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Resum
Brassica oleracea L. és una espècie que conté nombroses varietats comercials amb morfologies
molt diferenciades entre elles. Actualment, el mercat de les bràssiques es troba en constant
creixement, a causa de l’augment de demanda per part dels consumidors gràcies a les nombroses
característiques beneficioses que es relacionen amb aquest cultiu. Tot i així, les dades de producció
que mostra Mercabarna indiquen que els agricultors de la província de Barcelona encara no han
apostat per aquest tipus de cultiu, i això fa que encara predomini la importació d’aquestes
hortalisses. El present treball queda emmarcat en un projecte (BRAAVA) de la Fundació Miquel
Agustí que busca la introducció de noves varietats de bràssiques amb alt valor afegit a la zona del
Parc Agrari del Baix Llobregat.
S’han explorat un total de 126 cultivars de procedències diferents en un camp experimental a
l’Agròpolis (Viladecans). Per tal de fer una selecció acurada dels cultivars s’ha fet un seguiment
setmanal amb l’objectiu de caracteritzar-los a nivell agronòmic i morfològic. Per altra banda s’ha
inclòs en el projecte una part de Selecció Varietal Participativa (SVP) amb el propòsit de donar
importància a l’opinió dels agricultors.
S’han pogut caracteritzar 88 cultivars dels totals inicialment plantejats, essent aquests els que han
mostrat més bona adaptació a la zona i el període productiu propi s’ha ajustat a l’experimental. La
selecció final s’ha fet mitjançant un mètode basat en un sistema de puntuació i creat amb la finalitat
d’unificar la informació obtinguda mitjançant la caracterització de camp i la obtinguda per part dels
agricultors de la zona. El resultat obtingut ha estat la selecció de 46 cultivars que contenen les
suficients característiques d’interès per tal de seguir estudiant amb més detall en un futur.
Paraules clau : Selecció varietal participativa, Brassica oleracea L., caracterització, Parc Agrari del
Baix Llobregat.

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona
UPC - BarcelonaTech

2

Resumen
Brassica oleracea L. es una especie que contiene numerosas variedades comerciales con
morfologías muy distintas entre ellas. Actualmente, el mercado de brassicas se encuentra en
constante crecimiento debido al aumento de demanda de los consumidores gracias a las
numerosas características beneficiosas que se relacionan con este cultivo. A pesar de ésta
afirmación, los datos de producción i ventas indican que los agricultores de la provincia de
Barcelona aún no han apostado por este tipo de cultivo, hecho que implica que aún predomine la
importación de estas hortalizas. El presente trabajo está incluido en un proyecto (BRAAVA) de la
Fundació Miquel Agustí que tiene como objetivo la introducción de nuevas variedades de brassicas
de alto valor añadido en la zona del Parc Agrari del Baix Llobregat.
Se han explorado un total de 126 cultivares de distintas procedencias en un campo experimental
de la Agrópolis (Viladecans). Para llevar a cabo una selección cuidadosa de los cultivares se ha hecho
un seguimiento semanal con el objetivo de caracterizarlos a nivel agronómico y morfológico.
También se ha incluido en el proyecto una parte de Selección Varietal Participativa (SVP) con el
propósito de dar importancia a la opinión de los agricultores.
En total se han podido caracterizar 88 cultivares, siendo estos los que han mostrado una mejor
adaptación a la zona y el período productivo se ha ajustado al experimental. La selección final se ha
hecho mediante un método basado en un sistema de puntuación y creado con la finalidad de
unificar la información obtenida mediante la caracterización de campo y la obtenida por parte de
los agricultores de la zona. El resultado obtenido ha sido la selección de 46 cultivares que contienen
las suficientes características de interés para seguir estudiando con más detalle en un futuro.
Palabras clave : Selección varietal participativa, Brassica oleracea L., caracterización, Parc Agrari del
Baix Llobregat.

3

Abstract
The Brassica oleracea L. specie contains vast commercial varieties with a differentiated morphology
among them. At present, the market of the brassicas is continuously growing due to the increase of
the consumers’ large demand thanks to its beneficial characteristics. However, the production data
given by Mercabarna indicates that the farmers from the province of Barcelona still have not opted
for this type of crop, where the import of these vegetables prevails. This work is part of a project
(BRAAVA) from Fundació Miquel Agustí which is looking for the introduction of new varieties of
brassicas with high added value in the area of Parc Agrari del Baix Llobregat.
There have been 126 cultivars of different backgrounds explored in an experimental field at
Agròpolis (Viladecans). To make an accurate selection of the cultivars, a weekly follow-up was
carried out in order to characterize them at an agronomic and morphological level. On the other
hand, a part of the Varietal Participatory Selection (VPS) has been included in the project to give
importance to the farmers’ opinion.
Finally, only 88 cultivars of the whole sample have been characterized, which have shown a better
adaptation to the area and their own productive period has been adjusted to the experimental one.
The final selection was done using a method based on a score system and created to unify the
information obtained through field characterization and the obtained from farmers of the area. The
final result has been the selection of 46 cultivars that contain enough interesting characteristics in
order to keep being studied deeply in the future.

Keywords: Varietal participatory selection, Brassica oleracea L., characterization, Parc Agrari
del Baix Llobregat.
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1. Introducció
1.1. Brassica oleracea L.
1.1.1.

Classificació taxonòmica

El gènere Brassica està integrat per 37 espècies i pertany a la família Brassicaceae, també
anomenada Cruciferae, formada per més de 350 gèneres (Heimler et al., 2006). Per tal de fer
referència a aquest gènere, en el present treball s’utilitza el terme bràssiques.
De les tres dotzenes d’espècies que formen el gènere Brassica només sis han estat domesticades i
cultivades. Entre aquestes sis existeix una interrelació explicada per el científic nord coreà U(1935)
que defineix tres espècies diploides inicials (Brassica nigra , Brassica oleracea i Brassica rapa) de les
quals deriven mitjançant diferents combinacions d’hibridació les tres espècies restants
amfidiploides (Brassica carinata, Brassica juncea, Brassica napus). A partir d’aquesta teoria el
científic coreà va presentar l’anomenat Triangle de U (Figura 1) (Cheng et al. 2015).

Figura 1. Triangle de U mostrant les relacions entre les diferents espècies
cultivades del gènere Brassica (U,1935)
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Cada una d’aquestes espècies s’ha aprofitat al llarg de la història per l’home com a aliment, planta
farratgera, medicinal i també com a planta ornamental essent de totes elles la B. oleracea la més
valorada (Ordás i Cartea, 2008).
L’espècie B. oleracea és la que presenta un major nombre de varietats botàniques de les quals les
més destacades són : B. oleracea var. sabellica (col verda, anomenada també Kale), B. oleracea var.
botrytis (coliflor i bròquil), B. oleracea var. capitata (col), B. oleracea var. gemmífera (cols de
Brussel·les), B. oleracea var. gongylodes (colrave) i B. oleracea var. Italica (bròcoli). Cada una
d’aquestes varietats comprèn un gran ventall de cultivars amb petites variacions entre ells. La
classificació taxonòmica segons Ordás i Cartea de la B. oleracea i les seves respectives varietats es
mostra a la Taula 1.

Taula 1. Classificació taxonòmica de B. oleracea L. (Ordás i Cartea, 2008)
Regne : Plantae
Subregne: Tracheobionta
Superdivisió: Spermatophyta
Divisió: Magnoliopsida
Subclasse: Capparales
Ordre: Brassicales
Família: Brassicaceae
Gènere: Brassica
Espècie: B. oleracea L.
Varietat: Sabellica
Botrytis
Capitata
Gemmifera
Italica

1.1.2.

Descripció botànica

Brassica oleracea és una de les espècies formada per una gran quantitat de cultivars diferenciats
entre ells per l’òrgan que s’ha sobre-desenvolupat al llarg del temps (Fallis, 2013).
Les espècies que formen part de la família Brasicaceae, tenen una estructura floral basada en quatre
pètals, sis estams, un gineceu format per dos carpels i un ovari superior. El fruit és una càpsula
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dehiscent allargada i dividida en dues valves (síliqua) (Fonnegra i Jiménez, 2007). Per altra banda,
descriure morfològicament B. oleracea és complicat degut a la variabilitat intra-específica i interespecífica existent dins d’aquesta espècie. La majoria d’aquestes es caracteritzen per ser plantes
perennes, on les fulles superiors són sèssils i en alguns cultius peciolades, i les inferiors carnoses i
amb nervis prominents (F. Nuez, C. Gómez Campo, P. Fernández de Córdova 1999). Es tracta d’una
espècie al·lògama amb autoincompatibilitat pol·línica (Ordás i Cartea, 2008) fet que implica que tot
i tenir flors hermafrodites és incapaç d’autofecundar-se. Per tant, la reproducció sexual d’aquesta
espècie consisteix en una pol·linització creuada entre individus, que condueix a una generació
constant de variabilitat genètica. Una descripció morfològica més acurada per a cada varietat es
troba a la Taula 3.
Taula 3. Característiques organolèptiques de diferents varietats de Brassica oleracea i part comestible
corresponent (F. Nuez, C. Gómez Campo, P. Fernández de Córdova 1999) ( Fallis, 2013).
Suport fotogràfic

Descripció

Part
comestible

Bròquil
(Brassica oleracea L. var. botrytis)
Es caracteritza per la presència
d’una inflorescència hipertrofiada
formada per una massa de pecíols i
botons foliars.

Inflorescència

Coliflor
(Brassica oleracea L. var. botrytis)
El tipus d’inflorescència d’aquestes
plantes és igual a la del bròquil però
es diferencia en el color. Acostumen
a ser de color blanc.

Inflorescència

Bròcoli
(Brassica oleracea L. var. Italica)
Les plantes presenten
inflorescències hipertrofiades però
amb els botons florals ben
diferenciats entre ells.

Inflorescència
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Bròcoli ramificat
(Brassica oleracea L. var. Italica)
L’adjectiu ramificat se’ls dóna a
aquells bròcolis que presenten una
capça central gran i varis brots
laterals de mida reduïda, o
nombrosos brots laterals.

Inflorescència

Col
(Brassica oleracea L. var. capitata)
Aquesta varietat forma una tija
cilíndrica però curta. Les fulles, de tons
groc, verd o morats, presenten una
forma còncava i es col·loquen
estretament apilades una sobre les
altres formant una capça central
(cabdell).

Fulles dels
brots
terminals

Kale
(Brassica oleracea L. var. sabellica)
Aquest grup es caracteritza per
l’absència de cabdell. Les plantes
presenten una tija cilíndrica i llarga.
Les fulles són planes i arrissades i
presenten tons verds o vermellosos.

1.1.3.

Fulles

Domesticació del cultiu

Tot i que B. oleracea és considerada una de les plantes hortícoles més important de la història, cal
tenir en compte que realment va ser de les últimes en ser domesticada, considerant que
l’agricultura apareix fa 10.000 anys i les primeres domesticacions en el gènere Brassica només en
fa 4.000 (Harlan, 1971). La domesticació de B.oleracea en concret va començar fa 2.500 anys a la
zona atlàntica de l’oest d’Europa, zona a la que es troba distribuïda la B. oleracea silvestre (Casals
et al. 2012).
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L’excepcional variabilitat existent dins d’aquesta espècie ve donada per dos factors: la generació
espontània per mutacions i la selecció per part dels agricultors (domesticació). Aquesta última es
basa en la selecció de les variants que presentaven diferents parts comestibles de la planta sobredesenvolupades (Casals et al. 2012).
Diferents estudis basats en els marcadors moleculars indiquen un origen monofilètic dels diferents
tipus cultivats de la B. oleracea (Song et al., 1988). Aquest únic progenitor, ja extingit, era similar a
la forma silvestre i hauria aparegut a partir d’un intens procés d’hibridació entre diferents espècies
silvestres d’arreu d’Europa.

1.2. Investigació participativa
La investigació participativa és un mètode en el qual l’atenció principal es posa en el coneixement
de la producció i és planificat i portat a terme per i amb els agricultors en els seus propis camps
(Harwood 1979). Una altre definició del mateix concepte és la de Haverkort i col·laboradors (1988)
que entenen la investigació participativa com el procés pràctic per reunir el coneixement i les
capacitats de la investigació de les comunitats agrícoles locals amb el de les institucions comercials
i científiques d’una manera interactiva.
Aquesta pràctica neix com a resposta a la generació de tecnologies inapropiades per part dels
científics les quals no eren acceptades pels agricultors. No és fins els anys noranta que es planteja
una alternativa a la generació de noves tecnologies per tal d’augmentar l’eficàcia en la
implementació de les investigacions, aquest fet provoca una evolució gradual de la investigació
participativa amb els agricultors (Chambers i Ghildyal 1985).
Aquest tipus d’investigació es caracteritza per la inclusió dels agricultors durant tot el procés
experimental. El coneixement dels agricultors sobre els seus sistemes d’explotació agrícola facilita
la determinació dels problemes, necessitats, oportunitats i prioritats en el disseny i execució dels
experiments (Gonsalves et al. 2006).
Dins d’aquest concepte existeixen diferents tipus de investigació participativa (Gonsalves et al.
2006) :
•

Investigació convencional en finca portada a terme per un investigador
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•

Investigació convencional en finca portada a terme per un investigador-consultor

•

Investigació participativa col·laborativa entre investigador i agricultor

•

Investigació participativa administrada només per l’agricultor

Per altre banda cal tenir en compte que l’experimentació dels agricultors no pot reemplaçar
totalment la investigació científica convencional a causa de la desinformació que presenten en
diferents àmbits de la ciència. És per això que existeix la necessitat de crear un mètode que
afavoreixi a la complementació d’ambdós, que beneficií al petit agricultor i que contribueixi a la
base científica del coneixement.
Dins de la investigació participativa s’inclou també l’anomenada selecció varietal participativa (SVP)
en la que els agricultors participen en la tria de les varietats amb més potencial. És una tècnica
àmpliament utilitzada en projectes de selecció varietal a Sud Amèrica i Àsia, aplicada en programes
de millora genètica de la yuca, l’arròs i altres cultius. Cada vegada més, aquesta pràctica s’està
implementant a Europa per tal de fer més efectiva la millora vegetal. Tot i així, en aquest projecte
en qüestió només s’utilitza aquesta tècnica per a la selecció de bràssiques amb un alt valor afegit
tenint en compte l’opinió dels màxims beneficiaris, els agricultors.

1.3. Marc de treball
1.3.1.

Anàlisi de mercat

Les dades d’importació i exportació de bràssiques al món són un reflex de la importància que
representa en el mercat aquest cultiu. Durant les últimes dècades el comerç de bràssiques a Europa
ha estat en contínua expansió. La importació de bràssiques a Europa el 2013 va ser de 260 mil tones
més que l’any 2000. Tot i així segons dades de FAOSTAT la producció a Europa i Espanya ha disminuït
aquests últims anys. L’àrea total d’aquest cultiu es troba repartida en 142 països de tot el món
ocupant més de 3 milions d’hectàrees, essent un 72% de les hectàrees totals al continent asiàtic i
un 13% a l’europeu (FAOSTAT 2014).
El creixement d’aquest sector de mercat ve donat pel gran interès que el públic, cada cop més
exigent, mostra per aquests vegetals als quals se’ls hi atorga múltiples propietats beneficioses per
la salut (valor nutricional, anticancerós i antioxidant) (Cartea et al. 2011). Aquesta receptivitat per
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part del consumidor comporta la incorporació en el mercat de noves varietats molt diferenciades
morfològicament de les ja existents. Tot i que els mercats de Catalunya encara no s’han vist
beneficiats per aquesta situació, si és cert que a algunes zones del sud d’Espanya han començat ja
a produir noves varietats de col com el Brocolini o la Kale (col rissada) que són cultius destinats
principalment a l’exportació. Aquest context obre als agricultors un gran ventall de possibilitats
quan a l’accés a noves varietats amb sortida comercial.
Segons dades de Mercabarna el 2016 es van comercialitzar a Barcelona més de 17.000 tones de
hortalisses relacionades amb l’espècie Brassica oleracea (bràssiques), essent de totes elles una
minoria les cultivades a la província de Barcelona tal i com mostra la Figura 2, en la que s’intueix
que les bràssiques venudes al Mercat de Fruita i Hortalissa de Mercabarna tenen procedència
internacional o de la resta de l’estat.
.

Figura 2. Procedència de varietats del gènere Brassica venudes a Mercabarna l’any 2016.
Font : elaboració pròpia a partir de dades de Mercabarna

Figura 1.context
Procedència
varietatsMiquel
del gènere
Brassica
vvenudes a M
És dins d’aquest
que ladeFundació
Agustí
amb col·laboració
amb el consorci del Parc
agrari del Baix Llobregat inicien un projecte en el que es proposa posar a l’abast dels agricultors de
la zona l’oportunitat d’introduir-se en aquest mercat de gran potencial amb nous cultivars. El
projecte es basa en un procés de selecció al llarg de 4 anys en el que es seleccionaran nous cultivars
de bràssiques que s’adaptin bé a una zona estratègica com és el Parc Agrari del Baix Llobregat, per
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la seva proximitat a l’àrea metropolitana de Barcelona, i que a més siguin cultivars amb un alt valor
afegit per la diferenciació en quan a qualitat organolèptica, propietats nutricionals i morfologia que
poden presentar respecte la resta ja existents al mercat.

1.3.2.

Parc Agrari del Baix Llobregat

El Parc Agrari del Baix Llobregat és un consorci liderat per la Diputació de Barcelona, el Consell
Comarcal del Baix Llobregat i la Unió de Pagesos des del 1998. El 2006 es van afegir al projecte el
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Aquesta proposta neix amb l’objectiu de
conservar el valor agrícola i ambiental de les 2.938 hectàrees del sud de Barcelona que formen el
Parc per tal de fomentar la continuïtat de l’activitat agrària, la promoció de programes específics
per conservar la producció, els valors ecològics i culturals.
El Parc està situat al delta del riu Llobregat. Es tracta d’una zona amb un sòl molt ric i fèrtil per
l’acumulació de sediments que ha provocat la corrent del riu i també per la situació geogràfica que
es troba (entre mar i muntanya). Aquest cúmul de factors fan d’aquest espai una zona ideal en
molts aspectes per l’activitat agrícola.
La zona conté entre 200 i 250 explotacions d’agricultors amb finques d’entre 1 i 10 hectàrees, 5
empreses amb superfícies d’entre 30 i 50 hectàrees i 1300 explotacions de petites dimensions
destinades a horts lúdics i a agricultors a temps parcial. La gran majoria de la producció d’aquest
territori és comercialitzada al Mercabarna a través de les parades de les pròpies cooperatives o de
diferents comissionistes.

1.4. Projecte BRAAVA
1.4.1.

Descripció del projecte

BRAAVA (Bràssiques d’Alt Valor Afegit) és un projecte ideat i dut a terme per la Fundació Miquel
Agustí (FMA) amb seu al campus del Baix Llobregat de la UPC. És una entitat sense ànim de lucre
dedicada a la millora i conservació de varietats tradicionals.
L’objectiu d’aquest projecte en concret és posar a disposició dels agricultors del Parc Agrari del Baix
Llobregat nous cultivars d’alt valor afegit que els hi permeti competir en el segment de les
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bràssiques actualment comercialitzades. Alhora es pretén associar aquestes varietat a segells de
qualitat objectiva per tal que els consumidors identifiquin de manera més senzilla els valors afegits
que presenten.
La proposta de treball consisteix en un projecte de quatre anys en el que es pugui explorar el màxim
de cultivars possibles en un primer moment i mitjançant un procés de selecció acabar tenint els
cultivars de més interès. L’assaig s’ubica en un camp experimental dins del Parc Agrari del Baix
Llobregat. Durant el primer any es descartaran aquells cultivars que no s’adaptin a la zona de cultiu
o que no mostrin cap tipus d’interès comercial. Aquest cribratge es durà a terme mitjançant
l’exploració fenotípica de caràcters agronòmics i morfològics i la creació d’idiotips (planta amb les
característiques ideals) a partir de l’opinió dels agricultors de la zona que participaran activament
al projecte mitjançant un procés de selecció participativa (el present treball s’emmarca en aquest
primer any de projecte). Aquelles varietats que hagin superat el primer any passaran al segon on es
corroborarà l’adaptació de les varietats a la zona i s’inclourà també la caracterització de descriptors
de qualitat. El tercer i quart any, permetran afinar la selecció de les varietats candidates incloent
caracterització sensorial i assajos en parcel·les més grans i en finques de productors per tal d’avaluar
el comportament dels materials en condicions de producció comercials. De manera esquemàtica a
la Figura 3 es mostra el sistema d’embut en el que es basa el projecte on a partir d’un gran nombre
de cultivars inicials s’aconsegueixen seleccionar les varietats que més s’acosten als idiotips
plantejats.

Figura 3. Pla de treball projecte BRAAVA. Font: Fundació Miquel Agustí
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2. Objectius
L’objectiu principal d’aquest treball és seleccionar aquells cultivars de l’espècie Brassica oleracea
que mostrin característiques interessants i una bona adaptació a la zona del Baix Llobregat per tal
de poder fer una investigació més exhaustiva durant el segon any del projecte BRAAVA. A
continuació es presenten els objectius de manera més específica:
1. Seguiment del cultiu i caracterització agronòmica i morfològica del cultivars.
2. Formulació d’un idiotip per a cada varietat amb la informació obtinguda a partir de l’aplicació de
la investigació varietal participativa.
3. Creació d’un sistema de selecció que combini la selecció genètica convencional amb la
participativa.
4. Selecció dels cultivars candidats a formar part del segon any del projecte.
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3. Material i mètodes
Durant la primera fase del projecte BRAAVA es van sembrar i plantar aproximadament 126 cultivars
diferents pertanyents a l’espècie Brassica oleracea en dos camps experimentals. Es va fer un
seguiment setmanal del cultiu per tal de poder fer una caracterització morfològica i agronòmica el
més acurada possible i es van organitzar jornades per tal de dur a terme la selecció varietal
participativa en les que van col·laborar agricultors, cuiners i comerciants de la zona. Les jornades i
les visites esporàdiques que es van rebre al camp per part del productors van servir per crear
idiotips que juntament amb l’anàlisi de dades de la caracterització van permetre seleccionar els
cultivars que van resultar més interessants de seguir estudiant durant el segon any del projecte. A
continuació es mostra el diagrama de flux del procés que es va seguir durant el primer any d’assaig
(Figura 4).

Figura 4. Diagrama de flux de les fases del primer any del projecte BRAAVA. Font : elaboració pròpia.
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3.1. Obtenció del material i sembra
El germoplasma utilitzat pel primer any de projecte va ser seleccionat a través de bases de dades
de llavors i pàgines webs de les principals empreses de llavors. De tota aquesta informació
disponible es va decidir treballar amb material provinent d’empreses de llavors, bancs de
germoplasma, centres de recerca i d’agricultors de la zona del Parc Agrari del Baix Llobregat.
Es va contactar amb cases de llavors amb seu a la Península Ibèrica (Bejo, Sakata, Syngenta i Tozer)
i d’altres d’origen anglès o estatunidenc (Baker Heirloom Seeds, Dobies of Devo, Graines Baumax,
Mr. Fothergrill’s, Seedhaholic i Thompson and Morgan). També es van aconseguir llavors de
cultivars tradicionals provinents de bancs de germoplasma d’Aragó (Centro Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de Aragón), Valencia (Conservación y Mejora de la Agrodiversidad
Valenciana), Anglaterra (United Kingdom Vegetable Genebank) i del banc de llavors de la Fundació
Miquel Agustí. A part, a través dels bancs de germoplasma també es van aconseguir varietats
millorades com les proporcionades pel United Kingdom Vegetable Center. Finalment, mitjançant
correu electrònic es va donar l’oportunitat als agricultors de la zona que fessin propostes de
varietats considerades d’interès segons els seu criteri.
Com a resultat d’aquesta recerca es van obtenir 126 varietats de les quals un 72% eren bròcolis i la
resta Cols, Kale’s, Coliflors, Bròquils i altres varietats relacionades amb el gènere Brassica. De 84
bròcolis totals inclosos a l’assaig 73 eren bròcolis ramificats. A cada una de les entrades se’ls hi va
assignar un codi que inclou les sigles BRAS i un número de quatre xifres per tal de facilitat el maneig
de la informació. A més a més es van classificar en tres categories depenen si eren varietats
tradicionals, comercials o millorades. L’annex A conté les diferents entrades incloses a l’assaig
juntament amb la informació sobre l’origen de la llavor.
Un cop obtingut tot el material es va procedir a la sembra a principis d’agost del 2016, que es va fer
de forma manual en safates de poliestirè de 216 orificis.
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3.2. Camp d’assaig
3.2.1.

Localització

El projecte es va realitzar al Parc UPC-Agròpolis a la localitat de Viladecans (coordenades UTM:
41°17'19.6"N 2°02'39.7"E). Aquestes instal·lacions són propietat de l’Escola d’Agricultura de
Barcelona i presenten una superfície de 9,23 ha de terrenys per a experimentació i proves.
La superfície utilitzada per a l’assaig va ser un camp de 1440 m2 i un altre de 1950 m2. El sòl presenta
textura franca (USDA) amb un pH de 8.43, una conductivitat elèctrica de 0,275 dS/s.m.s i un
contingut de matèria orgànica de 1.10 % s.m.s.

Figura 5. Localitazació del camp d'assaig. Font: Google Earth©

3.2.2.

Disseny i maneig del cultiu

El transplantament del material es va fer el dia 6 de setembre del 2016 repartint-lo en dos camps
diferents situats a l’espai de recerca Agròpolis.

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona
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Es va instal·lar un encoixinat de plàstic de 60 galgues de grossor sobre la línia de cultiu amb l’objectiu
d’evitar el creixement de plantes adventícies i aconseguir una retenció més elevada d’humitat. Per
sota l’encoixinat es va fer passar dos cintes de reg per degoteig.
Per altre banda es va decidir instal·lar una malla anti-ocells ja que en els cultius de bràssiques l’atac
dels ocells a les primeres fases del creixement és molt comú i representa pèrdues molt importants.
A la mateixa malla es va afegir posteriorment una malla lateral per tal de combatre l’atac dels conills
(Figura 6). Durant el període de cultiu cap de les varietats va patir algun tipus de fisiopatia i es van
aplicar només dos dosis de fungicida d’oxiclorur de coure i d’insecticida (Clorpirifos). També cal
destacar que només es va aplicar reg de degoteig el primer mes del cultiu dos cops per setmana.

Figura 6. Camp de Bràssiques amb malla antiocells a l’Agropolis (Viladecans). Font : Arxiu pròpi
De cada cultivar se’n van plantar 10 plantes situades a 1m de distància a portell entre elles. Per tal
de facilitar la caracterització es van marcar tots els genotips amb uns cartells indicant a la part
superior el nom de la varietat i el codi, i la part inferior la informació sobre el gènere i espècie a la
que pertany, el tipus varietal i la procedència. A més a més es van crear tres categories diferenciades
amb colors depenen de si es tractava de varietats tradicionals (cartell verd), comercials (cartell blau)
o millorades (cartell groc) tal i com es mostra a la Taula 4.
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Taula 4.Disseny dels diferents cartells segons la categoria a la qual pertanyen

VARIETATS
TRADICIONALS

VARIETATS
COMERCIALS

VARIETATS
MILLORADES

3.3. Caracterització dels cultivars
Durant l’assaig es va dur a terme un seguiment intensiu del cultiu en el que es va obtenir informació
a nivell agronòmic (cicle del cultiu i producció) i morfològic (color, alçada i uniformitat entre d’altres
característiques) a partir de les quals es va poder crear un recull de dades de cada varietat i va
permetre fer una selecció més acurada.
A causa de la variabilitat del material vegetal amb el que es va treballar i la conseqüent variabilitat
de períodes de collita, es va decidir establir una durada total del projecte de sis mesos, per tal de
cobrir la majoria períodes productius existents. Durant aquest temps es va estar fent un seguiment
exhaustiu del cultiu dos cops per setmana per tal de poder caracteritzar tots els cultivars que
formen part l’assaig. D’aquesta manera es va aconseguir tenir dades representatives de totes les
fases de desenvolupament del material present al camp, des del creixement de la planta,
desenvolupament de la part comestible i posterior floració. Tota aquesta informació va ser
plasmada en un quadern de camp, el qual es va complementar amb informació addicional del cultiu.
Paral·lelament a la caracterització es va portar a terme un registre fotogràfic dels trets més
característics de cada cultivar com a suport complementari per a la selecció final.

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona
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3.3.1.

Descriptors utilitzats

En general la caracterització sistemàtica es realitza a partir de descriptors prèviament definits a
nivell internacional, que permeten la discriminació relativament fàcil entre fenotips i de manera
conjunta a tot arreu. En aquest treball es va optar per utilitzar els descriptors proposats per l’UPOV
(Unió Internacional per a la Protecció de les Obtencions Vegetals) per a l’estudi dels bròcolis i
coliflors i es van adaptar a la resta de varietats presents al camp. Amb aquesta informació i
l’experiència en caracterització que te l’equip de la FMA en altres espècies, es proposa un llistat de
descriptors a nivell agronòmic i morfològic.
Característiques agronòmiques :
•

Precocitat de la collita
La precocitat de la collita fa referència als dies transcorreguts entre la sembra i la primera
collita considerant que la part comestible, del 50 % de les plantes d’un mateix cultivar, ja
té una mida o aspecte comercial.

•

Període productiu
Es considera període productiu el temps que transcorre entre la primera i última collita. La
data de la última collita correspon a la recol·lecta de l’últim fruit amb característiques
comercials produït per alguna de les plantes que formen part d’un mateix cultivar.

•

Producció
Es defineix com el pes mitjà de la part comestible recollida segons criteris comercials.
Aquest caràcter en qüestió ha estat avaluat en dos plantes de cada varietat i s’ha expressat
en grams per unitat. Aquest caràcter s’ha obtingut només dels bròcolis i dels bròcolis
ramifificants. En els cas dels segons també s’ha obtingut la quantitat de brots laterals que
produïa la planta i el pes mig d’aquests.
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Característiques morfològiques :
•

Tipus varietal
Es van classificar els diferents cultivars segons la varietat a la que es creu que pertanyen a
partir de les característiques fenotípiques observades al camp. Aquesta classificació ha
servit per comprovar la informació rebuda per part dels diferents proveïdors de llavors.
Les dades obtingudes han permès dividir tots els cultivars en cinc categories :

•

-

Bròcoli i bròcoli ramificat

-

Bròquil i coliflor

-

Kale

-

Col

-

Altres (híbrids)

Alçada de la planta
Es defineix com la mida de la planta mesurada des de la base fins la part apical.

•

Baixa

< 50 cm d’alçada

Mitjana

entre 50 i 90 cm d’alçada

Alta

< 90 cm d’alçada

Ramificacions de la planta
Es considera que una planta ramifica quan d’una mateixa tija en deriva més d’un brot. A
continuació es mostra un exemple de cada una de les dues possibles categories (Taula 5).
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Taula 5. Exemples de les possibles categories respecte el descriptor ramificació de la planta

•

Sí

No

El cultivar ramifica

El cultivar no ramifica

Presència de cabdell
S’entén com a cabdell la disposició de les fulles centrals de la col en una roseta molt densa
i apinyada (Figura 6). Aquest caràcter ha estat només avaluat en les cols.

Taula 6. Exemples de les possibles categories respecte el descriptor presència de cabdell.
Sí

No

Presència de cabdell

Absència de cabdell
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•

Ramificació de la capça central
Es defineix la capça central com a la massa compacta formada per meristemes florals que
formen les coliflors, bròquils i bròcolis al voltant de la tija principal. Segons el grau de
compactació d’aquesta capça central se les va diferenciar entre capces centrals
ramificades o compactes. A la Taula 7 es mostren imatges corresponents a les dos
possibles categories.

Taula 7. Exemples de les possibles categories respecte el descriptor de ramificació o compactació de la
capça central.

Sí

No

La capça central presenta poms molt

La capça central no presenta espais buits

ramificats des de la base del fruit

entre els diferents poms

•

Color
El color va estar avaluat sobre la part comestible del cultivar de manera qualitativa. Dins
d’aquest caràcter es van definir cinc possibles categories : verd, lila, blanc, taronja i la
combinació de blanc i verd (Taula 8).

Taula 8. Exemples de les possibles categories respecte el descriptor de color de la part comestible.
Verd

Lila

Blanc

Taronja

Blanc i verd
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•

Uniformitat
La uniformitat va ser estudiada com a la semblança entre les diferents plantes d’un mateix
cultivar. Va estar avaluada amb una escala de l’1 al 5, essent 1 un cultivar amb una
homogeneïtat molt elevada i 5 un cultivar molt heterogeni.
Per tal d’obtenir resultats més acurats es va estudiar aquest caràcter tenint en compte tres
aspectes diferents : morfologia general de la planta ( alçada, color i distribució de les fulles),
morfologia de la part comestible i uniformitat en el temps necessari per al
desenvolupament complert de la part comestible.
A continuació es mostra el criteri seguit durant la caracterització al camp
1

Totes les plantes s’assemblen en quant als criteris descrits anteriorment

2

Menys de la meitat de les plantes s’assemblen

3

La meitat de les plantes són diferents

4

Més de la meitat de les plantes són diferents

5

Totes les plantes són diferents.

3.4. Jornades de Selecció Varietal Participativa
Dins d’aquest projecte es va posar especial èmfasis a l’esmentada selecció participativa ja que
l’objectiu és beneficiar als productors de la zona amb un ventall de nous cultivars de l’espècie B.
oleracea. En aquest cas es va optar per una investigació col·laborativa agricultor-investigador
focalitzada en la SVP. Sota aquest concepte els agricultors i investigadors treballen junts en el
seguiment de la investigació i avaluació. En condicions ideals, una relació col·laborativa significa una
participació equilibrada i un repartiment del control del procés d’investigació equitatiu. A la realitat
no sempre és possible aconseguir l’equilibri esmentat.
El projecte en qüestió va tenir una durada de sis mesos en els que es van organitzar dues jornades
al camp experimental de l’Agròpolis amb una participació d’un total de 18 agricultors, 4 cuiners i
altres persones interessades en el projecte o dedicats al sector. Les jornades es van destinar a la

25

presentació del projecte BRAAVA i a la inclusió dels participants en l’exploració de les diferents
varietats presents al camp i posterior selecció. La primera de totes es va duu a terme el 19 d’octubre
i la segona el 15 de desembre del 2016, afavorint així a la possibilitat d’avaluar els cultivars en
diferents fases de desenvolupament. A més, el camp va quedar obert a visites espontànies d’aquells
que es mostressin interessat en fer un seguiment més intens del cultiu.
Per tal de plasmar els diferents criteris de selecció, opinions i recomanacions dels participants a les
jornades se’ls va oferir un quadern de camp (Annex B). Aquest va estar dissenyat de tal manera que
els participants havien d’indicar el codi del cultivar al que feien referència i el perquè estaven
interessats o no en aquest.
Amb la informació obtinguda durant les jornades es va crear una taula resum per tal d’agilitzar el
tractament de dades i posterior creació d’idiotips.
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4. Resultats i discussió
4.1. Caracterització
A partir de la caracterització dels diferents cultivars amb els que s’ha treballat se n’ha obtingut una
descripció morfològica, agronòmica i una memòria fotogràfica.
Dels 126 cultivars inicials inclosos a l’assaig s’ha pogut fer una caracterització complerta de 88 d’ells.
Aquesta diferència es pot explicar tenint en compte que es va fer un primer cribratge d’aquells
cultivars que no s’havien adaptat a les condicions edafoclimàtiques del Baix Llobregat o havien
presentat un període productiu fora de la durada total de l’assaig. La principal causa d’aquest
desajust en el període de cultiu pot venir donat per la variabilitat de la procedència del
germoplasma. Considerant la Figura 7 es pot deduir que el tipus varietal amb més pèrdues ha estat
el bròquil ramificat, que coincideix amb que la majoria d’ells són provinents del nord d’Europa. Com
a resposta a la manca de productivitat d’aquests cultivars es pot concloure que no s’han adaptat a
les condicions de la zona o al període productiu proposat.

Figura 7. Nombre de cultivars inicials i nombre de cultivars caracteritzats.
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A continuació es presenta un resum de les dades obtingudes de la caracterització a nivell varietal
amb l’objectiu de representar la realitat present al camp durant l’assaig. Tenint en compte un cop
més la diferenciació entre bròcoli i bròcoli ramificat.
La Figura 8 mostra la distribució dels individus dins del grup de bròcolis (B. oleracea var. Italica) de
les característiques estudiades més representatives d’aquesta varietat. En total són 10 cultivars de
bròcoli no ramificat dels quals un 50% tenen un període productiu d’entre 40 i 60 dies. La meitat
presenten una producció més petita de 400 g, tenint només en compte la capça central. D’aquests
un 60 % tenen la capça central ramificada i el color d’inflorescència més destacat és el lila seguit
del verd.

Figura 8. Distribució dels individus., dels diferents cultivars pertanyents a B. oleracea var. Italica (Bròcolis),
en les característiques destacades de la varietat.
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En el cas dels bròcolis ramificats (Figura 9) predominen períodes productius curts (menys de 20
dies), el color verd de la inflorescència i capces centrals petites, la majoria amb un pes de menys de
400 grams, recordem en aquest cas la producció es basa en la suma dels pesos de tots els brots
collits. A part de presentar una estructura de planta ramificada, un 80 % d’ells mostren també les
capces centrals ramificades. En aquest tipus varietal aquesta característica significa una avantatge
ja que existeix la possibilitat de comercialitzar-lo com a brots o com a peça compacte. A més, la
majoria d’ells mostren grans quantitats de brots laterals.

Figura 9. Distribució dels individus., dels diferents cultivars pertanyents a B. oleracea var. Italica (Bròcolis ramificats),
en les característiques destacades de la varietat

En el cas de les cols (B. oleracea var. capitata) les dos característiques que presenten més variabilitat
són el període productiu, en el que predominen els cicles d’entre 20 i 40 dies, i l’alçada de la planta
de la que es pot concloure que es tracta d’una varietat de cultivars majoritàriament baixos (Figura
10). Per altra banda indicar que el color de totes elles era el verd.
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Figura 10. Distribució dels individus., dels diferents cultivars pertanyents a B. oleracea var. capitata
(Col), en les característiques destacades de la varietat

La Figura 11 mostra les diferències dins de la varietat B. oleracea var. sabellica (Kale o col rissada).
De totes les característiques estudiades se’n destaca el període productiu, l’alçada de la planta i el
color de les fulles (part comestible). Cal posar especial èmfasi en que es tracta de la varietat amb
un període productiu més llarg en el que la majoria dels cultivars superen els 80 dies, a causa de la
collita escalonada que es fa de les fulles. Acostumen a ser plantes d’estatura baixa i amb múltiples
combinacions de colors.

Figura 11. Distribució dels individus., dels diferents cultivars pertanyents a B. oleracea var. sabellica (Kale o
Col rissada), en les característiques destacades de la varietat
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Dels 7 bròquils i coliflors (B. oleracea var. botrytis) que es trobaven dins l’assaig cal destacar-ne el
gran ventall de colors que ofereix aquesta varietat, en el la que la majoria de cultivars presenten un
període productiu d’entre 20 i 40 dies i una alçada baixa mitjana ( Figura 12).

Figura 12. Distribució dels individus., dels diferents cultivars pertanyents a B. oleracea var. botrytis (Bròquil
i coliflor), en les característiques destacades de la varietat

Per últim tenir en compte el grup d’híbrids que a causa de les diferències entre els cultivars es dóna
la impossibilitat de resumir les dades de caracterització de forma conjunta. Es tracta d’un grup de 7
cultivars que conté encreuaments de Bròcolis amb Col Xina, Bròcoli amb Kailan, col de Brussel·les
amb Kale i Bròquil amb Bròcoli. Tots ell presenten una capça central menys els creuaments amb
Kale o Col rissada les quals es caracteritzen per tenir un període productiu llarg. La majoria dels
creuaments amb brócoli mostren una estructura de planta ramificada.

4.2. Selecció varietal participativa i formulació d’idiotips
De les diferents jornades de selecció varietal participativa se n’ha obtingut informació sobre les
característiques considerades de més interès pels agricultors, des de la mida de la planta, color de
la inflorescència o preferències en quan la producció del cultiu. S’han valorat positivament aquells
cultivars pels que els participants mostraven especial interès, tenint en compte però que no tots
ells han dut a terme un seguiment suficientment continu com per presenciar el període productiu
de tots els cultivars. És a partir d’aquest informació que s’han formulat diferents idiotips, un per a
cada una de les varietats amb les que s’ha treballat i diferenciant el bròcoli del bròcoli ramificat a
causa de les diferències morfològiques existents entre ells i atributs que se’ls concedeix (Taula 9).
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Taula 9. Resultats de la selecció varietal participativa i conseqüent idiotip per a cada una de les varietats.
Varietat

Cultivars escollits pels agricultors

•
Bròcoli

•
•

•
•
Bròcoli

Idiotip

Calabrese, Broccoli "F1
Marathon”
Mugnuli broccoletto baresi
Calabrese Broccoli Miranda

•
•
•
•

Productiu
Capça central no ramificada
Uniformitat del cultivar
Període productiu llarg

Green sprouting
Purple Sprouting Broccoli
"summer purple"
MF-0049
Sparaceddo
Broccoli extra early sprouting
rudolph

•
•
•
•
•

Nº elevat de brots laterals
Productiu
Capça central no ramificada
Uniformitat del cultivar
Període productiu llarg

ramificat

•
•
•

Col

•
•
•

Col paperina
Cabbage Pixie
Col de gener

•
•
•
•

Planta baixa
Fruit de dimensions grans
Uniformitat del cultivar
Període productiu llarg

Kale

•
•
•
•

Chou Frise F1 REDBOR
Chou FR. Nero di Toscana
Kale Black Magic TZ 9096
Kale TZB 9332

•
•
•
•

Colors liles i verds
Cicle de producció llarg
Uniformitat del cultivar
Formes diferents

•
•
•
•

Chou-fleur di sicilia Violetto
Bròquil Santa Teresa morat
Cavolo broccolo agostina
Chou-fleur F1 Cheddar

•
•
•
•
•

Color morat/ groc / verd
Compactació del fruit
Planta baixa
Uniformitat del cultivar
Període productiu llarg

Bròquil
i
Coliflor
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4.3. Anàlisi de dades
La majoria de mètodes proposats per l'anàlisi de dades de projectes que inclouen SVP estan
dissenyats per estudis dedicats a la millora genètica. Per altra banda en la majoria dels sistemes
d’anàlisi de dades proposats es considera que l’assaig es dur a terme dins del terreny propi de cada
un dels agricultors participants, permetent així, una avaluació continuada del cultiu per part
d'aquests. Finalment s'obtenen dos seleccions varietals, la de l'agricultor i la del científic, a les quals
se'ls aplica un anàlisi de variància.
En aquest projecte en concret el seguiment per part dels agricultors no ha estat continu,
conseqüentment el llistat de cultivars seleccionats per SVP no és comparable al creat a partir de la
selecció convencional. És per aquest motiu i la gran quantitat de cultivars amb la que s’ha treballat
que s'ha vist la necessitat de crear un nou mètode d'anàlisi de dades que inclogui, més enllà de la
caracterització convencional, l'opinió dels agricultors i permeti una selecció més efectiva i ràpida
tenint en compte dos fonts d’informació.
El mètode proposat es basa en un sistema de puntuació que combina la informació obtinguda a
partir de la caracterització i els idiotips formulats a partir de SVP. La puntuació ha estat ideada
específicament per a cada varietat tenint en compte que els idiotips són diferents per a cada una
d’elles. Així doncs el procediment ha estat realitzat per separat en cada una de les varietats amb les
que s’ha treballat.
El sistema parteix de les dades de la caracterització de camp respecte els descriptors esmentats. La
Taula 10 conté un exemple de la caracterització de camp del bròcoli. De tots els descriptors
inicialment proposats la taula mostra els que finalment s’han utilitzat per a la selecció tenint en
compte els requeriments dels idiotips.
Un cop filtrades les dades dels descriptors de més interès s’ha procedit a donar una puntuació a
cada un dels valors caracteritzats, essent aquells que s’acostin més a l’idiotip plantejat els que
obtenen més puntuació en una escala de l’1 al 10. Per exemple, si la uniformitat de les plantes d’un
cultivar en concret al camp ha estat avaluat amb un 1 (molt uniforme) rebrà una puntuació d’un 10,
tenint en compte que en l’idiotip es busca la màxima homogeneïtat del cultiu. Un exemple del
sistema de puntuació creat específicament per al bròcoli es troba a la Taula 11.
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Pes capça central
(g/unitat)

Unitats laterals

Producció total (g)

Pes laterals (g/unitat)

2

1623

33,5

101

717

3

820

41

87

142,5

4

312

42,3

NO

42

831

3

1008

59

3

SI

32

195

8

244

6,47

1

4

NO

54

226,5

5

282

12,2

4

3

5

NO

42

262

5

378

25,8

1

1

2

NO

28

545

0

545

0

5

3

5

SI

57

371,5

2

495

61,5

1

1

2

SI

14

858

5

1052
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ramificació capça
central

518,5

Uniformitat període
productiu

41

Uniformitat part
comestible

BRAS2061
BRAS2103
BRAS2110
BRAS2081
BRAS0088
BRAS2035
BRAS0099
BRAS2102
BRAS0086
BRAS0087

Uniformitat Plantes

CODI

Període productiu

Taula 10. Caracterització convencional del bròcoli (Brassica oleracea var. Italica)

1

1

3

NO

1

1

4

NO

2

1

5

SI

3

1

5

3

1

4

Taula 11. Sistema de puntuació adaptat a l’idiotip de bròcoli (B. oleracea var. italica).

Uniformitat de la planta,
part comestible i període
productiu
Capça central ramificada

Període productiu (dies)

Producció total (kg)

Pes capça central (kg)

Valor
Puntuació
caracteritzat
1
10
2
8
3
6
4
4
5
2
Sí
5
No
10
> 80
10
60-80
8
40-60
6
20-40
4
<20
2
>2
10
2-1,5
8
1,5-1
6
1-0,5
4
<0,5
2
>1
10
1-0,8
8
0,8-0,6
6
0,6-0,4
4
<4
2
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Puntuant cada un dels descriptors s’ha obtingut una suma numèrica total per cada cultivar a la que
s’anomena “Suma de punts dels descriptors”. Per altra banda, per tal de reforçar l’opinió dels
agricultors, s’ha afegit al mètode un factor que multiplica la suma resultant de cada cultivar,
depenen de la quantitat de persones que s’hagin mostrat interessades en aquest cultivar en
concret. Per exemple, si un mateix cultivar ha estat esmentat per dos persones el factor de
multiplicació és 1,2 o tres persones 1,3. A aquest factor se l’ha anomenat “factor agricultor”. El
resultat de multiplicar el factor agricultor per la suma de punts dels descriptors és el que s’ha
anomenat “Resultat final”. A la Taula 12 es pot veure la puntuació concreta de cada descriptor, la
suma resultant de la caracterització, el factor de l’agricultor i el resultat final de multiplicar-lo a la
suma de la caracterització.
Taula 12. Resultat de l’aplicació del mètode de selecció creat al bròcoli (B. oleracea var. italica).

Pes capça central

Producció

10
10
5
10
5
10
10
10
5
5

6
10
10
6
4
6
6
4
6
2

4
6
2
8
2
2
2
4
2
8

8
4
2
6
2
2
2
4
2
6

54
1
54
1,2
39
1
48
1
35
1
38
1
32
1,1
50
1,2
25
1,2
49
1
Mitjana de
Resultats finals

54
64,8
39
48
35
38
35,2
60
30
49
45,3

Selecció

Període productiu

6
4
2
2
6
4
2
8
2
8

Resultat final

Ramificació capça central

10
10
10
10
10
10
6
10
6
10

(Suma de punts x Factor agricultor)

Uniformitat període productiu

10
10
8
6
6
4
4
10
2
10

Factor agricultor

Uniformitat part comestible

BRAS2061
BRAS2103
BRAS2110
BRAS2081
BRAS0088
BRAS2035
BRAS0099
BRAS2102
BRAS0086
BRAS0087

Resultats totals

Suma de punts dels descriptors

CODI

Uniformitat plantes

Puntuació específica per cada descriptor

SELECCIONAT
SELECCIONAT
DESCARTAT
SELECCIONAT
DESCARTAT
DESCARTAT
DESCARTAT
SELECCIONAT
DESCARTAT
SELECCIONAT
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Finalment es proposen seleccionar aquells cultivars que presentin una puntuació igual o més gran
que la mitjana de la puntuació final de tots els cultivars que formen part d’una mateixa varietat.
Segons la pressió de selecció que es vulgui aplicar hi ha l’opció d’augmentar la puntuació final que
cal superar per tal de considerar una varietat com a seleccionada.
Així doncs, la susceptibilitat d’un cultivar a ser seleccionat depèn de dos factors: el què
anomenarem puntuació de camp (caracterització) i el factor de l’agricultor.
L’adaptació d’aquest sistema per tal de dur a terme la selecció ha estat positiva en quan les
varietats de bròcoli, bròcoli ramificat, coliflors i bròquils, col i kale però no en la categoria d’híbrids,
ja que ha estat impossible d’aplicar-lo a causa de la falta d’un idiotip i les diferències morfològiques
i agronòmiques entre ells. Tot i així els agricultors han donat molt protagonisme a la majoria de
cultivars d’aquesta categoria, posant especial atenció al Bimi, a les Kalettes i el Romanesco, essent
cadascun d’ells productes amb cert prestigi a Europa i relativament nous a Espanya (Figura 13).

Figura 13. D'esquerra a dreta: Bimi (Bròcoli x kale), Kalettes (Col de Brussel·les x kale), Romanesco (Bròcoli x
bròquil)
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4.4. Selecció final
La selecció final s’ha dut a terme mitjançant el mètode explicat a l’apartat 4.3 en la majoria de les
varietats i en el cas dels híbrids s’ha considerat de gran importància l’opinió dels participants de les
jornades i s’han valorat de manera específica per a cada cultivar les característiques
organolèptiques i uniformitat d’aquest adaptant en cada cas els descriptors utilitzats en la resta de
varietats.
Finalment han estat seleccionats 46 cultivars dels 126 inicials, xifres que mostren l’eficàcia del
sistema de selecció creat, donat que s’ajusta al disseny experimental prèviament proposat per la
Fundació Miquel Agustí. Els cultivars seleccionats es mostren a l’Annex A indicats amb un punt verd.
Els resultats es mostren de manera gràfica a la Figura 14, a la que es pot observar el nombre de
cultivars de cada varietat que ha estat sotmès al procés de selecció i de tots aquests els que han
estat considerats interessants de seguir estudiant (seleccionats).
La reducció de cultivars més destacada s’ha produït en la categoria dels bròcolis ramificats, tenint
en compte, una vegada més, la diversificació en l’origen del germoplasma i la manca d’adaptació a
la zona del Baix Llobregat. La categoria que s’ha vist menys afectada és la de les Kale’s de les quals
s’han seleccionat cinc cultivars dels vuit totals.

Figura 14. Nombre de cultivars inicials i nombre de cultivars seleccionats pel segon any del projecte.
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Conclusions
Les conclusions respecte el objectius plantejats són:
1. El seguiment intensiu del cultiu i la caracterització dels diferents cultivars ha permès obtenir
informació acurada de caràcters agronòmics i morfològics. S’han pogut caracteritzar només 88
cultivars dels 126 totals a causa de que no tots han arribat al període productiu dins del temps
establert o han mostrat símptomes de no adaptació a la zona. La majoria dels cultivars no
caracteritzats pertanyen a la categoria de bròcolis ramificats, coincidint que gran part d’ells
provenen del nord d’Europa i per tant es confirma la hipòtesis de que no s’han adaptat a les
condicions edafoclimàtiques del terreny.
2. A partir de la informació obtinguda durant les jornades de selecció varietal participativa s’han
formulat diferents idiotips per cada una de les categories amb les que s’ha treballat durant l’assaig,
exceptuant però, la categoria d’híbrids per la qual ha estat impossible definir un únic idiotip, a causa
de la variabilitat que presentaven entre ells.
3. Els resultats d’aplicació del sistema de puntuació creat han estat satisfactoris en totes les
categories en les que s’ha implementat. Es pot afirmar que s’ha obtingut una selecció el més
acurada possible tenint en compte que s’ha treballat amb la integració de dos fonts d’informació
diferents, la caracterització convencional i la selecció varietal participativa. Aquest sistema però, no
s’ha pogut adaptar a la categoria d’híbrids per manca d’un idiotip concret.
4. En total s’han seleccionat 46 cultivars coincidint amb aquells que han mostrat característiques
més properes als idiotips plantejats a partir de l’opinió dels agricultors. El nombre de cultivars
seleccionats s’ajusta al disseny experimental prèviament plantejat per la Fundació Miquel Agustí,
per tant es confirma l’eficàcia del mètode aplicat.
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Annexos
Annex A.

Entrades de germoplasma

Taula 1. Varietats de bròcoli (Brasica oleracea L. var. Italica). Codi d’identificació, nom comú de la
varietat, categoria a la qual pertanyen i origen de la llavor.
Codi
identificació

Nombre de la
varietat

Categoria

Origen

BRAS2061

Boccoli (Autumn) Beaumont F1

Varietat comercial

Mr. Fothergrill's

BRAS2103

Calabrese, Broccoli "F1 Marathon"

Varietat comercial

Seedaholic

BRAS2110

Calabrese, Broccoli "Waltham"

Varietat comercial

Seedaholic

BRAS2102

Calabrese, Broccoli Miranda

Varietat comercial

Seedaholic

BRAS2081

Broccoli fiesta F1 hibrid (Calabrese)

Varietat comercial

Thompson and Morgan

BRAS0086

green sprouting

Varietat millorada

Banc de llavors del UKVGB

BRAS0087

Italian green sprouting

Varietat millorada

Banc de llavors del UKVGB

BRAS0088

italian sprouting

Varietat millorada

Banc de llavors WARWICK

BRAS0090

Purple sprouting

Varietat millorada

Banc de llavors WARWICK

BRAS0091

White sprouting

Varietat millorada

Banc de llavors WARWICK

BRAS2035

Broccoli Waltham 29

Varietat tradicional

Baker Creek Heirloom Seeds

BRAS0071

Broculi hijudo

Varietat tradicional

Banc de llavors del CITA

BRAS0099

Mugnoli broccoletto baresi

Varietat tradicional

Banco WARWICK

BRAS0100

Mugnoli piccoli

Varietat tradicional

Banco WARWICK

Taula 2. Varietats de bròcoli ramificat (Brasica oleracea L. var. Italica). Codi d’identificació, nom
comú de la varietat, categoria a la qual pertanyen, i origen de la llavor.
Codi
identificació
BRAS2036

Nom de la varietat

Categoria

Origen

Bonarda (Sprouting brocoli)

Varietat comercial

Bejo

BRAS2037

Burbank (Sprouting brocoli)

Varietat comercial

Bejo

BRAS2038

Mendocino (Sprouting brocoli)

Varietat comercial

Bejo

BRAS2039

Rioja (Sprouting brocoli)

Varietat comercial

Bejo

BRAS2040

Santee (Sprouting brocoli)

Varietat comercial

Bejo

BRAS2041

Broccoli Purple Sprouting Continuity Mixed

Varietat comercial

Dobies of Devon

BRAS2042

Sprounting Broccoli Red Arrow

Varietat comercial

Dobies of Devon

BRAS2043

Sprouting Broccoli Early Purple Sprouting

Varietat comercial

Dobies of Devon

BRAS2044

Sprouting Broccoli Rudolph

Varietat comercial

Dobies of Devon

BRAS0039

Chou brocoli camelia

Varietat comercial

Graines Baumaux

BRAS2048

Chou Broccoli F1 Burbank

Varietat comercial

Graines Baumaux

BRAS2050

Chou Broccoli F1 Santee

Varietat comercial

Graines Baumaux

BRAS2047

Chou Broccoli Agetti di Napoli

Varietat comercial

Graines Baumaux

BRAS2049

Chou Broccoli F1 Rioja

Varietat comercial

Graines Baumaux

BRAS2063

Broccoli (Sprouting) Early Purple

Varietat comercial

Mr. Fothergrill's

BRAS2065

Broccoli (Sprouting) Summer Purple

Varietat comercial

Mr. Fothergrill's

BRAS2066

Broccoli Cardinal

Varietat comercial

Mr. Fothergrill's

BRAS2069

Broccoli Red Arrow (Sprouting)

Varietat comercial

Mr. Fothergrill's

BRAS2070

Broccoli Tenderstem-Green Inspiration F-1

Varietat comercial

Mr. Fothergrill's

BRAS2064

Broccoli (Sprouting) Lancer Mixed

Varietat comercial

Mr. Fothergrill's

BRAS2067

Broccoli Claret F1

Varietat comercial

Mr. Fothergrill's

BRAS2068

Broccoli Extra Early Rudolph

Varietat comercial

Mr. Fothergrill's

BRAS2096

Purple Sprouting Broccoli "summer purple"

Varietat comercial

Seedaholic

BRAS2097

Broccoli, Early White Sprouting "White eye"

Varietat comercial

Seedaholic

BRAS2098

Broccoli, Purple Sprouting "Red Arrow"

Varietat comercial

Seedaholic

BRAS0039

Chou brocoli camelia

Varietat comercial

Graines Baumaux

BRAS2048

Chou Broccoli F1 Burbank

Varietat comercial

Graines Baumaux

BRAS2050

Chou Broccoli F1 Santee

Varietat comercial

Graines Baumaux

BRAS2047

Chou Broccoli Agetti di Napoli

Varietat comercial

Graines Baumaux

BRAS2049

Chou Broccoli F1 Rioja

Varietat comercial

Graines Baumaux

BRAS2063

Broccoli (Sprouting) Early Purple

Varietat comercial

Mr. Fothergrill's

BRAS2065

Broccoli (Sprouting) Summer Purple

Varietat comercial

Mr. Fothergrill's

BRAS2066

Broccoli Cardinal

Varietat comercial

Mr. Fothergrill's

BRAS2069

Broccoli Red Arrow (Sprouting)

Varietat comercial

Mr. Fothergrill's

BRAS2070

Broccoli Tenderstem-Green Inspiration F-1

Varietat comercial

Mr. Fothergrill's

BRAS2064

Broccoli (Sprouting) Lancer Mixed

Varietat comercial

Mr. Fothergrill's

BRAS2067

Broccoli Claret F1

Varietat comercial

Mr. Fothergrill's

BRAS2068

Broccoli Extra Early Rudolph

Varietat comercial

Mr. Fothergrill's

BRAS2096

Purple Sprouting Broccoli "summer purple"

Varietat comercial

Seedaholic

BRAS2097

Broccoli, Early White Sprouting "White eye"

Varietat comercial

Seedaholic

BRAS2098

Broccoli, Purple Sprouting "Red Arrow"

Varietat comercial

Seedaholic

BRAS2099

Purple Sprouting Broccoli "Red Spear"

Varietat comercial

Seedaholic

BRAS2100

Broccoli, "Late Purple Sprouting"

Varietat comercial

Seedaholic

BRAS2101

Broccoli, Extra Early Purple Sprouting "Rudolf"

Varietat comercial

Seedaholic

BRAS2105

Broccoli, Late Purple Sprouting "Cardinal"

Varietat comercial

Seedaholic

BRAS2106

Broccoli, Late white Sprouting "White Star"

Varietat comercial

Seedaholic

BRAS2107

Broccoli, "Early Purple Sprouting"

Varietat comercial

Seedaholic

BRAS2108

Broccoli, "Early Purple Sprouting" (organico)

Varietat comercial

Seedaholic

BRAS2109

Broccoli Calabrese "Italian Green Sprouting"

Varietat comercial

Seedaholic

BRAS2072

Monflor

Varietat comercial

Syngenta

BRAS2071

MF-0049

Varietat comercial

Syngenta

BRAS2074

Broccoli Early Purple Sprouting Red Arrow

Varietat comercial

Thompson and Morgan

BRAS2076

Broccoli Summer Purple

Varietat comercial

Thompson and Morgan

BRAS2073

Broccoli Early Purple Sprouting

Varietat comercial

Thompson and Morgan

BRAS2075

Broccoli Mixed Purple Sprouting and white sprouting

Varietat comercial

Thompson and Morgan

BRAS2080

Broccoli extra early sprouting rudolph

Varietat comercial

Thompson and Morgan

BRAS2082

Broccoli sibsey

Varietat comercial

Thompson and Morgan

BRAS2083

Broccoli sprouting redhead

Varietat comercial

Thompson and Morgan

BRAS2079

Broccoli choice selection mixed

Varietat comercial

Thompson and Morgan

BRAS2084

Broccoli Extra Early Purple Sprouting Rudolph

Varietat comercial

Tozer Seeds

BRAS2085

Broccoli Red Admiral F-1

Varietat comercial

Tozer Seeds

BRAS2086

Broccoli TZ 5055 F-1

Varietat comercial

Tozer Seeds

BRAS2087

Broccoli TZ 7035 F-1

Varietat comercial

Tozer Seeds

BRAS0077

Purple sprouting early

Varietat millorada Banc de llavors del UKVGB

BRAS0078

Purple sprouting late

Varietat millorada Banc de llavors del UKVGB

BRAS0079

Purple sprouting xmas

Varietat millorada Banc de llavors del UKVGB

BRAS0080

Purple sprouting early improved

Varietat millorada Banc de llavors del UKVGB

BRAS0081

Purple sprouting late improved

Varietat millorada Banc de llavors del UKVGB

BRAS0082

White sprouting early

Varietat millorada Banc de llavors del UKVGB

BRAS0083

Sprouting late white

Varietat millorada Banc de llavors del UKVGB

BRAS0084

White sprouting late

Varietat millorada Banc de llavors del UKVGB

BRAS0085

Improved white sprouting

Varietat millorada Banc de llavors del UKVGB

BRAS0093

Autumn spear

Varietat millorada Banc de llavors del UKVGB

BRAS0094

Sparaceddo

Varietat millorada Banc de llavors del UKVGB

BRAS0095

Sparacedda settembrina

Varietat millorada Banc de llavors del UKVGB

BRAS0089

Chistmas purple sprouting

BRAS2033

Broccoli Calabrese Green Sprouting

Varietat tradicional Baker Creek Heirloom Seeds

BRAS2034

Broccoli Early Purple Sprouting

Varietat tradicional Baker Creek Heirloom Seeds

BRAS0106

Cavolo zolfino

Varietat tradicional Banc de llavors del UKVGB

BRAS0097

Mugnuli

Varietat tradicional Banc de llavors del UKVGB

BRAS0098

Mugnuli

Varietat tradicional Banc de llavors del UKVGB

BRAS0096

Mugnuli variata

Varietat tradicional Banc de llavors del UKVGB

BRAS0102

Cavolo Ramoso Tardivo di marzo, Calabrese

Varietat tradicional Banc de llavors del UKVGB

BRAS0103

Cavolo broccolo

Varietat tradicional Banc de llavors del UKVGB

BRAS0105

Cavolo sparacello

Varietat tradicional Banc de llavors del UKVGB

BRAS0101

Varietat millorada

Banc de llavors WARWICK

Cavolo broccolo ramoso calabrese natalino
Varietat
tradicional de
Banc
de llavors del UKVGB
Escola Superior
d’Agricultura
Barcelona

BRAS0076

Broquil judo

Varietat tradicional
Banc de llavors del CITA
UPC - BarcelonaTech

BRAS0074

Broquil verde

Varietat tradicional

Banc de llavors del CITA
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Taula 3. Varietats de col (Brasica oleracea L. var. aephala, var. capitata ). Codi d’identificació, nom
comú de la varietat, categoria a la qual pertanyen, origen i lloc concret de procedència.

Taula 4. Varietats de coliflor i bròquil (Brasica oleracea L. var. botrytis ). Codi d’identificació, nom
comú de la varietat, categoria a la qual pertanyen, origen i lloc concret de procedència.
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Taula 5. Varietats de kale (Brasica oleracea L. var. sabellica ). Codi d’identificació, nom comú de la
varietat, categoria a la qual pertanyen i origen de la llavor.

Taula 6. Altres varietats de bràssiques (Brasica). Codi d’identificació, nom comú de la varietat,
categoria a la que pertanyen, origen i lloc concret de procedència.
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Annex B. Exemple de quadern de camp presentat a les jornades de selecció.

