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RESUM
Els calçots són un producte molt valorat a Catalunya tant per la vessant cultural com per
l’econòmica i és actualment un dels cultius que més ha crescut en els darrers anys per la seva
qualitat organolèptica. Es calcula que durant la temporada 2016-2017 es van comercialitzar
gairebé 47 milions de calçots a tot Catalunya, dels quals aproximadament una quarta part es van
comercialitzar sota el segell de la Indicació Geogràfica Protegida Calçot de Valls.
El cultiu en contenidor permet optimitzar l’èxit de la producció i el maneig de les plantes, ja que
el cultiu en contenidor requereix, fonamentalment, de l’enteniment de les condicions d’ambient
de l’arrel. En un contenidor, el volum de l’exploració del sistema radical és limitat i està exposat
a ràpides fluctuacions de l’ambient. Es genera, per tant, la necessitat de minimitzar els factors
d’estrès que poden afectar al cultiu. Donat aquest fet, en el treball es volen optimitzar les
condicions en cultiu en contenidor, arribant a la conclusió de l’efecte d’aquest conreu en les
característiques agronòmiques i morfològiques dels calçots.
Així doncs, s’han plantat 150 motes en un bloc principal de material vegetal de 135 contenidors
amb una mota cadascun i un altre bloc de 15 motes control. S’han fet 9 tractaments diferents,
resultants de la combinació de 3 mides de contenidor i de 3 substrats diferents, en que cada
tractament te 15 individus. Durant el cultiu se’n ha fet un seguiment per tal de fenotipar els
principals caràcters agronòmics.
Els resultats mostren que un cultiu en contenidor de calçots amb substrat universal amb una
capacitat del contenidor de 18 litres o més, provoca una forta interacció entre aquests dos
factors que fa ressaltar-los enfront de les altres combinacions de cultiu utilitzades, en quasi be
tots els caràcters estudiats.
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RESUMEN
Los calçots son un producto muy valorado en Cataluña tanto por la vertiente cultural como por
la económica y es actualment uno de los cultivos que más ha crecido en los últimos años por su
cualidad organoléptica. Se calcula que durante la temporada 2016-2017 se comercializaron casi
47 millones de calçots en Cataluña, de los cuales aproximadamente una cuarta parte se
comercializaron bajo el símbolo de la Indicació Geogràfica Protegida Calçot de Valls.
El cultivo en contenidor permite optimitzar el éxito de la producción y el manejo de las plantas,
ya que el cultivo en contenedor requiere, fundamentalmente, del entendimiento de las
condiciones de ambiente de la raíz. En un contenedor, el volumen de la exploración del
sistema radical es limitado y está expuesto a rápidas fluctuaciones del ambiente. Se genera,
por lo tanto, la necesidad de minimizar los factores de estrés que pueden afectar al cutlivo.
Dado este hecho, en el trabajo se quieren optimitzar las condiciones ambientales en el cultivo
en contenedor, llegando a la conclusión del efecto de este cultivo en las características
agronómicas y morfológicas de los calçots.
Asi entonces, se han plantado 150 cebollas en un bloque principal de 135 contenedores con
una cebolla cada uno y otro bloque de 15 cebollas en campo. Se han hecho 9 tratamientos
diferentes, resultantes de la combinación de 3 capacidades de contenedor y de 3 sustratos
diferentes, en que cada tratamiento tiene 15 individuos. Durante el cultivo se ha hecho un
seguimento para fenotipar los principales caracteres agronómicos.
Los resultados muestran que un cultivo en contenedor de calçots con sustrato universal con un
contenedor de 18 litros o más de capacidad, provoca una fuerte interacción entre estos dos
factores que hacen resaltarlos frente las otras combinaciones de cultivo, en casi todos los
caracteres estudiados.
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ABSTRACT
Calçots are a very valued product in Catalonia for its cultural and economic aspect and nowadays
are amongst the crops with higher growth due to its organoleptic qualities. It is estimated that
during the 2016-2017 season almost 47 million calçots were sold throughout Catalonia, and
approximately a quarter of them were sold under the seal of the Protected Geographical
Indication (PGI) Calçot de Valls.
The various trials that have been carried out with the aim of bringing added value to the product
have allowed to predict strategies in how to define an improvement program and entails that
different aspects of their cultivation are to be considered. It has been determined that calçot
characters are strongly influenced by the environment. Given this fact the purpose of this work
is to observe which environmental parameters affect their cultivation and environmental
conditions will be optimized in container cultures, getting to know the effect of this type of
cultivation in the agronomical and morphological characteristics of calçots.
Container gardening techniques allow to optimize a successful production and handling of the
plants, as such techniques require a solid knowledge of the environmental conditions
influencing the roots. In a gardening pot, the volume of expansion available for the root system
is limited and is exposed to rapid environmental changes. Then it becomes necessary to
minimize the stress factors that can affect the cultivation of the plants.
Therefore 150 samples have been planted in main blocks of vegetal material, with 135
containers with 1 sample each and 15 samples as controls. A total of 9 treatments have been
made, resulting from the combination of 3 different container size and 3 different substrates, in
which each treatment have 15 individuals.
The results show that the use of universal substrate combined with a container of 18 liters or
more, produces a strong interaction between these two factors that stands out from the other
combinations used in almost all characters under study.
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1.

INTRODUCCIÓ

1.1. El gènere Allium
El gènere Allium pertany a la família de les liliàcies i està constituït per un gran nombre
d’espècies perennes que presenten diferents estructures de reserva com ara rizomes, arrels i
bulbs. Són plantes herbàcies que poden arribar al metre i mig d’alçada i que poden ser més o
menys prominents. La majoria d’espècies es multipliquen vegetativament amb uns petits bulbs
que es formen al costat del bulb matern o inclús en la mateixa flor (Figura 1). Les fulles són basals
i neixen d’una tija subterrània. La inflorescència consisteix en una umbel.la amb nombroses flors
petites, el color de les quals varia des del blanc, passant per groc i rosat, fins al blau (Figura 2).
Les flors tenen sis estams disposats en dos verticils de tres, amb un ovari súper, d’estigma rugós,
que té tres lòculs (Carravedo i Mallor, 2007). Cada lòcul conté dos òvuls, per tant, cada flor pot
contenir un màxim de sis llavors. Les llavors són de color negre amb una forma piramidal
irregular i tenen una coberta molt gruixuda.

Figura 1. Propàguls vegetals d’espècies del gènere Allium. Font: Carravedo i Mallor, 2007.

Figura 2. Inflorescència d’Allium cepa L. Font: Flora de Catalunya.
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El seu sistema radicular està constituït per un gran nombre d’arrels fasciculades blanques,
arribant fins als seixanta centímetres de profunditat, encara que normalment no passa dels vint
centímetres. 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 quan ocorren
diverses condicions ambientals favorables, la planta emet una capsa floral buida, de secció
cilíndrica que travessant el bulb, dóna lloc a la inflorescència.
La pol·linització és principalment entomòfila, tot i que també pot ser anemòfila i la inflorescència
es caracteritza per la seva fertilitat ja que el número de flors de la umbel.la varia de cinquanta a
dos mil flors. La majoria d’espècies Allium són al·lògames i se’n comptabilitzen més de 500
(Brewster, 2008).
Les espècies silvestres d’aquest gènere són, típicament, plantes de llocs oberts, assolellats, secs
i de climes relativament àrids. Moltes espècies d’aquest gènere es troben en les estepes, en
vessants secs de muntanya i en llocs oberts rocosos o pedregosos (Hanelt, 1990). La
característica més coneguda d’aquest gènere és la seva olor i sabor característic, proporcionat
pels compostos de sofre que s’alliberen al destruir-se les cèl·lules.
La classificació taxonòmica del gènere, revisada i resumida per Hanelt l’any 1990, és la següent:
Classe: Monocoyledoneae
Superordre: Liliiflorae
Ordre: Asparagales
Família: Alliaceae
Tribu: Alliae
Gènere: Allium
1.1.1. Història
A diferència de la majoria d’espècies cultivades, avui en dia encara es desconeix quin és el parent
silvestre del qual es va domesticar la ceba. De totes maneres, Hanelt l’any 1990 va postular
Allium vavilovii com l’espècie silvestre actual més pròxima a la ceba. És en l’antic Egipte on es
troben les primeres proves gràfiques del seu consum en gravats a tombes de la tercera i quarta
dinastia (2700 aC). Aquests documents, juntament amb mencions bíbliques al llibre de l’Èxode i
evidències del consum a Mesopotàmia, fan pensar que la domesticació de la ceba comença fa
uns cinc mil anys, segurament de manera simultània a diferents zones dels actuals Iran i
Pakistan. Molt probablement, durant la domesticació es va afavorir un canvi en el patró
al·lomètric del creixement de la planta en favor del bulb, se’n va escurçar el cicle de vida fins a
la biennalitat i es va adaptar a un gran nombre d’ambients (Hanelt, 1990).
A Europa arriba a partir dels Minoics (2000 – 1400 aC), una civilització amb un gran poder
marítim durant aquesta època. Tant la cultura grega com la romana en fan un gran ús, i són
molts els escriptors grecs que en fan referència. Durant l’edat mitjana, l’ús de la ceba va
esdevenir de gran importància a tota Europa, donat el triple ús que se’n feia: hortalissa carnosa,
condiment i ús medicinal. A Amèrica arriba de la mà dels primers descobridors, constatant-se
que Colom les va plantar a les Índies l’any 1494 (Carravedo i Mallor, 2007).
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El consum de calçots es considera d’aparició molt més recent. No obstant, la utilització de
rebrots de ceba per a l’alimentació ja queda recollida per l’autor romà Apici en el seu llibre, l’art
de la cuina, on hi donava diverses receptes per a la preparació de, com ell anomenava els calçots,
Porrus capitatus. Recentment, a Hongria, l’arqueòleg Lászlo Borhy ha descobert una pintura
romana del s. III a l’actual població de Szony (Hongria) on es pot observar una persona menjant
el que semblen calçots (Figura 3). Com s’ha vist, el consum de calçots és extraordinàriament
modern en comparació amb l’aparició de la ceba.
Es creu que, a finals del s.XIX un pagès de Valls anomenat Xat de Benaiges va posar un parell de
brots de cebes al foc i va descobrir per atzar un plat que a la primeria del segle XX ja havia
esdevingut habitual en moltes llars de la població de Valls. De llavors ençà, el consum de calçots
ha esdevingut una festa gastronòmica coneguda arreu, especialment a Catalunya. Els calçots es
mengen habitualment els mesos de gener, febrer i març, es couen amb llenya provinent de
sarments, rabasses o rabassons de vinya i es consumeixen acompanyats d’una salsa típica, la
dita salvitxada, elaborada a base d’ametlla, avellana, nyora, tomàquet, all, vinagre i oli d’oliva
(Lladonosa, 1991).

Figura 3. Pintura romana dels s. III descoberta a Szony (Hongria) on es pot observar un home menjant el que recorden els calçots
actuals. Font: www.elpuntavui.cat.
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1.2. El calçot
1.2.1. Descripció botànica
Els calçots són les tiges florals immadures de la ceba (Allium cepa L.) que apareixen durant el
segon any de cultiu, un cop superat el procés de bulbificació. Malgrat que els calçots consumits
habitualment són produïts únicament per una varietat de ceba, la Blanca Tardana de Lleida
(CBTL) (Figura 4), totes les varietats de ceba produeixen calçots, variant en nombre, morfologia
i color. Existeixen varietats que sols produeixen un calçot per
ceba mentre que d’altres són capaces de desenvolupar-ne més
de quaranta. La morfologia varia tant en longitud com en
diàmetre, existint una correlació negativa entre el nombre de
calçots i el seu diàmetre (Simó, 2013). El color extern dels
calçots, està relacionat amb el color de la pell del bulb de primer
any.

Figura 4. Sac de Ceba Blanca Tardana de
Lleida.

1.2.2. El cultiu del calçot en clima mediterrani
El calçot és un cultiu biennal: el primer any és anàleg a un cultiu convencional de ceba i és a
partir de la recol·lecció del bulb que esdevé diferent. En climes mediterranis, el planter de la
ceba s’inicia a finals de novembre, quan es sembra la llavor a l’hivernacle. Aquesta llavor germina
i es desenvolupa fins al mes de gener, quan és trasplantada al camp. Durant els primers estadis
de creixement es desenvolupa el sistema aeri, es creen noves fulles i s’enforteix el sistema
radicular. A continuació, la planta inicia el procés de bulbificació on es desaccelera el creixement
aeri i es mobilitzen els sucres sintetitzats per les fulles que s’acumulen al bulb. Un cop format el
bulb, s’asseca la part aèria i durant els mesos de juliol i agost es recol·lecta i s’emmagatzema
(Simó et al., 2013).
Durant els mesos d’agost i setembre, aquests bulbs són trasplantats en un nou camp de cultiu
en solcs separats uns 75 centímetres i a una distància entre cebes de 30 centímetres (Figura 5).
Amb els primers regs o pluges, la ceba rebrota i comença a desenvolupar les noves tiges que
esdevindran calçots. Durant els mesos d’octubre, novembre i desembre, es cobreix de terra la
part inferior de la planta per tal de provocar-ne l’etiolació i l’elongament de la part comestible i
que aquesta quedi blanca per què sigui més agradable a la hora de menjar (Maroto, 2002).
Els calçots més primerencs es cullen cap al novembre i se’n segueixen collint a mesura que les
motes van tenint els calçots de mida comercial. La temporada s’allarga fins els mesos d’abril en
funció de la data de sembra de la ceba i finalitza amb la floració d’aquesta (Casañas et al., 2015).
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Figura 5. Plantació de calçots.

Els calçots es recol·lecten manualment durant l’hivern, però no de manera simultània a tot el
camp. Perquè una mota sigui collida, el 50 % o més dels calçots ha d’haver assolit la mida
comercial, descrita al reglament de la IGP; per tant, per tenir un cultiu rendible és molt important
que el percentatge de rebrots de mida comercial que poden ser collits simultàniament sigui el
més alt possible (Simó et al., 2012).

1.2.3. La Indicació Geogràfica Protegida (IGP)
La Indicació Geogràfica Protegida (IGP) és un distintiu de qualitat que estableix la Unió Europea.
Segons el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA), les
Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP), així com les Denominacions d’Origen Protegit (DOP),
constitueixen el sistema utilitzat pel reconeixement d’una qualitat diferenciada, conseqüència
de característiques pròpies i diferencials, degudes al medi geogràfic en el que es produeixen les
matèries primes, s’elaboren els productes i a la influència del factor humà que participa en les
mateixes.
L’octubre de 2001 va ser aprovat el reglament de la IGP Calçot de Valls, així es va aconseguir un
reconeixement a unes característiques organolèptiques d’alta qualitat. Aquest reglament
defineix les normes i les fases del cultiu així com la zona de producció, les característiques del
calçot i la presentació del producte.
La zona de producció dels calçots definits per la IGP Calçot de Valls està constituïda pels terrenys
ubicats en els termes municipals de les comarques catalanes del Alt Camp, Baix Camp,
Tarragonès i Baix Penedès.
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En el moment de la seva venda, els calçots hauran de presentar les següents característiques,
segons indica el seu reglament;
-

-

Els calçots corresponen exclusivament als brots dels bulbs de la espècie Allium cepa L.
procedents de la varietat de ceba Blanca Tardana de Lleida.
Hauran d’estar sencers, sans, sense humitats exteriors anormals, sense olors ni gustos
estranys i nets però no rentats.
La part blanca haurà de fer de 15 a 25 centímetres de llargada i un diàmetre d’entre 1,7
i 2,5 centímetres, mesurats a 5 centímetres de l’arrel.
La comercialització dels calçots es realitzarà en feixos de 25 o 50 unitats i lligats amb la
cinta característica que els identifica de color blau (Federació Catalana DOP-IGP, 2015)
(Figura 6).
L’etiquetatge ha de dur el logotip propi de la IGP Calçot de Valls i el símbol comunitari
de la IGP (Figura 7).

Durant la temporada 2016-2017, segons dades facilitades per Mercabarna, es van produir més
de 46 milions de calçots un 25% dels quals van ser etiquetats sota la IGP Calçot de Valls.

Figura 6. Manats de calçots de la IGP Calçot de Valls amb el seu label d’identificació. Autor: Joan Simó.

Figura 7. Logotip de la IGP Calçot de Valls. Font: IGP Calçot de Valls.
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1.2.4. Antecedents en la recerca del cultiu del calçot
Tradicionalment, els productors de calçots han utilitzat poblacions locals de la varietat Blanca
Tardana de Lleida, que mai no havien estat sotmeses a un programa de millora genètica (Muñoz
et al., 2003). Això implicava que en general el rendiment fos baix i, tenint en compte que la ceba
és una espècie al·lògama, aquestes poblacions mostraven valors d’heterogeneïtat força elevats,
especialment pel que fa al nombre de calçots per planta. A més a més, els productors havien
notat un descens progressiu del nombre de calçots per planta. D’altra banda, la temporada de
calçot s’ha anat ampliant per la creixent demanda dels consumidors, passant pel període
tradicional de consum, de finals de gener fins al març, a un període molt més llarg que va de
principis de novembre fins ben entrat l’abril.
Per tal d’intentar revertir el descens en el rendiment que s’havia observat els darrers anys i
augmentar el grau d’homogeneïtat en les poblacions existents, la Fundació Miquel Agustí,
conjuntament amb la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Calçot de Valls, ha treballat des de
l’any 2006 en successius projectes finançats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya (DAAM), per a la millora genètica del
Calçot de Valls.
Fruit d’aquests anys de treball, s’han obtingut dos nous cultivars millorats: un cultivar primerenc
(Roquerola) i un altre de desenvolupament més tardà (Montferri). Aquests nous cultivars
presenten un augment significatiu del rendiment respecte a les poblacions utilitzades
tradicionalment, mantenint-se les mateixes característiques sensorials, així com un augment en
l’homogeneïtat dins la varietat.
L’ús combinat d’aquests dos nous cultivars permet començar la temporada de collita abans i
mantenir la producció al llarg de l’hivern, quan la demanda és superior.

1.2.5. Importància econòmica del calçot
En els darrers anys, s’ha creat una activitat turística molt important arreu de Catalunya, sobretot
en les quatre comarques de la Indicació Geogràfica Protegida Calçot de Valls.
A dia d’avui, no existeix cap registre que reculli la quantitat total de calçots que es produeixen,
donat que les estadístiques oficials recullen la superfície destinada al cultiu de ceba, incloent el
calçot en la categoria, però una xifra orientativa és la informació dels productes que es
comercialitzen al Mercat Central de Fruites i Hortalisses, el MCFH, que enregistra Mercabarna.
La temporada 2016-2017 varen circular pel mercat un total de 11,7 milions de calçots. S’estima
que els calçots que passen per Mercabarna representen una quarta part del volum total de
calçots a Catalunya (Simó et al., 2013) de manera que a Catalunya es varen produir uns 46,8
milions de calçots.
Dels 11,7 milions de calçots que varen ser enregistrats a Mercabarna la temporada descrita,
procedint un 99,5% del territori català, el 56,6% procedien de la província de Tarragona i el
41,2% de la província de Barcelona. Considerant la sèrie històrica de 2006 a 2017, la producció
de calçots ha anat a l’alça creixent des dels 8 milions de calçots la temporada 2006-2007 als
actuals 11,7 milions de la temporada 2016-2017, incrementant-se en un 46,3%. No obstant, el
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creixement no és lineal sinó que ha anat fluctuant en les successives campanyes, sent la
temporada 2010-2011 la de més producció de calçots, amb gairebé 16 milions d’unitats.
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En quant el preu del producte ha seguit també una fluctuació, sent 0,10 euros per unitat la
mitjana del període, amb 0,07 euros per unitat el mínim la temporada 2010-2011, als 0,14 euros
per unitat el màxim la temporada 2008-2009 (Figura 8) (Mercabarna,2017).

Figura 8. Producció de calçots (columnes en blau) i preu per unitat (línia marró) per temporada de cultiu, d’octubre a maig, les
campanyes de 2006-2007 a 2016-2017. Elaboració pròpia. Font: Mercabarna.

1.2.6. La relació entre la ceba i el calçot
Els productors d’aquesta hortalissa havien utilitzat, tradicionalment, les poblacions locals de
Ceba Blanca Tardana de Lleida que mai havien estat sotmeses a algun procés de millora genètica.
Aquest fet va provocar rendiments baixos de les poblacions, una disminució del nombre de
calçots per mota i un increment de l’heterogeneïtat degut a que la ceba és una planta al·lògama
(Muñoz et al., 2003). El fet que la productivitat fos baixa pot estar relacionat amb que els
agricultors deixaven florir les plantes que no collien (generalment les més tardanes), per a
obtenir-ne llavor per sembrar la ceba per a la temporada següent. El fet comportà un
deteriorament de la productivitat ja que la llavor reservada per a la temporada següent provenia
de plantes menys productives o bé de les tardanes.
La millora genètica del calçot te l’inconvenient que és una tasca costosa en temps, ja que tal i
com s’ha esmentat amb anterioritat, el calçot és un cultiu que dura dos anys a fer un cicle
complet, de manera que per a fer selecció, aquesta es farà durant el segon any. No obstant, hi
ha estudis que demostren que hi ha correlacions entre caràcters de la ceba i del calçot, fet que
facilita i escurça el procés de millora (Simó et al., 2012).
En quant a la possible millora genètica del calçot s’ha de considerar els estudis realitzats per
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) (Muñoz, 2011; Muñoz et al., 2003) i més
recentment, per la Fundació Miquel Agustí (Casañas et al., 2015).
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Els diferents assajos que s’han realitzat han permès predir estratègies en com enfocar un
programa de millora genètica i comporta que es considerin diferents aspectes del conreu del
calçot ha tenir en compte. S’ha avançat considerablement en el coneixement sobre els aspectes
agronòmics del cultiu: s’ha optimitzat la fertilització, investigat l’efecte de l’època de plantació,
après a predir el nombre de calçots a partir de les característiques de la ceba i ponderat l’efecte
de tallar la ceba abans de la seva plantació. S’intueix doncs, que les condicions de conreu del
primer any, juntament amb les característiques de la ceba en el moment de plantar poden
produir un efecte notori en el resultat en quant a la producció del calçot.
Els estudis realitzats han determinat que hi ha una forta influència de l’ambient sobre els
caràcters del calçot. Donat aquest fet, en el treball es volen observar quins són aquests
paràmetres ambientals que influeixen en el cultiu del calçot i s’optimitzaran les condicions
ambientals en cultiu en contenidor, arribant a la conclusió de l’efecte d’aquest conreu en les
característiques agronòmiques i morfològiques dels calçots.

1.2.7. L’efecte ambiental en el cultiu de la ceba
El maneig del cultiu de la ceba és cabdal en quant a la producció de calçots (Simó, 2013). Les
característiques morfològiques de la ceba en el moment de la plantació, el pes i l’estat sanitari
de la mateixa, poden afectar considerablement els resultats productius en el conreu de calçots.
És per això que en aquest apartat vull citar estudis realitzats que fan referència a les
característiques de l’ambient que afecten significativament al rendiment i la morfologia de la
ceba, per tal de poder establir les condicions inicials del cultiu i predir els possibles resultats a
obtenir en aquest treball.
Com s’ha comentat amb anterioritat, el pes de la ceba és una característica morfològica
important per a relacionar amb la producció de calçots per mota, llavors és necessari
comptabilitzar les característiques ambientals com el sòl, la temperatura i el reg.
Per a obtenir bulbs grans és important una bona fertilització. Amb una mitjana a Espanya, en
quant a rendiment, de 53,69 tones per hectàrea, cada tona de ceba conté 1,67 kilograms de
nitrogen, 0,3 kilograms de fòsfor, 2,23 kilograms d’òxid de potassi i 0,60 kilograms de calci (sobre
matèria seca), el qual confirma que és una plantació que necessita aportacions nutricionals
(Horneck, 2004). L’absorció de nitrogen és elevada, encara que no s’ha de sobrepassar els 150
kilograms per hectàrea com a orientació i que no es produeixin episodis extrems de pluja que
puguin rentar aquest nivell de nitrogen. Aquest té influència sobre el creixement i la grandària
del bulb. Les necessitats de fòsfor són limitades en comparació al nitrogen i s’ha de tenir en
compte que aquest està relacionat amb la qualitat del bulbs, la resistència al transport i una
correcta conservació post-collita. El potassi és el nutrient més important per a la ceba, doncs és
un element primordial en la relació planta-aigua, en la formació de la paret cel·lular i en les
reaccions biològiques de la planta, sent relacionat 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 la ceba, és
la relació existent entre les concentracions de calci i magnesi en el complex d’intercanvi catiònic.
El subministrament de calci no és necessari si el terreny respon a les exigències naturals de la
planta (Horneck, 2004) i en conseqüència, a Catalunya el percentatge de calci respecte el
complex d’intercanvi catiònic és del 90%, no és per tant, un element a afegir al sòl.
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La ceba és una planta de dia llarg i requereix una bona quantitat d’hores de llum per arribar a
completar correctament el seu cicle de primer any, és de clima temperat, encara que les
primeres fases de cultiu tolera temperatures per sota dels zero graus Celsius, per a la formació i
maduració del bulb, però requereix temperatures més altes i dies llargs (Brewster, 2008). És un
cultiu que tolera més be sòls solts, sans, profunds, rics en matèria orgànica i de textura mitjana,
terrenys poc pedregosos i poc profunds o mal llaurats; en arenosos pobres, els bulbs no es
desenvolupen correctament (Doorenbos, 1979). No tolera bé la acidesa i es desenvolupa
correctament en un rang de pH de 6 a 7,5. En quant al cultiu, és molt intolerant a la competència
amb herbes adventícies, degut a la seva pròpia morfologia amb fulles estretes i verticals. La seva
àrea foliar ocupa molt poc espai, impedint així la capacitat de competir amb altre plantes
limítrofes (Horneck, 2004).
El pes de la ceba es relaciona amb els nivells de sofre del sòl un estudi de (Hamilton et al., 1997).
Aquest estudi determina que a major nivell de fertilització amb sofre, major és el contingut
d’àcid pirúvic de la ceba i en conseqüència, menor el contingut en sucres, incidint directament
en el pes de la ceba. La relació entre la intensitat del gust i la qualitat de la ceba en funció de la
temperatura ambiental la feu (Coolong i Randle, 2003), en que es determinà que en augmentar
la temperatura, la intensitat del gust i la qualitat en el mercat incrementava linealment per la
unió de pont disulfur en la ceba, fins a arribar a un límit màxim de temperatura per al
desenvolupament de la ceba. L’efecte ambiental en funció de la varietat de ceba i de la mida
dels bulbs els estudià (Yoo et al., 2006).
El potencial d’aigua del sòl i la fertilització de nitrogen no presenten relació en quant a la
producció de biomassa en un cultiu de ceba segons (Hedge, 1986).
En quant a la influència del reg en el cultiu, (Enciso et al., 2009) estudià la qualitat de la ceba en
funció de diferents estratègies de reg, extraient el resultat que les característiques
morfològiques no es veien afectades pels diferents nivells d’aigua aplicats al sòl.

1.2.8. Substrats i contenidors
Els substrats de cultiu, com a substituts del sòl tradicional, permeten l’ancoratge i el creixement
adequat del sistema radicular de la planta. Segons el tipus de substrat, pot també intervenir o
no en la seva alimentació. De totes les funcions que poden dur a terme, se’n desprèn la
importància de definir les característiques físiques, químiques i biològiques dels substrats del
cultiu.
Si bé la torba es considera un recurs no renovable i hi ha països on se n’està limitant l’ús per llei,
com a Regne Unit, el cert és que no existeix cap material que hagi demostrat en la pràctica ser
millor que la torba quant a característiques de retenció d’aigua, aireig o capacitat de retenció i
bescanvi de nutrients. Alhora, la torba és un material homogeni i estable, amb rigorosos controls
de qualitat que fan que els viveristes professionals hi tinguin tota la confiança. Això, juntament
amb el fet que l’economia de molts països depèn de l’extracció de torba i que hi ha forts grups
de pressió formats per les empreses multinacionals que en produeixen, fa difícil que aquest
material deixi de dominar el mercat, especialment en cultiu de plantes en test i de planters.
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L’ús dels composts o substrats universals com a component dels substrats és majoritari en les
anomenades terres de jardineria; ara bé, si no se’n garanteix l’homogeneïtat i la qualitat, que és
francament difícil, costarà que faci el salt cap als substrats de producció vegetal.
Els substrats més usats en jardineria per a exterior són bàsicament barreges de compost amb
sorra i terra de camp, sent els percentatges de cadascun variables d’acord al cultiu que es vol
explotar (Burés et al., 2014).
La torba rossa utilitzada en el treball és un substrat elaborat amb un 80% de torba rossa
Sphagnum i 20% de torba negra, d’estructura molt regular, color grogós clar, amb una alta
capacitat d’aireació, elevada porositat, bona retenció d’aigua, baixa densitat i pH àcid de 3-4. És
utilitzada per a millorar les propietat tant higroscòpiques com de ventilació dels substrats. És
ideal per a l’aplicació com a substrat de cultiu, una vegada corregit el pH a la neutralitat i realitzat
una aportació de nutrients (Figura 9).

Figura 9. Sac de 250 litres de torba rossa.

La perlita és un vidre volcànic amorf que conté un contingut d’aigua relativament alt. És un
mineral que apareix en la naturalesa i te la propietat poc comú d’expandir-se molt quan rep una
font de calor suficient. S’utilitza com a coadjuvant tecnològic de filtració.
La perlita expandida és un producte mineral que ha estat sotmès a un procés d’expansió a 1200
ºC, és inert, estable, neutre a un pH entre 6,5 i 7, estèril, lleuger i aïllant (Figura 10).
Les seves qualitats a nivell agronòmic són:
-

Gran capacitat per a retenir aigua i adobs.
Facilita l’aeració.
Esponja el sòl.
Efectua un bon drenatge.
Estimula les arrels i el creixement vigorós de les plantes.

La seva composició química és d’òxid de silici en un 72%, òxid d’alumini en un 14%, òxid de
potassi en un 8,8%, òxid de sodi en un 4% i altres percentatges d’òxids de ferro, calci i magnesi.
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Figura 10. Sac de perlita expandida de la casa Europerl.

El substrat universal utilitzat en el treball és un substrat de barreja amb adob NPK 14-7-16 amb
urea formaldehid i micronutrients. Els seus components principals són l’escorça de pi
compostada, compost vegetal, torba de Sphagnum i perlita (Figura 11). Les característiques
fisico-químiques queden plasmades en la taula 1.

Figura 11. Detall de les característiques fisico-químiques del substrat universal.
Taula 1. Taula de les característiques fisico-químiques del substrat universal utilitzat.

Paràmetre

Unitats

Valor

Matèria orgànica
pH
Conductivitat elèctrica
Densitat aparent seca
Granulometria

% sms

47 - 65
6 - 7,5
30 - 100
290 - 410
10 mm>95

mS/m
Kg/m3
%
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En el treball es decidí fer un cultiu en contenidor per a tenir controlades les variables del cultiu.
El cultiu en contenidor permet optimitzar l’èxit de la producció i el maneig de les plantes, ja que
el cultiu en contenidor, requereix fonamentalment, de l’enteniment de les condicions d’ambient
de l’arrel. En un contenidor, el volum de l’exploració del sistema radical és limitat i està exposat
a ràpides fluctuacions de l’ambient. Es genera, per tant, la necessitat de minimitzar els factors
d’estrès que poden afectar al cultiu. Per a ell, es requereixen tècniques de maneig que considerin
la forma i el volum del contenidor, el volum i la qualitat del reg, la fertilització i el tipus de
substrat adequat per a proveir al cultiu del suport, de la retenció d’aigua i els nutrients
necessaris. Al voltant de l’elecció del contenidor s’han de tenir en compte diversos aspectes com
el material, el color, la geometria, els orificis de drenatge i els factors genètics de la planta.
Si bé a simple vista, aquesta metodologia comporta un increment en els costs de producció,
aquesta pot ser compensada a raó de les múltiples avantatges trobades a l’hora de cultivar en
contenidor;
-

-

Millor control del creixement i homogeneïtat dels lots de cultiu.
Per a un mateix volum de planta, menor pes en les cultivades en contenidor que en les
cultivades a camp, benefici que incideix directament en el moviment dels lots dins del
cultiu i reduint així els costs de transport.
Millor presentació del producte final.
Permet administrar correctament els costs de substrat, reg i fertilitzants durant el cicle
de cultiu.
Possibilitat d’evacuació ràpida de les aigües de reg en excés.
Menor incidència i proliferació de malalties.

La tecnologia del cultiu en contenidor ha portat als agricultors a evitar certs problemes abans
descrits (Valenzuela et al., 2014).

1.3. Objectius de l’estudi
Considerant la relació entre la ceba i el calçot i la influència ambiental en el conreu i maneig
d’aquesta, es procedeix a la realització d’aquest treball en el que s’han recollit dades del conreu
del calçot. L’objectiu d’aquest Treball Final de Grau ha estat determinar experimentalment quina
condició de conreu de cultiu del calçot en contenidor és la més òptima en quant a la producció,
basant-se en les característiques agronòmiques i morfològiques analitzades.
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2. MATERIAL I MÈTODES
2.1. Disseny experimental
El disseny experimental del treball es basa en el segon any de cultiu, és a dir, en el conreu de
calçot. El treball es dissenyà per a un bloc principal de material vegetal de 135 contenidors amb
una mota cadascun i un altre bloc de 15 motes control. El bloc de 135 contenidors i les 15 motes
del bloc control es col·locaren en una parcel.la al Parc UPC – Agròpolis a Viladecans (Figures
12,13 i 14).

Figura 12. Mapa amb la localització del Parc UPC – Agròpolis. Font: Google Maps views.

Figura 13. Bloc de 135 contenidors a Agròpolis.
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Figura 14. Bloc de 15 motes control a Agròpolis.

La caracterització del camp on es plantà l’experiment, és a dir, les dades climàtiques de
temperatura i precipitació, i les característiques edàfiques queden plasmades en la següent
taula:
Taula 2. Taula amb les principals característiques edafo-climàtiques del camp on es desenvolupà el treball. Elaboració pròpia. Font:
Meteocat. *Període octubre 2016 – febrer 2017, referent al cultiu de la ceba.

Localització
Alçada (snm)
Pluviometria*
Aportació d'aigua de reg
Temperatura mitjana*
Textura del sòl (USDA)

41˚17'21.67''N, 2˚2'42.54''E
1,3 m
302,7 mm
Sí
15,4 ˚C
franca

Les dades anteriors juntament amb els paràmetres del anàlisi de sol descrits anteriorment,
permeten fer-se una idea de la estructura del sòl del camp, facilitant-ne així una possible
interpretació dels resultats agronòmics i morfològics.
L’estat agronòmic i sanitari de la ceba, alhora de replantar-se per a la producció de calçots,
s’ha vist que té una gran importància en el desenvolupament posterior dels calçots (Simó,
2013), per tant era important tenir-ho en compte a l’hora de confeccionar la plantació.
Es varen fer 9 tractaments diferents, resultants de la combinació de 3 mides de contenidor
i de 3 substrats diferents, en que cada tractament tenia 15 individus.
En total es varen plantar doncs 150 cebes (entre els contenidors i el control). En el camp, el
marc de plantació va ser de 75 centímetres x 30 centímetres (Muñoz, 2011).
En la plantació amb contenidors es va instal·lar una malla per la herba per a evitar l’aparició
d’herbes adventícies i que aquestes poguessin afectar el cultiu. Els contenidors es
col·locaren en 3 files, d’acord al volum del contenidors, amb 45 tests cadascun. S’instal·là un
sistema de reg automàtic amb boques de reg de 2mm de diàmetre pels contenidors del
número 1 al 30 (volum petit i mitjà) i de 4 mm pels números 31 al 45 (volum gran). El reg i la
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fertilització es seguí d’acord a l’anteriorment descrit en aquest treball d’acord amb les
inclemències meteorològiques.
La següent taula mostra el número de contenidors per a cada volum del mateix i el substrat
que contenia a l’hora de confeccionar el treball.
Taula 3. Taula explicativa del número de contenidors pel volum de contenidor i substrat que contenia.

Substrat

Torba 80% + Perlita 20%
Substrat universal
Terra 50% + Torba 30% + Perlita 20%

Volum del contenidor (litres)
6,5
18
30
15
15
15
15
15
15
15
15
15

2.2. Material vegetal
Es va utilitzar com a material vegetal cebes del tipus varietal Ceba Blanca Tardana de Lleida, de
la varietat Montferri, obtinguda per la Fundació Miquel Agustí. Es va fer servir aquesta varietat
per la seva alta productivitat i per ser la varietat més utilitzada pels agricultors de la IGP Calçot
de Valls.
2.3. Substrat
En el treball s’usaren 3 substrats diferents;
1 – Torba rossa (marca Plantobalt) 80% amb perlita (marca EuroPerl) 20%.
2 – Substrat universal de la marca Burés.
3 – Terra de la parcel.la 50% amb torba rossa (marca Plantobalt) 30% i perlita (marca EuroPerl)
20%.
El detall de les barreges fetes s’observen en les següents figures 15 i 16.

25

Producció de calçots en cultiu en contenidor i determinació de les seves característiques
agromorfològiques

Figura 15. Barreja de terra al 50% amb torba rossa al 30% i perlita al 20%.

Figura 16. Barreja de torba rossa al 80% amb perlita al 20%.

Les dades de l’analítica del sòl, elaborades per l’empresa Eurofins S.L., on estaven plantades les
cebes control i la terra utilitzada per a fer les barreges dels contenidors fou proporcionada a
l’autor d’aquest treball pel tècnic de camp del Parc UPC–Agròpolis (Taula 4).
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Taula 4. Analítica del sòl d’Agròpolis a data de 18 de juliol de 2016. Font: Eurofins S.L.

Paràmetres
pH
CE (dS/m)
MO (% sms)
Ccaeq. (% sms)
N-NO3 (mg/kg sms)
P (mg/kg sms)
K (mg/kg sms)
Ca (mg/kg sms)
Mg (mg/kg sms)
Na (mg/kg sms)
CIC (meq/100g sms)

8,43
0,28
1,12
32,11
47,12
49,74
293,03
6863,43
337,22
104,23
9,93

Lleugerament alcalí
No limitant
Baix
Molt calcari
Molt alt
Molt alt
Alt
Alt
Alt
Normal - Alt

2.4. Contenidors
S’utilitzaren 3 volums de contenidor diferents per a l’estudi, de 6’5, 18 i 30 litres de capacitat
cadascun. D’un material semblant al PVC, color negre amb forma troncocònica (els de 18 i 30
litres) o de forma rodona (els de 6’5 litres) i forat de drenatge a sota (Figures 17 i 18).

Figura 17. Contenidors rodons de 6,5 litres de capacitat.
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Figura 18. Contenidors troncocònics de 30 litres de capacitat.

2.5. Fenotipat
Es va anar fent un seguiment del cultiu des de la plantació de la ceba el 6 d’octubre de 2016 fins
a la collita i caracterització dels calçots el 22 de febrer de 2017. Prèviament es van pesar
cadascuna de les cebes i es va visualitzar l’estat sanitari de la mateixa per tal de descartar les
cebes que el seu pes fos inferior a 70 grams, ja que a menys pes d’aquesta xifra la seva producció
es veu clarament minvada (Casañas et al., 2015). Cada setmana es va anar registrant una sèrie
de dades de seguiment del cultiu: evitant aparició d’herba adventícia, plagues i malalties,
tractaments fitosanitaris, freqüència de reg, nombre de cops que es va calçar i controlant l’estat
sanitari de la ceba. A dia 27 d’octubre de 2016 es va fer un recompte de rebrotament, establint
llavors quina mota podia produir calçots i quina havia estat inviable.
Cada quinze dies es va fer un recompte dels calçots de mida comercial de cadascuna de les motes
viables, no tenint-se en compte els de mida no comercials ni els de mida passada segons les
longituds o diàmetres establerts per la IGP Calçot de Valls.
En total es varen fer 7 recomptes en les següents dates, finalitzant-se amb la caracterització dels
calçots el 7é dia de recompte:
30/11/16, 14/12/16, 28/12/2017, 11/1/2017, 25/1/2017, 8/2/2017, 22/2/2017.
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Figura 19. Mota viable en contenidor de 30 litres el primer dia de recompte (30 de novembre de 2016).

Figura 20. Plantació el cinquè dia de recompte (25 de gener del 2017).

En la caracterització dels calçots es collí mota per mota, extraient la ceba sencera del contenidor
i recuperant el màxim volum d’arrel possible, ja que és una de les variables que es volgué
comptar en aquest treball (Figures 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27).
Aquest procediment es va fer tant en les cebes plantades en contenidor com en les cebes control
al camp. El fet que es recuperés mes o menys volum d’arrel rau en el simple fet de la praxis del
autor d’aquest treball a l’hora de collir les cebes.

29

Producció de calçots en cultiu en contenidor i determinació de les seves característiques
agromorfològiques

Es varen estudiar 11 paràmetres o caràcters per analitzar el comportament agronòmic i
morfològic de les cebes:
En quant als agronòmics foren:





Pes de la ceba: Aquest paràmetre analitza el pes de cada ceba en el moment de plantarla.
Nombre de calçots totals per planta: Aquest paràmetre analitza el nombre total de
calçots de cada ceba. Per calcular aquesta variable no es van tenir en compte les cebes
que no havien resultat ser viables.
Nombre de calçots comercials per planta: Aquest paràmetre analitza el nombre de
calçots de mida comercial de cada ceba en els dies de recompte. Es tingueren en compte
les cebes que resultaren ser viables.

I en quant als morfològics, s’estudiaren els següents:









Pes de la planta: Aquest caràcter analitza el pes de la part aèria del conjunt mota-calçot
i la part radicular de la mateixa.
Pes part aèria: Aquest caràcter analitza el pes del conjunt mota-calçot.
Pes part radicular fresca: Aquest paràmetre analitza el pes de les arrels en el moment
de la collita havent extret el substrat.
Pes part radicular seca: Aquest caràcter analitza el pes de les arrels desprès de 48 hores
en el assecador a 105 ºC.
Longitud planta: Aquest paràmetre analitza la longitud de la part aèria del conjunt motacalçot i la part radicular de la mateixa.
Longitud aèria: Aquest caràcter analitza la longitud de la part aèria del conjunt motacalçot.
Longitud radicular: Aquest paràmetre analitza la longitud de la part radicular.
Longitud part blanca: Aquest paràmetre analitza la longitud de la part blanca dels calçots
que resultaren comercials d’acord a l’establert per la IGP Calçot de Valls.

El pes de les cebes en el moment de plantar i en la caracterització dels calçots es va
comptabilitzar amb una balança electrònica de la marca Laica amb un error estàndard de ± 0,02
grams. Les diferents longitud comptabilitzades en el treball es va fer amb una cinta mètrica
estàndard de precisió.
En la caracterització dels calçots es descartaren aquells calçots que sobrepassaven les longituds
establertes per la IGP Calçot de Valls, fet que explica els resultats obtinguts en els calçots control
a camp, en que sols la meitat dels calçots totals resultaren comercials.
En els calçots en contenidor no es va descartar cap calçot per a sobrepassar les longituds.
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Figura 21. Moment de collir les motes de camp.

Figura 22. Estesa de motes en el moment de collir els calçots.

31

Producció de calçots en cultiu en contenidor i determinació de les seves característiques
agromorfològiques

Figura 23. Rentat de les arrels.

Figura 24. Detall del conjunt mota-calçot-arrel desprès d’haver netejat les últimes per a la caracterització.
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Figura 25. Estesa de les motes en contenidor desprès del rentat de les arrels.

Figura 26. Estesa de les motes control desprès del rentat de les arrels.
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Figura 27. Fotografia d’una mota per a la caracterització.

2.6. Tractament estadístic
Pel tractament estadístic de les dades, s’ha utilitzat el software lliure de programació R (versió
3.1.2) desenvolupat per “R Development Core Team”. Aquest software proporciona un gran
ventall d’eines estadístiques i s’han carregat diversos paquets que amplien la seva configuració
bàsica.
Aquests paquets són: “agricolae” (Felipe de Mendiburu, 2010), “car” (John Fox, 2011) i “doBy”
(SorenHojsgaard, 2010). S’ha utilitzat el software per a realitzar anàlisis de la variància (ANOVA)
de dos factors i la interacció entre ells. En el cas d’obtenir diferències significatives pels factors
estudiats, s’utilitzà la prova de la mínima diferència significativa (MDS) que permet agrupar
mitjanes tenint en compte la diferència significativa entre elles.
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3. RESULTATS I DISCUSSIÓ
3.1. Caràcters agronòmics
En referència a l’avaluació agronòmica, no s’observen diferències significatives pel que fa al
caràcter calçots totals, malgrat observar que hi ha condicions de cultiu que presenten una
mitjana de calçots totals molt alta, (p.e. contenidor de 18 litres amb substrat universal, s’obté
una mitjana de 11,13 calçots totals per mota), i altres una mitjana força més baixa (p.e.
contenidor de 6,5 litres amb torba rossa al 80% amb perlita al 20%, s’obté una mitjana de 6,33
calçots totals), la gran variabilitat observada dins de cada una de les condicions no permet
obtenir diferències significatives entre elles (Taula 5).
En quant al paràmetre de calçots comercials, en el primer dia de recompte (Calçots comercials
1) la condició de cultiu que resultà més primerenca fou els que es plantaren a camp, amb 1,33
calçots comercials per mota de mitjana, seguida de la condició de cultiu de 18 litres de capacitat
amb substrat universal, amb 0,88 calçots comercials de mitjana per mota. El quart dia de
recompte (Calçots comercials 4) la condició de 18 litres de capacitat amb substrat universal és
la que més calçots comercials per mota de mitjana obté (amb 3,50). Sent en aquest dia la
condició de cultiu de 18 litres amb torba rossa al 80% amb perlita al 20% la que no obté calçots
comercials per mota de mitjana.
En la caracterització (Calçots comercials 7), es creen dos grups de significació, sent la condició
de conreu que ha produït més calçots comercials la del conreu amb contenidor de 18 litres de
volum amb substrat universal, amb 6,75 calçots comercials per mota de mitjana (Taula 5). En
canvi, la condició de conreu que menys calçots comercials per mota de mitjana produïts és la
condició de conreu amb contenidor de 18 litres amb torba rossa al 80% amb perlita al 20% amb
0,22 calçots comercials per mota de mitjana.
Destacar també que el cultiu control (fora de contenidor) obté uns resultats similars a la majoria
de combinacions de contenidor i tipus de substrat, i en cap caràcter obté resultats
significativament diferents a les condicions més òptimes. Aquest fet demostra que realitzant el
cultiu en contenidor amb alguna de les combinacions assajades, s’obtenen resultats molt
similars al cultiu al sòl i per tant sembla viable realitzar un cultiu.
Amb aquestes primeres observacions, podem concloure que el fet de produir el calçot en
contenidor en diferents volums, produeix més o menys calçots d’acord a la interacció entre el
substrat i el volum del contenidor, afectant especialment al nombre de calçots comercials i no
al nombre total de calçots. Considero que aquest fet es produeix donat que el sistema radicular
està mes o menys compactat dins el contenidor i la mota aprofita els nutrients i l’energia en
contenidors amb més capacitat de volum.
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Taula 5. Taula resum de resultats dels caràcters agronòmics. Mitjana ± error estàndard.

Calçots comercials 1 (nº)Δ Calçots comercials 4 (nº) Calçots comercials 7 (nº)

CONTENIDOR

SUBSTRAT

Pes ceba (g)

Calçots totals (nº)

6,5 L

TP

177,53 ± 61,45 a

6,33 ± 2,06 a

0,00 ± 0,00 b

0,17 ± 0,58 b

0,33 ± 1,15 b

18 L

TP

199,60 ± 56,59 a

7,41 ± 4,01 a

0,00 ± 0,00 b

0,00 ± 0,00 b

0,22 ± 0,42 b

30 L

TP

269,40 ± 99,91 a

7,45 ± 2,54 a

0,00 ± 0,00 b

0,09 ± 0,30 b

0,64 ± 0,92 b

6,5 L

SU

215,07 ± 52,21 a

6,85 ± 2,82 a

0,15 ± 0,55 b

1,77 ± 1,59 ab

3,23 ± 2,62 ab

18 L

SU

228,00 ± 63,22 a

11,13 ± 3,87 a

0,88 ± 0,99 ab

3,50 ± 1,51 a

6,75 ± 3,54 a

30 L

SU

181,20 ± 42,87 a

8,08 ± 3,15 a

0,33 ± 0,65 b

2,33 ± 1,61 a

5,25 ± 3,77 a

6,5 L

TTP

183,93 ± 73,79 a

8,62 ± 4,59 a

0,00 ± 0,00 b

2,23 ± 1,59 a

3,69 ± 2,36 ab

18 L

TTP

198,33 ± 95,99 a

6,80 ± 2,35 a

0,20 ± 0,42 b

1,20 ± 1,14 ab

3,00 ± 1,94 ab

30 L

TTP

269,42 ± 99,9 a

8,64 ± 4,15 a

0,64 ± 0,67 ab

1,27 ± 1,27 ab

3,45 ± 3,56 ab

242,07 ± 100,92 a

8,87 ± 3,76 a

1,33 ± 1,11 a

3,00 ± 2,00 a

4,81 ± 3,38 a

***

***

***

99,48

5,46

0,97

2,16

4,22

Control
Sig.
MDS

TP: Torba rossa al 80% amb perlita al 20%/ SU: Substrat universal/ TTP: Terra al 50% amb torba rossa al 30% amb
perlita al 20%.
Sig.: Significació al <0,1 “.”; <0,05 “*”; <0,01 “**”; <0,001 “***”. Significació a α≤0,05.
MDS: Prova de la mínima diferència significativa.
Lletres iguals dins d’una mateixa columna, no són significativament diferents segons la prova de MDS.
Δ;

Calçots comercials 1, Calçots comercials 4 i Calçots comercials 7 corresponen al nombre de calçots comercials de
cada substrat i contenidor en els dies 30 de novembre de 2016, 11 de gener de 2017 i 22 de febrer de 2017,
respectivament.

D’acord al substrat utilitzat, s’obté que el paràmetre dels calçots comercials de mitjana per mota
presenta diferències significatives. Els altres dos paràmetres relacionats amb el recompte
(Calçots comercials 1 i Calçots comercials 4), també presenten diferències significatives,
observant-se que des de que s’inicia el cultiu del calçot en contenidor ja és significativa la
diferencia entre la utilització dels diferents substrats.
El pes de la ceba i els calçots totals produïts de mitjana per mota no presenten diferències
significatives en funció del tipus de substrat utilitzat. Utilitzant substrat universal és com
s’obtenen més calçots totals per mota i també més calçots comercials per mota, amb 8,33 i 4,82
de mitjana respectivament, encara que els resultats no són significativament diferents que el
cultiu amb terra al 50% amb torba rossa al 30% i perlita al 20% i el cultiu control. En canvi, si
utilitzem una barreja de torba al 80% juntament amb perlita al 20%, sols produïm 7,03 calçots
totals de mitjana per mota i d’aquests només 0,39 de comercials. Aquest últim fet considero que
és degut a l’acidificació del medi, en que el substrat utilitzat no és el correcte per a la producció
de calçots (Taula 6).
Taula 6. Taula resum de resultats dels caràcters agronòmics segons el substrat utilitzat. Mitjana ± error estàndard.

SUBSTRAT

Pes ceba (g)

Calçots totals (nº)

Calçots comercials 1 (nº) Δ

Calçots comercials 4 (nº)

Calçots comercials 7 (nº)

TP

192,80 ± 57,16 a

7,03 ± 2,88 a

0,00 ± 0,00 b

0,09 ± 0,38 c

0,39 ± 0,90 b

SU

208,09 ± 55,87 a

8,33 ± 3,54 a

0,39 ± 0,75 b

2,39 ± 1,68 ab

4,82 ± 3,50 a

TTP

217,22 ± 96,26 a

8,09 ± 3,89 a

0,26 ± 0,51 b

1,62 ± 1,41 b

3,41 ± 2,64 a

Control

242,67 ± 100,92 a

8,87 ± 3,76 a

1,33 ± 1,11 a

3,00 ± 2,00 a

4,80 ± 3,38 a

***

*

***

0,54

1,21

2,37

Sig.
MDS

43,28

3,07
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Δ;

Calçots comercials 1, Calçots comercials 4 i Calçots comercials 7 corresponen al nombre de calçots comercials de
cada substrat i contenidor en els dies 30 de novembre de 2016, 11 de gener de 2017 i 22 de febrer de 2017,
respectivament.

Atenent a la significació de les variables del model segons la capacitat del contenidor, sols
s’observen diferències significatives en el caràcter de calçots comercials en el primer i en el quart
dia de recompte (Calçots comercials 1 i Calçots comercials 4). En els caràcters del pes de la ceba,
dels calçots totals produïts per mota i dels calçots comercials per mota en el moment de la
caracterització no s’observen diferències (Taula 7).
Així doncs, les úniques diferències observades són, en els primers recomptes, on els calçots
plantats al camp, presenten un nombre lleugerament superior que la resta. Sembla doncs que
el cultiu en contenidor, independentment de la mida, provoca un lleuger endarreriment amb
l’entrada a producció (Taula 7).

Taula 7. Taula resum de resultats dels caràcters agronòmics segons la capacitat del contenidor. Mitjana ± error estàndard.

CONTENIDOR

Pes ceba (g)

Calçots totals (nº)

Calçots comercials 1 (nº)

6,5 L

192,18 ± 63,85 a

7,29 ± 3,42 a

0,05 ± 0,32 b

1,42 ± 1,59 b

2,47 ± 2,58 a

18 L

208,64 ± 73,58 a

8,25 ± 3,82 a

0,32 ± 0,67 b

1,43 ± 1,75 b

3,07 ± 3,41 a

30 L

217,29 ± 78,38 a

8,06 ± 3,27 a

0,32 ± 0,59 b

1,26 ± 1,51 b

3,18 ± 3,55 a

Control

242,67 ± 100,92 a

8,87 ± 3,76 a

1,33 ± 1,11 a

3,00 ± 2,00 a

4,80 ± 3,38 a

.

*

0,54

1,22

Sig.
MDS

43,28

3,08

Calçots comercials 4 (nº) Calçots comercials 7 (nº)

2,38

Es calculà també l’índex de rebrotament a data de 27 d’ octubre de 2016, per a discerní si el
treball es podria dur a terme en les condicions descrites en els punts anteriors. Les cebes
plantades a camp, com a control, rebrotaren en un 93,33% (Taula 8). Les cebes plantades en
contenidors van rebrotar de mitjana un 75%.
Taula 8. Taula amb l’índex de rebrotament de les cebes en quant al volum del contenidor en que estigueren plantades i en quant
al substrat que contingueren.

Contenidors

Substrat

6,5 L

84,44

%

TP

73,33

%

18 L

66,67

%

SU

73,33

%

30 L

75,56

%

TTP

77,78

%

En l’evolució temporal durant els diferents recomptes que s’han fet dels calçots comercials per
mota de mitjana en quant a la capacitat del contenidor, s’observa com les capacitats de 18 i 30
litres de contenidor són les que comencen a produir calçots comercials de manera més
primerenca. No obstant, passat un mes i mig del primer recompte, la capacitat de 18 litres de
contenidor passa a ser la que més calçots comercials produeix de mitjana. Així doncs, les
capacitats en volum de 18 i 30 litres utilitzades en el treball actuen bé cobrint la fase final del
cultiu pel que fa a producció de calçots comercials, però també són una capacitat amb qualitat
si el que es vol fer és una collita mitja-primerenca.
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A partir d’aquest recompte, la capacitat de contenidor de 30 litres torna a ser la que més
produeix, i sent la capacitat més petita, la de 6,5 litres, la que menys. Mantenint-se des
d’aleshores aquesta diferència de producció fins el final del cultiu (Figura 28).

Mitjana del nombre de calçots comercials

5
4,5

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
30/11/16 14/12/16 28/12/16 11/01/17 25/01/17 08/02/17 22/02/17
Dies de recompte
6,5 L

18 L

30 L

Control

Figura 28. Gràfic de l’evolució temporal de la mitjana del nombre de calçots comercials produïts per mota en quant a la capacitat
del contenidor. Elaboració pròpia.

3.2. Caràcters morfològics
Fent un anàlisi de la interacció de la capacitat del contenidor i del substrat utilitzat, tots els
paràmetres morfològics descrits en aquest treball tenen diferències significatives. Així,
primerament es pot parlar d’ una condició de cultiu que sigui més adequada enfront de les altres,
els contenidors que contenien substrat universal, sense tenir en compte la capacitat del mateix,
presenten millors resultats enfront dels contenidors que tenien els altres dos tipus de substrats.
Un dels caràcters que es volia estudiar en aquest treball és el pes i la longitud de l’arrel. En
aquest caràcter, els resultats mostren com el pes de l’arrel tant en fresc com en sec, s’obté més
massa quant la condició de cultiu és en substrat universal i amb una capacitat de 6,5 litres (Taula
9). En quant a totes les longituds mesurades, els resultats més bons els presenta amb la condició
de cultiu de substrat universal amb la capacitat de 30 litres de contenidor (Taula 10).
Un dels altres caràcters que s’ha estudiat en aquest treball és la longitud de la part blanca
comestible del calçot. En aquest cas, els resultats també mostren com aquest caràcter presenta
valors més òptims quan es cultiva amb substrat universal i una capacitat de contenidor de 18
litres o més, tot i que amb una barreja de terra al 50% amb torba rossa al 30% i perlita al 20%
també és recomanable dur a terme la plantació (Taula 10).
D’acord amb la normativa de la IGP Calçot de Valls, en cap condició de conreu els calçots
mesurats arriben als 15 centímetres de longitud de la part blanca que s’estableix com a mínim.
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En futurs treballs o en experimentació, aquest caràcter es podria millorar amb una millor gestió
de la pràctica de calçar, que és determinant a l’hora d’obtenir la longitud mínima establerta.
En el treball, la condició de conreu que ha obtingut una longitud de la part blanca comestible
del calçot més llarga ha estat la de substrat universal en un contenidor de 30 litres de capacitat
amb 13,03 centímetres de mitjana. A l’altre extrem, la condició de cultiu que obté una longitud
de la part blanca comestible del calçot més curta és la de torba rossa al 80% amb perlita al 20%
en un contenidor de 6,5 litres de capacitat (Taula 10).
En quant als caràcters morfològics del pes, tant de la part aèria com de la part radicular, i de la
longitud de les mateixes de la planta, la condició de cultiu en contenidor més adequada és la de
substrat universal en una capacitat de contenidor de 30 litres. Tot i que, en quant a aquest
caràcter, les cebes control que es plantaren a camp presenten uns resultats millors. Llavors
podem corroborar que pel que fa aquests caràcters, responen millor en una plantació en camp
que en una plantació en contenidor (Taules 9 i 10).
Taula 9. Taula resum de resultats dels caràcters morfològics en quant al pes. Mitjana ± error estàndard.

CONTENIDOR

SUBSTRAT

Pes planta (g)

Pes part aèria (g)

Pes arrels fresca (g)

Pes arrels sec (g)

6,5 L

TP

263,33 ± 161,55 de

151,67 ± 61,18 d

111,67 ± 105,32abc

52,00 ± 61,35 b

18 L

TP

184,00 ± 142,61 de

160,11 ± 118,44 d

52,25 ± 41,53 bc

36,00 ± 36,68 b

30 L

TP

150,91 ± 68,33 e

145,91 ± 68,33 d

5,00 ± 0,00 c

3,91 ± 0,99 b

6,5 L

SU

629,23 ± 214,88 bcd

421,62 ± 92,87 cd

224,03 ± 145,39 a

146,04 ± 98,05 a

18 L

SU

882,51 ± 163,34 b

760,38 ± 137,96 bc

122,13 ± 93,51abc

78,38 ± 66,41 ab

30 L

SU

1043,33 ± 356,33 ab

862,03 ± 231,02 b

181,33 ± 141,91 ab

77,92 ± 56,03 ab

6,5 L

TTP

367,69 ± 165,64 cde

509,81 ± 254,00bcd

104,69 ± 92,58 abc

41,77 ± 32,49 b

18 L

TTP

568,01 ± 276,52 bcde

687,45 ± 274,18 bc

64,11 ± 37,77 bc

37,89 ± 22,45 b

30 L

TTP

730,91 ± 296,43 bc

151,67 ± 61,18 d

43,45 ± 29,32 bc

26,02 ± 19,13 b

1413,33 ± 582,44 a

1397,07 ± 587,11 a

50,07 ± 36,76 bc

24,07 ± 20,71 b

Control
Sig.

***

***

***

***

MDS

473,39

419,91

157,79

87,83

Taula 10. Taula resum de resultats dels caràcters morfològics en quant a la longitud. Mitjana ± error estàndard.

CONTENIDOR

SUBSTRAT

Longitud planta (cm)

Longitud part aèria (cm)

Longitud arrels (cm)

Longitud blanc (cm)

6,5 L

TP

55,67 ± 9,75 e

34,33 ± 5,61 gh

21,33 ± 9,52 cde

8,71 ± 0,67 d

18 L

TP

47,31 ± 7,85 e

33,00 ± 4,97 h

14,32 ± 3,92 de

11,52 ± 0,71 bcd

30 L

TP

47,82 ± 7,29 e

38,27 ± 5,78 fgh

9,55 ± 3,72 e

11,64 ± 1,03 bc

6,5 L

SU

72,69 ± 7,61 d

48,02 ± 6,75 def

24,69 ± 5,72 cd

9,63 ± 1,33 d

18 L

SU

79,52 ± 5,35 cd

58,00 ± 6,23 bcd

21,51 ± 4,07 cde

12,29 ± 1,56 ab

30 L

SU

106,58 ± 8,89 a

64,51 ± 7,13 b

42,08 ± 8,05 a

13,03 ± 2,19 a

6,5 L

TTP

74,01 ± 4,81 d

43,31 ± 5,86 efg

30,69 ± 4,79 bc

10,32 ± 1,32 cd

18 L

TTP

83,50 ± 9,31 cd

50,82 ± 6,83 cde

32,70 ± 7,36 abc

11,71 ± 1,66 bc

30 L

TTP

99,82 ± 17,17 ab

60,00 ± 9,15 bc

39,82 ± 15,62ab

11,39 ± 1,41 bcd

89,47 ± 6,73 bc

76,67 ± 6,00 a

12,81 ± 4,33 e

11,95 ± 1,92 b

Sig.

***

***

***

***

MDS

14,34

5,32

11,98

2,78

Control
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L’anàlisi de les dades segons la capacitat del contenidor mostren com tots els caràcters
morfològics analitzats presenten diferències significatives (Taules 11 i 12).
La capacitat de 30 litres de volum és el que presenta més bones prestacions en tots els caràcters
morfològics analitzats, tret del pes de les arrels en fresc i en sec. Aquests caràcters presenten
millors resultats si el contenidor té una capacitat de 6,5 litres, que pot indicar que en contenidor
de menys capacitat les arrels es compactin més o bé ha sigut un fet sorgit de la praxis de l’autor
d’aquest treball a l’hora de manipular les motes en el moment de la collita (Taules 11 i 12).
La mitjana de la longitud de la part blanca comestible del calçot no arriba al mínim establert per
la IGP Calçot de Valls en cap contenidor (Taula 12), igual que en l’anàlisi de les dades en
combinació de factors (Taules 9 i 10). La capacitat de 30 litres presenta una major longitud amb
12,37 centímetres de mitjana i el més desafavorit en quant aquest caràcter és la capacitat de
contenidor de 6,5 litres, amb 9,93 centímetres de mitjana (Taula 12).

Taula 11. Taula resum de resultats dels caràcters morfològics en quant al pes i capacitat del contenidor. Mitjana ± error estàndard.

CONTENIDOR

Pes planta (g)

Pes part aèria (g)

Pes arrels fresca (g)

Pes arrels sec (g)

6,5 L

424,21 ± 236,47 c

282,11 ± 140,25 c

145,65 ± 125,46 a

78,89 ± 81,73 a

18 L

520,71 ± 347,54 bc

456,51 ± 303,42 bc

83,95 ± 69,64 ab

52,95 ± 48,63 ab

30 L

653,53 ± 460,24 b

573,85 ± 370,84 b

81,94 ± 115,13 ab

38,18 ± 46,95 b

Control

1413,33 ± 582,44 a

1397,07 ± 587,10 a

50,07 ± 36,76 b

24,07 ± 20,71 b

Sig.

**

***

**

**

MDS

266,89

236,74

84,64

47,11

Taula 12. Taula resum de resultats dels caràcters morfològics en quant a la longitud i capacitat del contenidor. Mitjana ± error
estàndard.

CONTENIDOR

Longitud planta (cm)

Longitud part aèria (cm)

Longitud arrels (cm)

Longitud blanc (cm)

6,5 L

67,76 ± 11,14 b

42,08 ± 8,22 c

25,68 ± 7,76 ab

9,93 ± 1,36 b

18 L

69,43 ± 18,48 b

46,51 ± 12,14 c

22,93 ± 9,54 b

12,06 ± 1,59 a

30 L

85,38 ± 28,91 a

54,56 ± 13,66 b

30,82 ± 17,99 a

12,37 ± 2,04 a

Control

89,47 ± 6,73 a

76,67 ± 6,00 a

12,82 ± 4,33 c

11,95 ± 1,92 a

Sig.

***

***

***

***

MDS

8,09

5,84

6,75

0,79
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Pel que fa a l’anàlisi de dades en quant al substrat utilitzat, també tots els caràcters analitzats
presenten diferències significatives (Taules 13 i 14). En aquest anàlisi, com ha ocorregut en
l’anàlisi dels caràcters morfològics en quant a la combinació de factors i en quant a la capacitat
del contenidor, la longitud de la part blanca comestible del calçot no arriba al mínim establert
per la IGP Calçot de Valls, que s’estableix en 15 centímetres. El substrat que presenta millors
resultats en quant aquest caràcter és el camp amb 11,95 centímetres de mitjana, seguit del
substrat universal amb 11,88 centímetres de mitjana. En quant al pitjor substrat és el de torba
rossa al 80% amb perlita al 20% amb 10,57 centímetres de mitjana (Taula 14).
En els 8 caràcters morfològics analitzats en aquest treball, el substrat que presenta millors
resultats en un cultiu en contenidor és el substrat universal (Taules 13 i 14), a excepció del
caràcter de la longitud de les arrels, que presenten més longitud de mitjana en el substrat terra
al 50% amb torba rossa al 30% amb perlita al 20% (Taula 14).
A la vista dels resultats, en els quatre caràcters morfològics analitzats en la Taula 13, el substrat
universal ressalta enfront dels altres substrats utilitzats en cultiu en contenidor. Tot i que en els
caràcters de pes de la planta i del pes de la part aèria els resultats més bons s’obtenen a camp.
Aquest fet pot esser degut a que les arrels, morfològicament creixen molt més en pes en aquest
medi i amb els nutrients que aquest substrat els hi aporta i en canvi, en quant a longitud, no
discerneixen molt dels altres substrats utilitzats, a excepció de la longitud de la part aèria (Taula
14).
Taula 13. Taula resum de resultats dels caràcters morfològics en quant al pes i substrat utilitzat. Mitjana ± error estàndard.

SUBSTRAT

Pes planta (g)

Pes part aèria (g)

Pes arrels fresca (g)

Pes arrels sec (g)

TP

201,82 ± 136,23 d

152,30 ± 82,00 c

61,51 ± 87,09 b

31,04 ± 48,24 b

SU

841,21 ± 317,49 b

663,88 ± 258,14 b

182,53 ± 135,02 a

103,56 ± 81,47 a

TTP

544,12 ± 285,52 c

472,91 ± 277,78 b

73,21 ± 67,60 b

35,45 ± 26,17 b

Control

1413,33 ± 582,44 a

1397,07 ± 587,11 a

50,07 ± 36,76 b

24,07 ± 20,71 b

Sig.

***

***

***

***

MDS

265,69

235,67

83,41

46,43

Taula 14. Taula resum de resultats dels caràcters morfològics en quant a la longitud i substrat utilitzat. Mitjana ± error estàndard.

SUBSTRAT

Longitud planta (cm)

Longitud part aèria (cm)

Longitud arrels (cm)

Longitud blanc (cm)

TP

50,52 ± 9,07 b

35,24 ± 5,77 d

15,27 ± 8,07 b

10,57 ± 1,66 b

SU

86,67 ± 17,21 a

56,42 ± 9,85 b

30,24 ± 11,06 a

11,88 ± 2,26 a

TTP

85,15 ± 15,59 a

50,91 ± 10,05 c

34,24 ± 10,63 a

11,03 ± 1,55 b

Control

89,47 ± 6,73 a

76,67 ± 6,00 a

12,81 ± 4,33 b

11,95 ± 1,92 a

Sig.

***

***

***

***

MDS

8,05

5,81

6,72

1,19
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4. CONCLUSIONS
La determinació dels caràcters ve determinada per la capacitat del contenidor i pel substrat
utilitzat de manera més o menys semblant segons el caràcter estudiat. Tant pels caràcters
agronòmics com pels caràcters morfològics, s’observa com una combinació d’un cultiu en
contenidor de calçots amb substrat universal i una capacitat del contenidor de 18 litres o més,
provoca una forta interacció entre aquests dos factors que fa ressaltar-los enfront de les altres
combinacions de cultiu utilitzades.
El fet que la utilització d’un contenidor de 18 litres o 30 litres de capacitat amb substrat universal
en un cultiu en contenidor de calçot presenti resultats semblants o més bons, en algun caràcter
enfront dels resultats observats en els calçots control, esdevé la idea que es podria potenciar un
cultiu en contenidor d’aquest vegetal, especialment per estudis que requereixin un control
exhaustiu de l’ambient de conreu.
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