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D'esquerra a
dreta, raïms de
les varietats
callet, premsal
blanc o moll i
manto negre.

Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern balear i
denominacions d'origen de Binissalem i de Pla i
Llevant, l’esmentada selecció clonal de les varietats
autòctones s'està portant a terme al Laboratori de
Fisiologia Vegetal del Departament de Biologia de la
UIB. El grup d'investigació que encapçala del doctor
Hipólito Medrano (Grup d'investigació sobre la biologia
de les plantes en condicions mediterrànies), treballa en
vinyes des de 1992. El primer projecte de recerca se
centrà en els efectes del reg en la qualitat de la vinya,
un primer projecte que ha donat com a conseqüència
que el grup de la UIB coordini una investigació sobre
els efectes del dèficit hídric en la fisiologia de la planta
i en la qualitat de la collita en què participen
investigadors de la Rioja, Tarragona (URV), IRTA de

Catalunya, Ribera del Duero (Valladolid) i de la
Politècnica de Madrid. Al mateix temps participa en
una acció Cost a nivell europeu finançada per
Brussel·les.
Quant a la viticultura balear, el grup de la UIB féu un
primer estudi sobre varietats de vinya avui dia en
desús a les Balears. Com a conseqüència d'aquest

El clonatge com a mètode
per obtenir els millors ceps
de varietats autòctones de vinya

Tres varietats autòctones de vinya són normalment
emprades en l'elaboració dels vins amb Denominació
d'Origen Vi de Binissalem-Mallorca i de la
Denominació d'Origen Vi de Pla i Llevant. Es tracta del
callet, el manto negre i el premsal blanc (o moll). Més
concretament, en el cas del vins de Binissalem,
aquests són elaborats principalment amb raïms de les

varietats autòctones manto negre i moll, mentre que en
el cas del vins del Pla i Llevant, hi intervenen més 
varietats negres: callet, fogoneu, ull de llebre, manto
negre, monestrell, cabernet sauvignon, merlot i sirà, i
més varietats blanques: chardonnay, moll, macabeu,
parellada i moscatell. No obstant això, cap d'aquestes
tres varietats autòctones no havia estat suficientment
caracteritzada, no se n'havia analitzat la variabilitat
genètica i no se n'havien seleccionat els genotips que
poguessin donar més bons resultats de cara a la 
collita, és a dir, ningú no n'havia fet fins ara una 
selecció clonal.

Iniciada en el 2001 com un projecte finançat per
l'Institut Nacional d'Investigacions Agràries (INIA), la 

Es tracta d'un pas clau per revalorar les varietats autòctones de vinya i
la tipicitat dels vins de Mallorca i suposa un avanç important en la
modernització del sector viticultor i per al sanejament de les vinyes
autòctones de Mallorca, el 70% de les quals presenten infecció vírica
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primer estudi, i a instàncies del sector vinícola, els
investigadors enllestiren un projecte encaminat a la
recuperació de la malvasia de Banyalbufar, una 
varietat que estava a punt d'extingir-se perquè havia
sofert una multiinfecció vírica. A causa precisament
d'aquest fet, la recuperació havia de consistir a 
aconseguir plantes lliures de virus, la qual cosa només
és factible a partir de cultius in vitro a partir de 
meristemes, l'únic teixit lliure d'infecció. La tasca fou
possible gràcies a la participació de l'Institut
d'Investigacions Agràries de València i del Servicio de
Investigación Agraria de Múrcia. Avui dia les plantes,
uns vint exemplars, lliures d'infecció ja són una realitat
i passen pel segon any de testatge al Centro Nacional
para la Detección de Virus de la Vid (Múrcia).  Això
significa que en el termini d'un any es podria obtenir el
corresponent certificat sanitari de la varietat i, si fos
així, la malvasia de Banyalbufar seria l'única malvasia
d'Espanya que tindria aquest certificat. Posteriorment
només restaria per realitzar la caracterització
agronòmica de les plantes lliures de virus i la 
caracterització enològica dels fruits

El perquè d'una selecció clonal

Aquests tipus de processos de selecció clonal foren
iniciats a França a finals dels anys seixanta i 
consisteixen a fer un estudi extensiu de molts 
exemplars de vinya de característiques molt diferents i
seleccionar-ne després només uns quants que resultin
ser els millors. Mitjançant una prospecció extensiva es

localitza tota la variabilitat genètica de cada 
varietat -pensem que hi ha molts tipus de ceps de
cada varietat, i que cada tipus té característiques
pròpies: un determinat volum del fruit, una maduració
distinta, unes propietats de color i d'aroma peculiars,
etc. Només després d'haver fet aquest tipus 
d'investigació es té una idea exacta d'aquesta 

variabilitat genètica i s'està en disposició d'elegir les
millors plantes, els caràcters de les quals convé 
mantenir pels resultats que donen amb vista a la 
collita. Són diverses les conseqüències de fer una
selecció clònica:

1. S'aconsegueix "posar a estalvi" la variabilitat 
genètica dins cada varietat. Pensem que la 
reproducció tradicional de la vinya, per gemmes que
s'han anat cedint, comprant o intercanviant entre 
viticultors, pot haver reduït en molts casos la 
variabilitat dels ceps. Es dóna el cas de camps de
vinya en els quals d'una sola gemma s'han reproduït la
totalitat de les plantes, i s'ha perdut aquesta 
variabilitat.

2. Es posa a disposició del productor una gamma de

La reproducció tradicional de la vinya,
per gemmes que els viticultors s'han
anat cedint o intercanviant, pot haver
reduït en molts casos la variabilitat
dels ceps. Es dóna el cas de camps
en el quals d'una sola gemma s'han
reproduït la totalitat de les plantes
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variants. El productor tindrà al seu abast una gamma
de variants, cada una de les quals amb 
característiques ben definides, que li permetran 
elaborar la producció sobre la base de criteris ben
establerts a priori i segons el tipus de vi que vol fer.
Una vegada establerta la gamma de varietats, el 
viticultor sap que compta amb aquest reservori.
Pensem que si bé ara el viticultor pot estar interessat
en ceps que donin abundant color i un aroma concret,
en el futur els gusts del mercat poden haver canviat.

Aleshores el productor té la possibilitat d'acudir a les
variants establertes per plantar les que necessiti en
funció dels nous gusts dels consumidors.

3. Se certifica la garantia sanitària. Un altre
aspecte important que s'ha de complir en la selecció
clonal és l'obtenció de la planta certificada, cosa que
garanteix que la planta es troba en òptimes condicions
sanitàries. En el cas de les Balears, l'estat sanitari de
les plantes seleccionades durant dos anys consecutius
no va ser gens tranquil·litzador. Els resultats 
presentaren uns índexs d'infecció del 70% de plantes

seleccionades. La presència d'aquests virus, a part de
suposar que no es pot aconseguir el certificat sanitari
de les plantes, provoca una pèrdua important en els
paràmetres de qualitat i de producció i implica una
durada de vida de la planta més curta. Els resultats
que s'obtinguin de la campanya de 2003 seran 
determinants per a la selecció final de la planta. La
qualitat de la producció de la temporada va resultant
molt bona tant en índexs de maduració com en 
producció i estat del raïm.

L'estat de la investigació

Primera fase. La selecció clonal es va iniciar elegint de
visu els ceps que oferien un major espectre de 
caràcters desitjables sense menysprear-ne cap, és a
dir, incloent-hi els que en l'actualitat poden no
interessar, per poder cobrir un ventall més ample de
possibilitats. Posteriorment es va començar a avaluar
el seu comportament durant tot el cicle de la planta
durant tres anys consecutius. S'analitzen paràmetres
fenològics com brotada, floració, verolada i maduració.
A més s'analitzà la qualitat i la producció del raïm. 
Per a això s'avaluen paràmetres com el pH, l'acidesa
total, el grau alcohòlic, el contingut en polifenols, 
antocians…, així com la producció total, el nombre de
raïms i el pes de les baies. El nombre de plantes 
controlades -una mostra estadísticament vàlida- se
situa sobre les 180 plantes (excepte en premsal blanc,
que són menys), convenientment etiquetades als

Valors mitjans de
les variables de
producció i 
qualitat per a les
varietats premsal
blanc, manto
negre i callet.

La presència de virus, a part de
suposar que no es pot aconseguir el
certificat sanitari de les plantes,
provoca una pèrdua important en els
paràmetres de qualitat

Caràcter Premsal blanc Manto negre Callet

Mitjana +/-  d.t. Mitjana +/-  d.t. Mitjana +/-  d.t.

Núm. raïms 9,8 +/- 3,7 10 +/- 4 10 +/- 3,8

Prod. unitària (Kg) 3,39 +/- 1,86 2,83 +/- 1,41 2,82 +/- 1,40

Pes sarments (g) 480,5 +/- 181,5 434,4 +/- 214 192,1 +/- 97,7

I. de Ravaz 7,3 +/- 4,2 7,1 +/- 3,1 15,3 +/- 8,4

º Baumé 11,4 +/- 1,4 13 +/- 1,2 11,1 +/- 1,4

Acidesa (g ac.tart/l) 3,18 +/- 0,69 3,72 +/- 0,73 4,15 +/- 0,7

Polifen. tot. (A280) 16,61 +/- 2,05 29,89 +/- 8,02 30,52 +/- 7,98

Antocians  (mg/l)
-

164,68 +/- 63,37 210,86 +/- 85,25

Tanins tot. (mg/l) 2,58 +/- 0,51 3,56 +/- 0,937 2,924 +/- 0,78



camps de conreu, de cada una de les varietats 
estudiades. Totes les mesures realitzades 
s'introdueixen en una base de dades a partir de la qual
un programa informàtic permet identificar els millors
exemplars. Aquest procés es repeteix durant tres anys
consecutius. D'acord amb les dades de les tres 

campanyes, a principis del 2004 s'havien d'establir els
caps de clon (plantes seleccionades per algun aspecte
interessant) perquè el viticultor pugui implantar amb
garanties unes plantes que rendiran d'acord amb el
producte que vulgui obtenir. Si més no, atesos els
deficitaris resultats de la collita del 2002, seria 
aconsellable segons l'equip investigador allargar un
any més el procés de selecció i establir els caps de
clons a principis de 2005.

Segona fase. D'aquelles 180 plantes analitzades
durant tres anys se n'extrauran uns dotze caps de
clons: plantes que per les seves característiques
destaquen sobre les altres. Una vegada seleccionats
els caps de clons, s'han d'injertar entre dotze i vint
plantes amb aquests ceps, que es convertiran en
còpies genètiques del cep seleccionat. Aquestes
plantes, aquests clons, es controlaran posteriorment

en una finca experimental en un ambient uniforme.
Aquesta fase permetrà la valoració dels caps de clon.
Com que les condicions són uniformes, la caracter-
ització de cada clon és més exacta. Normalment 
aquesta fase acaba amb l'eliminació d'alguns dels
clons més deficitaris i es mantenen les plantes que
destaquen més per les seves propietats. Al final de tot
el procés resten els clons realment vàlids per patentar.

Tercera fase. Es tracta de la fase de multiplicació, en
la qual els clons, registrats i patentats, lliures 
absolutament de virus, són traspassats a vivers 
industrials, pagada prèviament la corresponent patent,
que sol estar en mans de l'administració autonòmica.
Aquests vivers seran els que subministraran els ceps
als viticultors.

Primeres conclusions

Tot i que l'estat de la investigació és encara a la
primera fase, ja es poden extreure algunes 
conclusions dels treballs realitzats fins ara:
1. La detecció i l'avaluació vírica són absolutament
necessàries per a una eficient selecció clonal de les
varietats autòctones de Mallorca.
2. La qualitat i la producció són degudes sobretot a la
varietat, a la situació geogràfica i a la interacció entre
ambdós factors.
3. A més, la variabilitat recau fortament sobre el cep
una vegada s'avalua la influència dels factors ambien-
tals.

D'un total de 180 plantes analitzades
durant tres anys se n'extraurà una
dotzena de caps de clons: plantes que,
per les seves característiques,
destaquen sobre les altres

Una imatge de la
varietat callet.

Mesures de 
fotosíntesi en
una planta.
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