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RESPONSABLE.
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OBJECTIU.

Objectiu 1. Garantir la conservació de les varietats locals o tradicionals de Mallorca que
actualment estan o no en procés de caracterització.
Objectiu 2. Seleccionar les varietats més òptimes per dur a terme el procés de
caracterització i registre.
Objectiu 3. Oferir les varietats multiplicades al públic general, als pagesos i l’òrgan
autonòmic competent en matèria de recursos genètics.
Objectiu 4. Difondre la informació agronòmica i cultural obtinguda sobre les varietats
sembrades.
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ACCIONS A EXECUTAR.

En aquest apartat es presenten els objectius anteriorment exposats seguit de les accions
que es duran a terme per aconseguir el fins desitjats.

Objectiu 1. Garantir la conservació de les varietats locals o tradicionals de Mallorca que
actualment estan o no en procés de caracterització.

1. Prospectar síndries, melons i carabasses.
Després de la prospecció de melons, síndries i carbasses feta, s’han pogut conèixer
algunes de les varietats locals d’aquestes espècies que hi ha per l’illa, així com els
coneixements que hi van relacionats.
El primer que s’ha fet és cercar informants que mitjançant unes entrevistes ens poguessin
donar la informació de les varietats que coneixien. S’han fet unes 11 entrevistes, quasi
sempre directament a camp, i en la majoria dels casos s’han repetit les visites per poder
ampliar la informació, o veure els fruits en estat ple de maduració.
En general les visites han estat molt profitoses, i de la majoria n’hem pogut obtenir
mostres dels fruits prospectats. Aquestes ens han servit per poder-les treballar una mica
més, fent fotografies de la secció, fent alguns tastos, i extraient-ne les llavors. Part
d’aquestes llavors s’ha guardat a la càmera de conservació de què disposa l’associació, i
una altra part s’ha cedit a l’IRFAP per a la seva conservació.
La informació recollida a les entrevistes s’ha transcrit esquemàticament, i la informació
referent a cada varietat s’ha anat introduint en una base de dades d’Access. De cada
varietat nombrada s’ha fet una fitxa, amb les dades de l’informant, les informacions
agronòmiques i etno-botàniques, i algunes fotos sempre que ha estat possible.
Cal comentar que en aquestes fitxes hi trobem les dades tal i com s’han recollit, en alguns
casos amb molta informació, en d’altres no estan complertes, i en molts altres hi poden
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haver algunes contradiccions, degudes a la complexitat intrínseca de qualsevol
prospecció d’aquest tipus.

La complexitat en la prospecció

La informació perduda
La informació de moltes d’aquestes varietats normalment no es troba escrita. Ha anat
passant de generació en generació mitjançant la transmissió oral que s’havia mantingut
fins fa pocs anys. Actualment aquests coneixements ja no s’estan transmeten, i per tant
pot passar que es quedin pel camí, o que arribin amb una certa confusió.
El fet de que no hi hagi prou informació, de que alguna sigui contradictòria, o de que els
records sorgeixin confusos ens poden haver dificultat la claredat dels resultats i per això
sempre convé deixar la porta oberta per a noves prospeccions i informacions que puguin
arribar.
La diversitat de noms
Amb el temps la dispersió de les plantes ha anat generant moltes sinonímies varietals. Els
noms van lligats habitualment a un context social i cultural determinat, i les varietats que
s’adaptaven a llocs diferents sovint eren rebatejades localment. Cal esmentar també les
deformacions que pot comportar la tradició oral, que sovint, en passar el nom d’una
generació a una altra, pot arribar a canviar-lo totalment. Tot això comporta que es trobi
sota un mateix nom, material vegetal ben diferent i que noms ben diferents estiguin
identificant una varietat semblant.

Les diferències fenotípiques que presenten les varietats
A part de la complexitat que ens trobem amb els noms de les varietats, és important
remarcar que hi altres dificultats en la diferenciació de varietats però que no depenen de
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l’informador. El maneig del cultiu, el tipus de sòl, o la climatologia de l’any, poden fer que
els fruits siguin un poc diferents de mida o forma, en llocs diferents o en anys diferents.
Per tot això, en general és difícil donar per acabada una prospecció. Ens agradaria aclarir
que les dades que es recullen aquí no estan tancades, sinó que esperem que es puguin
anar estudiant, contrastant, caracteritzant i completant, per anar resolent i aclarint alguns
dubtes sobre aquestes varietats.
Resultats de la prospecció
De les diferents visites en podem treure alguns resultats i impressions:

Varietats trobades
Síndria; 9

Carbassa;
13

Meló; 27

Hem recollit informació d’unes 27 varietat de melons, unes 13 de carbasses, i unes 9 de
síndria. Aquests valors són el resultat de les informacions que ens han arribat, podent ser
que algunes d’aquestes varietats siguin la mateixa amb noms diferents. La majoria encara
es cultiven, tot i que algunes d’una manera molt minoritària. D’altres corresponen a
varietats que ja s’han perdut i només en queda el record.
S’han trobat moltes varietats de melons, i això pot ser perquè tot i ser una planta
al·lògama, s'han sembrat quasi sempre juntes. Això ha fet que hi hagi moltes hibridacions,
i per tant, molta mescla d'informació genètica que dóna lloc a noves varietats.

2. Multiplicar les varietats prospectades i/o les que es multipliquin en petites
quantitats.
Les varietats prospectades s’han multiplicat a les finques d’alguns socis de l’associació.
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Aquesta multiplicació, sempre que s’ha pogut, ha simulat el maneig que s’ha descrit en les
prospeccions per poder contrastar la informació que ens han donat els informants. S’ha de
dir que no totes les varietats prospectades s’han multiplicat, ja que moltes d’elles s’han
trobat durant l’estiu 2014. No obstant les varietats que s’han multiplicat han presentat
diversos resultats. Algunes com el meló fei han mostrat símptomes d’hibridació amb altres
varietats. En canvi, altres com el meló eriçó o el calapoter mantenen els caràcters de la
varietat. En el cas de les síndries i carabasses els símptomes d’hibridació no són tan
latents. En general, cal fer una feina de multiplicació garantint unes condicions òptimes
per evitar les hibridacions entre varietats. Per tant, es pot dir que la població de melons
està força hibridada i és heterogènia i les carabasses i síndries podran ser aptes per
futurs assajos per ser incloses en el registre de varietats comercials com a varietats de
conservació.

Imatge 1: Meló de varietat local a camp.
3. Multiplicar les varietats més utilitzades per l'Associació de Varietats Locals.
A partir de la feina feta en anys anteriors s'han seguit multiplicant les varietats hortícoles
per tal d’obtenir material genètic. L’obtenció de llavor permet conèixer més les varietats i
tenir a la disposició de l’Associació llavor amb una capacitat de germinació òptima, que és
la base per emprendre projectes d’investigació i/o experiències d’ús de varietats locals en
l’agricultura. Amb aquesta acció s’ha obtingut material genètic per poder destinar algunes
varietats a l’Irfap i a pagesos determinats. En el cas de l’Irfap, l’Associació cedirà material
a aquest per tal que l’utilitzi com a reservori i el conservi o perquè comenci a dur a terme
estudis per el possible registre d’aquestes varietats. I, en el cas de la cessió de llavor a
pagesos determinats, permet que aquests comencin a experimentar en l’ús de varietats
locals que mai han utilitzat i que obtinguin o creïn productes diferent per millorar la seva
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oferta.
A nivell tècnic s’han fet una sèrie de millores que han permès obrir nous camins per la
multiplicació de varietats. La primera mesura ha estat la planificació de la multiplicació de
la llavor mitjançant un cronograma que relaciona principalment, la varietat amb el mes de
sembra i el lloc. D’aquesta manera es pot precisar el calendari tradicional de sembra i fer
les modificacions pertinents per millorar l’obtenció de llavor, com també poder evitar
possibles hibridacions ja que d’aquesta manera es poden distribuir les varietats depenent
dels condicionants que fomentin la hibridació.
La segona mesura adoptada ha estat augmentar el nombre de finques que sembren
varietats de on s’obtindran els fruits per llavor. Aquesta mesura permet disminuir els
possibles problemes amb les hibridacions per no respectar les distàncies mínimes entre
cultius. També s’ha orientat la producció de llavor cap a un sistema ecològic, d’aquesta
manera i paulatinament s’oferiran varietats locals ecològiques.
La tercera mesura que s’ha aplicat és ordenar les varietats locals obtingudes en una
cambra de conservació. Aquesta disposició permet identificar les varietats per campanyes
de producció i separar les varietats ecològiques de les convencionals. També, el fet de
guardar-les en una càmera on la temperatura i la humitat sos baixes fa que la capacitat
de germinació s’allargui més anys i per tant redueixi costos de producció.
4. Identificar el llistat de varietats que en aquests moments es troben en procés
de caracterització.
L’Associació ha establert un diàleg amb l’Irfap que s’ha formalitzat en un conveni de
col·laboració (Annex I ). Amb aquest conveni s’ha establert un diàleg que permetrà saber
en tot moment les varietats que s’han registrat i quines són les que es registraran. No
obstant l’Associació ha obert un document (Annex II ) per dur el control de les varietats
hortícoles i els cultius extensius que estan en procés de registre o que ja s’han registrat.
En el cas que aquesta acció sigui útil i funcioni correctament s’estendrà el llistat i
s’introduiran les varietats de fruiters i vinya.

Gràcies a aquesta acció l’Associació de Varietats Locals i l’Irfap podran dur a terme un
diàleg que permetrà a l’associació proposar varietats que són d’interès per part dels
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pagesos perquè l’Irfap inicií el seu estudi per dur a terme el registre d’aquestes.

5. Crear un protocol propi de sembra, obtenció i conservació de les varietats
locals a multiplicar.
S’ha creat un protocol (Annex III) que pretén ser un full de ruta per poder produir i guardar
la llavor de les varietats hortícoles. Aquest protocol s’ha inspirat en la feina feta per
l’Associació L’ERA i s’ha adaptat a les necessitats de l’Associació de Varietats Locals. El
protocol té com a objectiu ser una eina per tal de tenir clar les passes obtenir i conservar
llavor de varietats locals hortícoles. No obstant, en cap cas es un manual de producció de
llavor.
6. Crear un cronograma per organitzar les campanyes E13, H13, E14, H14, E15 i
H15
Quan es va redactar el projecte es va decidir que un cronograma seria l’eina més
interessant per poder gestionar i organitzar la sembra, obtenció i conservació de varietats
locals.
Durant l’any i mig en que s’ha executat el present projecte s’han elaborat una sèrie de
documents inspirats en les necessitats d’informació que es tenia a cada moment. No
obstant s’ha culminat en l’elaboració de dos documents. Per una part un full on es veu la
traçabilitat de la varietat des de que es sembra fins que es cedeix la llavor a tercers
(Annex IV). A més relaciona aquestes dades amb el lloc, l’any de producció el mes de
sembra i la persona que l’ha produïda. Les dades que conté aquest document són útils
perquè entitats com el Consell Regulador de Producció Ecològica (CBPAE) certifiqui la
producció ecològica de les llavors.
L’altre document que s’ha elaborat és una planificació de les sembres mitjançant una taula
que relaciona el lloc de producció amb el pagès que la sembra i la temporalització de la
sembra de la llavor i la sembra del planter (Annex V). D'aquesta manera es pot organitzar
la multiplicació de llavors garantint la temporada òptima per produir llavor i evitant
possibles hibridacions.
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Objectiu 2. Seleccionar les varietats més optimes per dur a terme el procés de
caracterització i registre.

7. Crear un llistat amb les varietats que s'adaptin millor als requisits necessaris
pel registre.

Després d'un diàleg amb l'Irfap s'ha trobat que s'havia de registrar una proposta (Annex
VII) de varietats per ser objecte d'estudi amb l'objectiu de ser incloses en el Registre
Comercial com a varietats de conservació. L'Associació, durant els anys passats ha anat
treballant en la multiplicació de diferents varietats però gràcies a aquest projecte ha pogut
observar diferents varietats que poden ser interessants per ser estudiades. Els criteris que
s'han tingut en compte són dos:
1. La possibilitat que aquesta varietat es confongui amb una altre. Hi ha varietats que
s'assemblen molt a altres varietats comercials tant en l'aspecte com amb el nom.
Per això és important registrar-les per tal de protegir-les.
2. El temps que es treballa amb elles. Algunes de les varietats que apareixen al llistat
són conegudes entre els pagesos de l'associació i fa temps que es cultiven i es
coneixen de forma generalitzada i hi ha un consens en tant a les característiques
que presenten.

A partir d'aquests criteris s'han elegit 16 varietats per ser estudiades de les quals l'Irfap
durà a terme una tria per començar un estudi de les varietats enfocat al registre
d'aquestes.

8. Crear i conservar un reservori

Les llavors multiplicades que posseïa l'associació o que provenen de prospeccions fetes
en aquest projecte s'han guardat dins la cambra frigorífica que posseeix l'Associació. Les
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llavors es conserven en sacs de tela a una temperatura inferior a 10 ºC tal i com s'indica al
Protocol de multiplicació i conservació de varietats locals.
El control del reservori es du a terme mitjançant el document de traçabilitat de llavor.
Quan la quantitat que es te de llavor es inferior a la quantitat mínima recomanada pel
Protocol de Conservació d'Esporus, es marca perquè sigui multiplicada a l'any vinent, en
aquest cas el 2015.

Imatge 2 . Cambra frigorífica de l'Associació de Varietats Locals.

Objectiu 3. Oferir les varietats multiplicades al públic general, als pagesos i l’òrgan
autonòmic competent en matèria de recursos genètics.

9. Elaborar estands per oferir les varietats locals al públic en general.
L'elaboració d'estands ha estat una iniciativa que ha permès exposar i oferir les varietats
locals hortícoles al públic general perquè les introdueixi en els seus horts i conegui uns
fruits tradicionals que, en general havien deixat d'utilitzar-se. Amb aquesta acció es pretén
donar un suport als usuaris de les varietats locals per tal que les puguin emprar i
multiplicar, i si qualque any no han pogut multiplicar la seva llavor, poder tenir un lloc de
referència per obtenir-la.
Els estands s'han construït amb fusta i per exposar fins a 40 sobres de llavors. Aquests
s'han repartit a Artà, Manacor, Felanitx, Porreres, Montuïri, Llucmajor, Palma, Andratx,
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Consell, Inca i Pollença. D'aquesta manera queda establerta una xarxa de punts on els
interessats poden obtenir varietats locals.
En els estands es poden trobar 24 varietats d'hivern i 33 varietats d'estiu. Les d'hivern es
poden obtenir a partir del mes de juny fins el mes de desembre i les d'estiu es disposen
entre el mes de desembre i de juny.
Pel registre que s'està duent, i en comparació a la situació d'abans de tenir els estands,
l'interès per aquestes varietats ha augmentat notablement ja que l'usuari veu un producte
especial, el qual és local i té unes característiques tegumentals i d'adaptació al medi que
les varietats comercials no tenen.

Imatge 3. Exemples dels estands elaborats.
10. Aportar recursos genètics a pagesos determinats.
Mitjançant aquesta acció es preveu que alguns pagesos familiaritzats amb les varietats
locals comencin a introduir noves varietats perquè arribin al consumidor i aquest les torni
a demanar. D'aquesta manera el producte tradicional fresc estarà present en el mercat i
permetrà que el consumidor pugui introduir sabors tradicionals en la seva alimentació i
fomentar, mitjançant el consum, l'agrobiodiversitat i la sobirania alimentària.
Els pagesos que s'han escollit per dur a terme aquesta acció són els que ja col·laboren
amb l'Associació de manera més activa. El motiu perquè s'ha desitjat fer feina amb
pagesos que empren varietats locals es perquè es creu que la millor fórmula per
conservar les varietats locals és amb una xarxa de llavors amb persones predisposades a
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l'ús de varietats locals.
El tracte que s'ha escollit entre l'Associació i el pagès s'ha formalitzat amb un document
(Annex VI) on especifica que l'entitat cedirà llavor de varietats que li semblin interessants
al pagès, i aquest a canvi conservarà la varietat i ho notificarà a l'Associació quan ho deixi
de fer i li cedirà llavor en el cas que l'Associació ho necessiti.
11. Enviar els lots seleccionats per registrar a l'IRFAP
Juntament amb la proposta de registre explicada a l'acció número 7, s'ha cedit una mostra
de llavor de cada varietat per tal que s'utilitzin pels estudis pertinents. Aquesta cessió de
llavor es fa amb un document (Annex VII) on s'informa de l'entrega de llavor i de les
varietats que es cedeixen.

En el cas que l'Irfap necessiti més llavor, ho haurà de

comunicar a l'Associació, i si aquesta en té en estoc, la cedirà al institut.
Objectiu 4. Difondre la informació agronòmica i cultural obtinguda sobre les varietats
sembrades.

12. Elaborar material per difondre al web.
Aquest projecte es visualitza al públic general a través del web de l'Associació de
Varietats Locals (www.varietatslocals.org). Els materials que s'han elaborat tenen la funció
d'informar i donar eines a les persones o entitats que vulguin treballar amb l'ús,
multiplicació i conservació de varietats locals de Mallorca.
En el cas de les varietats prospectades, com s’ha explicat anteriorment s’ha recollit en una
base de dades d’Access. Alguns dels informes extrets d’aquesta base de dades, així com
algunes de les fitxes de les varietats trobades, s’han penjat al web per poder consultar.
Cada una de les fitxes correspon a una varietat, i conté les dades de la mostra, les
característiques agronòmiques, la informació etnobotànica i, en els casos que ha estat
possible, algunes fotos dels seus fruits.
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13. Editar la informació dels coneixements tradicionals obtinguda sobre les
varietats treballades.
De cada una de les visites que s’ha fet amb la prospecció s’ha pogut obtenir informació de
coneixements tradicionals agronòmics i culturals, així com de les diferents varietats
prospectades (Annex VIII). La majoria d’aquesta informació s’ha introduït a les fitxes de
cada varietat, ja anomenades anteriorment. De totes maneres el resultat de les enquestes
obtingudes en les visites de la prospecció s’han esquematitzat i també es poden trobar al
web.
14. Presentació del treball fet a les xerrades.
S'ha trobat oportú presentar el projecte a el públic general per poder informar d'aquest i
per poder trobar possibles informants.
La primera presentació del projecte es va dur a terme al magatzems El Corte Inglés, on es
va fer un tast de diferents varietats de melons que s'havien prospectat. El públic que hi va
assistir desconeixia totalment les varietats exposades. Varen trobar que el tegument dels
melons era diferent als que estaven acostumats a menjar ja que les varietats locals tenen,
en general, una carn més blana que les varietats modernes. El meló que va agradar més
va ser el calapoter, cosa que contrasta amb les opinions dels pagesos que prefereixen el
groc o el fei.
No obstant, en el mes d'agost de l'any 2014 es va decidir fer una xerrada a Vilafranca dins
el marc de la Fira del Meló. Aquesta xerrada estava orientada a parlar sobre els melons,
síndries i carabasses amb l'objectiu d'obtenir diferents opinions entorn al cultiu i per saber
si hi havia altres varietats o si el nom i les característiques morfològiques que havia
obtingut l'associació de les varietats prospectades eren ratificades pels assistents. També
es va destinar un segon dia per exposar a la Fira del Meló alguns melons i síndries
prospectats per si qualque persona que passava per l'estand en podia donar informació.
Els resultats de la xerrada van ser interessants perquè es van obtenir dos informants i els
criteris dels assistents sobre els aspectes morfològics dels fruits eren bastant semblants
als que tenia l'associació però distenien amb les varietats claudio, fei i valencià. Aquestes
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varietats no eren exactament iguals a Vilafranca que a pobles com Ariany o Son Macià.
Pel que fa a l'exposició de melons i síndries que es va fer a la fira no es va arribar als
resultats esperats ja que les persones que es van atracar a l'estand no van aportar
informació complementària a la que ja disposava l'associació. No obstant hi va haver un
interès pel projecte ja que es reconeixia que les varietats locals de melons, síndries i
carabasses estaven en risc d'erosió genètica i que era necessari actuar per evitar
aquesta.

Imatge 4. Xerrada informativa sobre melons
de Varietats Locals al un gran magatzem.

Imatge 5. Xerrada dins el marc de la Fira del Meló.
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Imatge 6 . Exposició de melons i síndries a Vilafranca.

Imatge 7: Exposició i tast de melons de varietats locals a la fireta de Valldemossa
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