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1. IntroduccIó

L’AssociAció LLAvors d’Ací 
va néixer amb la finalitat d’estudiar, promocionar i conservar la biodiversitat agrària 
cultivada als territoris valencians. Amb aquesta intenció organitza intercanvis de llavors, 
cursos d’agricultura ecológica i d’extracció de llavors, i degustacions de varietats locals.

Les pèrdues accelerades de diversitat, tant natural com agrícola, són evidents, així com 
també ho és la desaparició dels nostres paisatges familiars i dels models de producció 
agràris tradicionals. Aixó té greus efectes sobre la cultura local i sobre l’alimentació diària.

L’estat actual en el que es troben les varietats locals representen perfectament aquest procés 
d’erosió. Més del 75% de la biodiversitat agraria s’ha perdut en els últims 100 anys, segons 
dades de la FAO. No obstant, les societats rurals coneixen des de fa temps que la clau de la su-
pervivència és la diversitat. De fet, l’eficiència i la diversitat són les principals característiques dels 
sistemes camperols, i aquestes són ecològicament molt valuoses ja que conserven els recursos 
naturals i mantenen adequadament la diversitat ambiental i biològica. Els agrosistemes tradicionals 

són el resultat social de segles d’experiència, adaptació acumulada i relació amb l’ambient.

La importància de disposar de varietats locals de cultiu i races ramaderes adequades es posa de re-
lleu en multitud d’estudis agroecològics. Tots el models agraris tradicionals han buscat el seus material 

genètics, establint amb ells una relació especial.
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La situació demana una actitud activa front a aquestes pèrdues, amb propostes de futur emmarcades, 
necessàriament, dins de la sostenibilitat. Per assegurar la sobirania alimentaria dels pobles és necessari 
fer un intens treball de conservació i promoció d’aquestes varietats, tan característiques i genuïnes de 
cada territori perquè uneixen agricultura i alimentació de qualitat, a més de ser una herència cultural 

que estem obligats a conservar i transmetre.

Un dels objectius prioritaris de l’associació és crear una xarxa d’agricultors aficionats que es dedi-
quen a la conservació de la biodiversitat cultivada. Quan parlem de la conservació de la biodiversitat 
agrària, és molt important treballar en l’àmbit de la conservació “in situ”. Les varietats han d’estar 
en mans dels llauradors, per a que continuen adaptant-se i seleccionant-se segons els paràmetres 
de les persones que treballen amb elles, creant variabilitat i adaptació a les particularitats de cada 
regió. Els horts familiars han de complir el paper de conservador i millorador de l’agrodiversitat 

per a contribuïr activament a frenar les pèrdues de recursos genétics. 

Aquest esforç de millora està basat en la experimentació i l’intercanvi de varietats. 
L’experimentació és contínua i està enfocada a trobar el material que millor compleix les exi-
gències tècniques i culturals del moment. L’intercanvi és el mecanisme pel qual els agricultors 
aconsegueixen la variabilitat genètica necessària per efectuar la selecció. La necessitat obli-
gada d’intercanvi d’informació experimental i de material genètic fa que la millora campero-

la tinga una dimensió d’obra col·lectiva.
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2. Les varIetats LocaLs

Les varietats que anem a tractar en aquest estudi poden rebre diferents noms: varietats tradicio-
nals, varietats locals o, fins i tot (encara que no siga del tot correcte), varietats autòctones. En 
sentit estricte, una varietat autòctona ha sigut domesticada, és a dir, ha passat de l’estat silvestre 
a l’estat cultivat, en el mateix lloc on s’ha utilitzat; però, a pesar de que quasi tots els sistemes de 
cultiu compten amb algunes varietats autòctones, la majoria de les plantes cultivades provenen 
d’altres regions, normalment llunyanes.

Definició

La diversitat actual, doncs, no sols està lligada a la flora autòctona, sinó que també és el resultat 
de processos migratoris humans, els quals han importat i exportat les plantes cultivades a altres 
regions. Això és el que ha provocat l’aparició de centres de diversificació, punts d’acumulació de 
recursos fitogenétics de diferents territoris, on l’home (llaurador, viverista, aficionat) ha conservat 
i propagat els caràcters de les plantes que l’interessaven.
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S’ha obtingut i mantingut, d’aquesta manera, un cert nombre de varietats dins d’unes con-
dicions pedoclimàtiques particulars, i és del si d’aquesta associació medi-home-vegetal d’on 
prové tant la diversitat genètica present en les espècies cultivades actuals com la seua perfecta 
adaptació al medi local. Aquesta és la raó per la qual reben el nom de varietat local. El terme 
tradicional conté un sentit particular ja que designa varietats que han suscitat un interès espe-
cial per motius utilitaris, culturals o fins i tot afectius.

En definitiva, estem parlant de poblacions vegetals, amb característiques comunes, que han sigut 
millorades pels agricultors en una zona determinada, en general amb alta diversitat d’espècies 
i activitat biològica en el sòl, dins d’un sistema agrari poc dependent d’aportacions d’insums.
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Una nova fase de la vida de les plantes va començar fa 10.000 anys, amb l’aparició de 
l’agricultura: quan estan cultivades, les plantes són a poc a poc seleccionades i modifica-
des, fins al punt, de vegades, de no conservar el mínim semblant amb l’espècie original. 
És el que anomenem la domesticació: en ser cultivada durant molt de temps, la varietat 
s’ha diferenciat de la planta salvatge. 

Origen e impOrtància

D’altra banda, a través dels processos de selecció i adaptació de les plantes cultivades, 
l’home ha sabut crear noves varietats, incrementant així la biodiversitat agrícola. Any 
rere any, algunes espècies s’adapten a les pràctiques de cultiu, i les plantes obtingudes 
es tornen cada vegada més diferents de les que es van sembrar inicialment. S’han con-
servat llavors de les plantes que tenien caràcters interessants, donant pas a varietats 
locals diferenciades.
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Així, amb el pas dels segles, cada regió, 
comarca o racó del món ha anat selec-
cionant i millorant varietats aprofitables 
(aliment, farratge, tèxtils, tintures, cons-
trucció, etc.) que estan perfectament 
adaptades al seu entorn, al seu sòl, les 
seues gelades, els seus dies de vent, les 
seues precipitacions, les seues tècniques 
de cultiu, etc.

Aquestes múltiples varietats consti-
tuïxen una immensa riquesa, perquè 
les seues diferències, és a dir la seua 
diversitat genètica, les confereix la qua-
litat d’adaptabilitat. Es tracta de varie-
tats rústiques, a vegades molt resistents 
a plagues i malalties locals, que poden 
conservar-se alguns anys sense massa 
problemes, i que són molt importants per 
a la supervivència dels sistemes agraris 
i per a garantir la sobirania alimentaria 
dels pobles.
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A partir de la segona dècada del segle 
XX, es donaren canvis importants en el 
món agrari i es va deixar de banda tot 
el coneixement tradicional i el saber fer 
dels llauradors, que portaven des de 
sempre el control dels sistemes agraris. 
Al llarg d’aquest procés de canvi, s’han 
anat deixant de cultivar multitud de va-
rietats locals que constituïen un patrimo-
ni dels nostres agricultors i que s’havien 
desenvolupat en base al seu coneixe-
ment empíric i als seus criteris de se-
lecció. La conseqüència directa d’açò ha 
derivat en terribles pèrdues de material 
genètic: actualment sols 120 espècies de 
plantes cultivades i 14 espècies de ma-
mífers i aus estan proporcionant el 90% 
de l’alimentació humana. Segons estima-
cions de la FAO, cada any desapareixen 
una mitjana de 50.000 varietats d’interès 
per al sector agrari, amb pèrdues que 
arriben fins al 75% de les varietats vege-
tals de tot el món.

prOblemàtica actual
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Apostar d’aquesta manera per la uniformitat i la homogeneïtat en les produccions pot 
ser devastador per la supervivència dels agricultors, de les societats i per al sistema de 
producció d’aliments en general. És com jugar-se-ho tot a una sola carta i, a més a més, 
tothom apostant per la mateixa. 

Aquesta uniformitat no sols afecta directament als productors, també és perjudicial per als 
consumidors, que som tots nosaltres. Al reduir la diversitat de varietats de verdures en les 
tendes d’alimentació, es lleva riquesa als mercats locals i es retalla el dret que tenim com 
a consumidors de poder escollir el que més ens agrada.
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Actualment, l’agricultura comercial a Europa, siga per a exportació, siga per a mercats 
interiors, ha d’usar varietats inscrites en el Catàleg oficial d’espècies i de varietats per a 
una majoria d’espècies cultivades (espècies reglamentades). Es tracta d’una verdadera 
autorització administrativa prèvia a la venda de llavors o plançons, i les varietats inscrites 
han de complir uns criteris d’inscripció severs que els donen dret a figures de protecció 
(drets d’obtentor, patents i drets de propietat intel·lectual). Així mateix, segons altres 
Directives europees i Lleis nacionals, les llavors han de ser produïdes per un productor 
autoritzat i la seua producció ha de respectar condicions requerides per un Reglament 
tècnic de producció. 

legislació
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Aquestes reglamentacions específiques de producció, utilització i comercialització de 
llavors i material vegetal, així com els drets de propietat, permeten a un petit grup 
d’empreses controlar no sols el sector de les llavors, sinó també les tecnologies amb les 
quals aqueixes llavors es produeixen. L’interés d’aquestes companyies es concentra en 
el desenvolupament d’híbrids, de caràcters homogenis, adaptats a les exigències dels 
mercats internacionals, que al seu torn són controlats per multinacionals que imposen 
les varietats a utilitzar, els fertilitzants i els pesticides dels quals elles depenen. Creen 
d’aquesta forma mercats uniformes en els quals les varietats locals no tenen cabuda. 

La substitució del paper de l’agricultor en la selecció i la millora genèti-
ca de varietats locals és una de les causes fonamentals de les pèrdues 

d’agrodiversitat.
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És important que la multiplicació de varietats es faça en diferents horts familiars, amb 
la finalitat de crear diversitat. Per a multiplicar llavors, s’han de tindre una sèrie de co-
neixements agronòmics i botànics de les plantes (pol·linització, tipus de flor, moment de 
floració), i vigilar que no es produïxen creuaments no desitjats entre varietats de la ma-
teixa espècie. S’han d’escollir llavors de plantes sanes, amb fruits no deformes, així com 
guardar llavors del fruits centrals que recorden al tipus que correspon a cada varietat. 
També és interessant que les llavors procedisquen de diferents fruits. 

multiplicació, extracció i cOnservació De llavOrs
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El procés d’extracció de llavors té una sèrie de tècni-
ques específiques: extracció en humit, de fruits secs, 
procés de fermentació, etc. La quantitat de llavor a 
guardar serà variable, en funció de les nostres neces-
sitats, de la espècie, de la seva longevitat natural i del 
poder germinatiu.

Abans de guardar la llavor, s’ha de deixar assecar 
perfectament. El emmagatzematge pot fer-se en ma-
terials porosos o envasos hermètics, que es situaran 
en llocs frescos, secs i amb ombra. Altra opció és 
guardar-los en una nevera. Els envasos sempre han 
d’estar etiquetats amb el nóm de la varietat, l’any i el 
lloc de replega. 
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Com ja s’ha indicat, les varietats locals són 
molt rústiques i estan adaptades a les condi-
cions climàtiques i edafológiques de cada zona. 
Aquestes característiques les fa molt indicades 
per a l’agricultura ecològica, que és una forma 
de producció d’aliments on no s’utilitzen ni pes-
ticides, ni fertilitzants químics de síntesis. Les 
varietats híbrides s’han creat dins dels criteris 
de l’agricultura industrial i responen molt bé si 
se treballa amb tot el paquet tecnològic de pro-
ductes fitosanitaris que ofereix el mercat. Però 
fer agricultura ecològica és un altra cosa, és un 
altra manera d’entendre l’agronomia, i partir de 
plantes diferenciades i més adaptades a una 
agricultura sense tòxics, hauria de ser una de 
les estratègies a adoptar pels diferents agricul-
tors ecològics. 

cOnDiciOns De cultiu: agricultura ecOlògica
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característiques OrganOlèptiques

Una de les expressions més escoltades entre les persones majors és que “els aliments ja no 
tenen el sabor d’abans”. La forma de produir els aliments, així com el tipus de varietat cultivada, 
afecten directament a la qualitat dels mateixos. La utilització de tants productes fitosanitaris, la 
intensificació de l’agricultura i el no respectar els cicles naturals fan que els aliments no tinguen 
tan de sabor. Les varietats comercials son més insípides perquè el que importa és la producti-
vitat, l’aparença exterior i la resistència al transport. Però no tenen ni perfum ni personalitat, i 
han perdut gran part de la seua capacitat nutricional. 

15
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3. Metodología del projecte

S’ha decidit començar aquest projec-
te amb la família de les solanàcies, per 
ser una família majoritàriament d’estiu i 
perquè són les plantes en les que resulta 
més fàcil el procés d’extracció de la llavor. 

Els criteris de selecció han estat orientats 
a raons d’incrementar la disponibilitat de 
llavors d’aquestes varietats i perquè en 
estudis anteriors, s’ha demostrat que 
eren les que podien tindre un bon poten-
cial (criteris organolèptics i amb caràcters 
distintius de les varietats convencionals). 
També la nostra intenció ha sigut oferir 
diversitat de formes, colors i sabors per a 
que els col·laboradors pugueren apreciar 
la riquesa de tindre varietat en els seus 
horts.

selecció De les varietats
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Les varietats seleccionades han sigut:

•	 Tomata: 3 cantos, negra de Crimea, de Pitarque, groc murcià, valenciana congost, 
negra murcià, de l’obrer, flor de baladre, valenciana de la Punta.

•	 Pebre: de 4 cantos, de 3 cantos, morrongo, de 3 cantos de Jesus Sanchis i pebre 
llarg de Reus.

•	 Albergínia: llistada de Gandia, llistada de Gandia llarga, llarga d’Aracena, blanqui-
negra, llistada de Gandia del COMAV i albergínia semillarga morada.
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El planter es va planejar amb l’ajuda d’un viverista d’Alboraia que sempre ha estat molt 
interessat per les varietats locals. Gràcies a la seva col·laboració, vam poder realitzar el 
planter en unes instal·lacions adequades i allí va ser el lloc on les plantes es varen des-
envolupar en els primers estadis de creixement. 

Els planters es van fer en febrer, preparant-se 20 safates de 198 alvèols, una per cada 
varietat. A les dos setmanes, es varen aclarir i es va valorar la viabilitat de les llavors.

el planter
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La majoria dels horts són de 
poca superfície i estan desti-
nats a l’abastiment familiar. 
Alguns col·laboradors han de-
dicat una part del seu hort a 
varietats locals mentres en 
l’altra han continuat amb les 
varietats a les que estan acos-
tumats. Altres, sols han volgut 
treballar en les varietats que 
hem oferit en el projecte. Hi 
han també horts comunitaris, 
lligats a un col·lectiu de gent 
sensibilitzada que els cultiva 
en grup, horts de llauradors 
jubilats que s’han dedicat a 
l’agricultura de forma profes-
sional i horts de gent que in-
tenta viure dels seus produc-
tes amb ventes locals.

els hOrts
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Com ja hem senyalat, l’objectiu principal és 
crear una xarxa de persones interessades 
en cultivar i reproduir varietats locals. Quan 
la gent deixa d’utilitzar una varietat, co-
mença a entrar en l’oblit, i és el primer pas 
per a la seva desaparició. Per això, donem 
tanta importància a que aquestes varietats 
continuen treballant-se en els horts fami-
liars dels agricultors aficionats, per a que la 
gent puga conèixer-les i apreciar-les, i per 
a que mantinguen el seu lloc en els espais 
agràris.

Els multiplicadors els hem anat trobant grà-
cies a les jornades d’intercanvi que organit-
za l’associació i a les diferents activitats que 
fem al llarg de l’any. Tots el col·laboradors 
tenen un tros de terra per a cultivar. Són 
gent de diferents edats que s’han interes-
sat pel projecte per diversos motius: per 
que són llauradors majors que coneixen les 
seues qualitats, gent jove propera al mon 
de l’agricultura ecològica que no volen cul-
tivar híbrids, o senzillament persones curio-
ses per provar coses diferents. 

els multiplicaDOrs
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Quan els fruits estaven en el punt òptim de maduració per a extraure la llavor, 
membres de l’associació varen anar a arreplegar-los als diferents horts, amb la com-
panyia dels multiplicadors. Se van seleccionar els fruits que presentaven les millors 
característiques, de plantes sanes i variades, per intentar obtindre llavors de la millor 
qualitat. 

El procés d’extracció es va fer cuidadosament:

•	 En el cas de la tomaca, es van extraure les llavors amb la seva polpa i es van 
deixar fermentar 48 hores (és un procés d’higienització per eliminar fongs i 
malalties). Després es van netejar i separar les diferents parts, fins que queda-
ren les llavors totalment lliures de polpa. A continuació, es van posar a assecar i 
finalment es van conservar en pots de vidre. 

•	 La llavor de pimentó es va extraure directament del fruit madur (s’ha de deixar 
que es faça totalment roig en la planta), obrint-lo i separant les llavors amb les 
mans o un ganivet. Desprès d’assecar les llavors, també es varen guardar en 
pots de vidre en un lloc fresc i obscur.

•	 La llavor d’albergínia es va fer tallant el fruit sobremadurat en trossets que es 
posaren en un poal amb aigua per a xafar-les amb els peus (com si s’estiguera 
xafant raïm). D’aquesta manera, les llavors es solten de la carn i queden en 
el fons de l’aigua. Per últim, es varen colar i es va fer el mateix procediment 
d’assecar la llavor abans d’envasar-la.

extracció De llavOrs
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Abans de decidir si una varietat local és adequada per a la seva comercialització, és 
important conèixer l’opinió dels consumidors, així com el seu potencial. Per fer això, es 
poden fer el que s’anomenen degustacions. Aquestes solen estar dirigides, i per a posar-
les en pràctica s’ha de seleccionar a un grup de consumidors als que se’ls dona a provar 
una sèrie de varietats d’un cultiu determinat. Estos mostren la seva opinió mitjançant 
una enquesta que van complimentant durant el transcurs de la cata. 

Per a realitzar les degustacions, Llavors d’ací va aprofitar dos trobades diferents: 

•	 Per una banda, en Pedralba, abans del documental “Serrania Viva en Vivo. 20 años 
de dignidad” que presentava l’associació Ecologistes en Acció de La Serrania. Es va 
preparar una degustació de les diferents tomaques que havien entrat dins del pro-
jecte. El protocol que es va seguir va ser el d’una enquesta on es valorava a cegues 
cada varietat, catalogada per un número. S’havia de puntuar el perfum, la textura, el 
sabor i l’olor, i donar una puntuació final de cadascuna.

•	 Una segona degustació es va realitzar a Llíria, entre un col·lectiu de consumidors 
ecològics. Aprofitant el dia en que ells anaven a arreplegar una caixa de verdura a la 
finca d’un productor ecològic, vam fer la degustació seguint el mateix protocol que 
en el cas anterior. 

En total, es van fer unes 30 enquestes entre gent de diferent tipus. En tots els ca-
sos, es va posar una tomaca híbrida ecològica per poder fer una comparació del grau 
d’acceptació que tenien les varietats locals amb les varietats que habitualment es troben 
als comerços.

DegustaciOns De tOmaques
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4. resultats del projecte

les varietats

La caracterització d’una varietat és un procés llarg i complicat, que necessita de mol-
tes dades i d’un coneixement profund de la mateixa. Aquesta fase del projecte no 
s’haguera pogut fer sense el coneixement i els anys d’experiència que porta Josep 
Roselló treballant en varietats locals. Les dades obtingudes i els comentaris de cada 
varietat corresponen no sols als resultats aportats per la xarxa, si no també a altres 
projectes de caracterització que s’han fet anteriorment.

De les 9 varietats de tomaques seleccionades inicialment, una d’elles no ha germinat 
bé, es tracta de la varietat valenciana de La Punta. Tan sols va tindre un 4% de ger-
minació, es a dir, només es van aconseguir 8 plàntules. Per això, vam decidir plantar-
la en un únic hort per a intentar traure llavors de millor qualitat, i poder caracteritzar-
la l’any pròxim. No obstant, hem pogut observar una gran heterogeneitat en les 
plantes obtingudes, que a més a més no han desenvolupat clarament el tipus que les 
correspon. És un cas típic d’una varietat a punt d’extingir-se, de la que tenim molt 
poca llavor, de mala qualitat i que cal reproduir ràpidament si no volem que desapa-
rega. Afortunadament, enguany hem multiplicat la llavor per intentar caracteritzar-la 
en la pròxima temporada.
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Altra varietat de tomaca de la que no contem amb dades de caracterització és la de Pitar-
que. No obstant, s’ha cultivat en alguns horts de la xarxa i hem inclós varies fotogràfies.

Pel que respecta als pebres, hem tingut problemes amb dos de les varietats que volíem 
estudiar: el pebre morrongo i el pebre 3 cantos de Jesús Sanchis. Sembla que la llavor 
d’aquestes varietats havia arribat al final de la seva vida útil, per això la germinació 
va ser del 0%. Per altra banda, la varietat de pebre llarg de Reus tampoc vam poder 
caracteritzar-la, encara que si que van haver col·laboradors que la van cultivar sense cap 
problema i els va agradar prou.

Un cas paregut ha succeït amb l’albergínia: de les 5 varietats que vam sembrar, només 
vam poder cultivar-ne tres, perqué la llistada de Gandía llarga i la llistada del COMAV van 
tindre una germinació quasi nula. 

A continuació, presentem les dades de les varietats en forma de fitxa amb una descripció 
general, una taula amb els caràcters més importants i varies fotogràfies.
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Les tomaques negres, al igual que les grogues, no són conegudes com a tradicionals a les nos-
tres terres, però tenen interés per les seues característiques. Són plantes rústiques, productives 
i de bon vigor, més adequades per a cicles de temporada i tardanes que per a un cicle prime-
renc.

Destaca el fruit de color marró – roig obscur, i la presència de muscle verd amb estries pronun-
ciades, així com el sabor característic dels fruits, molt dolços, degut a un bon equilibri entre 
sucre i àcid.

 Tomaca Negra de Crimea

Hàbit	de	creixement	de	
la	planta Indeterminat

Tamany	del	fruit Gran	(>	150g)	

Forma	del	fruit	en	secció	
longitudinal Globosa

Número	de	lòculs >	6

Muscle	verd	del	fruit	
(abans	de	la	maduresa) Present

Color	del	fruit	a	la	ma-
duresa Marró	–	roig	obscur

Molt adequada per a amanides i consum 
en fresc. És també molt rica en vitamina 
C i en l’antioxidant licopé, més que altres 
varietats.

S’adapta molt bé a diferents condicions 
climàtiques, incloses les adverses.
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Tomaca valenciana amb forma de cor, però no acabada en el pic típic del masclet. 

Planta vigorosa i de fulles amples que cal conduir de forma equilibrada per a millorar el quallat 
i la fructificació.

Productiva i de gran qualitat organolèptica, presenta el característic muscle verd.

Selecció realitzada per agricultors de l`Alcudia de Crespins (La Costera).

 Tomaca Valenciana Congost

Hàbit	de	creixement	de	
la	planta Indeterminat

Tamany	del	fruit Gran	(>	150g)	

Forma	del	fruit	en	secció	
longitudinal Forma	de	cor

Número	de	lòculs >	6

Muscle	verd	del	fruit	
(abans	de	la	maduresa) Present

Color	del	fruit	a	la	ma-
duresa Roig
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Les tomaques grogues no formen part de les tradicionals valencianes (excepte alguna tomaca 
groga del Racó d’Ademús). 

Aquesta varietat murciana s’ha inclòs entre les varietats a caracteritzar perquè és de gran 
qualitat, amb un sabor interessant, i el color groc pot ser atraient per a molts consumi-
dors. 

El fruit, aplastat i fortament acostellat, té tendència al clevillat.

El color groc intens s’aconsegueix amb la maduració en planta, per la qual cosa és més ade-
quada per a consum familiar que per a comercialitzar.

 Tomaca Groc Murcià

Hàbit	de	creixement	de	
la	planta Indeterminat

Tamany	del	fruit Gran	(>	150g)	

Forma	del	fruit	en	secció	
longitudinal Aplanada

Número	de	lòculs >	6

Muscle	verd	del	fruit	
(abans	de	la	maduresa) Absent

Color	del	fruit	a	la	ma-
duresa Groc	intens
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Varietat pròpia de les comarques del sud del territori valencià.

Planta vigorosa i de gran fullatge, encara que cal controlar aquesta característica amb una poda 
adequada, deixant més d’un braç per planta per a repartir el vigor.

El fruit és molt gran, aplanat i acostellat, amb un color propi, rosa intens, d’on li ve el nom. 

El fruit té tendència al clevillat per la qual cosa cal controlar les aportacions d’aigua de reg per 
evitar aquesta fisiopatia. 

Fruit dolç i molt aromàtic, especial per a les amanides d’estiu.

 Tomaca Flor de Baladre

Hàbit	de	creixement	de	
la	planta Indeterminat

Tamany	del	fruit Gran	(>	150g)	

Forma	del	fruit	en	secció	
longitudinal Aplanada

Número	de	lòculs >	6

Muscle	verd	del	fruit	
(abans	de	la	maduresa) Present

Color	del	fruit	a	la	ma-
duresa Rosat	intens
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Tomaca tradicional del Baix Segura i de l’Horta murciana.

Planta vigorosa i de grans fulles de color verd intens. Cal controlar l’excés de vigor per evitar 
que quallen poques flors i els fruits siguin massa grans.

El fruit, també molt gran, és aplastat, amb muscle verd, i a la maduressa d’un color morat in-
tens, d’on li ve el nom.

El fruit, de gran qualitat, és molt adequat per a consum familiar, ja que no té moltes condicions 
per a la manipulació i el transport.

 Tomaca Negra de Murcia

Hàbit	de	creixement	de	
la	planta Indeterminat

Tamany	del	fruit Gran	(>	150g)	

Forma	del	fruit	en	secció	
longitudinal Aplanada

Número	de	lòculs >	6	

Muscle	verd	del	fruit	
(abans	de	la	maduresa) Present

Color	del	fruit	a	la	ma-
duresa Morat
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Antiga varietat de tomaca d’estiu pròpia de les Riberes del Xúquer. Cultivada de forma tradicio-
nal en horts familiars per a consum doméstic o mercats locals, degut a que el gran tamany del 
fruit i l’escassa duressa quan està madur no faciliten el transport i la comercialització a grans 
distàncies.

Planta vigorosa de fulles mitjanes que necessita un bon entutorat ja que desenvolupa un gran 
volum de mata.

Fruit  de gran a molt gran, aplastat, acostellat i de gran qualitat pel seu aroma i sabor.

 Tomaca De l’Obrer

Hàbit	de	creixement	de	
la	planta Indeterminat

Tamany	del	fruit Gran	(>	150g)	

Forma	del	fruit	en	secció	
longitudinal Aplanada

Número	de	lòculs >	6

Muscle	verd	del	fruit	
(abans	de	la	maduresa) Present

Color	del	fruit	a	la	ma-
duresa Roig
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Planta rústica de color verd intens i fullatge ample que cobreix molt bé els fruits.

El quallat dels pomells és bó, donant tomaques grans i de forma regular.

Productiva i regular, amb qualitat per a la manipùlació i el comerç.

La llavor prové de Foios (Horta Nord) de l`any 2006.

 Tomaca Tres Cantos

Hàbit	de	creixement	de	
la	planta Indeterminat

Tamany	del	fruit Gran

Forma	del	fruit	en	secció	
longitudinal Circular

Número	de	lòculs >	6

Muscle	verd	del	fruit	
(abans	de	la	maduresa) Absent

Color	del	fruit	a	la	ma-
duresa Roig
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 Tomaca de Pitarque
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 Tomaca Valenciana de la Punta
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Clàssic pebre valencià d’estiu.

Planta vigorosa de fulles grans que necessita entutorat per evitar rotures de braços quan la 
planta està carregada.

Molt productiva, els fruits tenen els característics 4 cantos, també anomenats morros.

Quan es deixa madurar el fruit adquireix un intens color roig, molt utilitzat per a torrar, ús 
per al qual és molt indicat ja que poseeix una carn grossa, condició necessaria per a torrar. 

 Pebre Cuatro Cantos

Port	de	la	planta Semierecte

Color	del	fruit	abans	de	
la	maduració Verd

Color	del	fruit	en	la	
maduresa Roig

Llargària	del	fruit >	10	cm

Forma		de	la	secció	lon-
gitudinal	del	fruit Quadrangular

Espesor	de	la	carn 0,5	–	0,6	cm
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També molt freqüent a les hortes d’estiu mediterrànies, és el pebre típic per a fregir en verd i 
torrar en roig.

Planta vigorosa de fulles grans i color verd intens.

El fruit, quan es jove i de color verd clar, es pot destinar a encurtir amb vinagre, costum fre-
qüent en molts pobles valencians. 

Té forma triangular i pot ser de gran tamany. 

De vegades surten fruits amb quatre cantos, la qual cosa indica la relació de proximitat amb 
la varietat anteriorment descrita.

Pebre Tres Cantos

Port	de	la	planta Semierecte

Color	del	fruit	abans	
de	la	maduració Verd

Color	del	fruit	en	la	
maduresa Roig

Llargària	del	fruit >	10	cm

Forma		de	la	secció	
longitudinal	del	fruit Trapezoidal

Espesor	de	la	carn 0,4	–	0,5	cm
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Planta molt utilitzada en les marjals litorals valencianes. A la Safor era objecte d’un cultiu prime-
renc amb bardisses de palla d’arròs per protegir la planta de les nits fresques de la primavera.

Planta de port gran, que ramifica abundosament. En les fulles, ovalades i peloses, apareixen 
moltes vegades espines als nervis.

Fruits globosos de pell jaspiada de morat sobre fons blanc. Presenten molt bona conservació i 
transport.

De bona qualitat culinària, amb poca llavor.

 Albergínia Llistada de Gandia

Hábit	de	creixement	de	
la	planta Vertical	-	intermedi

Lobulat	de	la	fulla Mitjà

Longitud	del	fruit >	15	cm

Amplària	del	fruit 8	–	12	cm

Forma	de	la	secció	del	
fruit Circular

Color	del	fruit Ratllat	morat
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Planta de port mitjà, d’entrenusos curts i bona disposició de la fulla.

Varietat rústica de creixement equilibrat i quallat fàcil i regular.

Fruit de forma oval allargada, d’uns 20 cm de llargària, pesats i de color molt obscur, quasi 
negre. El calze és de color verd intens i sense espines.

 Albergínia Negra d’Aracena

Hábit	de	creixement	de	
la	planta Intermedi

Lobulat	de	la	fulla Mitjà

Longitud	del	fruit >	15	cm

Amplària	del	fruit 10	-	12	cm

Forma	de	la	secció	del	
fruit Circular

Color	del	fruit Negre
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Planta de port mitjà, de 70 a 80 cm, de creixement prou horitzontal.

Apta per a diversos cicles de cultiu. 

Fruit globós de tamany mitjà, de pell llisa i calze sense espines. El color és blanc barrejat amb 
púrpura o morat.

El fruit té bona conservació. 

 Albergínia Blanquinegra

Hábit	de	creixement	de	
la	planta Intermedi	-	rastrer

Lobulat	de	la	fulla Débil	

Longitud	del	fruit 8	–	10	cm

Amplària	del	fruit 8	–	10	cm

Forma	de	la	secció	del	
fruit circular

Color	del	fruit Blanc	tacat	de	morat
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Planta de port mitjà i bon vigor, amb entrenusos curts i creixement lent.

Presenta bon quallat en diferents condicions climàtiques.

Fruit semiallargat, uniforme i de bona duressa, que es conserva bé després de la recol·lecció. 
El color morat obscur – negre és uniforme.

carn consistent, de color blanc i amb poques llavors.

 Albergínia Semillarga Morada

Hábit	de	creixement	de	
la	planta Intermedi

Lobulat	de	la	fulla Mitjà

Longitud	del	fruit 20	cm

Amplària	del	fruit 8	–	10	cm

Forma	de	la	secció	del	
fruit Circular

Color	del	fruit Morat	obscur	-	Negre
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Com ja hem senyalat anteriorment, l’objectiu principal d’aquest projecte era començar a crear 
una xarxa de persones interessades en l’estudi i la conservació de les varietats locals. La intenció 
va ser generar un grup d’aficionats de diferents pobles per a estudiar la resposta de les varietats 
en diferents condicions edafo-climàtiques. La xarxa serveix també per multiplicar les llavors i 
fomentar la conservació “in situ”, tan necessària per a que aquestes varietats continuen evolu-
cionant i es milloren d’una manera participativa.  

En aquesta primera etapa del projecte, hem aconseguit un total de 19 horts familiars per a des-
envolupar la xarxa, repartits en 4 comarques valencianes:

•	 l’Horta Sud, amb 3 tipus d’horts prou diferents: un hort comunitari d’un col·lectiu de joves 
que fan producció ecològica, Horta Coreli; un hort familiar amb terreny d’horta on s’ha 
cultivat des de fa temps; i un hort nou de poca superfície que porta una parella jove. Els 
tres horts es troben en el barri de La Punta, al Sud del terme de València.

•	 l’Horta Nord, amb 4 col·laboradors, 3 dels quals situats al terme municipal de Meliana i 
que tenen prou experiència en cultivar verdures per a casa, a banda de que són o han si-
gut llauradors professionals dedicats a l’agricultura des de que van néixer. L’altre hort està 
ubicat en Borbotó, i el cultiven 2 o 3 persones interessades en la producció ecològica. 

•	 el Camp de Túria. Dos horts particulars, a Bétera i Nàquera, que destinen les seves colli-
tes al consum propi. I 9 horts familiars, vinculats al col·lectiu Terra i Salut, en Llíria.

•	 la Foia de Bunyol, amb l’hort familiar ecològic d’un soci de l’associació (Godelleta).

la xarxa De cOl·labOraDOrs
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DegustaciOns De tOmaques

Perfum

molt perfumat 1

perfumat 2

poc perfumat 3

Gust

Molt pronunciat 1

pronunciat 2

mig 3

poc pronunciat 4

sense gust 5

Duresa carn

molt dura 1

dura 2

mitja 3

blanda 4

Duresa pell

dura 1

dificultosa 2

apreciable 3

inapreciable 4

Textura carn

granulosa 1

farinosa 2

sucosa 3

Retrogust
agradable 1

desagradable 2

Valoració Global 1 al 10

Els participants de les degustacions havien d’omplir 
un qüestionari dirigit a valorar els paràmetres que es 
poden veure en la taula del costat. Per a cada varietat, 
havien de donar la seva opinió respecte al perfum, 
gust, duresa de la carn i de la pell, textura, així com el 
retrogust que queda en boca.

Per a persones no acostumades a fer aquest tipus de 
degustacions no ha sigut fàcil omplir el formulari, ja 
que a més a més, havien de tastar fins a 9 varietats 
diferents.

Els resultats es troben recollits a la taula de la pàgina 
següent en forma de mitjanes dels 30 questionaris. 

Perfum i gust: La tomaca negra de Crimea ha sigut 
valorada com la més perfumada i més gustosa, men-
tres que la groga de Murcia és poc perfumada i té un 
gust poc pronunciat.

duresa: la varietat de carn més dura, la tomaca va-
lenciana congost, i la més blanda, la groga murciana. 
Respecte a la pell, les varietats negra murciana i 3 
cantos són les que han presentat la pell més dificul-
tosa, mentres que la pell de la Pitarque és la menys 
perceptible.
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Congost obrer Pitarque
Groga 
Murcia

Negra 
Murcia

Negra 
crimea

3 
cantos

Flor de 
baladre

Híbrida

Perfum 2,22 2,26 2,15 2,67 1,96 1,81 2,22 2,26 2,22

Gust 2,74 2,67 2,48 3,41 2,30 2,00 2,63 2,56 2,56

Duresa carn 2,52 2,96 3,04 3,78 2,74 2,81 2,89 3,37 3,44

Duresa pell 2,63 2,81 2,93 2,67 2,41 2,56 2,41 2,64 2,63

Textura carn 2,59 2,56 2,44 2,59 2,54 2,52 2,36 2,56 2,52

Retrogust 1,15 1,19 1,19 1,19 1,07 1,11 1,22 1,15 1,23

Global 6,04 6,13 6,42 5,24 5,92 6,58 6,21 6,58 6,21

Textura: la carn que valoraren com més farinosa va ser la tomaca 3 cantos. La del congost i la groga 
murciana destacaven per ser les de major contingut en suc. 

retrogust: totes les varietats es van valorar com de gust agradable.

Global: les varietats que van tindre més acceptació van ser en ordre decreixent: flor de baladre i 
negra de Crimea - Pitarque - híbrida i 3 cantos - de l’obrer - valenciana congost - negra de Murcia - 
groga murciana 
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5. Conclusions

Com s’ha pogut comprovar, hi han alguns problemes quan es treballa amb varietats lo-
cals, ja que moltes vegades les llavors de les que partim no són de bona qualitat i presenten 
problemes de germinació. Això pot ocórrer quan la llavor és molt vella, o té algun tipus de 
malaltia, o no ha sigut seleccionada i conservada en bones condicions. Un altre problema que 
hem trobat és que moltes vegades s’han produït creuaments no desitjats entre varietats i la 
llavor no presenta la puresa que deuria.

Una llavor ha de treballar-se any rere any, perquè si no es cultiva, pot perdre part del seu 
potencial germinatiu i la seva capacitat d’adaptació a les condicions actuals. Si les varietats 
s’acumulen en els bancs de germoplasma sense que ningú les utilitza, no tenen molt de futur, 
és com si una biblioteca pública estiguera plena de llibres que acumulen pols, però que nin-
gú els gaudeix. Per això, s’ha de fer un esforç, ara que encara estem a temps, de treure-les 
novament a la quotidianitat del horts urbans, escolars, familiars, rurals, per a que no arribe el 
moment en el que ningú puga parlar-nos-en d’elles.

D’altra banda, aprofitar el nostre coneixement agrari és molt important per a superar les 
crisis actuals. L’autoabastiment s’aconsegueix combinant els fruits i les varietats de cada esta-
ció amb les tècniques possibles de conservació d’aliments, donant lloc a la gastronomia pecu-
liar com a segell cultural de cada societat. Els agricultors tradicionals entenen suficientment els 
nombrosos components del seu entorn natural, com són: els fenòmens biològics i fisicoquímics 
de la producció primària, la seua relació amb les condicions ambientals i climàtiques, els ritmes 
i temps associats als processos, les relacions entre les parts de l’agrosistema, les pràctiques i 
la tecnologia necessària, inclòs les relacions socials que intervenen en el procés productiu. És 
tot allò que s’anomena “saber fer” o “ús i costum de bon llaurador”.
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Així s’entén la importància del canvi que ha suposat la modernització de l’agricultura per 
a les societats agràries tradicionals, ja que s’ha substituït algo més que unes tècniques, unes 
varietats o unes eines: se’ls ha privat dels recursos locals i culturals, el seu coneixement ja no 
és necessari, perden el control i passen a ser dependents i subdesenvolupats davant les noves 
tècniques, clarament resten alienats.

Els agrosistemes tradicionals són el resultat social de segles d’experiència, adaptació acu-
mulada i relació amb l’ambient. L’eficiència i la diversitat en són les principals característiques. 
A més a més són ecològicament molt valuoses, ja que conserven els recursos naturals i man-
tenen adequadament la diversitat ambiental i biològica, es a dir, són sostenibles.

El maneig de les varietats és diferent del tractament que es dona a la resta d’elements 
vius. La característica diferencial de les varietats de cultiu és que la seua presència i abun-
dància en el sistema no és espontània, si no que requereix la seua introducció i manteniment 
per part del llaurador. La supervivència i reproducció dels recursos genètics en la finca hauria 
d’estar completament en mans de l’agricultor (Soriano, 2004).

Les varietats locals són producte d’un procés coevolutiu desenvolupat a l’interior dels 
agrosistemes, a través d’un doble procés: d’una banda, la selecció natural que ha eliminat les 
varietats pitjor adaptades als elements naturals de la localitat, i d’altra, la selecció humana que 
actua elegint les que millor s’adapten a les tècniques agronòmiques conegudes i a les neces-
sitats alimentàries i culturals. Aquest doble procés es dona en un entorn concret: la localitat i 
la comarca. La supervivència d’aquestes varietats està lligada a la supervivència de la localitat. 
Aquest esforç continu per elegir els millors tipus possibles fa que la millora de les varietats 
ocupe un paper central en el maneig de l’agrosistema per part de l’agricultor (Soriano, 2004).
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Aquest model de relació amb la natura per obtindre els nostres aliments està en clar pro-
cés de desaparició. Hem de tindre la suficient prudència i seny com a col·lectivitat per evitar la 
seua pèrdua, i la suficient cultura  per extraure els bons consells que ens han legat els nostres 
avantpassats.

És amb aquesta filosofia que s’ha creat aquesta xarxa de multiplicadors de varietats 
locals. Volem fomentar els intercanvis d’experiències entre generacions, agrupant gent jove 
i persones més majors amb un bagatge agrari important. Des de l’inici del projecte, s’han 
incrementat el número de col·laboradors i les varietats locals oferides. En abril, hem sembrat 
15 varietats de Cucurbitàcies (melons, melons d’Alger, cogombre i alficòs) i en setembre hem 
repartit plançons de 9 varietats de Crucíferes (cols copades, flor-i-cols, col rave), així com lla-
vors de varietats de sembra directa (raves, espinacs, safanòries, faves i naps).
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