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Manual i protocols de gestió d’Esporus. Caracterització

 
 
L’associació L’Era, Espai de Recursos Agroecològics
divulga l’aplicació en el món rural i agrari de conceptes com l’agricultura ecològica, l’agroecologia o les energies 
renovables. Els seus objectius principals són:
 
• Oferir recursos i donar suport a les persones i entitats relacionades amb la producció agrària ecològica i 

l’agroecologia.  
 
• Estrènyer vincles i facilitar la comunicació entre productors, tècnics, consumidors i institucions. 
 
• Mantenir la cultura agrària i rural que ens és pròpia, fomentant sistemes de gestió adaptats al territori i preservant la 

biodiversitat agrícola local.  
 
Entre els projectes principals de L’Era figuren
 
 

 
 
Esporus, Centre de Conservació de la Biodiversitat C ultivada 
 
Esporus manté una col·lecció d’unes 350 varietats locals de plantes hortícoles, llegumi
mitjançant les prospeccions realitzades en diverses comarques catalanes
pagesos. També conserva algunes varietats procedents del País Valencià o de les Illes Balears.
 
Esporus cultiva les seves varietats a la finca ecològica de Can Poc Oli
Manresa. 
 
 
 

Aquest document s’ha redactat com a part 
amb la col·laboració de la Fundación Biodiversidad.

 
 
 
 
VINYALS, Neus; TORRAS, Xènia i PLANS, Florinda. 2011
Associació L’Era. Manresa. 
 
 
L’Era, Espai de Recursos Agroecològics
Avinguda Universitària 4 - 6 
08242 Manresa 
Tel: 93.878.70.35 
www.associaciolera.org 
 
 

Obra subjecta a una llicència Creative Commons: 
 

 

Reconeixement 
No es permet un ús comercial de l’obra original ni de les possibles obre
distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original
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L’associació L’Era, Espai de Recursos Agroecològics  és una associació cívica sense ànim de lucre que fomenta i 
n rural i agrari de conceptes com l’agricultura ecològica, l’agroecologia o les energies 

renovables. Els seus objectius principals són: 

Oferir recursos i donar suport a les persones i entitats relacionades amb la producció agrària ecològica i 

Estrènyer vincles i facilitar la comunicació entre productors, tècnics, consumidors i institucions. 

Mantenir la cultura agrària i rural que ens és pròpia, fomentant sistemes de gestió adaptats al territori i preservant la 

de L’Era figuren Esporus i l’edició de la revista Agrocultura. 

Esporus, Centre de Conservació de la Biodiversitat C ultivada  

Esporus manté una col·lecció d’unes 350 varietats locals de plantes hortícoles, lleguminoses i cereals que ha obtingut 
mitjançant les prospeccions realitzades en diverses comarques catalanes i gràcies a la cessió de llavors per part de 

. També conserva algunes varietats procedents del País Valencià o de les Illes Balears.

tiva les seves varietats a la finca ecològica de Can Poc Oli, propietat de l’Escola de Capacitació Agrària de 

Aquest document s’ha redactat com a part del projecte de consolidació d’Esporus executat durant els anys 2010
ió de la Fundación Biodiversidad. 

VINYALS, Neus; TORRAS, Xènia i PLANS, Florinda. 2011. Manual i protocol de caracterització

Espai de Recursos Agroecològics 
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Protocol de caracterització de varietats locals 
 
Objectiu de la caracterització 
 
L’objectiu bàsic de la caracterització de varietats 
és descriure, a partir d’observacions de camp, els 
trets morfològics i agronòmics d’aquestes 
varietats. En general  són trets heretables, 
fàcilment discernibles i que no depenen de 
l’entorn. 
 
Es tracta de cultivar la varietat, seleccionar-ne 
unes quantes plantes i observar-les durant tot el 
procés. Els trets a observar venen determinats per 
una llista de descriptors fixada a l’avançada. 
 
Comptar amb una bona descripció de la varietat, 
complementada amb la informació cultural i 
agronòmica obtinguda durant la prospecció, és 
bàsic a l’hora de multiplicar la varietat i obtenir-ne 

nova llavor, sense perdre els seus trets 
característiques ni la seva riquesa genètica. Ajuda, 
també, a l’hora de donar-la a conèixer a 
productors i consumidors. 
 
 
Connexions amb la Base de Dades Germen 
(BDG) 
 
Les activitats d’aquest protocol referides a la base 
de dades es realitzen des dels mòdul 
Multiplicació i Caracterització . 
 
 
 
Al final del document trobareu un resum del 
protocol. 
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1 Llistes de descriptors 

 
Un descriptor  es defineix com un atribut, una 
característica o un tret mesurable que s’observa 
en les llavors, plantes o fruits d’una varietat 
determinada en un moment del seu 
desenvolupament donat. 
 
Les llistes de descriptors  inclouen, no només 
aquets descriptors, sinó també indicacions sobre 
com mesurar-los o documentar-los. També pot 
incloure instruccions de com registrar i gestionar 
aquestes dades durant els processos habituals 
que es duen a terme en un banc de llavors. 
 
 
Elements d’un descriptor 
 
Cada descriptor està format per un nom, un estat 
(state) i un mètode (que explica com s’ha de 
registrar o mesurar). Per exemple: 
 

Color secundari de la fulla  nom 
0. Absent     estat 
1. Present     estat 
Determinat segons carta     mètode 
de colors 

 
El nom  ha de ser clar, concís i no ambigu. 
 
El mètode  ha de descriure de manera detallada 
com es determina o mesura el descriptor. Facilita 
una interpretació acurada dels resultats i 
proporciona un protocol a aplicar de manera 
universal i consistent. Es pot utilitzar material de 
referència que ajudi a definir els diferents valors. 
Poden ser dibuixos, cartes de colors, varietats 
estàndard de referència i llistes de possibles 
estats. 
 
Pel que fa a l’estat , la seves característiques 
dependran del tipus de descriptor. 
 
 
Tipus de descriptors 
 
Descriptors quantitatius : els estats són 
mesurables i s’expressen numèricament (per 
exemple: pes, mida, nombre de lòbuls). Els 
descriptors quantitatius són objectius :  
l’assignació d’un valor no depèn de percepcions 
personals. 
 
Descriptors qualitatius : no poden ser mesurats 
numèricament. Poden ser objectius, si la 
característica pot ser clarament determinada en 
referència a uns estàndards, dibuixos o cartes. 
Són objectius, per exemple, la forma de fulles o 
fruits i els colors (es poden determinar en base a 
una carta de colors). Els descriptors són 
subjectius  si l’assignació d’un valor depèn de 

percepcions personals. Ho serien, per exemple, la 
lluentor d’una fulla i la consistència d’un cabdell. 
 
Convencions a l’hora de numerar els estats 
 
• Molts caràcters que varien en continuïtat es 

registren en una escala del 1 al 9. Pot ser que 
s’incloguin tots els estats de l’escala o que 
se’n triïn només alguns. En l’últim cas es 
mantindrà la numeració 1. Molt baix  i 9. Molt 
alt . Per exemple, en l’enciam podem donar 
com a possibles estats de lluentor de la fulla: 

 
3. Lleugera 
5. Moderada 
7. Intensa 

 
• Quan un descriptor es mou en una escala 1-9, 

l’estat 0 indica que el caràcter no s’expressa. 
En l’exemple anterior tindríem també l’estat 

 
0. Cap  

 
que ens permetria descriure una fulla mate. 
 

• L’absència o presència d’un caràcter 
s’expressa: 
 

0. Absent 
1. Present 
 

• En descriptors qualitatius discontinus, el 
número 99 es reserva per indicar Altres . Ens 
permet indicar altres estats detectats en la 
varietat caracteritzada.  En varietats 
heterogènies s’utilitzarà aquest camp per llistar 
tots els estats observats que són diferents de 
tots els estats proposats per la llista de 
descriptors. 

 
 
Altres convencions a tenir en compte 
 
• Cal indicar quines unitats s’apliquen en aquells 

descriptors que ho necessiten. S’utilitza el 
sistema mètric internacional.  

 
• S’aconsella la utilització de cartes de color 

estàndard. Per exemple la Royal Horticultural 
Society Colour Chart, el Methurn Handbook of 
Colour o la Munsell Color Chart for Plant 
Tissues. Alguns bancs utilitzen una carta de 
colors Pantone. Totes aquestes cartes tenen 
un preu poc accessible per a petits bancs. A 
Esporus utilitzem la Royal Horticular Society 
Mini  Colour Chart, que inclou 244 colors dels 
896 de la carta gran i es pot aconseguir per 
uns 35 €. 
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2 Proves de caracterització i d’avaluació 

 
Una prova d’avaluació de varietats  és un 
experiment que busca donar resposta a un seguit 
de preguntes plantejades entorn d’una varietat o 
varies varietats. N’hi ha de dos tipus bàsics: 
 
1. Es comparen varietats diferents sota les 

mateixes condicions. 
 
2. Es prova una varietat sota condicions 

canviants. 
 
Són proves d’avaluació, per exemple: 
 
• La comparació de varietats diferents per 

determinar la que ens proporciona un producte 
més gustós, més rendiment, més precocitat,... 

 
• La comparació de resultats com el rendiment o 

gust obtinguts al cultivar una mateixa varietat 
canviat el tipus de reg, o de fertilització, o 
d’època de cultiu. 

 
• La comparació de la resistència a algun estrès 

determinat (biòtic o abiòtic) de diverses 
varietats. 

Aquestes proves poden ser interessants de cara 
als productors i consumidors. Es poden dissenyar 
per tal que siguin participatives, tot animant als 
hortolans a plantar i fer un seguiment de diverses 
varietats.  
 
Podríem estar temptats a aprofitar les nostres 
proves de caracterització per avaluar alguns 
d’aquests trets. N’hi ha que s’hi presten fàcilment 
com seria el cas de l’estudi de la resistència a 
patògens. Però n’hi ha d’altres que no es poden 
avaluar mentre es caracteritza. Un exemple seria 
el rendiment. Primer perquè aquest va associat a 
les condicions medi-ambientals i de maneig del 
cultiu. Segon perquè mentre caracteritzem ens 
interessa observar les plantes fins l’estadi final del 
seu desenvolupament. En molts cultius aquesta 
observació es fa incompatible amb l’observació de 
rendiments (hauríem de collir abans d’hora). 
 

 

 
 
 
3 Planificació de la caracterització 

 
Quan hi ha l’oportunitat de dur a terme una 
caracterització, cal programar-la amb suficient 
antelació de manera que les varietats es puguin 
multiplicar a temps. 
 
El coordinador d’Esporus juntament amb el(s) 
caracteritzador(s) es reuniran per: 
 
 
3.1. Decidir quines caracteritzacions es duran 

a terme 
 
Es prioritzarà: 
 
• Aquelles varietats programades per 

multiplicació.  
 
• Les varietats sobre les que hi ha molt poca 

informació. 
 
• Les varietats que s’ha pensat d’incloure en 

alguna activitat de divulgació. 
 
Si la caracterització l’ha de dur a terme un 
voluntari, es tindran en compte els seus 
interessos. 

Si, pel que sigui, es decideix de caracteritzar 
alhora varietats d’una mateixa espècie amb 
pol·linització creuada, cal tenir en compte que: 
 

• O bé es necessitarà la col·laboració de 
diferents multiplicadors. 

 
• O bé s’haurà de fer una pol·linització 

controlada 
 

• O bé s’haurà de descartar la llavor 
obtinguda 

 
 
3.2. Fixar els objectius de caracterització 
 
Els objectius han de respondre les següents 
preguntes: 
 
1. Quantes varietats es volen caracteritzar? 
 
S’ha de ser conscient de l’espai i els recursos 
disponibles. El Protocol de Multiplicació pot ajudar 
a respondre aquesta pregunta. S’ha de tenir en 
compte que, fet i fet, entre totes les tasques 
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necessàries (plantació, desherbatge, reg,...) la que 
porta més feina és la d’avaluació. 
 
 
2. S’inclouran varietats de control? 
 
És important poder plantar com a mínim una 
varietat de control, això és una varietat que 
tinguem ben caracteritzada. Ens pot servir de 
referència per valorar si estem fent les coses bé o 
si els resultats obtinguts són prou significatius. Pot 
ser, per exemple, que hi hagi hagut alguna gelada 
que ens hagi passat desapercebuda, pot ser que 
la fertilització no hagi estat l’adequada... El fet que 
la varietat de control ens sigui familiar ens pot 
permetre detectar aquests problemes i no atribuir-
los a les varietats en caracterització. 
 
 

3. S’inclouran com a control plantes de diferents 
cultius al caracteritzat? 

Poden ser cultius marcadors de determinades 
condicions (tipus de fertilització, resistència a 
secada, a fred o a determinats patògens). 
 
 
4. Es guardarà llavor de les plantes 

caracteritzades? 
 
Si la resposta és sí, el cultiu s’ha de planificar tal i 
com s’especifica al protocol de multiplicació (tenint 
en compte les condicions d’aïllament i el número 
mínim de plantes a seleccionar). 
 
 
 
 
 

 
 
 
4 Recollida de la informació existent sobre les varietats 
 
Es important recollir tota la informació disponible 
sobre la varietat a caracteritzar. Ens permetrà 
conèixer, per exemple, els criteris de selecció que 
s’han estat aplicant a l’hora de multiplicar-la, o les 
característiques que el pagès valorava. Després, 
podrem contrastar aquesta informació amb 
l’obtinguda en caracterització.  
 
 
4.1. Cercar la informació que sobre les 

varietats a caracteritzar hi ha a la BDG 
 
Podem consultar la Fitxa d’hortícoles  de la 
varietat (s’hi pot accedir a través del mòdul 
Prospecció de la BDG, si és que en temps de 
prospecció, o en el moment de donar d’alta la 
varietat, es va omplir) les referències 
bibliogràfiques (accessibles des del mòdul 
Varietats de la BDG) i, si la varietat s’ha multiplicat 
alguna vegada, la Fitxa de multiplicació  que es 

van omplir (des del mòdul Multiplicació  de la 
BDG) 
 
 
4.2. Sol·licitar informació als donants de la 

llavor 
 
Si no hi ha informació de prospecció, o és pensa 
que la que hi ha és molt pobre, es pot provar de 
tornar a trucar a l’informant per mirar d’ampliar-la. 
 
 
4.3. Cercar informació a l’arxiu d’Esporus i a 

altres fonts arxivístiques o 
bibliogràfiques 

 
Per un recull de fonts a consultar, vegeu l’apartat 
2.7 del Protocol de Prospecció. 
 
 

 
 
 

 
 

5 Preparació de la caracterització 

 
5.1. Decidir el nombre d’individus que 

formaran el lot de caracterització 
 
El mínim és de 10 plantes, però si pensem que la 
varietat és molt heterogènia ens convé que la 
mostra sigui més gran. 
 
 
5.2. Repassar la llista de descriptors del 

cultiu concret  

Si la llista encara no ha estat dissenyada, crear-ne 
una, elegint els descriptors que ens semblin més 
adequats entre els de les llistes proposades per 
altres bancs, per IPGRI-Bioversity1 o per UPOV2. 
 
Si la fitxa ja existeix, veure si els seus descriptors 
s’ajusten als objectius de la nostra caracterització. 
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5.3. Programar els moments en que caldrà 
prendre dades. Fer-ne un calendari 
temptatiu 

 
Depenent de cada cultiu, ens caldrà prendre 
dades en diferents moments, segons l’estat 
fenològic de les plantes. El calendari ens ha 
d’ajudar a ser conscients que cal programar un 
número determinat de visites a camp. 
 
 
5.4. Incorporar les varietats a caracteritzar al 

calendari de multiplicació 
 
Segons l’apartat 1 del Protocol de Multiplicació, de 
manera que la varietat es tingui en  compte en 
totes les tasques de multiplicació senyalades al 
protocol. És a dir: es generaran fitxes de 
multiplicació, es cercarà multiplicadors (si no es 
pot multiplicar a Can Poc Oli) i es planificaran les 
zones de cultiu. 
 
 
5.5. Imprimir les fitxes de camp  
 
A les fitxes de multiplicació que genera el mòdul 
de Multiplicació de la BDG hi figura, a part d’un 
espai per prendre dades durant el procés de 

multiplicació, tota la informació que hi ha a la BDG 
sobre la varietat.  
 
Les fitxes de camp de caracterització inclouran els 
descriptors i l’espai on anotar els seus valors. Es 
poden imprimir des del mòdul Caracterització de 
BDG. 
 
A l’Annex 2 d’aquest protocol trobareu algunes 
llistes de descriptors per cultiu que inclouen els 
estats, les especificacions de mètode així com 
dibuixos i indicacions que poden ajudar a decidir 
l’estat de cada descriptor. 
 

                                                 
1 Bioversity International és la principal organització 
dedicada a la recerca sobre la biodiversitat cultivada. La 
seva seu és a prop de Roma. Es va crear el 2006 amb 
la fusió de les organitzacions International Plant Genetic 
Resources Institute (IPGRI) i International Network for 
the Improvement of Banana and Plantain (INIBAP).   
2 UPOV (Union internationale pour la protection des 
obtentions végétales) és una organizació 
intergovernamental amb seu a Ginebra (Suiza).  El seu 
objectiu és la protecció de les “obtencions vegetals” per 
mitjà d’un dret de propietat intel·lectual.  
 

 
 
 

6 Sembra i maneig del cultiu 

 
6.1. Seguir els punts 5 i 6 del Protocol de 

Multiplicació 
 
Com que les varietats a caracteritzar formen part 
del calendari de multiplicació anual, les tasques de 
sembra i maneig del cultiu es duran terme seguint 
aquests passos, a no ser que s’estipuli d’una altra 
manera en els objectius de la caracterització. 
 
 

6.2. Tenir en compte les especificacions 
especials de sembra i cultiu que figuren 
als objectius de la caracterització 

 
Si es realitza una prova d’avaluació en la que es 
volen provar mètodes de sembra o de cultiu 
diferents dels habituals, aquestes diferències han 
de quedar clares en els objectius de manera que 
es puguin preveure a l’hora de dissenyar el 
calendari de sembra.  

 
 
 

7 Selecció de plantes a caracteritzar 

 
7.1. Aplicar els criteris de selecció que 

s’especifiquen en el punt 7 del Protocol 
de Multiplicació 

 
És important que quedin clars els conceptes i els 
criteris definits en aquest punt d’aquell protocol. 
  
En general, caracteritzarem varietats que no han 
estat caracteritzades abans. A manca d’una 
descripció acurada d’aquestes varietats ens convé 
ser prudents a l’hora de seleccionar les plantes i 

no descartar, d’entrada, les plantes que semblen 
allunyar-se de la mitjana. 
 
 
7.2. Seleccionar el número de plantes acordat 

en els objectius 
 
S’intentarà que aquestes plantes siguin 
representatives de la varietat (si la tenim descrita) i 
de la variabilitat que aquesta presenta. 
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7.3. Marcar les plantes seleccionades amb 

cintes de color numerades (que es vegin 
bé) 

 
 
7.4. Indicar en cada fitxa de recollida de 

dades la posició que en la parcel·la o fila 
ocupa la planta amb aquell número 

 
D’aquesta manera mantindrem un doble sistema 
de marcació que ens permetrà recuperar les 
ubicacions de cada planta si alguna cinta es perd. 
 
 
 
 
 

 
 
 

8 Recollida de dades i altres anotacions 

 
A banda de les dades que es puguin apuntar en 
les fitxes anotarem informació complementaria en 
un quadern de camp.  
 
 
8.1. Pensar sempre a apuntar la data de totes 

les anotacions 
 
És important per situar el moment de les 
observacions i treure’n conclusions. 
 
 
8.2. Anotar informació meteorològica 
 
Pot ser determinant a l’hora d’interpretar els 
resultats. 
 
 
8.3. Anotar tots els esdeveniments especials, 

els fets que puguin jugar a favor o en 
contra del cultiu, tan aviat com s’observin 

 
Sobretot s’ha d’anotar aquelles coses que poden 
restar generalitat o validesa als resultats de la 
caracterització. Podem anotar, per exemple: 
“Aquesta setmana hem tingut problemes amb el 
reg”, “Ha gelat més tard del previst”. 
 
 

8.4. Anotar els dubtes o observacions que 
puguin sorgir durant la caracterització 

 
Si no els anotem en el moment en que sorgeixin el 
més possible que s’oblidin i no siguin tinguts en 
compte a l’hora de redactar la memòria o generar 
conclusions. 
 
 
8.5. Omplir les fitxes de multiplicació 
 
Tal i com es fa en tota multiplicació. D’aquesta 
manera quedaran anotades les dates de sembra, 
plantació i collita i altres dades agronòmiques 
interessants. 
 
 
8.6. A mida que vagi evolucionant el cultiu 

anotar, en les fitxes de camp, les dades 
referides als descriptors 

 
En fer-ho, tenir en compte el mètode i els valors 
definits per cada descriptor. Consultar la llista de 
descriptors per comprovar que el mètode seguit és 
el correcte. 
 
 
 
 
 

 
 
 
9 Fotografies 

 
Durant la caracterització prendrem fotografies que 
després gestionarem segons els passos següents: 
 
 
9.1. Les fotografies digitals han de tenir un 

format JPG i, com a mínim, una resolució 
de 300 ppp i una mida A4 

 

Si tenim possibilitats d’emmagatzematge, 
utilitzarem la resolució màxima (en format JPG) 
que ens doni la càmara que estem utilitzant 
 
 
9.2. Fotografiar diferents aspectes de la 

planta 
 
• Planta sencera en els diferents estats 

fenològics 
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• Fulla: anvers i revers 
• Fruits: sencer i secció 
• Llavors 
 
 
9.3. Retratar també les persones que 

intervenen en la multiplicació i 
caracterització mentre realitzen la seva 
tasca 

 
Aquestes fotos poden ser interessants per il·lustrar 
algun escrit. 
 
 
9.4. Emmagatzemar totes les fotografies en a 

l’ordinador de Can Poc Oli  
 
Crearem una carpeta per descàrrega \Els meus 
arxius\Esporus\Fotos\Any\aaaa_mm_dd on Any és 
el número de l’any en curs i aaaa_mm_dd la data. 
Per exemple podríem tenir: 
 
\Els meus arxius\Esporus\Fotos\2011\2011_01_28 
 
Si aquell dia algú altra ha creat una carpeta per 
descarregar fotos, distingirem la nostra numerant-
la aaaa_mm_dd _2.  
 
En el document Gestió de fotografies, adjunt a 
aquests protocols es donen indicacions generals 
de com organitzar un arxiu fotogràfic. En general 
tenim tendència a canviar el nom de les fotos i/o a 
organitzar-les en carpetes per temes. Però aquest 
no és el procediment recomanat.  
 
Copiarem les fotos amb el nom que porten a 
sortida de màquina a la carpeta creada. No cal 
patir per com localitzarem una determinada foto. 
La base de dades fa funcions de catalogador i 
facilita la tasca. 

9.5. Reduir les fotos per tal que es puguin 
veure de manera àgil des de la base de 
dades 

 
Per poder visualitzar les fotos des de dins de la 
base de dades (i també per adjuntar-les a la 
memòria) cal reduir-les de mida. Es pot fer 
utilitzant el programa d’accés lliure IrfanView. 
Consultar el document Com reduir la mida d’un 
conjunt d’imatges amb IrfanViewcom adjunt a 
aquests protocols.  
 
Les fotos reduïdes han de quedar a la carpeta 
\aaaa_mm_dd_R, on aaaa_mm_dd és la data del 
punt 9.4. 
 
 
9.6. Documentar les fotos fent servir la BDG 
 
Documentar la foto vol dir associar-hi tot un seguit 
d’informació que ens permetrà després saber de 
què tracta. El arxius d’imatges tenen un espai 
reservat que s’anomena l’espai per metadades. En 
aquest espai s’hi pot gravar informació que 
quedarà  “enganxada” a la foto mateixa. Entre 
aquestes metadades hi ha les IPTC (International 
Press Telecomunication Council) que permeten 
“apuntar” a la imatge qui ha fet la foto, on, quan, 
de que tracta,.... Un cop els camps de IPTC plens, 
la informació que contenen es podrà recuperar des 
de la majoria de programes de gestió d’imatges. 
Consultar el document Gestió de fotografies, 
adjunt a aquests protocols, per obtenir més 
informació sobre les metadades IPTC. 
 
Les fotos es documenten des del mòdul 
Fotografies  de la BDG.  
 
 
 

 
 
 
 
10 Síntesi de les dades recollides, entrada a la BDG i actualització 

del web 

 
10.1. Per cada varietat caracteritzada, entrar a 

la BDG les dades individuals recollides 
per cada planta i contingudes a les fitxes 
de camp 

 
Les fitxes de camp es van imprimir des de la BDG 
i allà resten buides en espera de rebre les dades 
recollides a camp. Només les persones 
autoritzades del banc podran accedir a la 
informació continguda en aquestes fitxes.  
 
 

10.2. Completar la fitxa de caracterització de 
cada varietat, síntesi de les dades 
individuals de les plantes observades 

 
A partir de les dades individuals de les fitxes de 
camp i de la resta d’informació recopilada, 
descriure la varietat tot completant la fitxa de 
caracterització de síntesi. 
 
A l’hora d’elaborar aquesta síntesi cal tenir en 
compte l’efecte de l’entorn: les plantes de les 
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voreres, les que reben més sol, ... seran més 
grans que les altres. 
 
Les varietats locals no són uniformes. És molt 
probable que presentin heterogeneïtat en molts 
trets. Habitualment, la mitjana o el valor més 
freqüent no expressa l’extensió de la variació. Això 
complica la documentació perquè cal adoptar 
convencions extres per registrar la diversitat. 
S’han proposat diversos mètodes de registre que 
podeu consultar a IPGRI 2001. Adoptarem el 
següent: 
 
• En descriptors qualitatius, recollirem el 

percentatge d’aparició de cada estat. Per 
exemple si hem caracteritzat 10 exemplars i 
tenim 5 plantes amb color de la flor blanc, 4 de 
color rosa i 1 de color vermell, escriurem Blanc 
50%, Rosa 40%  i  Vermell 10%.  

 
Aquests percentatges no deixen de ser orientatius 
perquè  pot ser que canviïn, i força, en altres 
proves de caracterització realitzades sobre la 
mateixa varietat. 
 
 
• En descriptors quantitatius registrarem la 

mitjana aritmètica i la desviació estàndard (o 
típica).  

 
La mitjana aritmètica  es calcula sumant tots els 
valors obtinguts i dividint el resultat pel número de 
plantes de les quals s’ha obtingut mesura. Així per 
exemple si hem mesurat l’amplada de la secció 
longitudinal de 6 síndries i hem obtingut els valors: 
 
14,3  /  19,5  /  18,4 /  22,3  /  17,9  i 18,2  (cm) 
 
Calcularem la mitjana aritmètica sumant tots els 
valors: 
 
15,3 + 19,5 + 18,4 + 22,3 + 17,9  + 18,2 = 111,6 
 
i dividint per 6: 
 
111,6 ÷  6 = 18,6 
 
Per calcular la desviació estàndard  hem de 
calcular primer la variància . La variància és la 
mitjana aritmètica del quadrat de les diferències 
entre els valors obtinguts i la mitjana. Seguint amb 
l’exemple anterior tindríem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diferències Diferències al quadrat 

15,3 – 18,6 = – 3,3 
19,5 – 18,6 =    0,9 
18,4 – 18,6 = – 0,2 
22,3 – 18,6 =    3,7 
17,9 – 18,6 = – 0,7 
18,2 – 18,6 = – 0,4 
    suma            0 

10,89 
  0,81 
  0,04 
13,69 
  0,49 
  0,16 
26,08         suma 

 
La variància s’obtindrà dividint la suma anterior pel 
número de mesures preses: 
 

26,08 ÷  6 = 4,34666 
I la desviació estàndard no és res més que l’arrel 
quadrada de la variància: 
 

4,34666  = 2,08 

 
La desviació estàndard  ens dóna una idea de la 
proximitat o la dispersió de les mostres respecte a 
una característica determinada. Com més gran és 
la desviació més elevada és la dispersió respecte 
a la mitjana aritmètica. Així en l’exemple següent, 
la mitjana és la mateixa que l’anterior però la 
desviació és molt petita perquè tots els valors 
obtinguts són molt a prop de la mitjana: 
 

Diferències Diferències al quadrat 

18,3 – 18,6 = – 0,3 
18,5 – 18,6 = – 0,1 
18,4 – 18,6 = – 0,2 
19,3 – 18,6 =    0,7 
18,9 – 18,6 =    0,3 
18,2 – 18,6 = – 0,4 
    suma            0 

0,09 
0,01 
0,04 
0,49 
0,09 
0,16 
0,88         suma 

 
 
La desviació estàndard seria: 
 

688,0 ÷  = 0, 3829707 

 
que vindria a indicar que la varietat és molt 
homogènia respecte a aquesta característica. 
 
En els exemples anteriors la mitjana té un valor 
exacte, però sovint això no passa. En la fórmula 
que hem aplicat més amunt, hem estat restant la 
mitjana a tots els valors obtinguts. Si el seu valor 
no hagués estat exacte hauríem anat introduït un 
error a cada operació. Per minimitzar  l’acumulació 
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d’errors farem les operacions d’una altra manera: 
 

1. Suma dels 
quadrats dels 
valors 

2. dividit per núm. de 
valors obtinguts 

18,3² = 334,89 
18,5² = 342,25 
18,4² = 338,25 
19,3² = 372,49 
18,9² = 357,21 
18,2² = 331,24 
        2.076,64 

 
 
2.076,64 ÷ 6 = 
346,106667 
 

3. Mitjana al 
quadrat 

4. Diferència entre 2 i 3 

18,6 ∗  18,6 = 
345,96 

346,106667 - 345,96 =  
0,146666667 

5. Arrel quadrada 
de 4 
 

70,14666666  = 

0,3829707 

 
Podeu descarregar un full de càlcul preparat per 
calcular la desviació estàndard aplicant aquest 
últim procediment a les pàgines d’eines de la 
BDG: 
 
www.esporus.org\bdgermen\eines 
 
 
10.3. Passar les dades de la fitxa resum a la 

BDG 
 

Per no complicar massa la BDG, a l’hora de 
passar aquestes dades a l’ordinador, per a les 
característiques qualitatives entrarem només el 
percentatge de l’estat majoritari (la moda  o el valor 
més comú).  
 
En l’exemple anterior seria Blanc i 50%. Si volem 
conèixer els percentatges que presentaven els 
altres estats haurem de consultar les fitxes en 
paper. 
 
Per les característiques quantitatives entrarem la 
mitjana aritmètica i la desviació estàndard. 
 
D’aquesta manera podem tenir una idea de quins 
estats són molt heterogenis (percentatges baixos, 
desviacions estàndard altes).  
 
Un cop completa, la fitxa de caracterització serà 
consultable pel públic general des del mòdul 
Varietats  de la BDG. 
 
 
10.4. Repassar la informació que el web 

d’Esporus recull sobre la varietat i 
actualitzar-la a partir dels resultats 
obtinguts 

 
De moment aquesta actualització s’ha de fer a mà, 
utilitzant les eines disponibles pel web actual. No 
hi ha connexió entre el web i la BDG tot i que està 
pensat establir-la en un futur.  
 
 
 

 
 

11 Avaluació del procés 

 
11.1. Revisar la llista de descriptors utilitzats 
 
Repassarem la llista de descriptors utilitzats, tan 
pel que fa a la tria, com al mètode i tipus de valors 
utilitzats per si convé refer-la de cara a futures 
caracteritzacions.   
 
 

11.2. Avaluar tot el procés de caracterització 
 
Comprovar si s’ha seguit aquest protocol, si el 
protocol ha estat útil o s’hi convé reformar-lo. 
 
Analitzar com s’ha desenvolupat les diferents 
tasques, quines han funcionat bé i amb quines hi 
ha hagut problemes. Suggerir possibles millores.  

 

 

 

12 Memòria de la caracterització 

 
12.1. Un cop finalitzada la caracterització, 

redactar una petita memòria  
 
A l’hora de redactar-la tenir en compte els consells 
recollits al document Consells de redacció adjunt a 
aquests protocols.  
 

La memòria ha de constar dels següents apartats: 
 
1. Breu resum (màxim 200 paraules) 
2. Objectius de la caracterització 
3. Breu descripció de documentació recopilada 

abans de la caracterització  
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4. Resum de les condicions meteorològiques en 
que s’ha desenvolupat el cultiu 

5. Desenvolupament del cultiu. Dates dels 
diversos estadis fenològics. Esdeveniments 
especials 

6. Número de plantes seleccionades i criteris 
utilitzats  

7. Resultats 
8. Avaluació dels descriptors i del procés de 

caracterització 
9. Conclusions 
 
 

12.2. Incloure algunes fotos il·lustratives. Fer 
servir les fotos en miniatura generades 
en el punt 9.5 

 
Les fotos que s’incorporen a la memòria han de 
ser de mida reduïda per tal que el document no 
pesi gaire.  
En general són suficients les fotos que s’han reduït 
en el punt 9.5, tot i que si volem fer aparèixer una 
foto gran en caldrà partir de la foto original i no 
reduir-la tant. 
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Annex 1. Criteris per la tria de descriptors 
 
A l’hora d’elaborar les fitxes de descriptors de 
cada cultiu, consultarem les fitxes estàndard 
internacionals generades per UPOV o IPGRI-
Bioversity. Aquestes llistes volen ser exhaustives i 
proporcionar un repertori complet de  caracterís- 
tiques per cada cultiu. El número de descriptors 
que contenen es molt gran. Cal escollir aquells 
que per nosaltres són més representatius.  Ajuda 
la consulta a les llistes que utilitzen els altres 
bancs locals que coneixem. En general, per 
caracteritzar varietats locals d’una mateixa regió 
sol ser suficient una llista d’entre 12 i 25 
descriptors. 
 
Les recomanacions de Bioversity International 
l’hora d’escollir i definir aquests descriptors són 
(Bioversity, 2007): 
 
• Escollir-los tan senzills com sigui possible, per 

tal que puguin ser entesos i utilitzats per un 
ampli espectre d’usuaris. 

 
• Utilitzar imatges i dibuixos per donar suport a 

les descripcions textuals i clarificar els 
descriptors complexes. 

 
• Proporcionar definicions clares dels 

descriptors per permetre la seva aplicació. 
 
• Analitzar el cost de registre de valors del 

descriptor, tan en termes de personal com de 

material. Si ha de fer que la recollida de dades 
sigui molt laboriosa potser no cal incloure’l. 

 
• Especificar, si fa al cas, la unitat de 

mesurament. 
 
• Evitar ambigüitats. Si un descriptor por 

presentar ambigüitats, incloure referències 
metodològiques o estàndards. 

 
• No incloure descriptors sobre els que no hi ha 

diversitat coneguda. 
 
 
Els descriptors que són altament discriminatoris 
s’han de marcar amb un asterisc per prioritzar la 
recollida dels seus valors. Per exemple, en el cas 
de les carbasses, marcaríem: 
 

* Inserció del peduncle 
 
A Bioversity 2007 es pot trobar una guia pas a pas 
per la definició de descriptors. 
 
En l’annex següent hem recollit algunes llistes de 
descriptors que utilitzem a Esporus. Són el punt de 
partida de les fitxes de caracterització que es 
poden trobar a la BDG. 
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Annex 2. Llistes de descriptors per espècie 

 
S’han confeccionat les llistes de descriptors de 5 
cultius. Per cada un d’aquests cultius s’ha 
elaborat una llista de descriptors i unes fitxes de 
recollida de dades de caracterització. 
 
 
 

 
Podeu trobar-les a l’espai d’Eines de la BDG: 
 

http://www.esporus.org/bdgermen/eines/ht
mlcontent/caracteritzacio.html 

 
 

1 Enciam 

 
El document de base a partir del qual s’han 
seleccionat els descriptors és Kristkova 2008.  
S’han inclòs tots els descriptors marcats com a 
importants, però s’han unificat els següents: 
 
1.3.6 i 1.3.8 Divisió de la fulla i 
 
1.4.1 i 1.4.4.2 Formació del cabdell 

Per altra banda, la inclusió de tots els descriptors 
importants ha donat una llista de 28 descriptors, 
potser un pel llarga. S’ha decidit donar prioritat als 
descriptors de la planta adulta tot situant al final 
els referits a les característiques de la plàntula. 
 

 

 
 
 
2 Pèsol 

 
El document de base a partir del qual s’han 
seleccionat els descriptors és UPOV 2009.  
S’han inclòs tots els descriptors marcats com a 
importants (*) llevat de: 
 

47: El color de les llavors immatures s’ha 
d’observar en referència a varietats d’exemple 
(que s’haurien d’obtenir). 
 
49: Tipus de grans de midó de la llavor. Es 
necessita microscopi per observar-lo. 
 
50 i 51:  Depenen de l’observació de 49  
 
Per mirar de substituir de manera parcial 
aquests tres darrers descriptors s’ha introduït 

el descriptor que permet observar si la llavor 
és arrugada o no ho és (núm. 22 de la nostra 
llista). 

 
Per altra banda s’han reformulat els descriptors: 
 

8:  Tipus de fulla 
 

26: Fa referència només a plantes amb 
pigmentació antociànica. S’ha modificat per tal 
que es refereixi a qualsevol planta.  

 
39, 40 i 41:  Fan referència al tipus de beina. 
S’han unificat en un sol descriptor (núm. 17 de 
la nostra llista). 

 
 
 

 
 

3 Meló 

 
El document de base a partir del qual s’han 
seleccionat els descriptors és UPOV 2001.  
 
S’han inclòs tots els descriptors marcats com a 
importants (*) llevat de: 
 
27: Fruit: posició del diàmetre màxim 
 
49: Fruit: gruix de la capa suberosa 

51: Fruit: densitat de la distribució de la formació 
suberosa 
 
S’han unificat en un de sol els criteris: 
 
48: Fruit: formació suberosa 
 
50: Fruit: distribució de la formació suberosa 
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4 Síndria

El document de base a partir del qual s’han 
seleccionat els descriptors és UPOV 2004.  
S’han inclòs tots els descriptors marcats com a 
importants (*) llevat de: 
 

1:  Ploïdia 
 
22: Intensitat del color de fons de la pell. 
Sense disposar de varietats de referència es 
fa difícil de filar tan prim. 
 

S’han reformulat els descriptors: 
 
30: Presència de ratlles a la pell del fruit. S’ha 
ampliat per incloure altres dibuixos que es 

poden observar a la pell (núm.9 de la nostra 
llista). 

 
40: Mida de la llavor (estats: molt petita,...). 
S’ha substituït per la longitud de la llavor 
(núm. 16 de la nostra llista). 

 
S’han afegit alguns descriptors i estats que 
permeten caracteritzar, també, les síndries de 
confitura  (citron, Citrullus Lanatus var. citroides). 
 
 

 
 

 
 
5 Tomàquet 

 
 
El document de base a partir del qual s’han 
seleccionat els descriptors és UPOV 2001.  
 
S’han inclòs tots els descriptors marcats com a 
importants (*) llevat de: 
 
22: Fruit: mida (ja s’inclouen descriptors de 
longitud i amplada). 
 
23: Fruit: relació longitud/diàmetre 
 
36: Fruit: intensitat del color verd a l’esquena 
 

37: Fruit: intensitat del color verd 
 
38: Color del fruit a maduresa (sí s’inclou color de 
la polpa) 
 
S’han unificat en un de sol els criteris: 
 
34: Fruit esquena verda (abans de maduresa) 
 
35: Fruit: extensió de l’esquena verda (abans de 
maduresa)

 
 
 
 
 
 



Manual i protocols de gestió d’Esporus. Caracterització 

 18

Resum del protocol de caracterització de varietats locals 

1 Llistes de descriptors 
 

2 Proves de caracterització i d’avaluació 
 
3 Planificació de la caracterització 
 

3.1. Decidir quines caracteritzacions es duran a terme 
 

3.2. Fixar els objectius de la caracterització 
 

4 Recollida de la informació existent sobre les varietats 
 

4.1. Cercar la informació que sobre les varietats a caracteritzar hi ha a la BDG 
 
4.2. Sol·licitar informació als donants de la llavor 

 
4.3. Cercar informació a l’arxiu d’Esporus i a altres fonts arxivístiques o bibliogràfiques 
 

5 Preparació de la caracterització 
 

5.1. Decidir el nombre d’individus que formaran el lot de caracterització 
 
5.2. Repassar la llista de descriptors del cultiu concret 

 
5.3. Programar els moments en que caldrà prendre dades. Fer-ne un calendari temptatiu 

 
5.4. Incorporar les varietats a caracteritzar al calendari de multiplicació 

 
5.5. Imprimir les fitxes de camp 
 

6 Sembra i maneig del cultiu 
 

6.1. Seguir els punts 5 i 6 del Protocol de Multiplicació 
 
6.2. Tenir en compte les especificacions especials de sembra i cultiu que figuren als objectius de 

caracterització 
 

7 Selecció de les plantes a caracteritzar 
 

7.1. Aplicar els criteris de selecció que s’especifiquen en el punt 7 del Protocol de Multiplicació 
 
7.2. Seleccionar el número de plantes acordats en els objectius 

 
7.3. Marcar les plantes seleccionades amb cintes de color numerades (que es vegin bé) 

 
7.4. Indicar en cada fitxa de recollida de dades la posició que en la parcel·la o fila ocupa la planta 

amb aquell número 
 

8 Recollida de dades i altres anotacions 
 

8.1. Pensar sempre a apuntar la data de totes les anotacions 
 
8.2. Anotar informació meteorològica 
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8.3. Anotar tots els esdeveniments especials, els fets que puguin jugar a favor o en contra del 

cultiu, tan aviat com s’observin 
 
8.4. Anotar els dubtes o observacions que puguin sorgir durant la caracterització 

 
8.5. Omplir les fitxes de multiplicació 

 
8.6. A mida que vagi evolucionant el cultiu anotar, en les fitxes de camp, les dades referides als 

descriptors 
 
9 Fotografies 
 

9.1. Les fotografies digitals han de tenir un format JPG i, com a mínim, una resolució de 300 ppp i 
una mida A4 

 
9.2. Fotografiar diferents aspectes de la planta 

 
9.3. Retratar també les persones que intervenen en la multiplicació i caracterització  mentre 

realitzen la seva tasca 
 

9.4. Emmagatzemar totes les fotografies en l’ordinador de Can Poc Oli 
 

9.5. Reduir les fotos per tal que es puguin veure de manera àgil des de la base de dades 
 

9.6. Documentar les fotos fent servir la BDG 
 

10 Síntesi de les dades recollides, entrada a la BDG i actualització del web 
 

10.1. Per cada varietat caracteritzada, entrar a la BDG les dades individuals recollides per cada 
planta i contingudes a les fitxes de camp 

 
10.2. Completar la fitxa de caracterització de cada varietat, síntesi de les dades individuals de les 

plantes observades 
 

10.3. Passar les dades a la fitxa resum a la BDG 
 

10.4. Repassar la informació que el web d’Esporus recull sobre la varietat i actualitzar-la a partir 
dels resultats obtinguts 

 
11 Avaluació del procés 
 

11.1. Revisar la llista de descriptors utilitzats 
 
11.2. Avaluar tot el procés de caracterització 
 

12 Memòria de la caracterització 
 

12.1. Un cop finalitzada la caracterització, redactar una petita memòria amb els apartats: 
 

1. Breu resum (màxim 200 paraules) 
2. Objectius de la caracterització 
3. Breu descripció de documentació recopilada abans de la caracterització 
4. Resum de les condicions meteorològiques en que s’ha desenvolupat el cultiu 
5. Desenvolupament del cultiu. Dates dels diversos estadis fenològics. Esdeveniments 

especials 
6. Número de plantes seleccionades i criteris utilitzats 
7. Resultats 
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8. Avaluació dels descriptors i del procés de caracterització 
9. Conclusions 

 
12.2. Incloure algunes fotos il·lustratives. Fer servir les fotos en miniatura generades en el punt 9.5 

 



Descriptors d’enciam 
Esporus, Centre de la Biodiversitat Cultivada. 2011 

1. Divisió de la fulla (*) 1. Entera 

 

5. Fesa 

 

7. Seccionada  

 

9. Partida 

 

En les fulles no enteres, es mesura la profunditat dels 
entrants. En la fesa els entrants no depassen la meitat de 
la distància entre el marge i el nervi medial. En la 
seccionada la ultrapassen sense tocar el nervi. En la 
partida arriben fins al nervi. 
 

2. Forma de la fulla 
entera (*) 
 

1. El·líptica 
estreta 

 

2. El·líptica 
ampla 

 

3. Circular 
 
 

4. El·líptica 
transversal 
 

 

5. Obovada 
 

6. Romboïdal 

 

7. Triangular 
 

 

99. Altres 

1. Sencer 2. Sinuat 3. Fistonat 4. Dentat 5. Dentat espinós 6. Dentat irregular 

  

3. Marge de la fulla 
entera (*) 
 

7. Doble dentat 8. Doble dentat 
espinós 

9. Dentat espinós 
irregular 

10. Serrat 
 

11. Doble serrat 
 

99. Altres 

4. Àpex de la fulla (*) 
 

1. Truncat 
 

 

2. Arrodonit 
 

 

3. Obtús (punta 
arrodonida) 

 

4. Agut (punta 
prima) 

 

5. Mucronat 

 

99. Altres 

5. Embutllofat de la 
fulla (*) 

0. Absent 3. Dèbil  5. Mig 7. Fort 

6. Color de la fulla (*) 1. Verd clar 2. Verd fosc 3. Vermell 99. Altres Afegir color determinat segons carta de colors. 

FU
LL

A

7. Distribució de la 
pigmentació antociànica 
de la fulla (*) 

0. Absent 1. A les 
nerviacions 

2. Al marge  3. Per tota la 
làmina 

4. En taques 
per tota la 
làmina 

99. Altres 



8. Lluentor de l’anvers (*) 0. Absent 3. Feble 5. Mitjana 7. Forta  

9. Longitud de la fulla 
        (cm) 

Distància des de l’àpex de la fulla fins la inserció de la tija. Es mesuren tres fulles de mida mitjana elegides a l’atzar. 

10. Amplada de la fulla 
       (cm) 

Mesura de la distància a la part més ampla de la fulla.  Es mesuren tres fulles de mida mitjana elegides a l’atzar. 

11. Formació del cabdell 
(*) 

0. Absent 3. Cabdell obert 

 

7. Cabdell tancat 

 

En el cabdell obert les fulles es queden a uns 15º de la vertical. 
En el cabdell tancat les fulles depassen la vertical en més de 15º i es 
solapen. 

12. Forma de la secció 
vertical del cabdell (*) 

1. El·líptica estreta 

 

2. El·líptica ampla 

 

3. Circular 

 

4. Aplanada 
 

 

99. Altres 

C
A

B
D

EL
L 

13. Pes de l’enciam  
        (g) 

A maturitat per collita.  
 

Baix                                       Mitjà                          Alt 
< 300 g                               300-600 g                 > 600 g 

14. Longitud de la tija 
floral 

A floració plena. La longitud es mesura amb la 
inflorescència inclosa.   

Curta  
< 50 cm 

Mitjana 
50-80 cm 

Llarga 
> 80cm 

15. Pigmentació 
antociànica de la tija 
floral (*)      

0. Absent 1. Present Les antocianines són pigments que confereixen color vermell 

16. Espigat (*) 
 

Número dies  a aparèixer els primers símptomes d’espigat 
des  d’una sembra de primavera (en dies llargs).  

Primerenc  
< 50 dies                         

Mitjà  
50 – 70 dies                 

Tardà 
> 70 dies 

17. Floració (*) Número dies  a aparèixer la primera flor plenament desen-
volupada des d’una sembra de primavera (en dies llargs). 

Primerenca 
< 60 dies                         

Mitjana  
60 – 80 dies                 

Tardana 
> 80 dies 

IN
FL

O
R

ES
C

ÈN
C

IA
  

18. Color de la flor (*) 1. Groc pàl·lid 2. Groc 3. Groc intens 99. Altre Afegir color determinat segons carta de colors. 

19. Color de la llavor (*) 1. Blanc-crema 2. Marró 3. Negre 99. Altre Afegir color determinat segons carta de colors. 

LL
A

VO
R

 

20. Número de llavors 
en 1g (*) 
 

Llavor seca 
 
 

 Baix 
< 800                              

Mitjà  
800-1100                      

Alt 
> 1100 



Descriptors addicionals referits a la plàntula. 
 

C
O

TI
LE

D
Ó

 21. Pigmentació 
antociànica del cotiledó 
(*) 

0. Absent 1. Present Les antocianines són pigments que confereixen color vermell.  
Deixar les plàntules sense regar i a una temperatura baixa un parell o tres de dies. Les plantes que 
continguin antocianines envermelliran. 

Totes les observacions referides a la plàntula es realitzaran quan hi hagi de 10 a 12 fulles vertaderes plenament desenvolupades. 

22.  Posició de la fulla 
de la plàntula (angle en 
graus) (*) 

Angle que forma la 5ena o 6en a fulla vertadera amb 
el terra. 

Postrada   
< 20º                                    

Semi-erecta                         
20º - 50º                             

Erecta 
> 50º 

23. Color de la fulla de 
la plàntula (*) 

1. Verd clar 2. Verd fosc 3. Vermell 99. Altres Afegir color determinat segons carta de colors. 

24. Pigmentació 
antocià-nica de la 
plàntula (*) 

0. Absent 1. Present Deixar les plàntules sense regar i a una temperatura baixa un parell o tres de dies. Les plantes que 
continguin antocianines envermelliran. 

25. Forma de la fulla 
de la plàntula (*) 
 
Vegeu el descriptor 2 

1. El·líptica 
estreta 

 

2. El·líptica 
ampla 

 

3. Circular 
 

 

4. El·líptica 
transversal 

 
 

5. Obovada 
 
 
 

6. Ròmbica 
 
 

7. Triangular 
 
 

99. Altres 

1. Sencer 
 

2. Sinuat 
 

3. Fistonat 
 

4. Dentat 
 

5. Dentat espinós 
 

6. Dentat irregular 
 

 

26. Marge de la fulla de 
la plàntula (*) 
 
Vegeu el descriptor 3 7. Doble dentat 

 
8. Doble dentat 
espinós 
 

9. Dentat espinós 
irregular 
 

10. Serrat 
 
 

11. Doble serrat 
 
 

99. Altres 

27. Àpex de la fulla de 
la plàntula (*) 
 
Vegeu el descriptor 4 

1. Truncat 
 
 

2. Arrodonit 3. Obtús 4. Agut 5. Mucronat 99. Altres  

PL
A

N
TU

LA
 

28. Nervadura de la 
plàntula 

1. Pennada 
 

 

2. Flabel·lada 
 

 

D
ibuixos: M

. C
astañeda

 



 
 
Enciam. Fitxa de recollida de dades de caracterització  
Cultiu 
 

Varietat Var. Diferenciada Codi Var. Dif.  Codi Multiplicació Any 

 Descriptor Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Planta 9 Planta 10 

1. Divisió de la fulla (*) 
 

          

2. Forma de la fulla entera (*) 
 

          

3. Marge de la fulla entera (*) 
 

          

4. Àpex de la fulla (*) 
 

          

5. Embutllofat de la 
fulla (*) 

          

6. Color de la fulla (*) 
 

          

7. Distribució de la 
pigmentació antociànica de 
la fulla (*) 

          

8. Lluentor de l’anvers (*) 
 

          

9. Longitud de la fulla 
        (cm) 

          

FU
LL

A
 

10. Amplada de la fulla 
       (cm) 

          

11. Formació del cabdell (*) 
 

          

12. Forma de la secció 
vertical del cabdell (*) 

          

C
A

B
D

EL
L 

13. Pes de l’enciam  
        (g) 

          

 



 
 
 

 Descriptor Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Planta 9 Planta 10 
14. Longitud de la tija floral 
 

          

15. Pigmentació antociànica 
de la tija floral (*)      

          

16. Espigat (*) 
 

          

17. Floració (*) 
 

          

FL
O

R
 

18. Color de la flor (*) 
 

          

19. Color de la llavor (*) 
 

          

LL
A

VO
R

 

20. Número de llavors en 1g 
(*) 
 

          

21. Pigmentació antociànica 
del cotiledó (*) 

          

22.  Posició de la fulla de la 
plàntula (angle en graus) (*) 

          

23. Color de la fulla de la 
plàntula (*) 

          

24. Pigmentació antocià-
nica de la plàntula (*) 

          

25. Forma de la fulla de la 
plàntula (*) 

          

26. Marge de la fulla de la 
plàntula (*) 

          

27. Àpex de la fulla de la 
plàntula (*) 

          

PL
À

N
TU

LA
 

28. Nervadura de la plàntula 
 

          

Sota de cada descriptor apunteu la data en que s’han pres les dades. Dades preses per: 
 



 
 
Enciam. Fitxa de problemes fitosanitaris 
Cultiu 
 

Varietat Var. Diferenciada Codi Var. Dif.  Codi Multiplicació Any 

 Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Planta 9 Planta 10 
Data Observació 
 

          

Data Observació 
 

          

Data Observació 
 

          

Data Observació 
 

          

Possibles problemes 

Pugó Pugó del presseguer (Myzus persicae)  Indicar percentatge d’afectació, possibles causes i si s’ha fet algun tractament. 

 Nasonovia ribisnigri  
 Pugó de l’arrel (Pemphigus bursarius)  
Malalties Lettuce mosaic virus (LMV) LMV 

 Lettuce downy mildew (Bremia lactucae)  
 Sclerotinia spp.  
 Microdochium panattonianum  
 Rhizoctonia solani  
 Pythium spp.  
 Botrytis cinerea  
 Lettuce powdery mildew (Golovinomyces 

cichoracearum) 
 

 Septoria spp.  

 

 



Descriptors de meló 
Esporus, Centre de la Biodiversitat Cultivada. 2011 

FL
O

R
 

1. Expressió del sexe 
(*) 

1. Monoic 
 

 

2. Andromonoic 
 

 

Monoic: flors masculines i flors 
femenines en una mateixa planta. 
 
Andromonoic: flors masculines i flors 
perfectes en una mateixa planta. 

Flor femenina 

 

Flor masculina 
 

 

Flor perfecta 

 

FR
U

IT
 

JO
VE

 

2. Intensitat del color 
verd de la pell (*) 

3. Clara 
 

5. Mitjana 
 

7. Fosca 
 

 

3. Longitud (cm) (*) Tallar el fruit longitudinalment per la part central i mesurar des del peduncle fins a la cicatriu estilar. 

4. Amplada (cm) (*) Tallar el fruit transversalment per la part més ampla i mesurar el diàmetre. 

5. Relació 
longitud/amplada (*) 

 

1. Oval 

 

2. El·líptica 
 

 

3. El·líptica ampla 

 

4. Circular 
 

 

6. Forma en secció 
longitudinal (*) 

5. Aplanada (oblata) 
 

 

6.  Cordiforme (oboval) 
 

 

7.  Allargada 

 

99. Altres 
 

7. Color de fons de la 
pell (*) 

1. Blanc 2. Groc 3. Verd 4. Gris Determinar segons carta de colors. 

8. Taques a la pell (*) 
 

0. Absents 3. Densitat baixa 5. Densitat mitjana  

FR
U

IT
 M

A
D

U
R

 

9. Berrugues (*) 0. Absents 
 

1. Presents 
 

 



 

10. Fermesa de 
l’adherència del pedun- 
cle en maduresa (*) 

3. Petita 5. Mitjana 7. Gran 

11. Forma de la base 
(*) 

1. Punxeguda 
 
 
 
 
  

2. Arrodonida 3. Truncada 

 
12. Forma de l’àpex (*) 
 

1. Punxeguda 
 
 
 
 
  

2. Arrodonida 3. Truncada 

 
13. Mida de la cicatriu 
pistil·lar (*) 

3. Petita 5. Mitjana 7. Gran La cicatriu pistil·lar es troba a l’àpex del fruit. 

14. Solcs (*) 
 

1. Absents o molt dèbilment definits 2. Clarament definits 3. Fortament definits 

15. Rugositat de la 
superfície (*) 

0. Absent 3. Dèbil 5. Mitjana 7. Forta 

16. Formació suberosa 
de la pell (*) 

1. Absent 
 
 
 
 
 

2. En punts 
 

3. Lineal 
 

4. Reticulada 
 

5. En punts i 
lineal 

6. Lineal i 
reticulada 

99. Altres 

17. Color principal de 
la polpa (*) 

1. Blanc 2. Blanc 
verdós 

3. Verd 4. Blanc  
groguenc 

5. Ataronjat 6. Taronja 
vermellós 

Determinar segons carta de 
colors 

 F
R

U
IT

 M
A

D
U

R
  

18. Temps de conser- 
vació (setmanes) (*) 

 

19. Color de la llavor 
(*) 

1. Blanquinós 2. Crema groguenc Determinar segons carta de colors 

20. Longitud de la 
llavor (cm) (*) 

 

LL
A

VO
R

 

21. Número de llavors 
en 10 g 

 

D
ibuixos M

.C
astañeda 



 

 

 
Meló. Fitxa de recollida de dades de caracterització  
Cultiu 
 

Varietat Var. Diferenciada Codi Var. Dif.  Codi Multiplicació Any 

 Descriptor Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Planta 9 Planta 10 

FL
O

R
 1. Expressió del sexe (*)           

FR
U

IT
 

JO
VE

 2. Intensitat del color verd de 
la pell (*) 
 

          

3. Longitud  (cm) (*) 
 

          

4. Amplada (cm) (*) 
 

          

5. Relació longitud/diàmetre (*) 
 

          

6. Forma en secció 
longitudinal (*) 
 

          

7. Color de fons de la pell (*) 
 

          

8. Densitat de les taques (*) 
 

          

9. Berrugues (*) 
 

          

10. Fermesa de l’adherència 
del peduncle en maduresa (*) 
 

          

FR
U

IT
 M

A
D

U
R

 

11. Forma de la base (*) 
 

          



 
 
 
 
 
 
 

 Descriptor Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Planta 9 Planta 10 
12. Forma de l’àpex (*) 
 

          

13. Mida de la cicatriu 
pistil·lar (*) 
 

          

14. Solcs (*) 
 

          

15. Rugositat de la 
superfície (*) 
 

          

16. Formació suberosa de la 
pell (*) 
 

          

17. Color principal de la 
polpa (*) 
 

          

FR
U

IT
 M

A
D

U
R

 

18. Temps de conservació 
(setmanes) (*) 

          

19. Color de la llavor (*) 
 

          

20. Longitud de la llavor 
(cm) (*) 
 

          Ll
A

VO
R

 

21. Número de llavors en 
10g 
 

          

Sota de cada descriptor apunteu la data en que s’han pres les dades. Dades preses per: 

 



 
 
Meló. Fitxa de problemes fitosanitaris 
Cultiu 
 

Varietat Var. Diferenciada Codi Var. Dif.  Codi Multiplicació Any 

 Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Planta 9 Planta 10 
Data Observació 
 

          

Data Observació 
 

          

Data Observació 
 

          

Data Observació 
 

          

Possibles problemes 

Malalties Fusarium oxysporum f. sp. melonis  Indicar percentatge d’afectació, possibles causes i si s’ha fet algun tractament. 

 Sphaerotheca fuliginea (Podosphaera 
xanthii) (Mildiu) 

 

 Erysiphe cichoracearum (Golovinomyces 
cichoracearum) (Mildiu) 

 

 Aphis gossypii  

 Virus del mosaic groc del carbassó 
 

ZYMV 

 Virus de la taca anular de la papaia PRSV 
 Necrotic spot virus del meló  MNSV 
 Virus del mosaic del cogombre  CMV 
 Sphaerotheca fuliginea (Podosphaera 

Xanthii) (Mildiu) 
 

 Erysiphe cichoracearum (Golovinomyces 
cichoracearum) (Mildiu) 

 

 Aphis gossypii  

 

 
 
 



 



Descriptors de pèsol 
Esporus, Centre de la Biodiversitat Cultivada. 2011 

1. Pigmentació 
antociànica de la planta 
(*) 

0. Absent 
 

1. Present 
 

S’observa la planta durant tot el cicle. Es considera que hi ha pigmentació antociànica si es presenta 
en algun dels següents elements: llavor, fullatge, tija, axil·la, flor o beina. Dóna coloracions 
vermelloses o roses. 

2. Fasciació de la tija (*) 
 

0. Absent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Present 
 
 
 

La seva presència no és gaire habitual. Consisteix en un 
engruiximent de la tija que s’aplana, pot arribar a tenir fins a 3 
cm i presentar nervadures. Dóna també diversos punts de 
creixement apical al nus, de manera que hi pot haver més d’una 
fulla. També es pot concretar en multitud de flors a l’extrem de la 
planta. 

 

3. Longitud de la tija (cm) 
(*) 

Des de terra fins al final quan la planta és madura.  Molt curta    
< 40 cm               

Curta 
31-60 cm 

Mitjana   
61-100 cm   

Llarga 
101-160 cm 

Molt llarga 
>160 cm 

PL
A

N
TA

4. Número de nusos fins 
el primer nus fèrtil, 
comptant aquest últim (*) 

Com més gran és aquest número més tardana és la varietat. Normalment hi ha de 8 a 20 nusos, però també poden ser més o menys. 
Quan el 50% de les plantes estan florides, es compta com a primer nus la segona bràctea trífida i com a últim el primer nus amb flors.  

5. Color de la fulla (*) 1. Verd-groc 2. Verd clar 3. Verd mitjà 4. Verd fosc 5. Verd-blau Anotar número segons carta de colors. 

4. Altres 6. Tipus de fulla (*) 1. Normal 

 

2. Sense folíols 

 

3. Sense circells 
fulla d’acàcia 
 

 

Els estats 2 i 3 no són gaire 
freqüents. En l’estat 1 el 
número de folíols pot variar. 

7. Longitud de l’estípula 
(*) 

FU
LL

A
 

8. Amplada de l’estípula 
(*) 
 
 

 

Les estípules són els apèndix foliacis que es troben a cada 
costat del punt d’inserció de les fulles. 
Quan la planta ja ha florit i comencen a aparèixer les 
primeres tavelles,  s’observen estípules arrancades de la 
planta i aplanades. 

Pesolera 

 



 Presència de clapes de color clar. 
Es mira només la tija principal quan la planta té com a mínim 8 nusos, però abans que els nusos baixos hagin arribat a la senectut. En 
algunes varietats no s’expressa en aquests nusos baixos. Només que aparegui en una estípula ja es considera present. 
Quant a la densitat, es pren la més densa de totes les observades. 

 

9. Clapejat de l’estípula 
(*) 

0. Absent 3.  Escàs 5. Mitjà 7. Dens 

 

10. Època de floració 
(dies) (*) 

Dies des de la sortida de les 
plàntules fins que el 10% de les 
plantes han començat a florir 

Molt primerenca 
< 40 dies 

Primerenca 
40-50 dies 

Mitjana 
51-70 dies 

Tardana 
71-90 dies 

Molt tardana 
> 90 

11. Número màxim de 
flors per nus (*) 

1. Una 2. Dos 3. Tres 4. Quatre o més Només per flors sense fasciació de la tija. 

12. Color de l’ala de la 
flor (*) 
 

1. Blanc  
 
 

2. Rosa 
pàl·lid 

3. Rosa 4. Porpra Determinar color segons carta de colors. 
Les varietats que presenten 2, 3 o 4 tenen 
pigmentació antociànica. 

FL
O

R
 

13. Forma de l’estendard 
de la flor (*) 
 

1. Fortament 
cuneïforme 

2. Moderadament 
cuneïforme 
 

 

3. Recte 
 
 

 

4. Moderadament 
arquejat 
 

5. Fortament 
arquejat 
 

Flor de pesolera 
 

 

14. Número d’òvuls per 
beina (*) 

S’ha d’observar abans del desenvolupament de la llavor, quan la beina és encara plana però ja es poden observar els òvuls que donaran 
lloc a la llavor. 

15. Color de la beina (*) 1. Groc 2. Verd 3. Verd-blau 4. Porpra Determinar color segons carta de 
colors.  
Les varietats que presenten 4 
tenen pigmentació antociànica. 

16. Longitud de la beina 
(mm) (*) 

Molt curta 
< 31 mm 

Curta 
31-50 mm 

Mitjana 
51-60 mm 

Llarga 
61-80 mm 

Molt llarga 
> 80 mm 

B
EI

N
A

 

17. Amplada de la beina 
(mm) (*) 

Es mesura de sutura a sutura en beines tancades. 

Les observacions es fan en 
beines verdes ben 
desenvolupades, quan la llavor 
és tendra però es comença a 
assecar. 
 



 

Apergaminat absent = tavelles comestibles = tirabecs 

3. Apergaminat  absent 
o parcial, paret de la 
beina prima, part distal 
punxeguda 

 

4. Apergaminat  absent o 
parcial, beina prima, punta 
truncada 
 

 

18. Tipus de beina (*) 1. 
Apergaminat 
complet 
 
A la part 
interior de les 
dues tavelles 
s’hi forma un 
tel transparent. 
Si es treu, la 
tavella esdevé  
comestible. 

2. Apergaminat absent o 
parcial,  paret de la beina 
gruixuda 

 
En anglès s’anomenen snap pea. 
Es diferencien dels tirabecs més 
coneguts perquè la tavella no és 
plana. 

 

En anglès s’anomenen snow pea.  

S’observen beines 
ben desenvolupades 
que no presentin 
senyals de senectut. 
Per mirar el gruix de 
la paret és fa una 
secció transversal de 
les beines. 

19. Fils de sutura de la 
beina (*) 

0. Absent 1. Present Observar només en apergaminat absent, quan les beines estiguin completament formades i inflades 
però els pèsols encara verds. 

B
EI

N
A

 

20. Curvatura de la beina 
(*) 

0. Absent 

 

2. Dèbil 

 

7. Forta 

 

Observar quan les beines estiguin completament formades i inflades però els 
pèsols encara verds. 
 

21. Forma de la llavor  1. El·lipsoide 
 

2. Cilíndrica 
 

 

3. Romboïdal 
 

 

4. Irregular 
 
 
 
 

Les formes com les del dibuix corres-
ponen a pèsols situats als extrems de 
la tavella que no es consideren. 

                  
22. Arrugat de la llavor 0. Absent 1. Present Els forats en forma de pilota de golf s’ignoren. 

23. Color del cotiledó (*) 1. Verd 2. Groc 3. Taronja Llavor partida per la línia de sutura. 

24. Jaspiat del tegument 
(*) 

0. Absent 1. Present 

25. Taques violetes o 
roses al tegument (*) 

0. Absent 1. Dèbils 2. Intenses 

S’observa només en les varietats amb 
coloració antociànica de la planta. 

26. Color de l’hílum (*) 1. Mateix que tegument 2. Més fosc que el tegument S’ha de netejar la zona amb un drap. 

 
 
S’observarà llavor seca i 
no molt vella. 
 
 

 

LL
A

VO
R

 

27. Número de llavors en 
10g (*) 

Llavor seca Llavor molt petita 
> 9 llavors/g 

Llavor petita 
7-9 llavors/g 

Llavor mitjana 
5-7 llavors/g 

Llavor gran  
3-5 llavors/g 

Llavor molt gran  
< 3 llavors/g 



 

 

 
Pèsol. Fitxa de recollida de dades de caracterització  
Cultiu 
 

Varietat Var. Diferenciada Codi Var. Dif.  Codi Multiplicació Any 

 Descriptor Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Planta 9 Planta 10 

1. Pigmentació antociànica de la 
planta (*) 

          

2. Fasciació de la tija (*) 
 

          

3. Longitud de la tija (cm) (*) 
 

          

PL
A

N
TA

 

4. Número de nusos fins el 
primer nus fèrtil, comptant 
aquest últim (*) 
 

          

5. Color de la fulla (*) 
 

          

6. Tipus de fulla (*) 
 

          

7. Longitud de l’estípula (*) 
 

          

8. Amplada de l’estípula (*) 
 

          

FU
LL

A
 

9. Clapejat de l’estípula (*) 
 

          

10. Època de floració (dies) (*) 
 

          

11. Número màxim de flors per 
nus (*) 
 

          FL
O

R
 

12. Color de l’ala de la flor (*) 
 

          

 



 
 

 Descriptor Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Planta 9 Planta 10 
FL

O
R

 13. Forma de l’estendard de 
la flor (*) 

          

14. Número d’òvuls per 
beina (*) 

          

15. Color de la beina (*) 
 

          

16. Longitud de la beina 
(mm) (*) 

          

17. Amplada de la beina 
(mm) (*) 

          

18. Tipus de beina (*) 
 

          

19. Fils de sutura de la 
beina (*) 

          

B
EI

N
A

 

20. Curvatura de la beina (*) 
 

          

21. Forma de la llavor 
 

          

22. Arrugat de la llavor 
 

          

23. Color del cotiledó (*) 
 

          

24. Jaspiat del tegument (*) 
 

          

25. Taques violetes o roses 
al tegument (*) 

          

26. Color de l’hílum (*) 
 

          

LL
A

VO
R

 

27. Número de llavors en 
10g (*) 

          

Sota de cada descriptor apunteu la data en que s’han pres les dades. Dades preses per: 
 



 
 
Pèsol. Fitxa de problemes fitosanitaris 
Cultiu 
 

Varietat Var. Diferenciada Codi Var. Dif.  Codi Multiplicació Any 

 Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Planta 9 Planta 10 
Data Observació 
 

          

Data Observació 
 

          

Data Observació 
 

          

Data Observació 
 

          

Possibles problemes 

Malalties Fusarium oxysporum 
f. sp. pisi 

 Indicar percentatge d’afectació, possibles causes i si s’ha fet algun tractament. 

 Erysiphe Syd.  
 Ascochyta pisi  
   

   
   
   
   
   
   
   

 

 



Descriptors de síndria 
Esporus, Centre de la Biodiversitat Cultivada. 2011 

1. Grau de lobulat 
primari del limbe de la 
fulla (*) 

3. Feble 
 

 

5. Mitjà 
 

 

7. Fort 

 

Les incisions s’observaran en la 3a fulla de la tija principal quan es trobi 
completament desenvolupada. 
UPOV considera determinant aquest descriptor, però el més normal és una 
fulla del tipus 7, de manera que el descriptor següent pot ser més útil a l’hora 
de diferenciar les nostres varietats.  

2. Grau de lobulat 
secundari del limbe de 
la fulla 
 

3. Pocs lòbuls 
secundaris 

 

5. Medianament 
lobulat 

 

7. Intensament 
lobulat 

 

Les incisions s’observen a la fulla més gran de les situades entre el 15è i 20è 
nus de la tija principal. Observem els lòbuls que es formen en les incisions 
primàries, com per exemple a la zona encerclada dels dibuixos. 

3. Jaspiat del limbe de 
la fulla (*) 
 

0. Absent 
 

3. Dèbil 
 

5. Mig 
 

7. Fort 
 

 

FU
LL

A
 

4. Longitud del limbe 
de la fulla (cm) 

 Considerarem: 
limbe petit:                                       limbe mitjà:                                               limbe gran: 

5. Pes de fruit (g) (*)  

6. Forma en secció 
longitudinal (*) 

1. Circular 

 

2. El·líptica 
 

 

3. El·líptica 
allargada 

 

4. Aplanada 
 

5. Piriforme 

 

99. Altres 
 

7. Forma de la zona 
apical (*) 

1. Plana 2. Plana a 
arrodonida 

3. Arrodonida 4. Arrodonida 
a cònica 

5. Cònica La zona apical es troba a l’extrem oposat al del 
peduncle. Vegeu el dibuix de la pàgina següent. 

EX
TE

R
IO

R
  F

R
U

IT
 

8. Color de fons de la 
pell (*) 

1. Groc 2. Verd molt clar (gris) 3. Verd clar  4. Verd fosc 5. Verd molt fosc Les síndries de pell groga també solen tenir 
les fulles grogues. 
Determinar segons carta de colors 



 

9. Dibuixos a la pell 0. Absents 
 

 

1. Puntejat 

 

2. Bandes  

 

4. Bandes 
intermitents 

 

5. Ratlles 
 

99. Altres Les síndries amb 
puntejat també el 
presenten a les fulles. 
 
Les síndries amb 
bandes intermitents les 
tenen més definides 
prop del peduncle 

10. Amplada de les 
bandes (cm) (*) 

Mesurarem tres bandes per la part més ample i farem la mitjana. Vegeu el dibuix del descriptor 9.2. 

11. Intensitat del color 
de les bandes (*) 

1. Molt clar 3. Clar 5. Mitja 7. Fosc 9. Molt fosc 

Es talla el fruit des de la inserció del peduncle fins a l’àpex. 

12. Gruix del pericarpi 
(cm) (*) 

Es mesura a l’alçada de l’equador, tal com s’indica en el dibuix. Es pren la mesura a banda i banda i es fa la 
mitjana (el costat de la síndria que tocava a terra sol ser més gruixut). 

 
13. Color principal de 
la polpa (*) 

1. Blanc 2. Groc 
 

3. Taronja 
 

4. Rosa 5. Vermell 
rosat 

6. Vermell  

14. Longitud del fruit  En cm. Tallar el fruit longitudinalment per la part central i mesurar des del peduncle fins a la cicatriu estilar.   IN
TE

R
IO

R
  F

R
U

IT
 

15. Amplada del fruit  En cm. Tallar el fruit transversalment per la part més ampla i mesurar el diàmetre.  

16. Longitud llavor (*)  

17. Color de fons de la 
llavor 

1. Blanc 2. Crema 3. Verd 4. Vermell 5. Marró 
vermellós 

6. Marró 7. Negre  

18. Distribució del 
color secundari de la 
llavor 

0. Absent 

 

1. Punts 

 

2. Taques 

 

3. Punts i taques 

 

99. Altres 

 

0. Absent 
 

 

1. Present 
 

 19. Color diferent al 
marge 

20. Color diferent a 
l’hílum 

0. Absent 

 

1. Present 

 

L’hílum és la marca de la llavor que indica el lloc on aquesta s’inseria al primordi seminal. 

21. Grams de llavor 
per fruit (g) 

Es pesa la llavor seca. 

LL
A

VO
R

 

22. Número de llavors 
en 10g 

Es pesa la llavor seca. 

D
ibuixos M

.C
astañeda



 

 

 
Síndria. Fitxa de recollida de dades de caracterització  
Cultiu 
 

Varietat Var. Diferenciada Codi Var. Dif.  Codi Multiplicació Any 

 Descriptor Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Planta 9 Planta 10 

1. Grau de lobulat primari del 
limbe de la fulla (*) 

          

2. Grau de lobulat secundari del 
limbe de la fulla 
 

          

3. Jaspiat del limbe de la fulla (*) 
 

          

FU
LL

A
 

4. Longitud del limbe de la fulla 
(cm) 
 

          

5. Pes de fruit (g) (*) 
 

          

6. Forma en secció longitudinal 
(*) 
 

          

7. Forma de la zona apical (*) 
 

          

8. Color de fons de la pell (*) 
 

          

9. Dibuixos a la pell 
 

          

10. Amplada de les bandes (cm) 
(*) 
 

          

EX
TE

R
IO

R
 D

EL
 F

R
U

IT
 

11. Intensitat del color de les 
bandes (*) 
 

          

 



 
 
 
 
 
 

 Descriptor Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Planta 9 Planta 10 
12. Gruix del pericarpi (cm) 
(*) 
 

          

13. Color principal de la 
polpa (*) 
 

          

14. Longitud del fruit (cm) 
 

          IN
TE

R
IO

R
 F

R
U

IT
 

15. Amplada del fruit (cm) 
 

          

16. Longitud llavor (*) 
 

          

17. Color de fons de la 
llavor 
 

          

18. Distribució del color 
secundari de la llavor 

          

19. Color diferent al marge 
 

          

20. Color diferent a l’hílum 
 

          

21. Grams de llavor per fruit 
(g) 
 

          

LL
A

VO
R

 

22. Número de llavors en 
10g 
 

          

Sota de cada descriptor apunteu la data en que s’han pres les dades. Dades preses per: 

 



 
 
Síndria. Fitxa de problemes fitosanitaris 
Cultiu 
 

Varietat Var. Diferenciada Codi Var. Dif.  Codi Multiplicació Any 

 Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Planta 9 Planta 10 
Data Observació 
 

          

Data Observació 
 

          

Data Observació 
 

          

Data Observació 
 

          

Possibles problemes 

Plagues Pugó (Aphis gossypii)  Indicar percentatge d’afectació, possibles causes i si s’ha fet algun tractament. 

 Aranya roja  
 Spotted and banded cucumber beetles  
 Mosca (Dacus cucurbitae)  

Malalties Escarabat vermell de la carbassa 
(Aulacophora foveicollis) 

 

 Fusarium oxysporum f.sp. niveum  
 Antracnosis (Colletotrichum lagenarium) 

(passerini) 
 

 Gummy stem blight (Didymella bryoniae)  
 Powdery mildew (Sphaerotheca fuliginea)  
 Bacterial fruit blotch (Acidovorax avenae 

subsp. citrulli) 
 

 Bacterial rind necrosis (Erwinia spp., 
Pseudomonas, Enterobacter, Bacillus) 

 

 Root-knot nematode (Leloidogyne spp.)  

 

 



 



Descriptors de tomàquet 
Esporus, Centre de la Biodiversitat Cultivada. 2011 

1. Pigmentació 
antociànica de l’hipo- 
còtil de la plàntula (*) 

0. Absent 
 

 

1. Present 
 

 

L’hipocòtil és la zona de la tija compresa entre els cotiledons i l’arrel. 

PL
A

N
TA

 

2. Tipus de creixement 
(*) 
 

1. Determinat 
La tija principal atura el seu creixement després de produir uns quants 
ramells florals. El número de fulles entre dos ramells florals disminueix 
progressivament fins arribar a l’extrem final, format per un d’aquets 
ramells florals. 

2. Indeterminat 
L’extremitat apical de la tija principal manté sempre creixement 
vegetatiu. Cada ramell terminal dóna lloc a un grup floral i 
continua el seu desenvolupament. 

3. Port de la fulla(*) 
 

1. Semi-erecte 

 

2. Horitzontal 

 

3. Semipenjant 

 

S’observen fulles del terç mitja de la 
planta. 

4. Longitud del limbe 
de la fulla (cm) (*) 

  

5. Amplada del limbe 
de la fulla (cm) (*) 

  

FU
LL

A
 

6. Divisió del limbe (*) 1. Pinnada 
 
 
 
 
  

2. Bipinnada 

 

7. Tipus 
d’inflorescència 

1. Principalment 
unípara 

 

 

2. Intermèdia 3.  Principalment 
multípara 

 

S’observa el 
segon o tercer 
ramell FL

O
R

 

8. Color de la flor (*) 1. Groc 2. Taronja 
 

 



9. Esquena verda del 
fruit abans de la 
maduresa (*) 

0. Absent 3. Petita 5. Mitjana 6. Gran  
FR

U
IT

 V
ER

D
 

10. Intensitat del color 
verd abans de la 
maduresa (*) 

1. Clar 2. Mitjà 3. Fosc 

11. Capa d’abscisió del 
peduncle (*) 

0. Absent 

 

1. Present 

 

Habitualment els tomàquets, com la majoria de fruits, presenten una capa d’abscisió en 
el seu peduncle. Es tracta d’una zona on els teixits s’han disposat d’una manera 
determinada per facilitar el despreniment del fruit de la planta quan aquest és prou 
madur. Però en algunes varietats la zona d’abscisió del peduncle (la zona de separació) 
s’endureix al madurar i la capa d’abscisió és absent, de manera que els fruits es 
mantenen fortament enganxats. PE
D

U
N

C
LE

 

12. Longitud del 
peduncle (cm) (*) 

 Només per varietats amb abscisió. Es pren la mida des de la capa d’abscisió fins el calze.  
 

13. Forma en secció 
longitudinal (*) 

1. Aplanada 
 

 

2. Lleugerament aplanada 
 

 

3. Circular  
 

 

4. Rectangular 
 

 

5. Cordiforme 

 

 6. Cilíndrica 

 

7. El·líptica 

 

8. Oval 

 

9. Oboval 

 

10. Forma de pera 

 

FO
R

M
A

 D
EL

 F
R

U
IT

 

14. Acostellat a la zona 
peduncular (*) 
 
 
 
 
 
 

0. Absent  -  Sense costelles 

 

4. Feble -  S’insinuen les costelles 
 

 

8. Fort -  Costelles força diferenciades 

 



 

15. Depressió a la 
zona peduncular  

0. Absent 

 

5. Mitjana 

 

7. Forta 

 
16. Forma de l’extrem 
distal 

1. Enfonsada 
 
 
 

2. Plana - 
arrodonida 

3. Punxeguda 
 

 
17. Nombre de lòculs 
(*) 
 
 
 
 
 

1. Dos 2. Dos o tres 3. Tres o quatre 4. De quatre a sis 5. Més de 6 Tomàquet de 6 lòculs. 

 

FO
R

M
A

 I 
C

O
LO

R
 D

EL
 F

R
U

IT
 

18. Color a la 
maduresa (*) 

1. Crema 2. Groc 3. Ataronjat 4. Rosa 5. Vermell 6. Amarronat Segons carta de colors 

19. Longitud (cm) Tallar el fruit longitudinalment per la part central i 
mesurar des del peduncle fins a la cicatriu estilar. 

Molt petita: 
< 3 cm 

Petita: 
de 3 a 5 cm 

Intermèdia: 
de 5,1 a 8 cm 

Gran: 
de 8,1 a 10 cm 

Molt gran:  
> 10 cm 

20. Amplada (cm) Tallar el fruit transversalment per la part més 
ampla i mesurar el diàmetre. 

Molt petita: 
< 3 cm 

Petita: 
de 3 a 5 cm 

Intermèdia: 
de 5,1 a 8 cm 

Gran: 
de 8,1 a 10 cm 

Molt gran:  
> 10 cm 

21. Pes (g) 
 

Es pesa el fruit madur. 

22. Fermesa (*) 
 

1. Molt tou 3. Tou 5. Mitjà 7. Ferm 9. Molt ferm Valorar a mà o amb el penetròmetre 

M
ES

U
R

ES
 

23. Dies per maturitat 
 

Dies des del trasplantament a la 
primera collita 

Molt primerenc 
< 55 dies 

Primerenc 
55-65 dies 

Cicle mitjà 
66-80 dies 

Tardà 
> 80 dies 

24. Color de la llavor  1. Groc clar 
 

2. Groc fosc 
 

3. Gris 4. Marró 5. Marró fosc Segons carta de colors 

LL
A

VO
R

 

25. Número de llavors 
en 10g. 

Es pesa la llavor seca. 

D
ibuixos: M

. C
astañeda



 

 

 
Tomàquet. Fitxa de recollida de dades de caracterització  
Cultiu 
 
 

Varietat Var. Diferenciada Codi Var. Dif.  Codi Multiplicació Any 

 Descriptor Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Planta 9 Planta 10 

1. Pigmentació antociànica de 
l’hipocòtil de la plàntula (*) 

          

PL
A

N
TA

 

2. Tipus de creixement (*) 
 

          

3. Port de la fulla (*) 
 

          

4. Longitud del limbe de la fulla 
(cm) (*) 

          

5. Amplada del limbe de la fulla 
(cm) (*) 

          FU
LL

A
 

6. Divisió del limbe (*) 
 

          

7. Tipus d’inflorescència (*) 
 

          

FL
O

R
 

8. Color de la flor (*) 
 

          

9. Esquena verda del fruit abans 
de la maduresa (*) 
 

          

FR
U

IT
 V

ER
D

 

10. Intensitat del color verd 
abans de la maduresa (*) 
 

          

 
 
 
 
 



 
 

 Descriptor Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Planta 9 Planta 10 
11. Capa d’abscició del 
peduncle (*) 
 

          

PE
D

U
N

C
LE

 

12. Longitud del peduncle 
(cm) (*) 
 

          

13. Forma en secció 
longitudinal (*) 

          

14. Acostellat de la zona 
peduncular (*) 

          

15. Depressió a la zona 
peduncular 

          

16. Forma de l’extrem distal  
 

          

17. Nombre de lòculs (*) 
 

          

FO
R

M
A

 I 
C

O
LO

R
 D

EL
 F

R
U

IT
 

18. Color a la maduresa (*)           

19. Longitud (cm) 
 

          

20. Amplada (cm) 
 

          

21. Pes (g) 
 

          

22. Fermesa (*) 
 

          

M
ES

U
R

ES
 

23. Dies per maturitat (*) 
 

          

24. Color de la llavor 
 
 

          

LL
A

VO
R

 

25. Número de llavors en 
10g 

          

Sota de cada descriptor apunteu la data en que s’han pres les dades. Dades preses per: 

 



 
Tomàquet. Fitxa de problemes fitosanitaris 
Cultiu 
 

Varietat Var. Diferenciada Codi Var. Dif.  Codi Multiplicació Any 

 Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Planta 9 Planta 10 
Data Observació 
 

          

Data Observació 
 

          

Data Observació 
 

          

Data Observació 
 

          

Possibles problemes 

Malalties Meloidogyne incognita  Indicar percentatge d’afectació, possibles causes i si s’ha fet algun tractament. 

 Verticillium dahliae   
 Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici   
 Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici   
 Cladosporium fulvum   
 Virus del mosaic del tomàquet   
 Phytophthora infestans   
 Pyrenochaeta lycopersici   
 Stemphylium spp.   
 Pseudomonas syringae pv. tomato   
 Ralstonia solanacearum   
 Virus de la fulla en cullera   
 Tomato Spotted Wilt Virus   
 Leveillula taurica   
 Oidium lycopersicum   
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