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PRESENTACIÓ

La proposta de la Institució Catalana d’Estudis Agraris de dur a terme una jor-
nada sobre les varietats manto negro, moll i callet va captar l’interès de tots des del 
primer moment perquè respon a l’objectiu comú d’impulsar aquestes varietats. Els 
estudis que es presentaren en la jornada, estudis que han elaborat l’Institut de Re-
cerca i Formació Agrària i Pesquera de les Illes Balears, Conselleria d’Agricultura, 
Medi Ambient i Territori, juntament amb la Universitat de les Illes Balears, en el 
marc de la selecció clonal d’aquestes tres varietats, s’han recollit en la publicació 
que teniu a les mans.

Així, doncs, aquest recull s’edita amb la intenció de proporcionar informació 
sobre la selecció clonal d’aquestes varietats en el sector vitivinícola, arran de l’inte-
rès que han despertat pel fet que aporten als vins una apreciació qualitativa d’ori-
ginalitat i tipicitat lligada a les nostres terres.

La gran variabilitat genètica de què disposam a les Illes Balears ens ha permès 
utilitzar el mètode de selecció clonal per a identificar i propagar els clons de cada 
varietat d’interès agronòmic i enològic elevat. D’aquesta manera, podrem tenir 
clons que millorin la qualitat genètica de les varietats manto negro, moll i callet per 
a optimitzar la qualitat del vi sense oblidar la tipicitat que respon a les particulari-
tats del nostre territori.

Esperam que aquest recull us sigui útil per a descobrir els avenços de selecció 
clonal de manto negro, moll i callet i per a millorar la qualitat i la tipicitat dels nos-
tres vins. Amb aquesta publicació haurem fet una passa més en la recuperació i la 
selecció d’aquestes varietats.
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