: µ1 = µ2 = µ3...... µj = µ 

HA: µj ≠ µ; j=1,2,......k 

 

Figura 38: Plantejament de les hipòtesis en una anàlisi ANOVA. µ = mitjana. 

Elaboració pròpia. 
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RESULTATS I DISCUSSIÓ  
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1) Caràcters agronòmics 

Tots els resultats que s’exposen a continuació han estat obtinguts a partir de les dades que s’han 

recollit únicament en el segon any del conreu, tal i com es comentava a l’apartat de procediment de 

l’assaig dels materials i mètodes. Referent a l‘avaluació agronòmica, la combinació que ha produït 

més calçots comercials al final del cicle ha estat el genotip Montferri, amb cebes provinents del camp 

3, amb 7.13 calçots comercials per mota de mitjana (taula 4). Cal destacar que aquesta combinació 

també és la que presenta unes cebes més pesades amb 261.29 g de mitjana. A l’altre extrem, i tenint 

en compte la producció, la combinació amb uns resultats més baixos és el genotip testimoni amb 

cebes provinents del camps 1 amb 3.74 calçots comercials per mota. 

 

Genotip Camp Pes ceba 
Calçots 
Totals 

Calçots 
Comercials 3 

Calçots 
Comercials 6  

Calçots 
Comercials 9 

Montferri 1 107.31 ± 29.03 6.92 ± 2.05 2.14 ± 1.86 4.11 ± 2.16 5.94 ± 1.64 

Montferri 2 105.74 ± 26.55 5.46 ± 2.00 2.32 ± 1.54 3.99 ± 1.77 4.74 ± 1.82 

Montferri 3 261.29 ± 88.26 13.74 ± 6.35 1.97 ± 2.28 4.34 ± 3.87 7.13 ± 5.34 

Testimoni 1 106.24 ± 30.01 9.37 ± 3.45 0.39 ± 0.92 1.20 ± 1.99 3.74 ± 2.83 

Testimoni 2 106.34 ± 30.35 5.43 ± 1.76 2.49 ± 1.60 3.94 ± 1.93 4.83 ± 1.74 

Testimoni 3 94.55 ± 44.72 6.83 ± 3.10 1.55 ± 2.11 2.97 ± 3.31 4.56 ± 3.31 

 

Tal i com es demostra en treballs anteriors el pes de la ceba pot ser un factor amb una influència clara 

sobre la producció de calçots comercials. No obstant, com també demostraven aquests treballs, la 

correlació no és directe ni molt elevada (Simó et al., 2015), un prova és que la varietat testimoni que 

provenia del camp 3, és la que de mitjana compta amb un pes de la ceba inferior, però no ha sigut la 

que ha produït menys, amb 4.56 calçots comercials per mota a final del cicle.  

Per comprovar si les influències dels factors camp i genotip són significatives s’ha realitzat la prova 

ANOVA (anàlisi de la variància per un factor). Els resultats d’aquesta prova mostren una significació 

per a tots els caràcters i tots els factors, és a dir que tant el genotip, com el camp d’origen de la ceba, 

com la interacció entre ells, influeixen en els resultats agronòmics del conreu de calçots (taula 5). Tal 

i com hem observat a la taula anterior, el pes de les cebes que es varen plantar no va ser el mateix 

segons el genotip i el camp d’origen d’aquestes, la forta significació de l’ANOVA per aquest factor 

confirma aquest fet. Com s’acaba de veure, en treballs anteriors el pes de la ceba sembla jugar un 

paper important en el desenvolupament posterior dels calçots, de manera que caldrà tenir en compte 

aquest factor alhora d’analitzar els resultats de producció.  

Taula 4: Resultats de l’avaluació agronòmica per genotip i camp d’origen de les cebes, pes de cada ceba (g), 
nombre de calçots totals per mota i nombre de calçots comercials per mota en els recomptes 3, 6 i 9. 

Els valors corresponen a la mitjana ± la desviació típica. 
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Com que tots els valors presenten significació es va realitzar la prova de Tukey per cada un dels 

paràmetres per tal de veure com s’ordenen cada un dels valors dels diferents genotips i camps 

d’origen. Respecte a l’efecte del camp d’origen de les cebes, els pesos de la ceba dels camp 1 i 2 són 

iguals i el del camp 3 és clarament superior (taula 6). Pel que fa als calçots totals, s’observa que hi ha 

moltes diferències entre els tres camps, essent les cebes provinents del camp 3 amb més de 10 calçots 

per mota de mitjana les cebes que en presenten més. A l’altre extrem trobem el camp 2, on les motes 

desenvolupades a partir de les cebes provinents d’aquest camp, només han sigut capaces de 

desenvolupar 5.45 calçots totals per mota. Aquest fet, segurament ha provocat que en el primer 

recompte, les motes provinents d’aquest camp 2, hagin sigut les més primerenques, ja que amb 2.4 

calçots en el recompte 3, són les que presenten més calçots comercials. A mesura que avancem en 

els recomptes, la diferència és va reduint i en el últim recompte, tornen a ser les motes provinents 

del camp 3, les que presenten un valor superior de calçots comercials amb 5.76 per mota. Les motes 

provinents dels altres dos camps, presenten uns valors similars al voltant de 4.8 (taula 6). 

 

Camp Pes ceba Calçots Totals 
Calçots 

Comercials 3 
Calçots 

Comercials 6  
Calçots 

Comercials 9 

1 106.77 ± 29.46b 8.16 ± 3.1b 1.25 ± 1.7b 2.63 ± 2.54b 4.82 ± 2.56ab 

2 106.02 ± 28.31b 5.45 ± 1.89c 2.40 ± 1.57a 3.97 ± 1.84a 4.78 ± 1.78b 

3 172.28 ± 107.85a 10.05 ± 5.98a 1.74 ± 2.19b 3.61 ± 3.63a 5.76 ± 4.54a 

HSD 13.86 1.05 0.55 0.80 0.92 

És difícil determinar quin ha estat el motiu pel qual durant el cultiu de la ceba, en el camp 3 aquestes 

s’han desenvolupat més que en els altres dos camp. Factors com el reg, la presència de plantes 

adventícies o fins hi tot el marc de plantació, poden ser motius pels qual les cebes s’han desenvolupat 

de manera diferent. Amb les dades del sòl dels camps on es van desenvolupar aquestes cebes (Apartat 

1b), sembla que una hipòtesi per la qual les cebes del camp 3 podrien haver sigut més pesades i per 

Factor Pes ceba 
Calçots 
Totals 

Calçots 
Comercials 3 

Calçots 
Comercials 6 

Calçots 
Comercials 9 

Genotip <2·10‐16  2.20·10‐2 7.23·10‐7 1.39·10‐11 1.88·10‐8 

Camp <2·10‐16 <2·10‐16 5.59·10‐9 2.06·10‐6 1.92·10‐3 

Genotip X Camp <2·10‐16 <2·10‐16 2.83·10‐7 3.11·10‐7 3.06·10‐5 

Taula 5: Resultats de l’ANOVA en l’avaluació agronòmica, pels factors genotip i camp d’origen de les cebes, 
pes de cada ceba (g), nombre de calçots totals per mota i nombre de calçots comercials per mota en els 
recomptes 3, 6 i 9. 

Taula 6: Resultats de l’avaluació agronòmica tenint en compte el camp d’origen de les cebes, pes de cada ceba 
(g), nombre de calçots totals per mota i nombre de calçots comercials per mota en els recomptes 3, 6 i 9. 

Els valors corresponen a la probabilitat de significació de la F (α ≤ 0.05).  

 

Els valors corresponen a la mitjana ± la desviació típica i HSD correspon al valor de la prova de Tukey (Honestly 
Significant Difference) 
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tant més productives a diferència dels altres camps, podria ser la relació Na/K i Mg/K del camp, que 

afavoreix l’absorció de potassi, tal i com s’ha comentat a l’apartat 1 b) de la segona part d’aquest 

estudi, element mineral correlacionat directament amb el l’estat sanitari i el pes del bulb, doncs és un 

factor important en la relació planta-aigua, en la formació de la paret cel·lular i en les reaccions 

d’energia de la planta (Horneck, 2004).  

Si agrupem el conjunt de dades segons els genotips, s’observa que la varietat Montferri és el genotip 

que produeix més calçots comercials per mota al llarg del cicle, així com de totals (taula 7). La mitjana 

del pes de la ceba de la varietat Montferri també és superior a la de la varietat testimoni amb 144.31 

i 103.00 g per ceba. No obstant la diferència entre elles no és extremadament gran i la significació de 

l’ANOVA pel genotip ens indica que l’efecte d’aquest també ha tingut un pes fort, tal i com 

demostraven treballs anteriors, en la producció de calçots comercials (Simó et al., 2015). 

 

Per tal de corroborar aquest indicis de correlació que hem anat veient al llarg dels resultats, es realitza 

un prova de correlacions entre els diferents paràmetres. Tal i com s’observa a la taula 8, excepte el 

pes de la ceba amb els calçots comercials per mota del recompte 3 i els calçots totals per mota amb 

els calçots comercials per mota del recompte 6, la resta de caràcters estan correlacionats 

positivament entre si, sent especialment important la correlació entre el pes i el nombre de calçots 

totals i els calçots comercials dels diferents recomptes. 

  

Genotip Pes ceba Calçots Totals 
Calçots 

Comercials 3 
Calçots 

Comercials 6  
Calçots 

Comercials 9 

Montferri 144.31 ± 83.05 8.04 ± 4.87 2.17 ± 1.86 4.12 ± 2.56 5.78 ± 3.16 

Testimoni 103.00 ± 35.10 7.37 ± 3.35 1.40 ± 1.79 2.59 ± 2.68 4.33 ± 2.72 

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

Taula 7: Resultats de l’avaluació agronòmica tenint en compte el genotip de les cebes, pes de cada ceba (g), 
nombre de calçots totals per mota i nombre de calçots comercials per mota en els recomptes 3, 6 i 9. 

Els valors corresponen a la mitjana ± la desviació típica. Sig. : Nivell de significació de l’ANOVA, * si la significació del 
valor és <0.05; ** si la significació és <0.01; *** si la significació és <0.001 
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Els resultats referents a la relació del pes de la ceba amb els calçots comercials per mota així com amb 

els totals, han esdevingut similars als estudis anteriors. Així doncs, tal i com s’ha anat apuntant al llarg 

dels resultats d’aquest treball, i amb concordança amb treballs anteriors, sembla clar que el pes de la 

ceba , fins a cert punt, juga un paper important en els resultats productius del calçot, i és un paràmetre 

a tenir en compte en estudis de millora del calçot. No obstant, no és possible explicar el nombre de 

calçots totals i comercials només amb aquest paràmetre, sinó que factors com el genotip o l’ambient 

de cultiu de les cebes, també mostren una forta influència en l’expressió d’aquests caràcters (Simó et 

al., 2013). 

En quant a la evolució de la producció de calçots comercials per mota al llarg de la temporada (figura 

39), s’ha de comentar que, en aquest cas, s’han tingut en compte el nombre de calçots que 

sobrepassaven la mida comercial, restant-los al nombre de calçots comercials en cada recompte. 

Aquest és el motiu pel qual, al final de la temporada el nombre de calçots comercials és inferior al de 

les taules anteriors. El fet d’incloure aquest paràmetre ens permet avaluar d’una manera més precisa 

la situació hipotètica que es trobaria el pagès en cada moment del recompte. En els casos anteriors 

no s’ha tingut en compte aquest caràcter, ja que es buscava una aproximació real de rendiment i per 

tant s’infereix que el pagès aniria collint les motes en el moment de màxima producció.  

Tal i com hem vist a les taules anteriors, el patró de creixement entre els tres grups de motes del 

genotip Montferri és clarament primerenc, el desenvolupament de calçots comercials és en general 

superior a les motes del genotip testimoni durant els primers recomptes (figura 39). També veiem 

que la varietat testimoni ha produït de mitjana menys que el genotip Montferri durant el cicle però 

sobretot al principi d’aquest, podent indicar que aquesta última és més primerenca que la testimoni. 

Existeix també una gran diferència entre camps d’origen, essent les motes provinents del camp 2 les 

que més producció presenten d’aquest últim genotip, produint pràcticament igual que la Montferri 

durant tot el cicle de cultiu. Totalment en l’extrem oposat, les cebes testimoni provinents del camp 1 

 
Calçots 
Totals 

Calçots 
Comercials 3 

Calçots 
Comercials 6 

Calçots 
Comercials 9 

Pes ceba 0.60*** 0.05 0.19*** 0.32*** 

Calçots Totals  -0.28*** -0.07  0.21*** 

Calçots 
Comercials 3 

  0.69*** 0.34*** 

Calçots 
Comercials 6 

   0.73*** 

Taula 8: Correlacions entre els diferents caràcters agronòmics, pes de cada ceba (g), nombre de calçots 
totals per mota i nombre de calçots comercials per mota en els recomptes 3, 6 i 9. 

Nivell de significació, * si la significació del valor és <0.05; ** si la significació és <0.01; *** si la significació és <0.001 
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presenten una producció baixíssima durant gairebé tot el cicle, però finalment, probablement degut 

a la temperatura, el seu creixement acaba per impulsar-se arribant a pràcticament 4 calçots de 

mitjana a final del cicle. 

  

Figura 39: Evolució de la producció de calçots reals/mota, segons genotip i camp d’origen. 1, 2  i 3 referent al nombre 
dels camps amb combinació amb els genotips. R = Recompte. Font: Elaboració pròpia. 
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2) Caràcters morfològics 

Pel que fa als caràcters morfològics s’observa que la combinació de camp i genotip que més pes de 

calçot presenta és el genotip testimoni amb el camp 2 d’origen amb 130.03 g de mitjana seguit del 

genotip Montferri del camp 1 d’origen amb 124.73 g de mitjana (taula 9). En quant a la longitud petita 

i la longitud gran veiem que els calçots més llargs provenen de les cebes testimoni i Montferri del 

camp 1 amb al voltant de 18 cm de longitud total i al voltant de 13 cm la part blanca. La combinació 

amb longituds inferiors és la varietat Montferri amb cebes provinents del camp 3 amb 10.83 cm de 

part blanca i 16.18 cm de longitud total. Referent als diàmetres, les motes provinents del camp 2, tant 

del genotip Montferri com del genotip testimoni, presenten valors més grans amb al voltant de 33 

mm de diàmetre gran i 29 mm de petit. La combinació amb diàmetres més petits és el genotip 

testimoni amb motes del camp 1 amb 25.99 mm de petit i 29.35 mm del gran. 

 

Per tal de comprovar si els factors genotip o camp d’origen presenten influència sobre els caràcters 

morfològics es va realitzar la prova ANOVA per aquests factors. L’anàlisi de la variància (taula 10) 

mostra que el genotip té una forta influència sobre la longitud petita, la longitud gran i una no de tan 

important pel diàmetre petit. Aquest factor però, no presenta significació pel factor pes dels calçots 

ni pel diàmetre gran. Pel factor camp d’origen s’observa significació per tots els caràcters, és a dir que 

les motes de les cebes provinents dels diferents camps no són iguals morfològicament entre elles. Per 

la combinació dels dos factors, també tots els caràcters surten significatius, influint-hi el pes del factor 

camp d’origen.  

Aquests resultats indiquen que les característiques morfològiques de la ceba (pes, grandària, estat 

sanitari), tenen un fort efecte en els caràcters morfològics dels calçots, és a dir que les característiques 

de maneig del conreu de la ceba CBTL poden influir significativament en els resultats morfològics dels 

calçots, tal i com s’esmentava a l’apartat 3) de la Introducció. 

 

 

Genotip Camp Pes Calçot Long. petita Long. gran Ø gran Ø petit 

Montferri 1 124.73 ± 28.56 12.80 ± 2.27 18.14 ± 2.31 32.61 ± 3.97 29.02 ± 3.75 

Montferri 2 115.78 ± 25.44 12.56 ± 1.87 16.94 ± 1.92 32.84 ± 3.98 28.88 ± 3.56 

Montferri 3 102.83 ± 22.71 10.83 ± 1.64 16.18 ± 1.67 31.14 ± 3.23 27.13 ± 3.30 

Testimoni 1 99.93 ± 29.57 13.51 ± 2.06 18.30 ± 1.43 29.35 ± 3.84 25.99 ± 3.14 

Testimoni 2 130.03 ± 24.96 12.06 ± 1.77 18.11 ± 1.83 32.92 ± 4.36 29.16 ± 3.78 

Testimoni 3 107.25 ± 24.94 13.38 ± 1.94 17.88 ± 1.98 31.49 ± 3.99 27.07 ± 3.83 

Taula 9: Resultats de l’avaluació morfològica per genotip i camp d’origen de les cebes, pes del calçot (g), 
longitud petita (cm), longitud gran (cm), diàmetre (Ø) gran (mm), diàmetre (Ø) petit (mm). 

Els valors corresponen a la mitjana ± la desviació típica. 
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Com s’observa als resultats de la prova HSD de Tukey realitzada tenint en compte el factor camp  

d’origen (taula 11), existeixen diferències entre els diferents camps, però inferiors que en el cas dels 

caràcters agronòmics. Pel caràcter del pes del calçot, es pot veure que els calçots desenvolupats a 

partir de cebes provinents del camp 2 i del camp 3 són diferents, essent els primers superiors amb 

122.33 g de mitjana, i que els calçots de les cebes del camp 1 se situen entre els dos camps anteriors, 

de manera pràcticament igual ocorre amb el diàmetre petit (taula 11). Els resultats dels caràcters 

longitud petita i longitud gran, mostren que els calçots de les cebes provinents del camp 1 són els que 

presenten valors superiors i els de les cebes del camp 3 inferiors, deixant els de les cebes del camp 2 

entre els dos. Pel caràcter del diàmetre gran, es veu que els camps d’origen 1 i 2 donen resultats 

diferents i que el camp 3 està entre els dos, essent el 2 el que presenta un diàmetre gran superior 

amb 32.88 mm de mitjana. 

 
Camp Pes Calçot Long. petita Long. gran Ø gran Ø petit 

1 112.33 ± 1.46ab 13.16 ± 2.18a 18.22 ± 1.91a 30.98 ± 4.21b 27.50 ± 3.76ab 

2 122.90 ± 26.05a 12.31 ± 1.82ab 17.53 ± 1.96ab 32.88 ± 4.15a 29.02 ± 3.65a 

3 105.04 ± 23.81b 12.10 ± 2.20b 17.03 ± 2.01b 31.32 ± 3.61ab 27.10 ± 3.56b 

HSD 12.16 0.90 0.87 1.82 1.66 

Com s’ha dit anteriorment, el factor ambiental juga un paper important en el conreu de la ceba per a 

la posterior producció de calçots, i aquest resultats ens confirmen que efectivament el camp d’origen 

influeix sobre les característiques morfològiques dels calçots.  

Si agrupem els caràcters morfològics de les motes per genotips (taula 12), s’observa que el genotip 

Montferri ha obtingut valors lleugerament més elevats en quant a pes de calçot, diàmetre gran i 

diàmetre petit. Però tenint en compte que l’ANOVA ens indica que no hi significació pel factor genotip 

per a aquests caràcters, diem que aquests són estadísticament iguals. Tenint en compte que sí que 

hem obtingut significació del genotip pels caràcters de les longituds petita i gran, podem dir que el 

genotip testimoni presenta valors superiors al Montferri. 

Factor Pes Calçot Long. petita Long. gran Ø gran Ø petit 

Genotip 5.46·10‐1 2.77·10‐4 4.13·10‐5 6.17·10‐2 4.27·10‐2 

Camp  1.13·10‐4 1.57·10‐3 3.73·10‐4 5.21·10‐3 1.91·10‐3 

Genotip X Camp 1.02·10‐5 6.18·10‐6 3.27·10‐2 5.58·10‐3 6.32·10‐3 

Taula 11: Resultats de l’avaluació morfològica tenint en compte el camp d’origen de les cebes, pes del calçot 
(g), longitud petita(cm), longitud gran(cm), diàmetre (Ø) gran (mm), diàmetre (Ø) petit (mm). 

Els valors corresponen a la probabilitat de significació de la F (α ≤ 0.05).  

Els valors corresponen a la mitjana ± la desviació típica i HSD correspon al valor de la prova de Tukey (Honestly Significant 
Difference) 

 

Taula 10: Resultats de l’ANOVA en l’avaluació morfològica pels factors genotip i camp d’origen de les cebes, 
pes del calçot (g), longitud petita (cm), longitud gran (cm), diàmetre (Ø) gran (mm), diàmetre (Ø) petit (mm). 
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Genotip Pes Calçot Long. petita Long. gran Ø gran Ø petit 

Montferri 114.44 ± 27.02 12.06 ± 2.12 17.08 ± 2.13 32.20 ± 3.79 28.34 ± 3.62 

Testimoni 112.40 ± 29.33 12.99 ± 2.02 18.10 ± 1.76 31.25 ± 4.29 27.40 ± 3.81 

Sig.   *** ***  * 

La significació pel factor genotip de l’ANOVA per aquests últims caràcters és alta, és a dir que el 

genotip té influència clara sobre les longituds, una no tan forta pel caràcter diàmetre petit i cap 

significació per la resta de caràcters. Per tant, confirmem que el genotip influeix clarament sobre una 

part dels caràcters morfològics, les longituds, encara que sigui en menys caràcters que l’ambient del 

conreu de la ceba, pel que podem intuir que una possible millora morfològica dels calçots podria ser 

viable a través de la millora genètica. 

Per tal de confirmar les possibles correlacions entre els caràcters s’ha realitzat la taula de correlacions. 

Tal i com s’observa a la taula 13, els caràcters morfològics que estan correlacionats entre si són el pes 

del calçot amb la longitud gran, diàmetre gran i petit; la longitud petita amb longitud gran, diàmetre 

gran i petit, i diàmetre gran amb el petit. El caràcter en el que el pes del calçot no té influència és la 

longitud petita i els caràcters amb els que la longitud gran no té correlació són els diàmetres gran i 

petit. 

 
 

 

 

 

Té sentit que caràcters com el pes del calçot estigui relacionat amb la longitud total i els diàmetres, 

doncs si el calçot pesa més i és més gran és lògic que sigui més llarg i ample. El motiu pel qual aquest 

caràcter no està correlacionat amb la longitud petita, és a dir la part blanca, podria ser el fet de que 

aquesta longitud està totalment relacionada amb les característiques de maneig de l’agricultor, que 

en aquest cas han sigut idèntiques per a tots els factors, el que demostra el que proposaven treballs 

anteriors, que la longitud total del calçot està totalment relacionada amb el genotip i la part blanca 

amb l’ambient (Simó et al., 2013). 

 Long. petita Long. gran Ø gran Ø petit 

Pes Calçot 0.05 0.30*** 0.65*** 0.73*** 

Long. petita   0.68*** -0.15* -0.15* 

Long. gran    -0.03 -0.03 

Ø gran       0.78*** 

Taula 12: Resultats de l’avaluació morfològica tenint en compte el genotip, pes del calçot (g), longitud petita 
(cm), longitud gran (cm), diàmetre (Ø) gran (mm), diàmetre (Ø) petit (mm). 
 

Taula 13: Correlacions entre els diferents caràcters morfològics, pes del calçot (g), longitud petita (cm), 
longitud gran (cm), diàmetre (Ø) gran (mm), diàmetre (Ø) petit (mm). 

Nivell de significació, * si la significació del valor és <0.05; ** si la significació és <0.01; *** si la significació és <0.001 

 

Els valors corresponen a la mitjana ± la desviació típica. Sig. : Nivell de significació de l’ANOVA, * si la significació del 
valor és <0.05; ** si la significació és <0.01; *** si la significació és <0.001 
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3) Caràcters químics 

Les mitjanes per a tots els caràcters químics mostren valors molt similars (taula 14) i la desviació típica 

no es gens elevada en la majoria de casos. Per tal de poder veure si realment hi ha diferències entre 

caràcters i/o influències genotípica o ambiental es va procedir a analitzar la variància per factors, de 

la mateixa forma que en els apartats anteriors. 

 

 Es realitza la prova ANOVA i els resultats que obtenim, exposats a la taula 15, mostren que cap dels 

caràcters resulta significatiu per cap dels factors, el que vol dir que, en quant als caràcters químics no 

hi ha diferències entre motes ni de diferents camps d’origen ni de diferents genotips. 

Conseqüentment, no realitzarem la prova de Tukey pels camps ni pels genotips, perquè tal i com ens 

indica l’ANOVA les mitjanes de les diferents mostres són estadísticament iguals.  

 
 %MS %Cendres Acidesa pH ºBrix 

Genotip 6.08·10‐1 3.91·10‐1 6.94·10‐2 6.88·10‐1 8.25·10‐1 

Camp 4.57·10‐1 7.60·10‐1 8.91·10‐1 7.12·10‐1 2.25·10‐1 

Genotip X Camp 7.64·10‐1 8.07·10‐1 2.86·10‐1 4.36·10‐1 8.46·10‐1 

Una hipòtesi per la qual els resultats dels caràcters químics no es veuen influenciats per l’ambient o 

el genotip, podria ser que en comparació als caràcters morfològics i sobretot als agronòmics el 

nombre de dades per mostra es molt inferior i aquestes estan totalment homogeneïtzades, doncs, 

com ja s’ha explicat, provenen d’un puré composat per una gran quantitat de calçots, reduint-ne així 

les diferències. Al contrari que ocorria en altres estudis similars en els que es comptava amb més 

mostra respecte dels caràcters químics on els resultats mostraven que l’ambient i el genotip si que 

tenien una influència significativa (Sans, 2013). 

Genotip Camp %MS %Cendres Acidesa pH ºBrix 

Montferri 1 0.16 ± 0.01 0.05 ± 0.01 0.15 ± 0.01 6.11 ± 0.04 12.50 ± 0.94 

Montferri 2 0.17 ± 0.01 0.05 ± 0.01 0.14 ± 0.01 6.12 ± 0.07 13.30 ± 0.48 

Montferri 3 0.17 ± 0.01 0.05 ± 0.00 0.13 ± 0.01 6.07 ± 0.11 13.35 ± 0.48 

Testimoni 1 0.16 ± 0.00 0.05 ± 0.01 0.15 ± 0.02 6.06 ± 0.03 12.68 ± 0.39 

Testimoni 2 0.17 ± 0.01 0.05 ± 0.01 0.15 ± 0.01 6.10 ± 0.04 13.20 ± 0.36 

Testimoni 3 0.16 ± 0.01 0.06 ± 0.02 0.16 ± 0.02 6.11 ± 0.07 13.05 ± 1.55 

Taula 14: Resultats de l’avaluació química per genotip i camp d’origen de les cebes, % Matèria seca, % Cendres, 
Acidesa, pH i º Brix. 

Taula 15: Resultats de l’ANOVA en l’avaluació química pels factors genotip i camp d’origen de les cebes, % 
Matèria seca, % Cendres, Acidesa, pH i º Brix.  

Els valors corresponen a la mitjana ± la desviació típica: Acidesa: g àcid cítric/ 100 g puré a pH8,1; %M.S: contingut 
en matèria seca; %Cendres: contingut en cendres; ºBrix (g sacarosa / 100 g d’aigua)); pH (Sobrenedant + 10ml aigua 

destil·lada) 

 

Els valors corresponen a la probabilitat de significació de la F (α ≤ 0.05). Acidesa: g àcid cítric/ 100 g puré a pH8,1; 
%M.S: contingut en matèria seca; %Cendres: contingut en cendres; ºBrix (g sacarosa / 100 g d’aigua)); pH 

(Sobrenedant + 10ml aigua destil·lada) 
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Encara que no hi hagi efecte significatiu pels caràcters químics, no podem desmentir que existeixin 

correlacions entre caràcters, i per tant s’ha realitzat les correlacions entre ells. Com es pot observar 

(taula 16), els resultats mostren que hi ha correlació entre el contingut de matèria seca i els º Brix. Els 

següents caràcters correlacionats són l’acidesa i el % de Cendres, així com el pH amb els ºBrix, aquesta 

última no tan intensa com la primera. La resta de caràcters no estan correlacionats entre si, el que 

concorda amb treballs anteriors (Llopart, 2015)  

 
 %Cendres Acidesa pH ºBrix 

%MS -0.04 -0.01 0.39 0.80*** 

%Cendres   0.53** 0.01 0.02 

Acidesa    0.07 0.06 

pH       0.49* 

Els resultats respecte la matèria seca i els graus Brix corroboren el que demostren altres treballs 

anteriors en la industria alimentària, que probablement la reducció del volum de qualsevol hortalissa, 

com per exemple el tomàquet, implica que el contingut en sucres no es redueixi i per tant el contingut 

en sucres es veu incrementat percentualment sobre el total de matèria seca, és a dir que fruits més 

petits són generalment més dolços (Georgelis, et al, 2004). Una possibilitat per explicar la relació entre 

cendres i acidesa, podria ser que en augmentar la matèria mineral, és a dir sobretot el potassi, calci i 

magnesi sobre matèria seca, la producció d’àcid cítric de la planta tendeixi a ser superior per 

l’increment de l’activitat fotosintètica (Sans, 2013), pel simple fet de que la planta absorbeixi millor 

els nutrients, encara que els resultats no són suficients per confirmar-ho. Els graus Brix determinen el 

contingut en sòlids presents al sobrenedant, un factor esta totalment relacionat amb l’estat nutritiu 

de la planta, pel fet de que la planta és capaç de produir més sucres. Una planta que absorbeix millor 

els nutrients tendeix a produir més sucres i també a incrementar el pH de la planta arribant gairebé a 

la neutralitat (pH=7), doncs no s’ha obtingut cap mostra amb un pH superior. Conseqüentment 

aquesta podria ser una hipòtesi que expliques aquesta correlació, però pel fet de no disposar de més 

dades no s’ha aquesta confirmat. 

  

Taula 16: Correlacions entre caràcters químics. 

Nivell de significació, * si la significació del valor és <0.05; ** si la significació és <0.01; *** si la significació és 
<0.001. Acidesa: g àcid cítric/ 100 g puré a pH8,1; %M.S: contingut en matèria seca; %Cendres: contingut en 
cendres; ºBrix (g sacarosa / 100 g d’aigua)); pH (Sobrenedant + 10ml aigua destil·lada) 
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CONCLUSIONS 

L’objectiu d’aquest Treball Final de Grau ha sigut el de determinar experimentalment l’efecte 

ambiental i genotípic, que pot tenir el cultiu de la ceba en la producció de calçots en quant a 

característiques:  

a) Agronòmiques:  

Pel que fa als caràcters agronòmics s’observa que tant l’ambient del conreu de la ceba com el 

genotip tenen un pes important en la determinació dels caràcters, alhora existeix una forta 

interacció entre els dos factors. El genotip Montferri presenta les motes més productives. El genotip 

testimoni ha obtingut una producció inferior però no gaire diferent del genotip Montferri. Podem 

dir que el pes de la ceba és un factor molt influent en la producció de calçots i una possible millora 

per aquest caràcter, fins a cert punt, podria ser positiva. En quant a l’època de collita la varietat 

Montferri es clarament més primerenca que la varietat testimoni. 

 

b) Morfològiques 

Pel que fa als caràcters morfològics, el factor genotip perd pes en comparació als caràcters 

agronòmics, encara que té efecte i sembla ser que l’ambient d’origen de la ceba juga un paper 

important en aquests trets. Els resultats mostren que un dels caràcters més importants com és la 

longitud total del calçot té una influència clara genotípica i que la longitud de la part blanca depèn 

molt més del camp on es cultiva el calçot, i per tant l’efecte del genotip perd força. Concordant amb 

altres estudis anteriors, en els que es demostrava que la longitud de la part blanca del calçot, ve 

clarament influenciada per aspectes relacionats amb el maneig del cultiu, com pot ser el fet de calçar 

(Simó et al., 2015). El diàmetre, sofreix una influència principalment genotípica i el factor camp 

d’origen no té tant de pes.  

 

c) Químiques 

En els resultats de l’avaluació química no trobem cap significació de cap factor per cap dels caràcters 

estudiats, i entenem que partir d’un únic ambient en el conreu del calçot, ha fet que no hi hagi 

variabilitat dels caràcters ni tenint en compte el genotip ni el camp d’origen de les cebes; concordant 

amb altres treballs anteriors respecte els efectes ambientals i genotípics en característiques 

químiques, en els que es determinava que l’ambient juga un paper molt important en aquest trets i 

no el genotip (Llopart, 2015). Podent intuir que un possible procés de millora per caràcters químics 

hauria de tenir present el fort pes de l’ambient en la fase de cultiu del calçot. 
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ANNEXE I: Protocol matèria seca 

Definició: 

En aquest procediment extraurem l’aigua de les mostres i obtindrem el percentatge de matèria seca 

del puré de calçot 

Material: 

 Safates d’alumini 

 Balança de precisió 0.1 mg 

 Dessecador 

 Paper d’alumini 

 Estufa 

 Espàtula 

 Mà de morter 

 
Procediment: 

Posar etiquetes a les safates d’alumini prèviament enumerades. Tarar la safata d’alumini amb un tros 

de paper d’alumini que cobreixi tot el fons. Apuntar el pes inicial de la safata (P1) i número. Pesar 30 

grams de puré fresc a la safata i amb l’ajuda d’una espàtula estendre-ho per tot el fons (per 

incrementar la superfície), apuntar pes exacte de puré (P2). Posar la safata a l’estufa durant 72 hores 

a 65 oC. Finalitzat aquest temps, pesar el pes final de la safata (P3). 

 

El % de Matèria seca es calcula de la següent forma: 

 

El resultat es una lamina fina de puré calçot deshidratat, aquesta amb molta cura es pot desenganxar 

del paper d’alumini i posar en una mà de morter per fer-la farina. Aquesta farina (mostra seca i 

molturada) es guardarà en el congelador en bosses de plàstic etiquetades i s’utilitzarà per la 

determinació de cendres. 
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ANNEXE II: Protocol cendres 

Definició:  

En aquest procediment s’extraurà el percentatge de cendres de la mostra sobre matèria seca. 

 
Material: 

 
 Gresols de porcellana 

 Dessecador 

 Bany de sorra 

 Mufla 

 
Procediment: 

 
1. Rentar els gresols amb aigua destil·lada, assecar-los i pre-calcinar-los a la mufla durant 

½ hora a 450 oC. 

2. Posar-los al dessecador fins que assoleixin la temperatura ambient. 

3. Tarar els gresols i anotar el pes d’aquests (P4). 

4. Pesar 1g amb una precisió de 0.1mg de mostra seca i molturada (P5). 

5. Posar a calcinar al bany de sorra fins que la mostra deixi de fer fum. 

6. Un cop deixa de fumejar posar-los a la mufla durant 4 hores a 450 oC. 

7. Es treuen de la mufla i es deixen 5 min a sobre la totxana. 

8. Passat aquest temps es posen al dessecador fins que assoleixin la temperatura ambient. 

9. Pesar i anotar per determinar el contingut en cendres (P6). 

 
Nota: Si les mostres no han quedat blanques se’ls hi afegeix un mil·lilitre d’àcid nítric concentrat i es posen al 
bany de sorra fins que s’evapori. Un cop s’ha evaporat es posen 1 hora més a la mufla i es trona a fer tot el 
procés. 

 

El % de cendres es calcula de la següent forma: 
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ANNEXE III: Protocol d’acidesa 

Definició: 

La fracció d’àcid que es neutralitza mitjançant una valoració directa amb una base forta, es denomina 

àcid titulable. L’acidesa s’expressa en pes molecular d’àcid Cítric. Aquest protocol es basa en la 

mètode oficial 942.15 (AOAC, 1995). 

 

Materials: 

 
 pH-metre 

 Agitador magnètic 

 Bureta de 10 ml 

 Fenolftaleïna 1% 

 Biftalat potàssic 0.1 M 

 NaOH 0.1 M (solució valorant) 

 Centrífuga 

 Pots de centrifuga (100 ml) 

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

 Balança de precisió 1 mg 

 
Procediment: 

 
En un tub de centrífuga pesar i anotar uns 30-35 g de puré. Centrifugar a 9000 rpm durant 10 minuts 

a 4 oC. Pesar els vasos de precipitat, aquets haurien de ser el més estrets possible. Posar en ells el 

sobrenedant del puré i pesar-ho, aquestes dades són importants pels càlculs posteriors. Amb el vas 

de precipitats mesurar el pH inicial del sobrenedant amb el pH-metre, afegint-hi aigua destil·lada 

(10ml), afegir l’agitador magnètic i amb una bureta de 10 ml anar afegint NaOH al 0.1 N fins arribar a 

pH 8.1, anotar el volum de NaOH utilitzat.  
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Cada dia cal valorar el NaOH 0,1 M amb Biftalat Potàssic 0,1 M (= 0,1N), el procediment és el següent: 
 

Valoració de NaOH: 

Afegir 20 ml de solució de biftalat potàssic en un erlenmeyer mitjançant una pipeta aforada, unes 

gotes de fenolftaleïna i valorar amb NaOH 0.1 N. Vira d’incolor a rosa. Determinar el factor fNaOH 

segons: 

 
On Vbif és el volum de biftalat a valorar (20 ml), Nbif és la concentració del biftalat (0,1 Molar o 

Normal), fbif és el factor de correcció del biftalat (pes real / pes calculat). Finalment VNaOH és el 

volum d’hidròxid de Sodi gastat en la valoració i NNaOH la concentració teòrica de la dissolució 

d’hidròxid de Sodi. 

Càlcul àcid titulable: 

On P.M. Àcid Cítric és el pes molecular (192 g/mol), V p. líquid és el pes del volum del líquid, V p. 

Sobrenedant és el pes del volum de sobrenedant i P Puré Inicial és el pes de puré inicial. Els càlculs 

s’expressen en mg d’àcid Cítric sobre grams de puré fresc segons la conversió següent: 

  

 
 


