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Resum 

En els últims anys, ha cobrat importància l'interès pel cultiu de les 

varietats tradicionals d’hortalisses. No obstant això, aquestes presenten una 

falta de estudis de caracterització i tipificació. Aquests són imprescindibles 

per detectar factors que dificulten la seua explotació, així com per 

emprendre programes de millora de les mateixes per augmentar la seva 

competitivitat i rendibilitat. En aquest treball s'han caracteritzat 3 poblacions 

de tomaca ‘Valenciana d’El Perelló’. L'objectiu ha estat obtenir informació 

fenotípica de rellevància en aquest tipus de tomaca. Aquesta informació està 

sent molt útil per a la seua millora genètica. Així, hem pogut constatar que 

les poblacions emprades de tomaca ‘Valenciana d’El Perelló’ es 

caracteritzen per presentar fruits del tipus “masclet” amb una freqüència 

elevada i un nivell productiu molt acceptable. La menor productivitat de les 

seleccions assajades en comparació amb el control comercial pareix ser 

deguda a una concentració de la producció en els 2-3 primers pomells de la 

planta; i una caiguda dràstica del quallat en els pomells superiors. No 

obstant, en el programa de selecció i millora de la tomaca ‘Valenciana d’El 

Perelló’ que s’està realitzant es disposa de seleccions amb una freqüència de 

masclets molta elevada y una distribució de quallat molt més uniforme. 

Paraules clau: tomaca valenciana d’el Perelló, varietats locals, quallat, 

selecció massal. 
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Abstract 

In recent years, has taken important interest in the cultivation of 

traditional varieties of vegetables. However, these studies show a lack of 

characterization and classification. These are essential to identify factors 

that hinder their operation, as well as to undertake programs to improve 

them to increase their competitiveness and profitability. In this work we 

have characterized three populations of ‘Valenciana d’El Perello’ tomato. 

The aim has been phenotypic information relevant in this type of tomato. 

This information has been very useful for their breeding. Thus, we have 

found that the populations used for ‘Valenciana d’El Perello’ tomato are 

characterized by fruits such as "Masclet" with a high frequency and very 

productive level acceptable. The lower productivity of the teams tested 

compared to commercial control seems to be due to a concentration of 

production in the first 2-3 Pomells plant; and a drastic fall in mincemeat 

Pomells superiors. However, the program of selection and improvement of 

the tomato ‘Valenciana d’El Perello’ being made available to teams with a 

much higher frequency masclets and distribution of more uniform fruit set. 

Keywords: tomaca valenciana d’el Perelló, local varieties, fruit set, masal 

selection. 

1.- INTRODUCCIÓ 

Les varietats tradicionals de tomaca (Solanum lycopersicum L.) han 

constituït un germoplasma crucial per al desenvolupament de les actuals 

varietats comercials d'aquesta hortalissa (Díez i Nuez, 2008). No obstant 

això, aquestes varietats tradicionals s'han vist desplaçades de manera molt 

important per les varietats comercials millorades, especialment als 

acabaments del segle XX. Una de les causes d’aquest desplaçament ha sigut 

la falta de resistència a malalties i sobre tot la seua menor productivitat. En 

els últims anys, ha cobrat importància l'interès pel cultiu d'aquest tipus de 

varietats, la qual cosa pot contribuir a la recuperació de la seva explotació 

comercial i alhora contribuir al manteniment de la rendibilitat agrària dels 

agricultors (Casañas, 2006; Soler et al., 2010). No obstant això, les varietats 

tradicionals freqüentment no tenen estudis de caracterització i tipificació, 

que impedeixen l'establiment de les característiques distintives de les 

mateixes (Hammer, 2003; Spooner et al., 2003; Hammer i Diederichsen, 

2009) . A més aquests estudis, són imprescindibles per detectar factors que 

dificulten la seua explotació, així com per emprendre programes de millora 
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de les mateixes per augmentar la seva competitivitat i rendibilitat (García-

Martínez et al., 2013; Hurtado et al ., 2014). 

La tasca de classificació i identificació dels tipus varietals de les 

varietats tradicionals no és gens fàcil. En el cas de la tomaca, les principals 

varietats tradicionals de tomaca a València son els tipus: ‘De Borseta’, ‘Del 

Pebre’, ‘De Penjar’, ‘De Pruna’, ‘Mutxamel’ i ‘Valenciana’ (Díez y Nuez, 

2008; García-Martínez et al. 2013; Figàs et al., 2015). Aquest últim tipus és 

el més apreciat a les comarques al voltat de la Ciutat de València. Així, 

aquesta varietat es genuïna de la denominada “Plana de València” que 

inclou les riberes dels rius Xúquer, Túria i Palància i molt específicament a 

la zona de l’horta de la ciutat de València. Aquest tipus varietal presenta tres 

formes de fruit en una mateixa planta. La principal forma de fruit es la 

denominada “masclet” i es la morfologia que identifica el tipus varietal. 

Consisteix an fruits amb forma de cor, que s’allarguen en la zona pistil·lar, 

cosa que fa que tinguen una forma apuntada. Són els fruits que major preu 

poden arribar a tindre en el mercat. El segon tipus de fruit es el “femella”. 

Aquest consisteix en fruits lleugerament aplanats i en forma de cor, amb la 

regió pistil·lar indentada i amb cicatriu pistil·lar oberta. El fet de que no 

posseeixen la morfologia típica de tomata ‘Valenciana’ fa que no tinguen 

preus tan elevats com el tipus masclet. Per últim, el tercer tipus de fruit es el 

denominat “rotllo”. Consisteix en tomaques aplanades, deformes (fasciades) 

i que solen produir-se a partir de la primera flor de cada pomell de flors de 

la planta. 

Una de les varietats tradicionals tipus ‘Valenciana’ que als últims 

anys han adquirit més prestigi es la denominada tomaca ‘Valenciana d'El 

Perelló’. Aquesta varietat presenta unes excepcionals característiques de 

qualitat organolèptica i amb unes característiques morfològiques típiques 

del tipus ‘Valenciana’. També presenta una elevada freqüència de fruits 

“masclet”, amb lòculs xicotets distribuïts de forma regular al voltant d'un 

cor de secció circular i de grans dimensions, el que li confereixen una gran 

fermesa i carnositat. Malgrat això, en la tomaca ‘Valenciana d'El Perelló’, al 

igual que en moltes varietats tradicionals de tomaques, es constata la 

inestabilitat de les produccions no només a causa de la incidència de 

malalties, sinó per una seqüència de quallat poc uniforme. En aquest sentit, 

s’ha plantejat en aquest treball estudiar en detall el patró o seqüencia de 

quallat de la tomaca ‘Valenciana d'El Perelló’. 
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2.- MATERIAL I MÉTODES 

Es va utilitzar com a material de partida una amalgama de llavors de 

3 poblacions de tomaca ‘Valenciana d’El Perelló’ (COOP-211, COOP-767 i 

COOP-886), obtingudes mitjançant un procés de selecció massal. Així 

mateix, es va utilitzar una varietat de tomaca ‘Valenciana’ anomenada 

"Sueca" i l'híbrid comercial tipus 'Beef' anomenat 'Eufrates'. De cadascuna 

de les tres procedències de llavors obtingudes mitjançant selecció massal es 

van posar entre 93 i 95 individus. De la varietat 'Sueca' es van posar 25 i de 

l'híbrid comercial 50. Per a la caracterització morfològica, agronòmica i de 

qualitat es van utilitzar una sèrie de característiques seleccionades d'entre els 

descriptors de tomaca publicats per la FAO. Aquestes característiques han 

sigut les següents: 

1.- característiques de planta. 

- Densitat del fullatge (3, escassa; 5, intermèdia; 7, densa). 

- Posició de la fulla (3, semi erecta; 5, horitzontal; 7, inclinada). 

- Tipo de inflorescència (1, unípara; 2, ambos; 3, multípara). 

2.- característiques de fruit. 

- Color exterior del fruit madur (coordenades L, a y b). 

- Muscles verds en fruit no madur (0, absents; 1, presents). 

- Forma predominant de los fruits (1, xata; 2, lleugerament xata; 3, 

redona; 4, redona-allargada; 5, cor; 6, cilíndrica; 7, piriforme; 8, 

el·lipsoide). 

- Tamany del fruit (pes en grams). 

- Homogeneïtat del tamany del fruit (3, poca; 5, intermèdia; 7. 

molta). 

- Forma del tall transversal (1, redona; 2, angular; 3, irregular). 

- Tamany del cor (en cm). 

- Anàlisis Tomato Analyzer. 

3.- característiques agronòmiques. 

- Nº de inflorescències. 

- Nº de flores por inflorescència. 

- Nº de fruits quallats per pomell. 

- Fasciació del fruit (3, lleugera; 5, intermèdia; 7 greu). 

- Nº de fruits “rotllo” per planta. 

- Producció (en grams) 
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4.- Característiques de qualitat. 

- pH del suc. 

- Vitamina-C (mg de àcid ascòrbic por 100 grams de tomaca). 

- Graus Brix, ºB. 

- Acidesa (% de àcid cítric). 

- Antioxidants (micro mols Equivalents Trolox por gram de 

mostra). 

3.- RESULTATS I DISCUSIÓ 

Les tres seleccions de tomaca ‘Valenciana d’El Perelló’ mostren com 

característiques morfològiques més diferencials respecte de la varietat 

comercial la presència de inflorescències no unípares i irregulars, fruits 

cordiformes apuntats d'un color vermell menys fosc i una menor 

homogeneïtat de la mida del fruit. La varietat comercial ‘Eufrates’, per 

contra presenta una inflorescència sencilla (unípara), fruits xatos, de color 

roig fosc i amb una elevada uniformitat; típica d’una varietat comercial.  

Així, les tres seleccions de la cooperativa mostren unes 

característiques distintives i típiques de l'anomenat tipus 'Valenciana' (taula 

1, figura 1). Aquestes característiques més importants són la presència de: 

fruits de cor i apuntat, amb muscles verds intensos i una zona carnosa i 

àmplia a l'interior del fruit (cor). La varietat ‘Sueca’, possiblement per ser 

procedent d’una zona propera al Perelló, presenta característiques molt 

similars, encara que destaca per presentar fruit menys apuntats o xatos amb 

més freqüència. 

Figura 1.- Fotos de Tomato Analyzer (part superior) i fotos de grup (part inferior) de 

COOP-211, COOP-767, COOP-886, ‘Eufrates’ i Sueca. 
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Tabla 1.- Resultats de la caracterització dels 5 materials provats (valors mitjos) 

CARÀCTER COOP-

211

COOP-

767

COOP-

886

Eufrates Sueca 

1.- Característiques planta    

Densitat de fullesa 6 6 5 5 6 
Posició de la fullab 6 6 6 7 6 

Tipus d’inflorescènciac 2,05 2,91 2,99 1,11 3 

Nombre de fulles fins 1ª 

inflorescència

7,47 7,36 7,47 7,59 7,25 

2.- Característiques de fruit 

Color exteriord L 35,76 37,73 37,13 32,59 36,75 
a 19,82 22,61 21,69 23,36 20,63 

b 15,56 16,53 15,94 13,73 15,88 

Muscles verds en fruit no 

madure 

1 1 1 1 1 

Forma predominant del fruitf 5 5 5 1 5 

Pes mig del fruit (grams) 247,5 244,6 237,9 254,3 256,5 

Homogeneïtat de tamany del 

fruitg 

4,09 4,22 4,16 6,14 4 

Forma tall transversalh 1,15 1,33 1,12 1,31 1 

Tamany del cor (cm) 4,53 5,02 4,68 4,13 5,09 

Penetrómetrei 1,84 1,72 1,81 2,17 1,86 

3.-Característiques 

agronòmiques Nombre de inflorescències 7 7 7 7 7 
Nombre de flores por 

inflorescència

1 14,15 13,53 14,22 6,18 13,48 

 2 10,16 11,62 10,43 7,14 10,48 

3 13,41 12,60 12,52 6,24 13,96 

4 11,59 10,84 11,51 5,56 9,44 

5 9,51 8,96 9,49 5,68 9,32 

6 7,46 6,54 6,85 5,76 9,16 

7 6,71 5,51 6,83 5,82 8,16 

Nombre de fruits quallats per 

pomell

1 8,13 6,42 6,03 5,34 6,08 

 2 4,30 3,50 3,70 4,96 3,52 

3 3,03 2,57 2,69 3,68 2,96 

4 4,47 2,25 2,65 3,22 2,00 

5 1,99 1,46 0,69 3,64 0,20 

6 0,27 0,87 0,04 3,70 0,16 

7 0,00 0,48 0,00 3,08 0,08 

Fasciació del fruitj 5 5 5 4,57 5 

Nombre de fruits rotllo per 

planta

0,76 0,81 1,14 0 1,32 

Producció por planta (grams) 5162,76 5018,29 4449,25 6855,84 4286,72 

4.- Característiques de 

qualitat pH del suc 4,26 4,31 4,31 3,66 3,71 
Vitamina-C (mg/100 grams de

matèria fresca)

16,32 16,56 18,71 18,46 16,69 

Graus brix, ºB 3,33 4,14 4,24 4,36 4,04 

Acidesa (% d’àcid cítric) 0,33 0,41 0,31 0,41 0,35 

Índex de sabor 0,84 0,93 0,99 0,94 0,94 

Antioxidants (Equivalents Trolox per 

gram de mostra) 

0,501 0,427 0,536 0,605 0,399 

78

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


M.R. Figàs, A. Martín, C. Casanova, E. Soler, J. Prohens, S. Soler 

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 

EDITORIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

a: (3, escassa; 5, intermèdia; 7, densa). 

b: (3, semi erecta; 5, horitzontal; 7, inclinada). 

c: (1, unípara; 2, ambos; 3, multípara). 

d: Color del fruit mesurat amb un colorímetre amb els paràmetre L, a i b. 

e: (0, absents; 1, presents). 

f: (1, xata; 2, lleugerament xata; 3, redona; 4, redona-allargada; 5, cor; 6, cilíndrica; 7, piriforme; 8, 

el·lipsoide). 

g: (3, poca; 5, intermèdia; 7. molta). 

h: (1, redona; 2, angular; 3, irregular). 

i: Fermesa dels fruits mesurada amb un pentrómetre. 

j: (3, lleugera; 5, intermèdia; 7 greu). 

És de destacar que dins de les tres seleccions de la cooperativa i 

també dins de l'entrada 'Sueca' s'observa una certa variabilitat per a caràcters 

com l'apuntament dels fruits, l'existència de ratlles verdes en el fruit, la 

intensitat dels muscles verds , així com el si els fruits són llisos o si com es 

denomina pels agricultors són 'agallonats' o 'acostellats'. Aquesta situació és 

la que ha fet plantejar un programa de selecció dins d’aquestes poblacions 

per a distintes morfologies de fruit. 

No obstant això, el més ressaltable dels treballs de caracterització 

realitzats, és la distribució de flors peculiar que presenten els materials de 

tomaca tipus 'Valenciana' (Gràfic 1). Aquests presenten un nombre màxim 

de flors en els pomells basals que va disminuint a mesura que ens acostem 

als pomells superiors. No obstant això, a 'Eufrates', el nombre de flors per 

raïm es manté més o menys constant al llarg de tota la planta (5-7). Aquesta 

distribució de la floració es tradueix en una fructificació massiva en el 

primer i segon raïm de les seleccions de tomàquet tipus 'Valenciana' i una 

fallada de collita en els raïms superiors d'aquest tipus varietal (Gràfic 2). Per 

contra, a 'Eufrates', la fructificació és bastant uniforme al llarg de tota la 

planta (Gràfic 1, Gràfic 2 i Taula 2). 
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Gràfic 1.- Flors per pomell en els 5 materials provats 

Gràfic 2.- Fruits quallats per pomell en els 5 materials provats 
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Taula 2.- Distribució de la producció, pes mig de fruit i porcentaje de quallat per 

pomell en els 5 materials provats 

CARACTERÍSTICA 
MATERIAL 

COOP-211 COOP-767 COOP-886 EUFRATES Sueca 

Producció 1er pomell 1507,43 1770,75 1744,66 1295,72 1719,48 

Pes mig 253,09 284,79 303,72 247,59 292,79 

% cuallat 59,04 52,30 50,73 87,40 47,89 

Producció 2n pomell 1258,49 991,15 1044,30 1037,80 993,08 

Pes mig 310,74 286,33 277,94 212,49 287,17 

% cuallat 50,96 33,85 42,43 70,89 36,31 

Producció 3er pomell 857,83 760,14 772,54 765,62 820,64 

Pes mig 273,56 269,98 254,87 214,66 209,88 

% cuallat 25,77 22,48 22,49 59,14 20,35 

Producció 4t pomell 1283,10 696,27 798,94 749,98 644,00 

Pes mig 264,92 291,28 276,36 236,59 236,01 

% cuallat 41,04 24,88 26,19 58,29 24,78 

Producció 5é pomell 520,46 430,88 191,97 955,20 60,68 

Pes mig 120,62 221,35 76,84 259,95 34,97 

% cuallat 18,77 16,82 7,67 64,24 1,47 

Producció 6é pomell 56,37 246,65 14,46 1024,56 36,84 

Pes mig 13,64 131,07 7,23 278,93 9,21 

% cuallat 4,75 13,27 0,69 64,79 2,67 

Producció 7é pomell 0,00 122,45 0,00 1026,96 12,00 

Pes mig 0,00 68,21 0,00 330,04 6,00 

% cuallat 0,00 8,47 0,00 55,16 1,14 

Producció per planta 5162,76 5018,29 4449,25 6855,84 4286,72 

4.- CONCLUSIONS 

Les seleccions de la tomaca ‘Valenciana d’El Perelló’ provades al 

present treball comprenen una sèrie de característiques típiques del tipus 

varietal de tomaca ‘Valenciana’, un dels més genuïns dels territoris 

valencians. Aquestes seleccions es caracteritzen per presentar fruits del tipus 

“masclet” amb una freqüència elevada.  
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Les tres seleccions provades de la tomaca ‘Valenciana d’El Perelló’, 

encara que han presentat nivells productius menors que el corresponent al 

control comercial (65-75 %), tenint en compte el major preu de venda per 

kilo, constitueixen varietats molt prometedores dins dels mercats actuals 

amb una demanda creixent d’aquest tipus de varietats per part dels 

consumidors. 

La menor productivitat de les seleccions assajades de tomaca 

‘Valenciana d’El Perelló’ en comparació amb el control comercial pareixen ser 

degudes a una falta dràstica de quallat en els pomells de flor a partir del 3er-4r i 

una concentració de la producció en els 3 primers pomells. No obstant, en el 

programa de selecció i millora de la tomaca ‘Valenciana d’El Perelló’ que 

s’està realitzant es disposa de seleccions amb una freqüència de masclets molta 

elevada y una distribució de quallat molt més uniforme (767-57). 
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